
Rajd “Ten trzeci”

Bieszczady

28.04-3.05.2011

Bieszczady  Zachodnie rozciągają  się  od 
Przełęczy Użockiej (853 m n.p.m.) na wschodzie po 
Przełęcz  Łupkowską  (640  m  n.p.m.)  na  zachodzie. 
Obszar  ten w większości  leży na terenie Rezerwatu 
Biosfery  „Karpaty  Wschodnie”.  Charakterystyczny 
krajobraz  Bieszczadów  to  równoległe,  długie, 
ciągnące  się  z  północnego  zachodu  na  południowy 
wschód pasma górskie,  których wysokość wzrasta z 
zachodu  na  wschód.  Najwyższym  szczytem 
Bieszczadów  Zachodnich  jest  Tarnica  (1346  m 
n.p.m.),  najwybitniejszym –  Wielka  Rawka  (523  m 
nad przeł. Beskid).

Termin  Bieszczady używany jest  zwykle  w 
Polsce jako synonim polskich Bieszczadów (które są 
jedynie częścią Bieszczadów Zachodnich). Słowacka 
część Bieszczadów Zachodnich nazywana jest  przez 
Słowaków Górami Bukowskimi (Bukovské vrchy), a 
przez Węgrów – Keleti Beszkidek.

Zbiórka i wyjazd:

Zbiórka  dla  osób  wyjeżdżających  na  trasy 
pięciodniowe,  28.04.2011  o  godzinie  22.00  przed 
prawie  całodobowym  KFC.  Pociąg  do  Rzeszowa 
odjeżdża  o  22.42.  Trasa  czterodniowa  zbiera  się 
29.04.2011,  również o 22.00 przed KFC. Pociąg do 
Przemyśla odjeżdża o 22.42.

Trasy:

“5-dniowa schroniskowa”

Dzień I

Pociąg  dojeżdża  do  Rzeszowa  o  9.45.  O 
godzinie 10.15 będzie czekał autobus, który zabierze 
nas  do  Baligrodu,  gdzie  około  godziny  13.00 
ruszymy na  niebieski  szlak  prowadzący na  szczyt 
Łopiennik. Stamtąd czarnym szlakiem dochodzimy 
do drogi prowadzącej do miejscowości Cisna, gdzie 
mamy pierwszy nocleg.  Planowany czas  przejścia 
wynosi 6 godzin.

Dzień II

Drugiego  dnia  wracamy na  czarny  szlak, 
który  doprowadzi  nas  do  Przełęczy  Orłowicza, 
mijając po drodze Schronisko Jaworzec. Po dojściu 
do przełęczy  udajemy się czerwonym szlakiem do 
miejscowości  Kalnica,  w  której  po  8,5  godzinach 
marszu czeka nas drugi nocleg.

Dzień III

Po  wyruszeniu  z  Kalnicy  udajemy  się 
czerwonym  szlakiem  do  szczytu  Okrąglik,  gdzie 
wchodzimy  na  niebieski  szlak  i  wzdłuż  granicy 
Polski  Kierujemy  się  na  Rabią  Skałę,  a  stamtąd 
żółty  Szlakiem  do  Wetliny.  Tego  dnia  w  drodze 
spędzimy 10 godzin. 

Dzień IV

Z Wetliny zielonym szlakiem ruszamy na 
Małą  Rawkę.  Dalej  żóltym  na  Wielką  Rawkę,  a 
stamtąd  niebieskim  do  Ustrzyk  Górnych.  Cały 
przemarsz  zajmie  6  godzin.  Dla  głodnych  wrażeń 
polecamy  pójście  na  Tarnicę,  ale  jednocześnie 
ostrzegamy,  że czas  wejście i  zejścia to  kolejne 6 
godzin.  W Ustrzykach  Górnych  czeka  nas  ostatni 
nocleg.

“5-dniowa namiotowa”

UWAGA! Trasa ze wzgzlędu na dystanse 
pokonywane  codziennie  i  rodzaj  noclegów  jest 
wariantem dla osób doświadczonych.

Jeśli  chcesz jechać na tą trasę prosimy o 
kontakt z Przemkiem 608 473 409 

Na  trasie  namiotowej  zostanie  rozegrana  TRASA 
SPECJALNA  z  licznymi  nagrodami  od  naszych 
sponsorów. 

Dzień I

Wyjazd dla trasy namiotowej jest identyczny 
jak dla 5 dniowej schroniskowej, jednak w Rzeszowie 
wsiadamy w  osobny  autokar!  Ten  zawiezie  nas  do 
Komańczy,  skąd wyruszymy na pierwszy etap rajdu 
kierując się czerwonym szlakiem przez miejscowości 
Prełuki  i  Duszatyn  aż  do  szczytu  Chryszczata. 
Następnie trzymamy się żółtego szlaku i po ok. 1,5h 
docieramy do miejsca pierwszego noclegu- studenkiej 
bazy namiotowej „Rabe”. 

Dzień II

Kolejny dzień zaczynamy podejściem żółtym 
szlakiem pod Jawornę i dalej tym samym szlakiem aż 
do  wioski  Maniów.  Stamtąd  nadal  tym  samym 
szlakiem  kierujemy  się  w  stronę  granicy  polsko- 
słowackiej,  zmieniamy szlak  na  niebieski  i  idziemy 
nim  aż  do  przełęczy  Nad  Roztokami.  Następnie 
wracamy na żółty i docieramy do pola namiotowego 
„Cicha dolina”. Czas przejścia ok. 10h.

