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Śladami Wujka Heńka vol. IV 
 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Samochodami w piątek 12.12.2014r – wieczorem (godziny do ustalenia z kierowcami); 
jedziemy do osławionego schroniska PTSM w Mąchocicach Scholasterii – miejscu, 
w którym nasz klub świętował 10-lecie powstania. 

Powrót:  

W niedzielę 14 grudnia 2014r ok godz. 22:00  

Charakter wyjazdu:  

Pieszy, górski 

Program:  

Piątek: (wariantowa trasa „0” – wymaga wyjazdu z Warszawy o 14:00) Rez. 
Barcza – Barcza – Brzezinki – Mąchccice Scholasteria PTSM  

sobota:  Wąchock – Rez. Wykus – Sieradowice - Bodzentyn 
niedziela:  Suchedniów Płd. – Michniów – Kamień Michniowski – Orzechówka  

Szacunkowy koszt:  

ok. 160 od osoby, +30PLN przy uruchomieniu trasy zerowej 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, obiadokolację i dwa śniadania  
 

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak ok 20-35l – chodzimy na lekko 
− śpiwór – mamy noclegi bez pościeli 
− kijki trekkingowe 

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty z wysoką cholewką, dobrze zaimpregnowane  
− ciepła odzież - kurtka, sweter, polar albo bluza,  
− strój do spania  
− ciepła bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki (2 pary),  
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Inne  

− pieniądze 
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTTK, PTSM, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka,  
− ręcznik  
− chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Góry Świętokrzyskie 1:60 000 wyd. Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT, OTP i TP, Korony Gór Świętokrzyskich oraz innych odznak 

turystycznych 
− gitary + śpiewniki + inne instrumenty ;) 

Jedzenie  

− kanapki na drogę na piątek (wspólne śniadania w sobotę i niedzielę, obiad 
w sobotę) 

− napoje lub herbata w termosie  
 

Kontakt:  

Patryk Kocięcki (509-115-647  kociecki@op.pl) 
 
Zgłoszenia przyjmuję najpóźniej do 05.12.2014r. Proszę o szybkie zapisy i zgłoszenia 
osób, które mogą zabrać samochód. Wcześniejsze zgłoszenia ułatwią organizację 
dojazdu i przydział do samochodów.   


