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„Wędrujemy po Bieszczadach”
W piątek 09 czerwca 2017 roku grupa członków Koła
PZITS Nr 15 w Nowym Sączu wspólnie z Przedstawicielem
Fabryki Armatury Jafar, uczestniczyła w wycieczce turystycznej do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Przed południem z OW „Połoniny” w Bukowcu wyjeżdżamy samochodami trasą tzw. „Dużej Pętli Bieszczadzkiej” do Przełęczy
Wyżniej. Pozostawiamy samochody na parkingu, skąd już ujrzeliśmy piękną panoramę gór z wypasającymi się owcami.
I po 1h 15’ marszu, w czasie krótkiego odpoczynku ujrzeliśmy
zabudowania niewielkiego najwyżej położonego w Bieszczadach schroniska o swojsko – z czasów dzieciństwa – brzmiącej nazwie: „Chatka Puchatka” usytuowanego na wysokości
1228 m n.p.m.

Na z parkingu nasz przewodnik koleżanka Marysia Pierzga udziela istotnych wskazówek przed wyjściem w góry.
Z poziomu 872 m n.p.m. wyruszamy
szlakiem w kierunku
schroniska, a przed przekroczeniem granicy Parku Narodowego zaopatrujemy się w bilety.

Z wzniesienia nad schroniskiem Hasiakowa Skała 1231 m
n.p.m. gdzie okiem sięgnąć widać urokliwe „morze gór”.
Nieopodal mijaliśmy toaletę
ekologiczną funkcjonującą w
systemie vermicomposting (bez
wody i kanalizacji) z wykorzystaniem specjalnego gatunku
dżdżownic
kompostujących.
Powoli wspinaliśmy się w górę.
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Po przeciwnej stronie zielenią się trawy Połoniny Wetlińskiej.

Po krótkim odpoczynku
szlakiem, w słońcu i chłodzącym powiewie wietrzyku, wędrujemy Połoniną Wetlińską
pokonując kolejne wzniesienia (1175m, 1251m, 1075m,
1099m, 993m n.p.m.).

Po krótkim odpoczynku na Przełęczy Orłowicza (1099 m
n.p.m.) kontynuowaliśmy wędrówkę
szlakiem schodząc w
coraz niżej w kierunku Wetliny (630 m n.p.m.).

Trasa naszej wycieczki dobiega końca. Wędrówkę rozpoczęliśmy z wysokości 872 m n.p.m. na Przełęczy Wyżniej,
pokonaliśmy ok. 12,8 km osiągając wysokość 1251 m n.p.m.
by ostatecznie zejść do miejscowości Wetlina na wysokość
630 m n.p.m. i stąd na parking w Przełęczy Wyżniej jedziemy
busem. Upojeni urokliwymi widokami i piękną słoneczną pogodą w przyjaznej atmosferze wróciliśmy do miejsca zakwaterowania, aby jeszcze wieczorem przy grillu wspominać piękno
gór.
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