Rajd „Ten Trzeci”
Beskid Niski- Bieszczady
30.04.2012 – 6.05.2012
Trochę faktów:
Beskid Niski - położony jest w Karpatach wzdłuż południowej granicy państwowej ze Słowacją
i rozciąga się od przełęczy Tylickiej na zachód po przełęcz Łupkowską na wschód. Krajobraz
Beskidu Niskiego ma charakter przejściowy, góry stanowią tutaj pomost pomiędzy Beskidami
Zachodnimi, a Beskidami Wschodnimi. Od zachodu granicę wytycza się wzdłuż doliny Białej
Dunajcowej do Stróży, od wschodu są to doliny Osławy i Osławicy do jej ujścia do Sanu.
Południową granicą polskiej części Beskidu jest granica państwowa. Najwyższe szczyty
w polskiej części to Lackowa (997 m), Ostry Wierch (938 m), Biała Skała (903 m), Jaworzyna
Konieczniańska (881 m), Kamień nad Jaśliskami (859 m), Magura Wątkowska (847 m).
Bieszczady - zajmują najbardziej na południowym-wschodzie wysunięty skrawek Polski.
Stanowią one część głównego łuku karpackiego i są pierwszym członem Karpat Wschodnich,
zaczynających się od doliny Sanu, Osławy, Osławicy i Laborca. W granicach Polski znajduje się
jedynie skrajnie zachodnia ich częsć, czyli Bieszczady Zachodnie przechodzące ku zachodowi
(za Przełęcz Łupkowską) w Beskid Niski, natomiast ku wschodowi (za Przełęcz Użocką)
w Bieszczady Wschodnie. Najwyższe szczyty Bieszczad to Tarnica (1346 m.), Halicz (1333 m.),
Wielka Rawka (1304 m.), Połonina Caryńska (1287m), Połonina Wetlińska (1255 m).
Niedżwiedź brunatny- Bieszczady są jednym z nielicznych w Polsce, obok Tatr i Babiej Góry,
miejscem występowania niedźwiedzia brunatnego. Niedźwiedź jest największym żyjącym
drapieżnikiem w Polsce. Osiąga długość ciała do 3 m, ciężar do 800 kg. Masywna budowa ciała,
oczy i uszy niewielkie, krótki ogon, silne kończyny zakończone 5 pazurami, uzębienie typu
miażdżącego. Nocny tryb życia. Zamieszkuje lasy. Głośne zachowanie grupki ludzi odstrasza
niedźwiedzie. Jeśli jednak już spotkamy misia, należy zachowywać się spokojnie i oddalić bez
pośpiechu w przeciwną stronę do tej, z której pojawił się niedźwiedź. Nie wolno robić zdjęć,
gdyż wysokie tony migawki aparatu mogą go rozdrażnić. Ucieczka biegiem lub wspinanie się na
drzewo nic nie da, bo niedźwiedź jest dużo lepszym biegaczem i wspinaczem od ludzi.

