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To jedna z najpiękniejszych i najdzikszych grup górskich w Polsce. Najbardziej zachodni fragment 

Zewnętrznych Karpat Wschodnich, część Beskidów Wschodnich. Bieszczady Zachodnie rozciągają 

się na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy, pomiędzy Przełęczą Łupkowską oraz dolinami Osławy 

i Osławicy, oddzielającymi je na zachodzie od Beskidu Niskiego, a Przełęczą Użocką na wschodzie, 

za którą leżą ukraińskie Bieszczady Wschodnie. Te ostatnie graniczą od wschodu poprzez Przełęcz 

Wyszkowską z Gorganami. Najwyższym szczytem Bieszczadów jest Pikuj (1405 m n.p.m.) położony 

na Ukrainie, w polskich Bieszczadach najwyższa jest Tarnica (1346 m n.p.m.). Bieszczady potrafią 

zachwycić o każdej porze roku. Wiosną, gdy wybuchają zielenią, latem pięknymi widokami, błękitem 

nieba i dzikością przepastnych lasów; jesienią wspaniałymi kolorami buków i złotem połonin; zimą 

obfitością śniegu i dalekimi widokami. Bieszczady dla wielu wędrowców w Polsce są wyjątkowe - 

nigdzie nie czują się tak, jak tu, w południowo-wschodnim skrawku Polski. Bieszczady są bowiem nie 

tylko atrakcją przyrodniczą, ale też zjawiskiem kulturowym i socjologicznym. Burzliwa historia 

regionu sprawiła, że do dziś znaleźć można pozostałości wsi i zatarte ślady ludzkiej bytności 

pochłonięte przez naturę, natomiast w wyludnione góry i doliny ściągali uciekinierzy, śmiałkowie i 

twardziele żądni przygód w tych dzikich ostępach. 

 

Zabieszczaduj dzisiaj z nami 

niech pokłonią ci się połoniny 

zabieszczaduj razem z aniołami 

lot swój kieruj do Górnej Wetliny 

 

Zabieszczaduj znowu z nami 

tutaj czas anielsko płynie 

każdy potok gada z aniołami 

o bieszczadzkiej wspomina krainie 

Studnie tutaj zarosły wspomnieniem 

sady tutaj pokrzywione dziko 

w procesji sierpniowej schodzą zioła 

do cerkiewek pukają po cichu 

 

Ta kraina święta niepojęta 

w tej krainie pięknie tajemniczo 

tu nad nami bieszczadzkie anioły 

uskrzydlone bieszczadzką modlitwą

 



__________________TRASA DZIEWIĘCIODNIOWA________________ 

Trasa dziewięciodniowa jest trasą, która przez część wyjazdu będzie wędrować po ukraińskiej 

stronie Bieszczad. Niezbędny jest ważny paszport do przekroczenia granicy. Konieczne jest 

posiadanie namiotu do spania (możliwość wypożyczenia w klubie) i butli z palnikiem do 

przyrządzania posiłków (jedna na kilka osób). 

 

DOJAZD:        WAGON 

 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 27 kwietnia (piątek) o godzinie 19.00 w holu głównym 

nowego dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC MIESZKO odjeżdżający z Poznania o godzinie 

19:39 zabierze Nas do Wrocławia, gdzie dotrzemy o 21.55. Następnie o godzinie 22.18 

ruszamy pociągiem TLK KARPATY w dalszą trasę aż do Przemyśla. O godzinie 6.55 

wysiadamy na dworcu w Przemyślu Głównym i udajemy się na postój busów jadących do 

Medyki. Wsiadamy do jednego z nich i docieramy na granicę polsko-ukraińską. Po jej 

przekroczeniu wsiadamy w busa i docieramy nim do Sambora, a następnie przesiadamy się w 

pociąg do Sianek. Tam wysiadamy i ruszamy na szlak. 

