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Na szlaku Twierdzy Przemyśl i Dzielnego Wojaka 

Szwejka 

 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG na 

wiosenny wypad na Pogórze Przemyskie śladami Wojaka Szwejka!  W 

planach: przejście szlakiem fortecznym pełnym historii, ruiny i pozostałości 

fortów z I wojny Światowej, ponadto wejdziemy na kilka szczytów Pogórza 

Przemyskiego. Na niedzielę zaplanowana jest część krajoznawcza i 

zwiedzanie Przemyśla – ten dzień zostanie specjalnie dopasowany do 

potrzeb i życzeń uczestników wyjazdu. 

 

Zbiórka: Piątek, 20 marca godzina: 23:00 dworzec PKS Warszawa Zachodnia 

Wyjazd: godz. 23:25 (Flix Bus) do Przemyśla. Planowany przyjazd: godzina 7:20 

Powrót: Niedziela, 22 marca godz. 22:40 (Dworzec PKS Warszawa Zachodnia) 

Uwaga: w przypadku udostępnienia samochodów przez uczestników wycieczki – istnieje możliwość 

dojazdu samochodowego (wtedy wyjazd sobota wcześnie rano).  

Charakter wyjazdu: Pieszy, Górski, krajoznawczy 

Atrakcje: 

 Pozostałości twierdzy Przemyśl: Forty: Optyń, Grochowice, Helicha, Pałkowice,  

 Iwanowa Góra i  Panoramy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 

 Zabytki Przemyśla m. in.: 

o Zamek Kazimierzowski  

o Pałac Lubomirskich 

o Park Zamkowy im Mariana Strońskiego 

 Spontaniczne zwiedzanie śladami Dzielnego Wojaka Szwejka 

 Wieczorna integracja w sobotę😊 

Trasa: 

Dzień 1:  

Warszawa -> Przemyśl – Nehrybka – Optyń - Fort Grochowice – Iwanowa Góra – 

Prałkowska Góra – Dybawka (ok. 22 GOT) 

 

Dzień 2:  

Dybawka -> Przemyśl (zwiedzanie – dostosowane do zainteresowań uczestników wyjazdu) 
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Nocleg: Gospodarstwo Agroturystyczne Lispcy (Dybawka) 

Szacunkowy koszt: 200 zł (obejmuje: dojazd, nocleg i wyżywienie  - bez tzw. kosztów własnych). 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

 plecak (z miejscem na wspólny prowiant) 

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

 termos 

 kije trekkingowe (opcjonalnie) 

 latarka (najlepsza czołówka) 

 Opcjonalnie: namiot i karimata lub mata samopompująca 

Ubranie: 

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 ciepły sweter, polar albo bluza

 klapki, kapcie do chodzenia po obiekcie noclegowym 

 strój do spania, bielizna, skarpety na zmianę

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Czapka, szalik, rękawiczki 

Inne: 

 Pieniądze 

 dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  

 leki osobiste, kosmetyczka (nie za ciężka) 

 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa (Najlepsza: Compass: Pogórze Przemyskie 1:50 000) 

 książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki Turystyki Pieszej oraz innych  

 Gitara i śpiewniki SKPTG 

Jedzenie: 

 kanapki do autobusu i na trasę w sobotę 

 napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce

Obiadokolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę zapewnione przez organizatora (wspólne 

gotowanie). 

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)  

UWAGA: LIMIT MIEJSC 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 150 zł do organizatora! 

Proszę o wpłacenie zaliczki do  wtorku (10.03.2020) 


