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Patronat Honorowy nad cyklem wypraw górskich objął Starosta Raciborski  

Grzegorz Swoboda 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

BIESZCZADY- Łopiennik, Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Połonina Caryńska i Wetlińska. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskidy są najmłodszymi górami w Polsce. Powstały, podobnie jak całe Karpaty, w końcowej fazie alpejskich ruchów 

górotwórczych (orogeneza alpejska), około 20 mln lat temu. Beskidy zbudowane są z fliszu, czyli naprzemianległych 

warstw skał osadowych, głównie zlepieńców, piaskowców, łupków, rzadziej margli i wapieni. Osady te powstawały w 

głębokim zbiorniku morskim (fragment oceanu Tetydy), który istniał na terenie Karpat przez ponad 100 mln lat. 

Materiał skalny gromadził się na dnie od górnej jury po najniższy miocen. Fałdowanie Karpat zewnętrznych, w tym 

Beskidów, miało miejsce na przełomie paleogenu i neogenu. Sfałdowane masy skalne zostały oderwane od podłoża, 

pchnięte na północ i nasunięte w formie płaszczowin na osady powstałego przed czołem Karpat zapadliska  

i wypiętrzone. 

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orogeneza_alpejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flisz_karpacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82y_osadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlepieniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Tetydy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miocen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleogen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neogen
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapadlisko_przedkarpackie
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TERMIN  16-19.06.2022 r 

 
1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest realizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu 

członków PTTK zgodnie ze statutem PTTK. 

3. Udział w imprezie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to 

zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie. 

4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego 

modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych. 

5. Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania. 

6. Organizator zapewnia licencjonowanego przewodnika na wyprawie   

7. Uczestnicy wyprawy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

Proponowana trasa : 

1 dzień  16.06.2022 r wyjazd z Raciborza do Jabłonek  i możliwość wejścia na Łopiennik 1069 m.n.p.m 

czarnym szlakiem.  

Długość trasy: ok.12,6 km ,suma podejść ok 522 m. 

 

2 dzień Gniazdo Tarnicy - najdłuższa, najambitniejsza i najpiękniejsza trasa w Bieszczadach. Start wieś 

Wołosate (szlakiem niebieskim)  

do przełęczy pod Tarnicą, następnie szlakiem żółtym na najwyższy szczyt Polskich Bieszczadów Tarnicę 

(1346 m n.p.m.) - powrót  do przełęczy pod Tarnicą i cały czas szlakiem czerwonym w kierunku szczytów 

Krzemień (1335 m n.p.m.); Kopa Bukowska (1319 m n.p.m.); Halicz (1333 m n.p.m.); Rozsypaniec (1280 

m n.p.m.); Przełęcz Bukowska (1107 m n.p.m.) i lasem w kierunku wsi Wołosate.  

Czas przejścia około 7-8 godz., długość trasy 19 km. (Suma wzniesień: ok. 920 m). 

 

Uwaga: wyprawa prowadzi przez strefę nadgraniczną – należy mieć przy sobie dokument tożsamości. 

 

3 dzień Dwie połoniny - Start wieś Smerek (szlakiem czerwonym) na szczyt Smerek (1222 m n.p.m.), 

następnie przejście  Połoniną Wetlińską (cały czas czerwonym szlakiem) i zejście do wsi Brzegi Górne   

(14 km.) - następnie wyjście dalej szlakiem czerwonym na Połoninę Caryńską i zejście do wsi Ustrzyki 

Górne.  

Czas przejścia około 9.5 godz., długość trasy 23 km. 

 

4 dzień czas wolny do 12.00 zagospodarowany według uznania. I wyjazd w drogę powrotną do Raciborza.  

.  
 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANY JEST STRÓJ I OBUWIE ODPOWIEDNIE 

DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.  

 

 

 

 

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/
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Noclegi: SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w Jabłonkach 38-606 Baligród 

Schronisko całoroczne PTSM       Telefon -(013)46 840 26 

Ilość miejsc 40  

Domki  8 osobowe, z aneksem kuchennym, salonem, łazienką z wc, TV. 

 

➢ PKS - 100 m  

➢ Sklepy - 200 m  

➢ Obiady domowe Restauracja - 4 km 

➢ Apteka, Ośr. zdrowia - 8 km 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r ,młodzież do 18 roku życia i 

studenci  480 zł osoby niezrzeszone 510 zł.  

Cena zawiera: Przejazd autokarem, ubezpieczenie, 3 noclegi ,opiekę licencjonwanego przewodnika, i 

informację krajoznawczą.  

Cena nie zawiera posiłków ( we własnym zakresie) 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ! 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK Racibórz w godzinach 10.00 do 16.00 od pn do czw .do 

09.06.2022 r lub do wyczerpania miejsc oraz na konto PTTK: 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule 

wpisując Imię i Nazwisko uczestnika, telefon, datę urodzenia oraz dopisek BIESZCZADY 16÷19.06.2022 r. 

 

Zbiórka uczestników 04.30 a wyjazd 05.00  PKS Racibórz ul Batorego  

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz  

Ul.Chopina 16 ,47-400 Racibórz,  

Tel.(032)4153093 

 

Informacje na temat wyprawy udziela również Andrzej Kuśnierz tel 608 442 739  

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/

