„Pusto w Gorcach jest jesienią,
Chociaż w dole życie wre,
Tutaj w górach tylko buki
Złocą się wśród innych drzew. (…)
Może tutaj spotkasz szczęście,
Co gdzieś pod gontami śpi,
Szczęście, które wspomnisz nieraz
Jak i te jesienne dni.”

RAJD PAŹDZIERNIKOWY
Gorce, 18-21.10.2012

Czas przejścia ok. 8h
Nocleg: schronisko PTTK Gorczańska Chata. W schronisku nie ma możliwości zakupu
posiłku/napojów, natomiast do naszej dyspozycji będzie piec oraz czajnik. Ze schroniska należy
zabrać wszelkie przyniesione szklane opakowania, dlatego lepiej zabrać niezbędne pożywienie w
opakowaniach z innego surowca :)

Sobota

„Pusto w Gorcach” W.Gawlik

Długie grzbiety górskie, strome stoki, poprzecinane dolinami rzecznymi, tworzą niepowtarzalny
malowniczy krajobraz. Nienaruszone działalnością ludzką dolnoreglowe buczyny i górnoreglowy
bór świerkowy, rozległe hale, widokowe polany z drewnianymi szałasami, będącymi pozostałością
gospodarki pasterskiej to najlepsza wizytówka Gorców.
Gorce leżą w Beskidach Zachodnich. W zarysie przypominają rozgwiazdę, której środkiem jest
najwyższy w paśmie Turbacz (1310 m n.p.m.). Jest to osobliwość, zwana rozrogiem.
Najwartościowsze przyrodniczo obszary Gorców wchodzą w skład Gorczańskiego Parku
Narodowego, uznawanego za istną perłę "bez kitu"...hmm Beskidu, znaczy się. :)
Dawniej na podhalańskich halach było biało od owiec. Dziś tradycja pasterska nie jest już tak
powszechna wśród górali i coraz trudniej o dobrego oscypka czy kubek żętycy, jednak żądnemu
przysmaku pieszczącego podniebienie Halniakowi nietrudno będzie wyśledzić bacówkę w
Kowańcu, czy na Hali Długiej na Turbaczu, należących do Podhalańskiego Szlaku Oscypkowego.

TRASA III DNIOWA
Zbiórka – czwartek, 18.10.2012, godz. 21.00, Dworzec Główny w Poznaniu, przy KFC

Piątek
Jedziemy pociągiem TLK Przemyślanin do Krakowa Głównego (21.38 – 7.34), skąd o godzinie 8:02
Regio z przesiadką (autobus - 10.17 Jordanów, Chabówka 11.07) zabiera nas do stacji Pyzówka
(dojazd: 11.28)
Proponowana trasa: stacja PKP Pyzówka – jako pierwszy wybieramy szlak niebieski, przez
Obidową (872 m n.p.m.) – po 2-2,5h czas na pierwszą przerwę w klimatycznym schronisku PTTK
Stare Wierchy, tutaj też wchodzimy na teren GPN – następnie kierujemy się szlakiem czerwonym
przez Turbacz (1310m n.p.m.) – mijamy Halę Długą, tutaj możemy skosztować pysznych oscypków
(druga przerwa w wędrówce), i polanę Gabrowską Dużą, gdzie zmieniamy szlak na zielony, którym
lekko z górki maszerujemy aż do odbicia w prawo szlaku żółtego, za Przysłopiem, skąd już blisko
do miejsca noclegu – do studenckiej Gorczańskiej Chaty.

Trasa specjalna: przebieg i zadania – niespodzianka. Przewidziane atrakcyjne nagrody :) Gorąco
zachęcamy!!!
Proponowana trasa: PTTK GoCha – wybieramy szlak żółty, jak dnia poprzedniego, niestety tym
razem wiedzie ostro pod górę – w miejscu rozwidlenia szlaków wybieramy szlak zielony, w prawo –
zaprowadzi nas do szczytu Gorc Kamienicki (1228m n.p.m.) – dalej kierujemy się szlakiem
niebieskim (tzw. Szlak Papieski), przez miejscowość Rzeki (możliwość zrobienia zakupów), wzdłuż
potoku Kamienica, aż do przełęczy Borek – stąd idziemy szlakiem żółtym, aż do schroniska na
Turbaczu, mijając po drodze Szałasowy Ołtarz położony na Hali Turbacza.
Czas przejścia ok. 8,5h
Trasa dla leniwych: PTTK GoCha – wybieramy szlak żółty, jak dnia poprzedniego, niestety tym
razem wiedzie ostro pod górę – w miejscu rozwidlenia szlaków wybieramy szlak zielony, w lewo drogą, którą przemierzyliśmy wczorajszego dnia wracamy na Turbacz. Niestety, przy wyborze tej
trasy nie zobaczymy nic nowego – cały jej odcinek poznaliśmy wczoraj.
Dodatkowo – już bez plecaka – możemy przejść pętlę: żółtym szlakiem, koło Szałasowego Ołtarza
aż do Przełęczy Borek, tam odbijemy w lewo ścieżką dydaktyczną/trasą rowerową czerwoną, która
doprowadzi nas do szczytu Kopa (1032m n.p.m.), skręcamy w prawo szlakiem czarnym, i na polanie
Pustak zmieniamy szlak po raz ostatni – wracamy żółtym aż do schroniska.
Czas przejścia: 3,5h (+ ew. pętla „na lekko” ok.4h)
Nocleg: schronisko PTTK na Turbaczu. Wieczorem tego dnia odbędzie się META

Niedziela
Ze schroniska schodzimy szlakiem żółtym, mijając po drodze Kaplicę Papieską, oraz szczyt
Bukowinę Miejską (1139m n.p.m.), do stacji PKS Kowaniec/Nowy Targ (2h), skąd podstawionymi
autokarami jedziemy do Krakowa Płaszowa. O godzinie 15.03 pociąg TLK zabiera nas do Poznania
(dojazd: 22.13).

