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10-LECIE SKPTG 
Organizacja 
Założenie jest takie, że w sobotę zaczniemy od elementu turystycznego - przejścia jednej z dwóch 
tras: 

 trasa krótsza, będzie miała 10-11 GOT,  

 trasa dłuższa ok. 18-20 GOT (będzie istniała możliwość jej skrócenia o czym później).  

Następnie w godzinach 15:30-17:30 (w zależności od wariantu trasy) zakwaterujemy się w 
schronisku w Mąchocicach-Scholasterii (Mąchocice Scholasteria 56), które w ten weekend ma 
być dostępne tylko dla nas.  

Po zakwaterowaniu ok. godz.18:00 czeka nas obiad przygotowany przez miejscową obsługę, a ok. 
19:00 rozpoczniemy część oficjalną imprezy związaną z pokazem zdjęć, podsumowaniem 10-lat 
życia klubu, przemowami, itp. :) Ok. 21:00 powinno rozpocząć się już ognisko, przy którym czekać 
nas będą kiełbaski, piwo, gitary i wspólne świętowanie.  

W niedzielę ok. 9:30 rozpoczniemy śniadaniem, tak by około 11:00 wyjść na trasę wspólną dla 
wszystkich - udamy się w kierunku św. Katarzyny i Łysicy.  

W św. Katarzynie będzie też możliwość zamówienia obiadu. Ze św. Katarzyny podowozimy się do 
Kielc (przewidujemy, że będziemy dysponować na miejscu kilkoma samochodami), tak, żeby 
wszyscy zdążyli w skrajnym przypadku na pociąg do Warszawy o 19:10 (w W-wie ok. 23). 

Dla chętnych możliwość uczestnictwa na trasie piątkowej. Szczegóły po umówieniu się z 
organizatorem. 

Kontakt 
W razie wątpliwości lub pytań piszcie lub dzwońcie: 

 Bogdan Leśnik (tel.: 601-480-122, mail: bogdan.lesnik@gmail.com)  
wszystkie kwestie organizacyjne 

 Asia Kiełczewska (tel.: 510-311-529, mail: aasuak@gmail)  
kierownik trasy krótkiej w sobotę 

 Katarzyna Kwiatkowska  (tel.: 512-809-402, mail: otokama@o2.pl)  
kierownik trasy długiej w sobotę 

 Małgorzata Kazimierczak (tel.: 600-452-917, mail: gosiak83@wp.pl)  
kierownik trasy w niedzielę 

 Patryk Kocięcki (tel.: 509-115-647, mail: kociecki@op.pl)  
kierownik trasy piątkowej 

Koszty 
W ramach "rejestracji" organizatorzy będą pobierali wpisowe/imprezowe w wysokości 70 PLN. 
Kwota ta będzie obejmowała: sobotni obiad, sobotnią kolację przy ognisku (w tym: kiełbaski, 
napoje, przegryzki, piwo), nocleg (możliwość wykupienia pościeli za dodatkowe 5 zł) oraz 
niedzielne śniadanie.  

W kwestii niedzielnego obiadu będą 2 możliwości: 

1. możliwość zamówienia dwudaniowego posiłku na św. Katarzynie w cenie ok. 25 PLN  
(w OW "Jodełka"), 

2. możliwość zamówienia posiłku we własnym zakresie w Kielcach  
(gdzie będzie ok. 1,5-2 godz. czasu do odjazdu pociągu) 
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Szczegółowy program imprezy  

Piątek (25.11):     (trasa dla chętnych – należy kontaktować się z Patrykiem Kocięckim) 

 odjazd busem "Muszkieter" sprzed Placu Defilad (dawne KDT) w piątek o 14:00 

 trasa: Dąbrowa-Łąki - Pasmo Masłowskie - Mąchocice Scholasteria (ok. 12 GOT) 

 noceleg Mąchocice Scholasteria (koniec trasy ok. godz. 21-22). 
 

Sobota (26.11):     

 06:20 - Zbiórka głównej grupy na dworcu PKP W-wa Zachodnia (obie trasy - kasy od 
strony ulicy Tunelowej) 

 06:44 - Wyjazd głównej grupy pociągiem do Kielc  

 10:15 - Osoby zainteresowane trasą dłuższą wysiadają w Suchedniowie i udają się na 
trasę: Suchedniów - Burzący Stok - Kamień Michniowski - Zaskale - Zagórze – Klonów 
(stąd, albo jeśli będzie potrzeba wcześniej ok. 17.00 zabiorą do Mąchocić grupę nasze 
samochody) 

 10:50 - Przyjazd osób zainteresowanych trasą krótszą do Kielc, zakup biletów na PKS do 
Barczy 

 12:00-12:23 - Przejazd grupy trasy krótszej do Barczy, wyjście na trasę: Barcza - 
rezerwat i góra Barcza - Czostek - Klonów (stąd ok. 15.30 zabiorą do Mąchocic grupę nasze 
samochody) 

 15:30-18:00 - Przejazd (w zależności od trasy) do Mąchocic, "rejestracja", zakwaterowanie, 
prysznic 

 18:00-19:00 - Obiad 

 19:00-21:00 - Część oficjalna 

 21:00-do oporu – ognisko, śpiewanie, świętowanie 
 

Niedziela (27.11): 

 9:30-10:30 - Śniadanie 

 11:00 - Wyjście obu grup na trasę: Mąchocice-Scholasteria - Krajno - Święta Katarzyna - 
Łysica - Święta Katarzyna (odcinek na Łysicę dla chętnych)    

 ok. 15:00/16:00 - Obiad (możliwość zamówienia) 

 ok. 17:00 - transport do Kielc, formalne zakończenie imprezy 

 19:10-23:00 - Przejazd PKP do Warszawy 
 

Bardzo nam zależy żebyśmy mogli się spotkać w jak najszerszym gronie :) Jeszcze raz wszystkich 
zapraszamy - liczymy na Waszą obecność! 
 

P.S. Mamy równocześnie wielką prośbę - jeżeli już wiecie że pojawicie się / nie pojawicie się na 
imprezie - napiszcie o tym na bogdan.lesnik@gmail.com / zadzwońcie 601 480 122. Jest to nasze 
pierwsze X-lecie i każda taka informacja ułatwi nam – organizatorom logistykę przy jego realizacji. 

P.S.2. Istnieje możliwość przyjazdu do schroniska już w piątek i zanocowania pt/sob w schronisku. 
Część osób zaangażowanych w organizację przyjedzie właśnie w piątek. Jeśli chcielibyście się 
dołączyć - również proszę o taką informację na bogdan.lesnik@gmail.com lub 601 480 122. 

P.S.3. Przedstawiony program obejmuje tzw. ścieżkę główną - natomiast zdajemy sobie sprawę, 
że być może niektórzy z Was będą chcieli dojeżdżać / odjeżdżać / opuścić trasę / będą z 
pociechami, itp. Wszystko da się tak dograć żeby takie sytuacje obsłużyć - mam tylko prośbę 
analogiczną do poprzednich o informację na bogdan.lesnik@gmail.com lub 601 480 122. 
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