Dzień III

WCZESNA  POBUDKA.  Wracamy  na 
czerwony szlak opuszczony dzień wcześniej  i  przez 
Okrąglik  kierujemy  się  do  miejscowości  Smerek. 
(mijamy  się  z  trasą  5-dniową  schroniskową)  Dalej 
trzymając  się  czerwonego  szlaku  wchodzimy  na 
przełęcz  Orłowicza  i  dalej  Połoniną  Wetlińską  do 
Brzegów Górnych, gdzie spędzimy kolejną noc. Czas 
przejścia 10h.



Dzień IV

Czwartego  dnia  przechodzimy  Połoniną 
Caryńską do Ustrzyk Górnych czerwonym szlakiem. 
Zostawiamy plecaki w miejscu ostatniego noclegu i 
na  lekko  robimy  rundkę  przez  Tarnicę,  aby  na 
szczycie  spotkać  się  z  trasą  4-dniową.  Powrót  do 
Ustrzyk szlakiem niebieskim. Czas przejścia 4+4h. 

Trasa 4 dniowa 

Dzień I

Docieramy  o  11.15  do  Przemyśla,  autobus 
zabiera nas do Ustrzyk Dolnych,  skąd wyruszymy na 
szlak  niebieski.  Przez  Równię,  Teleśnice,  wzdłuż 
Soliny  docieramy  do  Chrewtu.  Tam  czeka  nas 
pierwszy nocleg w „OW Moklik”. Czas marszu 6h.

Dzień II

Dalej  niebieskim  szlakiem  przez  Przełącz 
pod Hulskiem, miejscwowść Dwernik docieramy do 
Magury  Stuposiańskiej.  Zmieniamy  tam  szlak  na 
zielony,  prowadzący  do  schroniska  „Koliba”,  gdzie 
spędzamy kolejną noc.  Czas 8h.

Dzień III

Rano wracamy na wczorajszy szlak niebieski 
i  przez  Kopę,  Widełki  oraz  Bukowe  Berło   w  6h 
docieramy na Tarnicę, gdzie witają nas ludzie z trasy 
namiotowej i wraz z nimi przez Wołosatę schodzimy 
do Ustrzyk Górnych.

POWRÓT

Dla  wszystkich  tras  powrót  przewidziany  jest 
autokarami  na  godzinę  9.30.  Około  12  jesteśmy  w 
Przemyślu gdzie przewidziana jest godzina na obiad i 
zakupy. O 13.27 PKP TLK zabierze nas z przesiadką 
we Wrocławiu do Poznania.

Noclegi:

5dniowa schroniskowa:
Noc I - Szkoła Podstawowa Cisne
Noc II -Szkolne Schronisko  Kalnica K
Noc III -Szkolne SchroniskoWetlina K
Noc IV -Dom Rekolekcyjny Ustrzyki Górne K

4dniowa:
Noc I -OW Moklik w Chrewcie K
Noc II -Schronisko Koliba
Noc III  -Dom Rekolekcyjny Ustrzyki Górne K

W noclegach z dopiskiem K jest ogólnodostępna 
kuchnia

Koszty  (Członkowie  Halnego  z  opłaconymi 
składkami, cena w nawiasie) :
Trasa 5-cio dniowa – 205pln (175pln)
Trasa 5-cio dniowa namiotowa – 165pln (140pln)
Trasa 4-ro dniowa – 195pln (165pln) 

Uwaga! Cena nie zawiera:  ubezpieczenia (radzimy 
ubezpieczyć się  we  własnym  zakresie),  biletów 
wstępu do BdPN (4zł/2zł/dzień lub 12zł/6zł/4 dni).

Przypominamy,  że  noclegi  pod  namiotem 
na  terenie  BdPN  są  dozwolone  tylko  w 
wyznaczonych miejscach.

Zapisy na rajd: 
Wtorki   5,  12,  19  kwietnia,  w  siedzibie  klubu, 
DS6 p.9 19.00 – 20.00
Czwartki  31  marca  7,14  kwietnia  po  pokazie 
slajdów, w Centrum Wykładowym sala 10, godz. 
20.30 

Osoby,  które  jadą  z  nami  po  raz  pierwszy 
prosimy o osobiste pojawienie się przy zapisie na 
rajd.

Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze 
(stuptuty), obuwie do schroniska,
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą 
odzież,
- śpiwór,
- karimatę 
- latarkę/czołówkę,
- jedzenie, kubek, menażkę, termos,
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy,
- kompas, mapę,
- dobre samopoczucie,

Pakujcie się z rozsądkiem, nie zabierajcie zbędnych 
rzeczy!
Organizatorzy i dodatkowe informacje:

Trasa 5 dniowa schroniskowa:
Damian Foedke 502 -484 - 780
Trasa 4 dniowa:
Karolina Olejniczak 880 - 294 - 458 
Trasa 5 dniowa namiotowa:
Przemek Jakubczyk 608 - 473 - 409 
e-mail: zapisy.tentrzeci@gmail.com 
GOPR RATUNKOWY: 985 

Rajd sponsorują:
Fjord Nansen:

l

Oympus Polska
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