 

DZIEŃ I (sobota) 
 

Trasa dla wszystkich (ok. 7km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 2h) 

Po wyjściu z pociągu w Siankach (mamy do pokonania granicę polsko-ukraińską, więc ciężko 

sprecyzować, która to będzie godzina) ruszamy na szlak. Idziemy przez wieś i odbijamy w 

lewo na rozdrożu przy krzyżu. Zmęczeni wyjątkową podróżą ukraińską komunikacją ruszamy 

w górę tylko tak daleko, aż napotkamy dobre miejsce noclegowe. Wg źródeł pierwsze dobre 

miejsca biwakowe są w odległości 90 minut od rozdroża przy krzyżu w Siankach, za 

Hrebeniczem. Rozbijamy namioty i idziemy spać.  

 

DZIEŃ II (niedziela) 
 

Trasa dla wszystkich (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h) 

Po wyjściu z namiotu i zjedzeniu śniadania ruszamy w dalszą drogę. Zaczynają pokazywać 

się pierwsze widoki, a od Przełęczy Kut trasa coraz rzadziej prowadzi lasem. Zdobywamy 

Kińczyk Hnylski a następnie wspinamy się na Drohobycki Kamień. Wciąż idziemy granią i 

wchodzimy na Starostynę, a kolejno przez inne, drobne szczyty aż na Wielki Wierch. Stamtąd 

już blisko do ruin schroniska pod Ostrym Wierchem, gdzie planujemy spać. (trasa w fazie 

przygotowań) 

 

DZIEŃ III (poniedziałek) 
 

Trasa dla wszystkich  (ok. 14km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5,5h) 

Budzimy się na połoninie i o poranku ruszamy w drogę. Cel – Pikuj już blisko! Idziemy przez 

Prypir i Nondag mozolnie zdobywając wysokość aż wreszcie docieramy na najwyższy szczyt 

w całych Bieszczadach – Pikuj o wysokości 1408 m.n.p.m. Na szczyt z miejsca noclegowego 

mamy około 9km, więc możemy długo delektować się widokami na szczycie. Stamtąd już 

bowiem droga tylko w dół – schodzimy ścieżką do miejscowości Husne Wyżne bardzo 

uważając, żeby nie znaleźć się w Biłasowicy, do której ponoć prowadzą szlaki zaznaczone na 

mapie jako szlaki do Husnego. W miejscowości odpoczywamy i robimy zakupy, jeśli będzie 

taka możliwość. Zbiórka o godzinie 17.00 pod kościołem w Husnem Wyżnym. Stamtąd 



zabierze nas bus, którym przez granicę w Krościenku dojedziemy do Olchowca. Tam dzięki 

uprzejmości komendy Hufca Tarnobrzeg nocujemy w stanicy harcerskiej za darmo.  

Następnego dnia rano idziemy do Polany lub Rajskich (trasa bardzo długa). Od tego momentu 

trasa dziewięciodniowa łączy się z trasą sześciodniową. 

 

DZIEŃ IV (wtorek) 

 

Trasa długa (ok. 26km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h 30min) 

Uwaga! Trasa nie prowadzi wyłącznie szlakami. Wymagane jest posiadanie mapy, 

umiejętność korzystania z niej oraz orientacji w terenie.  

Z autokaru wychodzimy przy moście nad Sanem. Nie przechodzimy przez most, tylko 

ruszamy drogą wzdłuż rzeki na jej lewym brzegu. Przy drugim zakolu droga oddziela się od 

rzeki i prowadzi na wschód. Dochodzimy nią do polany w nieistniejącej wsi Tworylne. 

Przecinamy polanę przez środek mijając ruiny i opuszczone cmentarze. Po wejściu w las 

ponownie zbliżamy się do rzeki i docieramy do nieistniejącej wsi Krywe. Tam odnajdujemy 

szlak niebieski i przez ruiny cerkwi wchodzimy na szczyt o wdzięcznej nazwie Ryli. Tam 

łączymy się ze znakami czerwonymi i betonową drogą schodzimy do Zatwarnicy. Następnie 

aż do Chmielu idziemy asfaltem. W Chmielu kawałek za cerkwią skręcamy w lewo. Na 

końcu asfaltu odnajdujemy szlak zielony i docieramy nim do Chaty Socjologa, gdzie mamy 

nocleg.  