TRASA DLA „WYTRWAŁYCH”
DZIEŃ I - wtorek ( czyli jak rozprostować nogi po całonocnej podróży? )
(przewidywany czas przejścia ok. 6h)
Jeśli uda nam się wsiąść do pociągu to po jakiś 13 godzinach podróży powinniśmy dotrzeć na
start naszego rajdu, który znajduje się w Puławach. Być może znajdziemy sklep
w którym 1 maja uda nam się zrobić zapasy na dzień marszu i wieczorne igraszki. W razie
czego trzeba być jednak przygotowanym na brak takiej możliwości. W Puławach wkraczamy na
szlak czerwony czyli słynny Główny Szlak Beskidzki. Przebieg trasy dłuższej i krótszej
pierwszego dnia jest taki sam a czas przejścia niewielki dlatego spokojnym marszem, dużą
grupą rozpoczniemy nasz rajd . Szlak w dość łagodny sposób wprowadzi nas w klimat Beskidu
Niskiego. 2h spokojnej wędrówki przez takie wzniesienia jak Skibice (778m.), Pańskie
Łuki(778m) i Wilcze Budy( 759m.) doprowadzą nas na skrzyżowanie szlaku czerwonego
z żółtym. Tutaj czekać na nas będzie w miarę spokojne zejście do Wisłoku Wielkiego,
w którym znajduje się szkolne schronisko młodzieżowe – miejsce naszego pierwszego noclegu.
Do celu powinniśmy dotrzeć wcześnie koło godziny 18:00, dlatego pierwszy rozgrzewkowy
dzień planujemy zakończyć wspólnym ogniskiem.
DZIEŃ II środa (żarty się skończyły…)
(przewidywany czas przejścia 8-9h )
Z Wisłoka Wielkiego ruszymy dalej szlakiem żółtym i czekać nas będzie około godziny marszu
drogą asfaltową. Dalej zgodnie ze szlakiem udamy się dość stromym wzniesieniem (2:10h) do
granicy Polsko-Słowackiej. Na szczycie Kanasiówka( 823m) spotykają się 4 szlaki. Tutaj
zmienimy szlak na czerwony i wzdłuż granicy będziemy szli nim przez ok. 4h. ( warto zahaczyć
o wieże widokową na szczycie Pasika ( 847m). W okolicy wniesienia Siwakowska Dolina
(701m.) zmieniamy szlak na czarny i schodzimy do miejscowości Łupków. Sytuacja noclegowa
w Łupkowie jest dość skomplikowana. Znajduje się tam niewielkie gospodarstwo
agroturystyczne „Radosne Szwejkowo”, które obiecało nam 25miejsc noclegowych. Reszta
grupy będzie musiała udać się do pobliskiego małego schroniska (nie pomylić ze znajdującym
się w Łupkowie zakładem karnym) Po rozmowie telefonicznej z właścicielką „Szwejkowa” jak
i korespondencji z przedstawicielem schroniska w Łupkowie mogę obiecać, że obydwa noclegi
zapowiadają się bardzo klimatycznie.

Dojazd (poniedziałek) :
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 21:15 w holu dworca PKP przed
restauracją KFC. (O szczególną punktualność proszone są osoby nie posiadające legitymacji
studenckiej. Z powodu nie przyznania nam przez kochane PKP biletu grupowego, osobom
którym nie przysługują zniżki studenckie zostaną rozdane bilety abonamentowe).
O 22:05 bezpośredni pociąg zabierze nas z Poznania do Tarnowa. Planowy przyjazd
przewidziany jest na godz. 8:43. W Tarnowie czekać na nas będą wynajęte autokary, które
zawiozą nas do Puław skąd rozpoczniemy naszą wędrówkę.

DZIEŃ III czwartek (pielgrzymka…)
(przewidywany czas przejścia 5-6h )
Po szalonej nocy w Łupkowie wracamy na szlak czarny i idziemy na północ w kierunku
Komańczy. Po ok. 3 h marszu docieramy do skrzyżowania z szlakiem czerwonym skąd
z przeciwnego kierunku iść tego dnia będzie grupa Ani czyli trasa krótsza. Zmieniamy szlak na
czerwony i zmierzamy radosnym krokiem do Komańczy. Niestety dzień III będzie miał
charakter pielgrzymkowy ponieważ większa część szlaku wiedzie wzdłuż drogi asfaltowej.
Trasa dnia III jest łatwa i krótka dlatego możemy sobie pozwolić na zwiedzanie tego co się da.

