
   

        
„ Śladami wujka Heńka” – G.Świętokrzyskie – pasmo Oblęgorskie 

 
Plan wyjazdu:  
 
Wyjazd i powrót:  
Zbiórka w piątek, 08 marca 2013 r. o godz. 17:30 na parkingu przed Dworcem PKS Warszawa 
Zachodnia. Powrót w niedzielę 10 marca po południu. 
Jedziemy samochodami do PTSM-ki w Strawczynie, dlatego proszę o najpóźniejsze 
potwierdzenie wyjazdu do 5 marca br. 
 
Charakter wyjazdu:  
Pieszy, górski, samochodowy  
 
Program:  
piątek:  Warszawa >> Strawczyn 
sobota:  Strawczyn >> Kuźniaki – Perzowa góra – Siniewska – Barania Góra – Oblęgorek   
niedziela:  Strawczyn >> Porzecze – Góra Kamień – Tumlin >> Warszawa   
 
Szacunkowy koszt: ok. 180 zł  
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.  
 
Atrakcje: 

• Muzeum Henryka Sienkiewicza 
• Miejsce urodzenia Stefana Żeromskiego 
• Dąb Bartek 
• Główny Szlak Świętokrzyski 
• Basen 

 
Ekwipunek:  
 
Sprzęt  

• plecak  
• śpiwór 
• menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 
• latarka/czołówka/ z zapasem baterii 

 
Ubranie  

• wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
• ciepły sweter, polar albo bluza  



   

• kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
• strój do spania  
• bielizna, skarpety 
• czapka, szalik, rękawiczki, 
• kąpielówki, czepek 

 
Inne  

• pieniądze 
• dokumenty  
• (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK, itp.)  
• leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
• ręcznik  
• kompas i mapa (polecana mapa Góry Świętokrzyskie 1:60 000 lub Okolice Kielc 

1:50 000, obie wyd. Compass) 
• aparat fotograficzny 
• klapki lub sandały  
• książeczki GOT, OTP, TP, KGŚ oraz innych odznak turystycznych 
• śpiewnik, gitara 

 
Jedzenie  

• kanapki na piątek 
• woda 1,5l lub herbata w termosie 

 
 
Kontakt:  
Patryk Kocięcki  (509 115 647  kociecki@op.pl) 
 
W związku z koniecznością wniesienia zaliczki za nocleg i zakup jedzenia na wyjazd proszę 
o zaliczkę 50 zł do wtorku 5 marca na spotkaniu kursowym lub przelewem na konto bankowe do: 
Patryk Kocięcki, nr 25 1140 2004 0000 3902 4030 1743  
(tytuł przelewu –„ Imię i Nazwisko – Wujek Heniek”). 
Proszę również o szybką informację (najpóźniej do wtorku 5 marca), kto zamierza zabrać ze 
sobą samochód i ile osób w nim może pomieścić, ułatwi to podział grupy. 