TRASA II DNIOWA
Zbiórka – piątek, 19.10.2012, godz. 21.00, Dworzec Główny w Poznaniu, przy KFC

Sobota
Jedziemy pociągiem TLK Przemyślanin do Krakowa Głównego (21.38 – 7.34), skąd o godzinie 8:02
Regio zabiera nas do stacji Raba Wyżna (dojazd: 10.49)(trasa dla leniwych wysiada wcześniej – w
Rabce Zdrój, o godz. 10.32)

Proponowana trasa: stacja PKP Raba Wyżna – jako pierwszy prowadzi nas szlak żółty, przez
pierwszy zdobyty szczyt, Rabska Góra, o wysokości 783m n.p.m - po skrzyżowaniu z drogą nr47 –
wybieramy szlak zielony przez Rdzawkę (tutaj możemy zrobić małe zakupy) i Świńską Górę –na
Polanie Przysłop, przy bacówce Maciejowa – kierujemy się w prawo, szlakiem czerwonym, aż do
miejsca noclegowego – schroniska na Turbaczu. Podczas tego etapu wędrówki mijamy Jaworzynę
Ponicką (996m n.p.m.), bacówkę Stare Wierchy, Obidowiec (1106m n.p.m.), i tuż przed samym
szczytem Turbacza (1310 m n.p.m.), którego nie omijamy!, Rozdziele (1188m n.p.m.). Szlak
czerwony na przemierzanym przez nas odcinku wiedzie wzdłuż granicy GPN, co ciekawe, sam
szczyt Turbacz, jest wyłączony z terenu Parku.
Czas przejścia ok. 9h
Trasa dla leniwych: ze stacji PKP w Rabce wybieramy szlak czerwony, w kierunku Turbacza, po
drodze mijamy dwie klimatyczne bacówki – Maciejową, oraz Stare Wierchy, w których warto zrobić
krótką przerwę. Od drugiego schroniska szlak prowadzi wzdłuż terenu GPN. Podczas wędrówki tym
szlakiem mijamy szczyty Maciejową (815m n.p.m.), Groniki, Obidowiec i Rozdziele. Oczywiście
nie omijamy z premedytacją najwyższego szczytu Gorców – Turbacza (1310 m n.p.m.), zaraz za
którym znajduje się meta noclegowa.
Czas przejścia ok. 5,5h
Nocleg: schronisko PTTK na Turbaczu. Wieczorem tego dnia odbędzie się META

Niedziela
Powrót razem z trasą III dniową.
Koszt wyjazdu:
Bez zniżek
<26r.ż.
student
Trasa II-dniowa
140/120*
140/120*
130/111*
Trasa III-dniowa
170/145*
155/132*
140/120*
*Halniacy z opłaconą składką członkowską
Ceny spowodowane są nieudzielaniem przez PKP zniżek grupowych w piątki oraz niedziele
Cena nie zawiera ubezpieczenia!
Zapisy
Zapisy przyjmujemy drogą mailową, lub osobiście podczas spotkania klubowego (DS6) we wtorek
2.10 i 9.10 (godz. 19:00) oraz po slajdach, w czwartek 11.10.
Osoby jadące po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się przy zapisie.
Uwaga! Niedziela 14.10 jest ostatnim dniem zapisów!
Wymagane informacje: Imię i nazwisko, przysługująca zniżka (studencka/<26/brak),przynależność
do klubu (tak/nie), nr tel., e-mail, trasa (II/III-dniowa)
Rzeczy które mogą się przydać podczas rajdu:
Osobom jadącym po raz pierwszy proponujemy zapoznać się z informatorkiem rajdowicza 

Mapa! (Jak zwykle, aby dokładnie przygotować się do podróży, polecamy
odwiedzić sklep z mapami w Pasażu Kina Apollo przy ul. Ratajczaka 18, gdzie na hasło
"halny" oczekuje na was rabat 10%)









Latarka/czołówka
Śpiwór i karimata
Wygodne buty za kostkę, stuptuty – ochraniacze na buty, obuwie zmienne do schroniska
Kurtka przeciwdeszczowa, rękawiczki, szalik, czapka – na trasie może być zimno!
Jedzenie + kubek/menażka, sztućce
Długopis na trasę specjalną
Zachęcamy do zabrania wszelkich śpiewników i instrumentów grających
Dużo dobrego humoru!

Kontakt do organizatorek:
pazdziernikowy2012@wp.pl
Kasia Smogór 506539513
Asia Banach 504441908
Kontakt do schronisk:
PTTK GoCha 696637991 / 696544608
PTTK Turbacz (18)2667780 / 666726893
Nr ratunkowy w górach (GOPR) 601100300
Sponsor:

