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Beskid Żywiecki to zaraz po Tatrach, najwyższe pasmo górskie w Polsce. Najwyższe szczyty
Beskidu to Babia Góra (1725 m.n.p.m.) oraz Pilsko (1557 m.n.p.m.). My jednak będziemy
wędrować po położonej w zachodniej części Beskidu Żywieckiego, tak zwanej Grupie Wielkiej
Raczy. Sam szczyt Wielkiej Raczy (1236 m.n.p.m.) będzie ostatnim punktem wycieczki
i miejscem spotkania wszystkich tras. Tereny Żywieckiego Parku Krajobrazowego, w którym
znajduje się aż 10 rezerwatów przyrody, charakteryzuje bardzo dobrze zachowana karpacka
fauna i flora. U stóp Beskidu Żywieckiego leżą malownicze miejscowości położone w dolinie
Soły, takie jak Milówka, Węgierska Górka czy Rajcza. Wsie te, które powstały w celu wyrębu
puszczy beskidzkiej z biegiem czasu stały się siedzibą zbójników wśród których największą
sławę zdobył Sebastian Bury. Charakterystyczny dla Beskidu Żywieckiego jest specyficzny
mikroklimat, który powoduje, że sezon narciarski niekiedy trwa tutaj do… maja,
prawdopodobne jest więc, że wędrować będziemy w prawdziwie zimowej scenerii.
TRASA TRZYDNIOWA DŁUGA
Dojazd:
Zbieramy się dnia 15.03 na poznańskim dworcu głównym, tam gdzie zawsze (nieistniejący
neon Kwiaty), o godzinie 21:45. Odjeżdżamy o godzinie 22:25 pociągiem TLK do Katowic.
Wysiadamy w Katowicach o godzinie 4:23 i czekamy na pociąg Regio do Zwardonia, wyjazd o
5:02. Wysiadamy o godzinie 7:23 w miejscowości Węgierska Górka (czwarta stacja za
Żywcem), skąd rozpoczniemy naszą wędrówkę.
Dzień i (16.03):
Udajemy się drogą prowadzącą do Żabnicy Dużej (mijamy nieczynny fort „Wędrowiec”),
jednak po drodze odbijamy niebieskim szlakiem prowadzącym do schroniska na Hali Boraczej.
Tu opcja wydłużenia trasy +2:20 (zielonym szlakiem na Lipowską (1323m.n.p.m.) i powrót
żółtym szlakiem na Halę Radykalną). Posileni oraz wypoczęci udajemy się szlakiem czarnym
na Halę Redykalną w rejonach Redykalnego Wierchu. Stąd idziemy początkowo szlakiem
żółtym, mijamy szczyt Zapolanka, następnie opuszczmy szlak żółty i idziemy czarnym przez
Kręcichwosty do wsi Ujsoły. Stąd udajemy się drogą, wzdłuż potoku Danielka do miejsca
pierwszego noclegu, Chaty Chemików. Owa Chałupa Studencka pierwotnie pełniła rolę
leśniczówki.
Czas przejścia: ok. 7 h

Dzień II (17.03):
Z miejsca naszego noclegu udajemy się drogą do szlaku niebieskiego prowadzącego przez
nieczynne już schronisko „Chyz u Bacy” na Mładej Horze. Kontynuujemy wędrówkę szlakiem
niebieskim, jednak na rozwidleniu wybieramy szlak zielony prowadzący do Przełęczy
Przegibek, oraz położonego w pobliżu schroniska. Po chwili wytchnienia w schronisku
kierujemy się szlakiem niebieskim, aby dojść do szlaku czerwonego. Szlakiem czerwonym
idziemy granią w stronę Wielkiej Raczy, a więc miejsca naszej mety. Jest to szlak bardzo
atrakcyjny widokowo, po drodze zdobędziemy takie szczyty jak Kikuła czy Orzeł (1119
m.n.p.m.).
Czas przejścia: ok. 8h
TRASA TRZYDNIOWA KRÓTSZA
Dojazd:
Prawie taki sam jak w trasie długiej, różnica polega na tym, że z pociągu do Zwardonia
wysiadamy na stacji Rycerka o godzinie 7:51.
Dzień i (16.03):
W miejscowości Rycerka szukamy początku czerwonego szlaku. Tymże szlakiem udajemy się
w kierunku szczytu Wielka Rycerzowa (Bukowina). Zdobywamy górkę Hutyrów, po drodze
mijamy szczyty Młada Hora oraz Kiczorka i docieramy do nieczynnego schroniska „Chyz u
Bacy”. Tutaj każdy dostosowując się do swojego tempa marszu oraz panujących warunków
może podjąć decyzję o wydłużeniu trasy, kierując się szlakiem niebieskim na Przełęcz Kotarz
i dalej szlakiem zielonym do Bacówki Pod Rycerzową, bądź też udać się bezpośrednio
szlakiem czerwonym na miejsce naszego noclegu, do Bacówki Pod Rycerzową.
(Istnieje również możliwość pójścia niebieskim dalej do Soblówki i wrócenia żółtym, wtedy
trasa robi się ponad 5h i dochodzi możliwość zrobienia jakichś zakupów)
Czas przejścia: 4h/4h 50 min
Dzień II (17.03):
Osoby które wstaną wcześnie rano mogą ze schroniska udać się szlakiem niebieskim w stronę
Przełęczy Przysłop, skąd wrócić szlakiem żółtym do Bacówki Pod Rycerzową. Wszyscy
natomiast zdobywamy szczyt Wielka Rycerzowa (1226 m.n.p.m.) i udajemy się szlakiem
czerwonym bądź niebieskim przygranicznym na metę w Schronisku na Wielkiej Raczy. Nasza
wędrówka odbędzie się bardzo atrakcyjnym Głównym Szlakiem Beskidzkim.
Czas przejścia: 4h 10min/5h 20min
TRASA DWUDNIOWA
Dojazd:
Wszystko takie same jak dla tras trzydniowych, różnica polega na tym, że jedziemy dnia 16.03
oraz że z pociągu do Zwardonia wysiadamy na stacji Sól o godzinie 7:56.

