
 

RAJD 

PRZEBI(J)ŚNIEGOWY  

Beskid Mały  

23-25.03.2018 

Gdzie?! Beskid Mały, czyli niewielkie pasmo górskie na granicy województwa 

śląskiego i małopolskiego, należące do Beskidów Zachodnich, a te zaś do Karpat 

(Zewnętrznych Zachodnich dokładnie). Od strony zachodniej graniczy z 

Bielskiem-Białą (a dalej z Beskidem Śląskim), od strony północno wschodniej z 

Wadowicami, od wschodniej z Beskidem Makowski, a od południa z Kotliną 

Żywiecką za którą jest Beskid Żywiecki. Więcej info znajdziesz na wiki i tutaj. 

 

PROPONOWANE TRASY 

Trasa 3-dniowa 

Zbiórka trasa 3-dniowa w czwartek 22 marca przy w hali nowego dworca PKP 

Poznań Gł. o godz. 21:25. Pociąg IC odjeżdża o 22:02 w kierunku Przemyśla. 

Wysiadka w Krakowie Gł. o 5:34. Czekamy ok.30 min. i o 6:02 odjeżdżamy 

komunikacją zastępczą REGIObus w kier. Bielsko-Biała Gł. Wysiadka w 

Wadowicach lub Andrychowie. 

 

Dzień I. (wschód słońca o 5:42, zachód 17:58) 

Opcja Papieska: (22,4 km, 7:30 h, 33 GOT)  

Wadowice 7:28. Niebieskim szlakiem (papieski) przez Leskowiec, dalej trochę 

żółtym i potem czerwonym do Chatki na Potrójnej. 

Opcja Andrychów: (22,4 km, 7:40 h, 33 GOT)  

Start o 7:56. Zielonym do Leskowca, dalej trochę żółtym i potem czerwonym do 

Chatki na Potrójnej.  

Opcja Lajt: (15,5 km, 5:25 h, 24 GOT) 

Z Andrychowa zielonym. Po ok 4 km zmieniamy na czarny na południe. W 

Rzykach na OSP w lewo i dalej asfaltem wzdłuż potoku do m. Praciaki, a potem 

czarnym do Chatki na Potrójnej. 

Opcja Lajt plus: (19,2 km, 6:25 h, 27 GOT) Jak opcja Lajt tylko z m. Praciaki 

dalej w stronę Stacji Narciarskiej Czarny Groń. Będąc na żółtym idziemy przez 

Rozstaje Pod Łamaną Skałą do Chatki na Potrójnej. 

 

Dzień II(wschód słońca o 5:40, zachód 18:00) 

Opcja Normalna: (27,1 km, 8:20 h, ok 37 GOT)  

Z Chatki na Potrójnej cofniemy się trochę czerwonym do Rozstaju pod Łamaną 

Skałą, gdzie odbijamy na szlak zielony. Mijamy Chatkę Gibasówkę, Kocierz 

Rychwałdzki i wpspinamy się do czerwonego szlaku przy hotelu. Dalej już 

czerwonym do punktu widokowego Kiczera a potem do Góry Żar z oczkiem 

wodnym i elektrownią. Ostatnie metry w dół wzdłuż kolejki czarnym szlakiem do 

Ośrodka Aktywnego Wypoczynku Żar. 

Opcja Minimum: (14,1 km, 4:25 h, ok 19 GOT)  

Z Chatki na Potrójnej czerwonym na zachód. Przechodzimy przez przełęcz 

Kocierską i Przełęcz Isepnicką, gdzie spotykamy zielony szlak ...ale my dalej 

uparcie czerwonym. Mijamy punkt widokowy Kiczera. Potem Góra Żar. Dalej w 

dół, wzdłuż kolejki czarnym szlakiem do Ośrodka Aktywnego Wypoczynku Żar.  

Trasa specjalna: ??? 

Jedna wielka zagadka, którędy przebiegnie i jak będzie wyglądać . 

Dzień III. (wschód słońca o 6:38, zachód 19:01 TAK! Przesuwamy zegarki o 

godz. do przodu- krócej śpimy:( ) 

Opcja Ranne Ptaszki: (16,3 km, 5:15h, 23 GOT.) 

Wstajemy wcześnie aby maksymalnie o 8 być na szlaku. Mamy do przejścia 16,3 

km i tym będzie najwyższy szczyt Beskidu Małego- Czupel. Czarnym szlakiem 

schodzimy do centrum Międzybrodzia Żywieckiego. Dalej trochę idziemy żółtym 

a potem dalej wracamy na czarny. Przechodząc kładkę skręcamy w lewo do 

Czernichowa. Szukamy niebieskiego szlaku i nim idziemy do Czupla. Dalej koło 

Smoczej Jamy do Schroniska PTTK na Magurce. Dalej już szlakiem czarnym w 

dół do cywilizacji. Będą na skrzyżowaniu ulicy Żywieckiej i Wyzwolenia 

skręcamy w prawo i dochodzimy do ul. Dworcowej. Z skąd o 13:59 odjeżdża nasz 

pociąg KŚ do Bielska-Białej.  

