
ŚWIĘTOKRZYSKA 
PRZYGODA 

Z MADEJÓWKĄ 
BUSHCRAFT TEAM

www.madejowka.com

• Zbiórka w obozowisku, omówienie podstawowych informacji 
i zasad dotyczących poszukiwania skarbów. Wręczenie map 
i wskazówek. 

• Rozdanie uczestnikom tzw. „Niezbędników”, czyli wyposażenia 
potrzebnego podczas wyprawy. 

• Przejście uczestników do miejsca rozpoczęcia poszukiwań 
na odcinku Masłów - Św. Katarzyna. 

• Wybór scenariusza przygody 

• Poszukiwanie skarbów oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych 
województwa świętokrzyskiego (wybranych w zależności od 
scenariusza).  

• Ognisko i biesiada w wyznaczonym miejscu dla uczestników. 
Pieczenie kiełbasek, kociołek „Zbója Madeja”, picie wina 
regionalnego. 

• Podsumowanie i omówienie znalezionych skarbów 
przy opowieściach o legendach Świętokrzyskich.  

• Powrót uczestników do obozowiska.

ZAGADKI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

W CENIE KAŻDEGO PAKIETU:

2 noclegi

2 obiadokolacje

transport uczestników

ognisko

- COFFEE CUP -

2  śniadania

MADEJÓWKA TEAM
ul. ks. J. Marszałka 100, 26-001 Masłów Drugi

tel.+48 789 093 379
www.madejowka.com

e-mail: madejowkateam@gmail.com 

Kontakt:

Koszt: 500 zł/os

QUESTING I GEOCACHING



POSZUKIWANIE SKARBÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH
NA SZLAKU TAJEMNIC

BUSHCRAFT I SURVIVAL 
DLA ODWAŻNYCHPrzygodę

Przeżyj

Survivalowej!
Wybierz 1 z 3 wypraw

Ekspedycji
Dołącz do naszej

• Zbiórka w obozowisku, omówienie podstawowych informacji 
i zasad dotyczących poszukiwania skarbów. Wręczenie map 
i wskazówek. 

• Rozdanie uczestnikom tzw. „Niezbędników”, czyli wyposażenia 
potrzebnego podczas wyprawy. 

• Przejście uczestników do wyznaczonego miejsca poszukiwań 
- okolice góry Klonówki (g. Masłów) i podążanie lasem - szlak 
do Ciekot. 

• Wymarsz ze sprzętem w teren,dla chętnych poszukiwanie 
skarbów z wykrywaczem metali. 

• Przejście przez miejsca atrakcji turystycznych, opowieści 
historyczne związane z regionem Gór Świętokrzyskich. 

• Przejście do punktu obozowania (Szklany Dom - Żeromszczyzna). 
Nauka rozpalania ognia za pomocą krzesiwa. Wspólna biesiada, 
palenie ogniska i pieczenie kiełbasek. 

• Wyposażenie na wyprawę w teren. Jak odpowiednio dobrać 
swoje EDC, na co zwracać uwagę przy doborze sprzętu. 

• Dla chętnych możliwość poszukania ukrytych skrzyni 
geocachingowych w okolicy Szklanego Domu. 

• Podsumowanie dnia, omówienie znalezionych przedmiotów. 

• Powrót uczestników do obozowiska i wręczenie pamiątkowych 
dyplomów.

• Zbiórka w obozowisku, omówienie podstawowych informacji 
i zasad dotyczących ekwipunku na wyjście w teren, EDC 
i BOB na 72 godz. 

• Rozdanie uczestnikom tzw. „Niezbędników”, czyli 
wyposażenia potrzebnego podczas wyprawy. 

• Przejście uczestników do wyznaczonego miejsca postoju, 
przełom rzeki Lubrzanki. 

• Wejście na górę Radostową z ekwipunkiem, opowieść 
o Kryptach Królów Słowiańskich na Św. Krzyżu. 

• Zejście na polanę do miejsca docelowego. 

• Rozpalenie ogniska i przygotowanie kociołka „ Zbója Madeja” 

• Nauka budowania schronienia. 

• Budowa filtra wody z dostępnych materiałów i filtrowanie 
wody z rzeki Lubrzanki. 

• Nauka przygotowywania pułapek na małą zwierzynę 

• Strzelanie do celu z replik broni, dla najmłodszych strzelanie 
z łuku do celu. 

• Nauka rozpalania ognia za pomocą krzesiwa. 

• Spotkanie z lokalnym preepersem, który opowie 
o przygotowaniach na ciężkie czasy. Nauka rozpoznawania 
i przygotowania ziół w terenie. 

• Powrót do obozowiska, a dla wytrwałych nocny marsz 
z pochodniami  szlakiem na Diabelski Kamień (g. Klonówka).