Polecamy również oszczędzać siły na dzień kolejny. W Komańczy nocujemy w schronisku
PTTK gdzie noc wcześniej spała ekipa kontuzjowanych. Naszym celem jest zostawić po sobie
lepsze wrażenie niż oni… ;)
DZIEŃ IV piątek (czyli niech no tylko dorwę organizatora…)
(przewidywany czas przejścia 10-11h )
Organizator Michał postara się aby wszyscy wyskoczyli z śpiworów odpowiednio wcześnie
ponieważ grupę wytrwałych czeka tego dnia wielogodzinny marsz do miejscowości Cisna bez
możliwości skrócenia trasy ( latarki czołówki obowiązkowe). W Komańczy wracamy na
Główny Szlak Beskidzki, którym rozpoczęliśmy nasz rajd. Idziemy na wschód cały czas
szlakiem czerwonym. Pierwszym sprawdzianem będzie podejście na szczyt Chryszczata
(998m.). Po drodze zaliczymy również takie górki jak (Żebrak 816m.), Jaworne (992m.),
Wołosań (1071m.). W połowie drogi łączymy się z grupą Ani, która to kieruje się do Komańczy
z Woli Michowej. Na szczęście Bacówka Pod Honem, w której mamy spędzić noc znajduje się
na samym początku Cisnej. Zwiększa to szanse na to że wszyscy dotrą do celu. Po długiej
podróży czeka nas kolejna niespodzianka. Bacówka pod Honem nie gościła jeszcze grupy 80osobowej a inni turyści też już zapowiedzieli tam swoją obecność. Nie mniej jednak Pan Paweł
opiekun placówki stwierdził, że na pewno jakoś się pomieścimy i już nie może doczekać się
naszej wizyty. Po wyczerpującej trasie czeka nas więc prawdziwa integracja w rodzinnej
atmosferze.

Zapisy na rajd: wtorek 24.04.2012 w siedzibie klubu ,na pokazach slajdów w Centrum
Wykładowym w piątek 20.04.2012 lub mejlowo rajd.majowy@gmail.com
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się w klubie przy
zapisie na rajd.
Co należy zabrać:
wygodne buty za kostkę, obuwie do schroniska
kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież
śpiwór, karimatę
latarkę/czołówkę!!!
Jedzono we własnym zakresie, kubek, menażkę, termos mile widziane instrumenty,
śpiewnik rajdowy
kompas, mapę
dobry humor i spory kawałek zdrowia
prócz niezbędnych rzeczy ograniczamy jak tylko się da ilość bagaży (wszystko
będziemy musieli nosić przez 6 dni na własnych plecach)
Informacje dodatkowe:
Prócz trasy specjalne j(szczegóły zostaną podane podczas rajdu) zostaną jeszcze rozegrane inne
konkursy z nagrodami.

DZIEŃ V sobota (byle do mety / trasa specjalna)

Kontakt z organizatorami:

Meta naszego rajdu znajduje się w miejscowości Jabłonki ( kilka kilometrów na północ od
Cisnej) Najkrótsza droga do celu wiedzie szlakiem czarnym, na który można wejść kierując się
jakieś 2 km na wschód od Cisnej. Jest kilka możliwości dotarcia do Jabłonek, wybór
pozostawiamy do wyboru każdemu indywidualnie. Polecamy trasę specjalną, której szczegóły
zostaną podane dzień wcześniej.

Jakub Bujakiewicz
Michał Kwolek
Ania Pigla

Powrót (niedziela) :

Szkolne schronisko młodzieżowe w Wisłoku Wielkim Tel. +48 134663017
Schronisko PTTK Komańcza Tel. 664789833
Latarnia Wagabundy Wola Michowa 18 Tel. 502472112 / 506066329
Bacówka pod Honem Tel. 660116025
Schronisko Pod Jelonkiem Jabłonki 1 Tel. +48 134684026
Schronisko w Łupkowie Tel. 792 410 621
Radosne Szwejkowo Tel. 504-373-317
GOPR tel. 601 100 300 lub 985

Aby dojechać do Tarnowa wynajętym autokarem i zdążyć na pociąg musimy opuścić Jabłonki
ok. godziny 8:15. Pociąg z Tarnowa odjeżdża o godzinie 13:09. Do Poznania powinniśmy
dotrzeć planowo o godz. 22:15

Ważne informacje
Koszt całkowity rajdu :
Grupa wytrwałych i kontuzjowanych: studenci 220zł / nie studenci 245zł
Grupa namiotowa: studenci 175zł /nie studenci 205zł
*Cena rajdu zawiera przejazdy pociągiem tam i z powrotem, wynajęcie autokaru, noclegi oraz koszty
organizacyjne. Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniżka 15%.: Cena nie zawiera ubezpieczenia oraz
wyżywienia.

Tel. 691631838
Tel. 501520712
Tel. 696106584

Telefony:

