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Majówka SKPTG 2016 – Łemkowyna 

Serdecznie zapraszamy na wyjazd majówkowy w Beskid Niski.  

„Rozległy to świat górski i niepodobny do żadnej z innych części Beskidów, przemawiający innymi 

krajobrazami, pachnący wysoką niekoszoną trawą, zarastający samosiejącymi się gajami, wyludniony  

i z powrotem odzyskiwany przez człowieka (…)” W. Krygowski 
 

Plan wyjazdu: 

Zbiórka w piątek, 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 22.20 na Hali Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia 

wyjazd: piątek, 29 kwietnia 2016 

             Warszawa Zachodnia 22.50 – Grybów 5.30, autobus MIŚ 

             Grybów 5.55 – Kąclowa Szkoła 6.02, autobus Voyager 

powrót: wtorek, 3 maja 2016 

              Folusz – Gorlice, prywatny bus 

              Gorlice 14.30 – Warszawa 21.30, autobus MIŚ 

Zaliczka/Bilety: 

Organizatorzy po zebraniu zaliczki (150 zł) zakupią bilety oraz jedzenie dla uczestników. Zapisy 

(wraz zaliczką) do 15 kwietnia 2016 (piątek).  

Charakter wyjazdu: 

pieszy, górski, namiotowy 

Program: 

29.IV/30.IV Warszawa Zachodnia >> Grybów >> Kąclowa – Wawrzka – Tania Góra – Sucha 

Homola – Uście Gorlickie – Kwiatoń – Skwirtne – Baza namiotowa w Regietowie, ok. 23 GOT 

1.V Baza namiotowa w Regietowie – Rotunda – Regietów Wyżni – Jaworzyna Konieczniańska – 

Przełęcz Beskidek – Przełęcz pod Zajęczym Wierchem – Baza namiotowa w Radocynie, ok. 28 GOT 

2.V Baza namiotowa w Radocynie – Nieznajowa – Wołowiec – Bartne – Bacówka PTTK w Bartnem, 

ok. 19 GOT 

3.V Bacówka PTTK w Bartnem – Magura – Diabli Kamień – Folusz, ok. 12 GOT 

Atrakcje:  

 Cerkwie we Wawrzce, Uściu Gorlickim, Kwiatoniu, Skwirtnem, Bartnem 

 Cmentarz na Rotundzie 

 Chyże łemkowskie w Bartnem 

 Muzeum Sztuki Cerkiewnej w Bartnem 

 Kopalnia Ropy Naftowej we Foluszu 

 Przepiękne krajobrazu 

 Odrobina wędrówki „na azymut” 
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Szacunkowy koszt: 

300 zł (bez uwzględnienia zniżek). 

Cena obejmuje dojazd, noclegi, wyżywienie, zwiedzanie, bez tzw. wydatków własnych.  

Ekwipunek:  

Sprzęt 

 plecak (z miejscem na wspólne rzeczy 

i prowiant) 

 śpiwór 

 karimata 

 namiot (UWAGA: tych, którzy mają 

i mogą wziąć prosimy o kontakt 

z organizatorem) 

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

Ubranie 

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze 

zaimpregnowane 

 ciepły sweter, polar albo bluza 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, 

parasol 

 strój do spania 

 bielizna, skarpety 

 czapka, szalik, rękawiczki 

 okulary przeciwsłoneczne 

 chustka lub czapeczka chroniąca przed 

słońcem 

Inne 

 pieniądze 

 dokumenty (szczególnie uprawniające 

do zniżek, np. legitymacja studencka, 

PTTK, itp.) 

 leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za 

ciężka) 

 ręcznik 

 papier toaletowy, chusteczki higieniczne 

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

(najwygodniejsza „czołówka”) 

 kompas i mapa 

 aparat fotograficzny 

 klapki lub sandały 

 książeczki GOT i TP oraz inne 

 zapałki 

Jedzenie 

 kanapki na sobotę rano (dopiero 

wieczorem przewidziany ciepły posiłek) 

 napoje lub woda, ok. 1.5L w plastikowej 

butelce 

 

Organizatorzy: 

Antychowicz Jerzy      (juro001[at]gmail.com) 

Bala Przemysław      (przemek.bala[at]gmail.com) 

Pikul Iga                     (iga.pikul[at]gmail.com) 

oraz tegoroczni kursanci 

 

 

 

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia 

i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 


