wyruszamy dalej szlakiem żółtym, w stronę Schroniska Pod Potrójną, gdzie mamy
pierwszy nocleg.

Rajd Październikowy
Beskid Mały 16.10.-18.10.2015
Beskid Mały to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter
wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10 km. Przełom rzeki Soły dzieli
Beskid Mały na część zachodnią i wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski lub Góry
Zasolskie). W rejonie przełomu Soły wybudowano trzy zapory wodne: w Czańcu, Porąbce
i Tresnej, tworzące tzw. Kaskadę Soły. Beskid Mały ma urozmaiconą rzeźbę terenu,
główny grzbiet i doliny rzeczne głęboko wcinają się w jego odnogi, zbocza są strome
(czasem przekraczają nachylenie 30 stopni), deniwelacje (różnice wysokości) przekraczają
500 m. Występują małe jaskinie, schrony, baszty i ostańce skalne. Na terenie Beskidu
Małego znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Madohora, Szeroka i Zasolnica.

TRASA TRZYDNIOWA
Dojazd:
Zbiórka w czwartek, 15 października, o godzinie 22:15 przy „Le Crobag”, w budynku
nowego dworca. O godzinie 22:52 odjeżdżamy pociągiem TLK relacji Szczecin Gł. Przemyśl Gł. (pociąg nazywa się „Bryza”). Wysiadamy o 6:52 na stacji Kraków Główny.
Następnie przesiadamy się w pociąg Regio relacji Kraków Główny – Rzeszów Główny,
który odjeżdża o godzinie 7:43. Jedziemy nim 6 minut, po czym wysiadamy na stacji
Kraków Płaszów! Następnie, o godzinie 8:10, wsiadamy do kolejnego pociągu Regio w
kierunku Zakopanego. Wysiadamy w Suchej Beskidzkiej o godzinie 9:27.
Numery miejsc w pociągu TLK o 22:52: Wagon 13, miejsca 25,26, 31-38, 41-48, 71-78,
81-88, 91-98, 101-108.

DZIEŃ I (16.10.2015)
Trasa krótka. Czas przejścia: około 6h; 17,1km.
Po wyjściu z pociągu w Suchej Beskidzkiej (nie zaśpijcie, bo pojedziecie do Zakopanego)
szukamy początku zielonego szlaku, którego będziemy się trzymać przez dłuższy czas.
Przechodząc mostkiem nad rzeką Stryszawką ruszamy w stronę Lipskiej Górki. Przy Kozich
Skałach dobijamy w stronę Żurawnicy. Kontynuujemy do Krzeszowa, za którym zaczyna się
Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Dalej, trzymając się zielonego, idziemy w stronę
Smrekowicy, przechodząc wcześniej koło Gajka i Czarnej Góry. Ze Smrekowicy schodzimy
czerwonym szlakiem, w kierunku Łamanej Skały. Po dojściu do Przełęczy Na Przykrej

Trasa długa. Czas przejścia: około 7,5h; 21,6km
Po wyjściu z pociągu w Suchej Beskidzkiej (nie zaśpijcie bo pojedziecie do Zakopanego)
szukamy początku zielonego szlaku, którego będziemy się trzymać przez dłuższy czas.
Przechodząc mostkiem nad rzeką Stryszawką ruszamy w stronę Lipskiej Górki. Na
Gołuszkowej Górze rozpoczynamy wędrówkę szlakiem czerwonym i kierujemy się w
stronę Leskowca. Wcześniej mijamy Harańczykową Górę, Polanę Łazy, Jaworzynę i Polanę
Semikową. Przed szczytem wchodzimy do Schroniska PTTK „Leskowiec” wrzucić coś na
ruszt (przed nami jeszcze jakieś 7km do miejsca noclegowego). Z Leskowca schodzimy
czerwonym, dochodząc do Smrekowicy. Kontynuujemy dalej czerwonym, w kierunku
Łamanej Skały. Po dojściu do Przełęczy Na Przykrej wyruszamy dalej szlakiem żółtym, w
stronę Schroniska Pod Potrójną, gdzie mamy pierwszy nocleg.