Dzień i (17.03):
Szlak czerwony rozpoczyna się na stacji PKP w Soli, skąd prowadzi na odcinku ok. 3 km
drogą, doliną potoku Słanica. Po drodze mija drewnianą dzwonnicę i źródła solankowe, a
następnie prowadzi na wschodnie stoki Rachowca (954 m). Ciekawostką przyrodniczą tego
rejonu jest bliskie sąsiedztwo rezerwatu przyrody "Butorza". Dalej szlak prowadzi przez Mały
Rachowiec (841 m) i centrum Zwardonia, skąd przebiega obok schroniska PTTK "Beskidzki
Dworzec" na Gomółkę (ok. 800 m) i okrąża widokową drogą strome stoki Skalanki (867 m). Z
łagodnego wzniesienia Beskidu Granicznego szlak ponownie obniża się do przełęczy nad
wąską i stromą doliną potoku Radecki, by ponownie bardzo stromo, długim podejściem
wyprowadzić na Kikulę (1086 m). Dalej szlak biegnie głównie terenem leśnym wzdłuż
przecinki granicznej, prowadząc na szczyt Wielkiej Raczy, a w swojej końcowej części szlak
prowadzi stromo w górę, mijając z prawej strony budynek schroniska w którym odbędzie się
meta. Na wierzchołek szczytu podchodzimy ciekawą geologicznie wychodnią skalną. Ogólnie
od stacji PKP do Schroniska Wielka Racza idziemy cały czas szlakiem czerwonym
Czas przejścia: 7h 40min
DZIEŃ OSTATNI (18.03) dla wszystkich:
Wyjście ze schroniska zaplanowane na godzinę 9:00. Idziemy szlakiem żółtym (1h 10min) na
parking Pod Raczą w pobliżu leśniczówki Racza, tam czeka na nas bus, wyjazd od godziny
10:00, będą dwa kursy, jedziemy do Rajczy. Na szybkie zakupy mamy czas do godziny 12:01,
o której to odjeżdża pociąg Regio do Katowic (14:34). W Katowicach o godzinie 15:09 mamy
pociąg TLK relacji Katowice-Szczecin. Zależnie od atrakcji zapewnionych przez PKP, powrót
będzie oscylował wokół godziny 20:20.
ZALEŻNIE OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TRASY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Trasa specjalna:
Zostanie rozegrana na trasie 3-dniowej długiej. Będzie polegać na rozwiązywaniu zagadek
rozmieszczonych na drodze prowadzącej do schroniska mety.
Noclegi:
-3-dniowa długa- chatka studencka Chata Chemików inaczej zwana Chatką Danielka
www.danielka.com.pl
-3-dniowa krótka- Bacówka PTTK na Rycerzowej rycerzowa.pttk.pl
- meta dla wszystkich- Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy www.wielka-racza.pttk.pl
Koszty:
Osoba bez żadnych zniżek
Nie student do 26 roku życia
Student

2-dniowa
185zł (157zł)
155zł (132zł)
110zł (94zł)

3-dniowa
170zł (145zł)
155zł (132zł)
120zł (102zł)

W nawiasach koszt dla Halniaka z opłaconymi składkami.
Dziwne różnice w cenach są spowodowane brakiem przewozów grupowych PKP w piątek.
Uwaga! Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Zapisy na rajd:
Wymaganie informacje przy zapisie: imię, nazwisko, nr tel., wybór trasy, czy student, czy
halniak.
-W siedzibie klubu (DS6 p.9): 28 luty, 6, 13 marzec w godzinach 19:00-20:00.
-Po pokazach slajdów: 1 i 8 marzec, początek pokazu o 19:30 w Centrum Wykładowym PP.
-Email-owo: rajdprzebisniegowy2012@gmail.com
Osoby jadące z nami po raz pierwszy proszone są o osobiste pojawienie się przy zapisie.
Zapraszamy do udziału w rajdzie gitarzystów, którzy zatroszczyliby się o dobrą atmosferę
podczas noclegów
Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież
- śpiwór oraz karimate (nie wszyscy będą spali na łóżkach)
- latarkę/czołówkę
- jedzenie, kubek, termos
- instrumenty muzyczne oraz śpiewnik
- kompas, mapę
- pozytywne nastawienie na wspólne spędzanie czasu
Nie zabieramy zbędnych rzeczy! Najważniejsze jest jedzenie i suche ubrania.
Sklepy:
- 2-dniowa- pierwszego i drugiego dnia;)
- 3-dniowa długa- w Węgierskiej Górce oraz Ujsołach pierwszego dnia, drugiego dnia brak
- 3-dniowa krótka- w Rajczy oraz opcjonalnie Soblewie pierwszego dnia, drugiego dnia brak
Organizatorzy:
Adam Budziszewski: 663 195 554
Tomek Trząsalski: 694 902 319
http://www.halny.org