 

Trasa krótka (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h) 

Po wyjściu z autokaru odnajdujemy szlak niebieski i ruszamy nim w stronę Otrytu. Niebieskie 

znaki będą nam towarzyszyły do końca trasy. Aż pod Hulskie idziemy typową, bieszczadzką 

drogą mijając nieistniejące wsie. Następnie wędrujemy już grzbietem Otrytu aż do Chaty 

Socjologa, gdzie mamy nocleg.  

 

DZIEŃ V (środa) 
 

Trasa długa (ok. 34km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 11h) 

Przed nami wyjątkowo długi dzień. Z Chaty Socjologa ruszamy niebieskim szlakiem i 

idziemy w dół do Dwernika. Przechodzimy przez most nad Sanem i dalej wędrujemy 

asfaltem. Po około trzech kilometrach odbijamy w lewo wciąż trzymając się niebieskiego 

szlaku. Po długim podejściu zdobywamy Magurę Stuposiańską. Schodzimy z niej aż do 

Widełek. Tam przecinamy asfalt i rozpoczynamy podejście na Bukowe Berdo. Niebieskim 

szlakiem idziemy aż do Przełęczy Goprowskiej. Tam łączymy się ze szlakiem czerwonym, 

którym podchodzimy na Przełęcz Siodło. Tu chętne osoby mogą odbić żółtym szlakiem na 

najwyższy polski szczyt Bieszczad – Tarnicę. Zajmie nam to około 30 minut w obie strony. 

Następnie przez Szeroki Wierch schodzimy do Ustrzyk Górnych i odszukujemy Schronisko 

Kremenaros, gdzie mamy nocleg. 

 

Trasa krótka (ok. 20km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h 30min) 

Z Chaty Socjologa ruszamy niebieskim szlakiem i idziemy w dół do Dwernika. Przechodzimy 

przez most nad Sanem i dalej wędrujemy asfaltem. Po około trzech kilometrach odbijamy w 

lewo wciąż trzymając się niebieskiego szlaku. Po długim podejściu zdobywamy Magurę 

Stuposiańską. Schodzimy z niej niebieskim szlakiem, a na najbliższym skrzyżowaniu 

wybieramy szlak zielony, który doprowadzi nas do schroniska Koliba. Po krótkim 

odpoczynku ruszamy dalej i wchodzimy na Połoninę Caryńską. Tam zmieniamy szlak na 

czerwony i schodzimy do Ustrzyk Górnych i odszukujemy Schronisko Kremenaros, gdzie 

mamy nocleg. 



DZIEŃ VI (czwartek) 
 

Trasa długa (ok. 28km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h) 

Ze schroniska Kremenaros wyruszamy czerwonym szlakiem na Połoninę Caryńską. Przez 

pierwsze dwie godziny mozolnie zdobywamy wysokość, następnie wędrujemy grzbietem 

wśród traw przez połoniny i zdobywamy najwyższy wierzchołek Połoniny Caryńskiej (1297 

m.n.p.m). Po odpoczynku wędrujemy dalej czerwonym szlakiem schodzimy do Berehów 

Górnych. Mijamy stary cmentarz, przechodzimy przez drogę asfaltową (w sezonie 

funkcjonuje tu bar) i rozpoczynamy podejście na niższą z połonin – Połoninę Wetlińską. Po 

około 1,5h marszu docieramy do Chatki Puchatka, czyli najwyżej położonego schroniska w 

Bieszczadach. Posilamy się i idziemy dalej grzbietem aż do Przełęczy M. Orłowicza. Tam 

wybieramy szlak żółty i schodzimy do Wetliny-Stare Siodło. Ostatnie kilkaset metrów 

wędrujemy w górę Wetliny aż do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, gdzie mamy nocleg. 

 

Trasa krótka (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 30min) 

Ze schroniska Kremenaros wyruszamy niebieskim szlakiem i pierwsze dwa kilometry 

idziemy asfaltem. Następnie skręcamy w lewo w las i rozpoczynamy podejście na Wielką 

Rawkę, gdzie znajduje się pozostałość po wieży triangulacyjnej. W tym miejscu możemy 

urozmaicić sobie wędrówkę i ruszyć dalej niebieskim szlakiem na Kremenaros 

(Krzemieniec), czyli miejsce, gdzie stykają się granice Polski, Słowacji oraz Ukrainy. 

Wycieczka ta zajmie nam w obie strony godzinę i 15 minut. Na szczycie Wielkiej Rawki 

wybieramy szlak żółty i schodzimy na Małą Rawkę. Tam odbijamy na szlak żółty i Działem 

docieramy do Wetliny-Moczarne. Ostatnie dwa kilometry wędrujemy w dół przez Wetlinę, aż 

do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, gdzie mamy nocleg. 

 

DZIEŃ VII (piątek) 
 

Trasa długa (ok. 28km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h) 

Ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego kierujemy się szlakiem żółtym na Jawornik i dalej 

na Rabią Skałę. Tam możemy odbić w lewo na niebieski szlak na taras widokowy. Zajmie to 

nam 10 minut. Jeśli nie, to skręcamy w prawo i idziemy szlakiem niebieskim i nim docieramy 

na Okrąglik. Tam zmieniamy szlak na czerwony i zdobywamy Jasło. Stamtąd schodzimy do 

Cisnej i po przejściu przez miasteczko docieramy do Bacówki pod Honem, gdzie mamy 

nocleg. 
 

Trasa krótka (ok. 26km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h) 

Ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego kierujemy się w dół Wetliny i ruszamy żółtym 

szlakiem na Przełęcz M. Orłowicza. Na przełęczy wybieramy szlak czarny i schodzimy nim 

aż do Bacówki w Jaworzcu. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i przez grzbiety Czereniny 

i Falowej docieramy do Dołżycy. Następne trzy kilometry do Cisnej pokonujemy asfaltem, a 

w miejscowości odnajdujemy szlak czerwony i docieramy do Bacówki pod Honem, gdzie 

mamy nocleg. 

 

DZIEŃ VIII (sobota) 
 

Trasa długa (ok. 23km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h) 

Ze schroniska kierujemy się do centrum Cisnej. Stamtąd podążamy około trzy kilometry 

drogą asfaltową do Dołżycy, gdzie odnajdujemy szlak czarny. Wspinamy się nim na 

Łopiennik. Ze szczytu za czerwonymi znakami schodzimy do Studenckiej Bazy Namiotowej 

w Łopience, a następnie do samej Łopienki, w której zachowała się tylko cerkiew. Tam za 



zielonymi znakami idziemy typową, bieszczadzką drogą, która później zamienia się w 

ścieżkę. Docieramy nią aż do szlaku niebieskiego, skąd już tylko kilka kroków na Durną. 

Idziemy niebieskim szlakiem aż do skrzyżowania z zielonym, którym schodzimy przez 

rezerwat Woronikówka do Jabłonek. Po dotarciu do głównej drogi skręcamy w prawo, 

mijamy pomnik gen. Świerczewskiego i docieramy do PTSM Jabłonki, gdzie odbędzie się 

meta rajdu. 
 

Trasa krótka (ok. 16km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h)  

Z Bacówki pod Honem kierujemy się na… Hon! Idziemy czerwonym szlakiem wzdłuż 

wyciągu narciarskiego. Zdobywamy po kolei szczyty: Hon, Osina, Berest oraz Wołosań. 

Przed szczytem Jaworne odbijamy w prawo na czarny szlak, którym schodzimy do Jabłonek. 

Po dotarciu do głównej drogi skręcamy w prawo i idziemy nią około pół kilometra, aż do 

PTSM Jabłonki, gdzie odbędzie się meta rajdu. 
 

______________________TRASA SZEŚCIODNIOWA___________________ 

 

Trasa sześciodniowa wędruje wyłącznie po polskiej stronie Bieszczad. Trasa namiotowa śpi przy 

schroniskach, w którym nocują trasy schroniskowe. 

 

DOJAZD:        WAGON  

        
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 21:30 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC 83174 odjeżdżający z Poznania o godzinie 22:13 

zabierze Nas do Rzeszowa Głównego, gdzie dotrzemy o 7.47. Następnie o godzinie 8.00 

ruszamy wynajętym autokarem w dalszą trasę. Wysiadamy w Polanie (trasa krótka) lub w 

Rajskich (trasa długa) i ruszamy na szlak.   