DZIEŃ II (17.10.2015)
Trasa krótka. Czas przejścia: około 6h; 17km
Po śniadaniu, które sobie sami zrobiliśmy, startujemy żółtym szlakiem na zachód, by po ok.
1km dojść do czerwonego, którego będziemy się trzymać przez dłuższy czas. Wchodzimy
nim na szczyt Potrójna, dalej przechodzimy przez Przełęcz Kocierską, gdzie w „Kocierz
SPA” możecie skorzystać z usług. Kontynuujemy czerwonym przez szczyt Kocierz, Przełęcz
Przysłop Cisowy, szczyt Kiczera z punktem widokowym, po czym dochodzimy do zbiornika
wodnego na Górze Żar. Za zbiornikiem, czarnym szlakiem, który prowadzi wzdłuż kolei
torowo-linowej, dochodzimy do Międzybrodzia Żywieckiego. Idziemy do ulicy Beskidzkiej.
Schodząc dalej tą ulicą dochodzimy do ulicy Spacerowej, a następnie do ulicy Isepnickiej.
Na końcu ulicy Isepnickiej, przy numerze 29, znajduje się Ośrodek Wczasowy Niagara, gdzie
o godzinie 20:00 odbędzie się „Meta” Rajdu.
Trasa długa. Czas przejścia: około 9h; 26km
Po śniadaniu, które sobie sami zrobiliśmy, startujemy żółtym szlakiem na wschód w stronę
słońca (tak, trochę się cofamy), by po ok. 1km dojść do czerwonego, którego będziemy się
trzymać aż do Łamanej Skały. Tam odbijamy na zielony szlak, którym będziemy szli kilka godzin.
Idąc koło Gibasówki, wielu jaskiń, schodząc do Kocierza Rychwałdzkiego i wchodząc na
Błasiakówkę, gdzie możecie zawitać do „Kocierz SPA,” dochodzimy do szlaku czerwonego,
którym skręcamy w lewo, na zachód. Czerwonym idziemy przez szczyt Kocierz, Przełęcz
Przysłop Cisowy, szczyt Kiczera z punktem widokowym, po czym dochodzimy do zbiornika
wodnego na Górze Żar. Za zbiornikiem, czarnym szlakiem, który prowadzi wzdłuż kolei
torowo-linowej, dochodzimy do Międzybrodzia Żywieckiego. Idziemy do ulicy Beskidzkiej.
Schodząc dalej tą ulicą dochodzimy do ulicy Spacerowej, a następnie do ulicy Isepnickiej.
Na końcu ulicy Isepnickiej, przy numerze 29, znajduje się Ośrodek Wczasowy Niagara, gdzie
o godzinie 20:00 odbędzie się „Meta” Rajdu.

DZIEŃ III (18.10.2015) DLA WSZYSTKICH
Powrót do Poznania.
Ośrodek „Niagara” należy opuścić do godziny 10.00.
Trasa najkrótsza („byle do autokaru”). Czas przejścia: około 2,5h, 10km.
Z centrum miejscowości ruszamy szlakiem żółtym, a następnie niebieskim, do
Czernichowa. W Czernichowie natomiast kontynuujemy zielonym, aż dotrzemy na stację
PKP Łodygowice.
Trasa dłuższa. Czas przejścia: około 4,5h, 14,1km.
Z centrum miejscowości ruszamy szlakiem żółtym, a następnie czarnym, do Czernichowa.
Przechodzimy przez zaporę. Kontynuujemy niebieskim, który doprowadzi nas na Czupel,
najwyższy szczyt Beskidu Małego. Następnie cofamy się do Pod Czuplem, gdzie obieramy
szlak czerwony, który doprowadzi nas do stacji PKP Łodygowice.

Powrót:
Zbiórka na dworcu Łodygowice o godzinie 13:45. Tam będzie na nas czekał autokar,
który odjeżdża o 14:00. Wysiadamy w Katowicach o godzinie 16:06, gdzie przesiadamy
się na pociąg Inter City do Poznania Głównego. Pociąg odjeżdża z Katowic o 16:30, w
Poznaniu jesteśmy o 21:50.
Zarówno autokary, pociąg, jak i organizatorzy, nie czekają na osoby spóźnione na miejsce
zbiórki. Warto zastanowić się, którą trasę wybrać, aby na pewno zdążyć 
Numery miejsc w pociągu IC o 16:30: Wagon 10, miejsca 21-26, 41-46, 61-66, 71- 76, 8186, 92-96; Wagon 13, miejsca 14-18, 21-28, 31-38, 41-48, 51-58, 61-68.

DZIEŃ I (17.10.2015)
Trasa krótka. Czas przejścia: około 6,5 h; ok. 21km.
Wysiadamy w miejscowości Rzyki-Praciaki. Ruszamy czarnym, a następnie żółtym szlakiem
na Łamaną Skałę. Schodzimy czerwonym szlakiem do Przełęczy na Przykrej, a następnie do
Chatki na Szczycie Potrójnej. Stamtąd ruszamy dalej czerwonym w stronę Przełęczy
Kocierskiej oraz „Kocierz. Hotel & SPA”. Podziwiamy Rezerwat „Szeroka”. Kontynuujemy
czerwonym aż do Pod Wielkim Cisownikiem, gdzie odbijamy na zielony szlak, który
następnie przechodzi w czarny, prowadzący nas do Międzybrodzia Żywieckiego. Idziemy
do ulicy Beskidzkiej. Schodząc dalej tą ulicą dochodzimy do ulicy Spacerowej, a następnie
do ulicy Isepnickiej. Na końcu ulicy Isepnickiej, przy numerze 29, znajduje się Ośrodek
Wczasowy Niagara, gdzie o godzinie 20:00 odbędzie się „Meta” Rajdu 
Trasa długa. Czas przejścia: około 9h; 27,2km.
Wysiadamy w miejscowości Rzyki-Jagódki. Ruszamy czarnym szlakiem prowadzącym nas
do „Schroniska PTTK Leskowiec”. Dalej ruszamy czerwonym na szczyt o tej samej nazwie.
Z Leskowca schodzimy również czerwonym, dochodząc do Smrekowicy. Kontynuujemy
dalej, w kierunku Łamanej Skały. Później schodzimy do Przełęczy na Przykrej, a następnie
do Chatki na Szczycie Potrójnej. Stamtąd ruszamy dalej czerwonym w stronę Przełęczy
Kocierskiej oraz „Kocierz. Hotel & SPA”. Podziwiamy Rezerwat „Szeroka”. Czerwonym
idziemy przez szczyt Kocierz, Przełęcz Przysłop Cisowy, szczyt Kiczera z punktem
widokowym, po czym dochodzimy do zbiornika wodnego na Górze Żar. Za zbiornikiem,
czarnym szlakiem, który prowadzi wzdłuż kolei torowo-linowej, dochodzimy do
Międzybrodzia Żywieckiego. Idziemy do ulicy Beskidzkiej. Schodząc dalej tą ulicą
dochodzimy do ulicy Spacerowej, a następnie do ulicy Isepnickiej. Na końcu ulicy
Isepnickiej, przy numerze 29, znajduje się Ośrodek Wczasowy Niagara, gdzie o godzinie
20:00 odbędzie się „Meta” Rajdu 

