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Zapewniona Stadionowa wiata, pogoda, 
sprzęt nagłaśniający, goście z pierwszych, ciężkich lat, 
na jubileusz - barwna, jesienna przyroda, 
leśne ognisko, starzy z młodymi za pan brat. 
 

Ziemowit ciut wcześniej na trasie ze Słowika, 
wśród uczestników kilkuletnia Zuzia, Ola, 
coraz cieplej, słoneczko przez drzewa przenika, 
wokół różnobarwnych liści aureola. 

 

Zakłócające ciszę leśną odgłosy pił, 
leśnicy w tej branży, widać - nie odpuszczają, 
choć falisty szlak, nikomu nie brakuje sił, 
Zosia z Walą rydze intensywnie zbierają. 
 

W rezerwacie „Biesak” przy wyrobisku zdjęcia, 
przykuwa uwagę sosna, niczym Wełecka ... 
Czemu wianek na drzewie ? Nikt nie ma pojęcia ! 
Wspomożenie żołądka, kanapki, ciasteczka ... 

 

Jurna najmłodsza Ola na ramionach taty, 
ujęcia muchomorów, sieci z pajęczyny, 
w spacerowiczów, rowerzystów punkt bogaty, 
w niecce strzelnicy biesiadujące rodziny. 
 

Skrzek sójek do wiat Stadionowych nas prowadzi, 
na miejscu już dymiące dwa duże ogniska, 
przy stołach, wewnątrz, na zewnątrz można pogwarzyć, 
dobrana, niezbyt głośna biesiadna muzyczka. 

 

Rocznicowej uroczystości otwarcia czas, 
wręczenie zasłużonym odznaczeń, dyplomów, 
urodzaj własnych nalewek na każdy toast, 
gra i śpiew Jacka, Janusza - górnych poziomów. 
 

A na zakąskę z klubu - ziemniaki, kiełbaski, 
własnoręcznie w ogniu ogniska przypiekane, 
solistom za grę i śpiewy gromkie oklaski, 
Mirek niezawodny w temacie - nagłaśnianie. 

 

W tle bandera AKTK przy daszku wiaty, 
wspólne pamiątkowe zdjęcie członków i gości, 
w lot najważniejsze klubu wspomnieniowe daty, 
najbliższe zamierzenia, złazy, ciekawostki. 
 

Ujawnienie Prezesa, że z Węgrów pochodzi, 
admiruje Roch Polskim Hymnem po węgiersku. 
Nie, nie - tego języka głosić się nie godzi ! 
Ale w czasie Hymnu nie powstać ?! Tfu ! Nie po męsku ! 

 

Jagoda odznacza niektórych liśćmi klonu. 
Przy grze Tomka i Janusza tańczy sam Jacek ! 
Chociaż ciemno się robi, nikt nie chce do domu ! 
Śpiew solo, chóralny ! Nie może być inaczej ! 
 

W eter lecą turystyczne rytmy, przeboje, 
„Jak dobrze nam zdobywać góry”, „Nie płacz Ewka”, 
tańce wokół ogniska, kółka i we dwoje, 
do późnych godzin biesiada klubowa krewka ! 

 
 
 

Kielce, 27.10.2019 
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