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MAJÓWKA W BESKIDZIE NISKIM 
 
W planie wszystko to, co kojarzy Wam się z Klubową Majówką – wędrówka z plecakami po szlakach 
i odcinkach nieznakowanych oraz namiotowe noclegi w plenerze. W programie krajoznawczym same 
atrakcje, z których znany jest Beskid Niski: budownictwo drewniane (w tym cerkwie i kościoły z listy 
UNESCO), cmentarze z I wojny światowej, kultura łemkowska, zabytkowe pałace i dwory, historie 
związane z wydobyciem ropy oraz największe w osuwisko w polskich Karpatach. 

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w środę, 30 kwietnia 2014 r. o godz. 23:10 na Dworcu PKP W-wa Zach.  
(w hali głównej PKP). Jedziemy pociągiem z W-wy Zach. do Krynicy (odjazd 23:25) 

Powrót:  

W niedzielę, 4 maja 2014 r. o godz. 23:14 na Dworzec PKP W-wa Centralna 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski, namiotowy  

Trasa:  

1.05 (czwartek):  Gorlice – Siary – Sękowa – Owczary – Przełęcz Owczarska 
2.05 (piątek):  Przełęcz Owczarska – Magura Małastowska – Przełęcz Żdżar 
3.05 (sobota): Przełęcz Żdżar – Bielanka - Szymbark 
4.05 (niedziela): Szymbark – Maślana Góra - Stróże 

Szacunkowy koszt:  

ok. 270 zł (normalny), ok. 210 zł (ulgowy) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, program, wyżywienie.  
Szacunkowy koszt może ulec zmianie w zależności od liczy noclegów w namiotach 
(należy mieć ze sobą dodatkowo 50 zł jako rezerwa na noclegi „pod dachem”). 

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  
− śpiwór i karimata  
− namiot !!! 
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  



 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej  

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

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 i chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne  

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

− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Beskid Niski 1:50 000 wyd. Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i OTP oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na czwartek (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Małgorzata Gładyś-Kwatek    (510 002 561 m_gladys@wp.pl) 
Patryk Kocięcki (zgłoszenia na wyjazd) (509 115 647 kociecki@op.pl) 
Rafał Kwatek      (510 002 561 quateq@wp.pl) 
 
W związku z wcześniejszym zakupem jedzenia na wyjazd prosimy o zaliczkę 100 zł 
do wtorku 15 kwietnia na spotkaniu kursowym 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia (też do wtorku) osoby posiadające jak 
i nieposiadające namioty, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. 
 
Impreza była organizowana jest zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają 
wynagrodzenia i pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w imprezie. 
Każdy z uczestników imprez opłaca wyłącznie swoje rzeczywiste koszty. 
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