DZIEŃ II (18.10.2015) DLA WSZYSTKICH
Powrót do Poznania.
Patrz: Dzień III Trasy Trzydniowej.

TRASA DWUDNIOWA
Dojazd:
Zbiórka w piątek, 16 października, o godzinie 22:15 przy „Le Crobag”, w budynku nowego
dworca. O godzinie 22:52 odjeżdżamy pociągiem TLK relacji Szczecin Gł. - Przemyśl Gł.
(pociąg nazywa się „Bryza”). Wysiadamy o 6:52 na stacji Kraków Główny. Tam udajemy
się pod Hotel Warszawski na ul. Pawiej, gdzie o 7.30 czeka na nas podstawiony autobus.
Prosimy się nie zgubić:P W miejscowości Rzyki jesteśmy około 9:00.
Numery miejsc w pociągu TLK o 22:52: Wagon 13, miejsca 73-78, 81-88, 91-98, 101-108.

Co należy zabrać:





wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do
schroniska,
kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową,
ciepłą odzież (czapka i rękawiczki wskazane) pakowaną do plecaka w workach
foliowych,
śpiwór i karimatę (w schroniskach nie będzie pościeli ani wystarczającej ilości
łóżek dla wszystkich uczestników),









latarkę/czołówkę, element odblaskowy,
legitymację studencką,
długopis na trasę specjalną,
jedzenie, kubek, termos, ew. menażki,
gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy (istnieje możliwość zakupienia
śpiewnika rajdowego w Klubie w czasie wtorkowych zebrań, cena 5zł),
kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło
„Halny” przysługuje 10% rabat),
oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie
później dźwigać na własnych plecach :)

Organizatorzy:

prosimy o informację o ich przebiegu oraz podanie planowanej godziny dojścia do
schroniska.

Koszty:
Trasa 3dniowa

Trasa 2dniowa

Studenci

150,00 zł

130,00 zł

Nie studenci

220,00 zł

200,00 zł

Łukasz Flis, telefon: 512 838 302
Kasia Stachowiak, telefon: 508 305 835
rajdbeskidmaly@gmail.com

Halniacy – studenci

128,00 zł

111,00 zł

Schroniska:

Halniacy - nie studenci

187,00 zł

170,00 zł





Studenckie Schronisko Turystyczne „Pod Potrójną”
Kontakt: Tel. 505-456-141 Pan Mariusz. Dostępnych jest 50 miejsc leżących na
pryczach w Głównych Schronisku i ew. 20 miejsc w sąsiednim budynku zwanym
„Stodółką”. Brak możliwości zakupienia jedzenia i picia. Jest natomiast w pełni
wyposażona kuchnia, gdzie każdy będzie mógł przygotować posiłek z produktów
które przyniósł ze sobą. Obok kuchni znajduje się sala kominkowa z pianinem,
wiec jak ktoś będzie miał chęci i umiejętności to będzie mógł…
rozpalić ogień i pograć dla wszystkich na pianinie.
OW „Niagara”.
ul. Isepnicka 29, Międzybrodzie Żywieckie. Tel: +48 (33) 866-10-38
Część osób śpi na łóżkach, pozostałe na podłodze. Możliwość zakupienia
dwudaniowego obiadu w cenie 25zł. Deklaracje chęci zamówienia oraz pieniądze
organizatorzy będą zbierali w piątek. Możliwość zakupienia lanego piwa w
kawiarnii w drugiej części ośrodka, cena 5zł. W miejscowości znajduje się sklep
czynny wieczorem, zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

Zapisy:
Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.halny.org
Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 13 października.
Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste zapisy na spotkaniu Klubu, 6 lub
13 października, od godziny 19:00.
Osoby, które dojeżdżają we własnym zakresie proszone są o poinformowanie o tym
fakcie organizatorów. W przypadku wybrania tras, które nie zostały zaplanowane,

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i
innych materiałów.
Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy i
Klub nie zapewniają usług przewodnickich.