 

DZIEŃ I, II, III, IV, V oraz VI 
 

Tak jak dzień IV, V, VI, VII oraz VIII trasy dziewięciodniowej. 

 

______________________TRASA CZTERODNIOWA___________________ 

 

Trasa czterodniowa wędruje wyłącznie po polskiej stronie Bieszczad. Trasa namiotowa śpi przy 

schroniskach, w którym nocują trasy schroniskowe. 

 

DOJAZD:        WAGON  

        
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 2 maja o godzinie 21:30 w holu głównym nowego dworca 

przy "Le Crobag". Pociąg IC 83174 odjeżdżający z Poznania o godzinie 22:13 zabierze Nas 

do Rzeszowa Głównego, gdzie dotrzemy o 7.47. Następnie o godzinie 8.00 ruszamy 

wynajętym autokarem w dalszą trasę. Wysiadamy w Ustrzykach Górnych i ruszamy na szlak.   

 

DZIEŃ I, II oraz III 
 

Tak jak dzień VI, VII oraz VIII trasy dziewięciodniowej. 



____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH________________ 

 

DZIEŃ IX (niedziela)        WAGON    

    

Trasa dla wszystkich 

Po długiej i udanej mecie wstajemy wcześnie, mimo że autokar zabierze nas w drogę 

powrotną do Poznania spod samego schroniska. Autokar do Rzeszowa odjeżdża o godzinie 

8.00. Wysiadamy w pobliżu dworca głównego w Rzeszowie i o godzinie 11.43 ruszamy 

pociągiem IC MEHOFFER. Pociąg nie czeka na spóźnialskich ;) Do Poznania docieramy o 

godzinie 20.12.  

 

Co należy zabrać: 
 

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku przed 

deszczem 

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo) 

- namiot w przypadku tras namiotowych 

- palnik i butlę z gazem w przypadku tras namiotowych 

- zapas jedzenia w przypadku trasy ukraińskiej 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

- legitymację studencką 

- długopis na trasę specjalną 

- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło "Halny" 

przysługuje 10% rabatu) 

- dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

- oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach. :) 

 

Informacje dodatkowe:  

 

Żaden z noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich osób, dlatego obowiązkowo należy 

zabrać karimatę. Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają 

odpoczynków, a także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunku 

atmosferyczne. 
 

Koordynatorzy:  
 

Natalia Łożykowska          tel. 501 260 007 
 

 

Zapisy: 
 

Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy mogą zapisać 

się przez formularz, ale muszą pojawić się na spotkaniach klubu w dowolny wtorek o 

godzinie 19:00 lub po czwartkowych pokazach slajdów (godz. 19.30, sala CW1). Ostatnim 

dniem zapisów jest wtorek 24 kwietnia. Liczba uczestników jest ograniczona. 



Koszty: 
 

 

Trasa 

dziewięciodniowa 

namiotowa 

Trasa 

sześciodniowa 

namiotowa 

Trasa 

sześciodniowa 

schroniskowa 

Trasa 

czterodniowa 

namiotowa 

Trasa 

czterodniowa 

schroniskowa  

Studenci 207 173 218 158 189 

Halniacy 

studenci 
186 155 196 142 170 

Nie-

studenci 
331 280 330 286 304 

Halniacy 

nie-

studenci 
298 252 297 257 274 

 
 

 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych materiałów. 

 

Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300 

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i 

Klub nie zapewniają usług przewodnickich. 

 

Noclegi:  
 

 Stanica Harcerska Olchowiec 

Olchowiec 

 

 Dom Pracy Twórczej 

Chata Socjologa 

Otryt Górny 1 

38-713 Lutowiska 

tel. 692 372 040 

tel. 504 018 205 

 

 Schronisko Kremenaros  

Ustrzyki Górne 4 

tel. 781 610 605 

tel. 13 461 06 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Wetlinie 

Wetlina 16 

tel. 13 468 46 06 

tel. 606 911 677 

 

 Bacówka PTTK Pod Honem 

Cisna 82 

tel. +48 660 116 025  

 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

Akademia Bieszczadzka Pod 

Jelonkiem  

Jabłonki 1 

tel. 13 468 40 26 

tel. 693 260 27 

http://www.bacowkapodhonem.pl/