Opcja Byle przez Czupla: (15,8 km, 5:10 h, 25 GOT) 

Wstajemy też wcześnie, aby maksymalnie o 8.10 być na szlaku. ;) Do Czupla 

idziemy tak samo jak w opcji Ranne Ptaszki. Będą na Czuplu cofamy się do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Ma%C5%82y
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.795855,19.096148;49.884819,19.501151
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.884819,19.501151;49.778524,19.36851
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.855759,19.351977;49.795359,19.447684;49.778524,19.36851
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.855759,19.351977;49.778524,19.36851
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.855759,19.351977;49.761967,19.401764;49.778524,19.36851
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.778524,19.36851;49.751929,19.374335;49.758684,19.310819;49.787863,19.238966;49.7748625,19.2220402
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.778524,19.36851;49.7913254,19.2494318;49.7748625,19.2220402
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.7748753,19.2220671;49.776179,19.105451;49.7610864,19.0873718
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.7748753,19.2220671;49.767888,19.160978;49.7252005,19.1411769


skrzyżowania szlaku niebieskiego i czerwonego. Wchodzimy na czerwony i 

idziemy nim do stacji PKP w Łodygowicach. W Łodygowicach mamy pociąg o 

13:51.  

Opcja dla Zaspanych: (12,2 km, 3:40 h, 16 GOT). 

Do Czernichowa idziemy tak jak trasa Ranne Ptaszki. Przy Urzędzie Gminy w 

Czernichowie wchodzimy na zielony szlak, i nim idziemy do stacji PKP w 

Łodygowicach. W Łodygowicach mamy pociąg o 13:51. 

 

Trasa 2-dniowa 

Zbiórka trasa 2-dniowa w piątek 23 marca w hali nowego dworca PKP Poznań 

Gł. o godz. 21:25. Pociąg IC odjeżdża o 22:02 w kierunku Przemyśla. Wysiadka w 

Krakowie Gł. o 5:34. Czekamy ok.30 min. i o 6:02 odjeżdżamy komunikacją 

zastępczą REGIObus w kier. Bielsko-Biała Gł. Wysiadka w Inwałdzie. 

 

Dzień I. (wschód słońca o 5:42, zachód 17:58) 

Opcja Lekko Nie Ma (26,4 km, 8:45 h, 41 GOT).  

Startujemy na stacji Inwałd o 7:50 i ruszamy czarnym na południe. W Rzykach 

przy OSP w prawo i dalej asfaltem wzdłuż potoku do m. Praciaki, a potem 

czarnym do Chatki na Potrójnej. Z Chatki na Potrójnej czerwonym na zachód. 

Przechodzimy przez przełęcz Kocierską i Przełęcz Isepnicką, gdzie spotykamy 

zielony szlak ...ale my dalej uparcie czerwonym. Mijamy punkt widokowy 

Kiczera. Potem Góra Żar. Dalej w dół, wzdłuż kolejki czarnym szlakiem do 

Ośrodka Aktywnego Wypoczynku Żar. 

Opcja Żaru Nie Ma (25,8 km, 8:25 h, 38 GOT).  

Do przełęczy Isepnickiej idziemy tak samo jak opcja “Lekko Nie Ma”, natomiast 

będąc Pod Wielkim Cisownikiem schodzimy w dół zielonym szlakiem do końca 

tego szlaku. Tam spotykamy czarny i w górę idziemy do Ośrodka Aktywnego 

Wypoczynku Żar. 

 

Dzień II. 

Taki sam jak w wersji III-dniowej ;) 

 

Powrót dla wszystkich 

Zbiórka na dworcu w Łodygowicach o 13.30. Odjazd KŚ o 13.50. 

Zbiórka na dworcu w Wilkowicach Górnych o 13:40. Odjazd KŚ o 13.59. 

Odjazd pociągu TLK z dworca Bielska-Biała Główna do Poznania o godz. 14:51. 

W Poznaniu jesteśmy o 21:40. “Ten pociąg nie pojedzie, jeśli Ty w nim nie 

będziesz” 

Koordynatorzy: 

Łukasz Flis 512 838 302 

Natalia Łożykowska 501 260 007 

Patryk Adler 732 004 810 

Radosław Duchant 605 643 093 

Paweł Wachowski 723 119 727 

e-mail: rajdbeskidmaly@gmail.com 

Co należy zabrać: 

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do 

schroniska 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku 

przed deszczem 

- śpiwór i karimatę  

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

- legitymację studencką 

- długopis na trasę specjalną 

- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na 

hasło "Halny" przysługuje 10% rabatu  ).  

- dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

- oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba 

będzie później dźwigać na własnych plecach.   

 

Informacje dodatkowe: 

Żaden z noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich, a o ich przydziale będzie 

decydować kolejność dojścia do schroniska. Dlatego zaleca się, aby każdy 

uczestnik zabrał karimatę (szczególnie dotyczy to pierwszego noclegu, gdzie 

wszyscy będą spać na pryczach i na podłodze). 

Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają 

odpoczynków, a także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunku 

atmosferyczne (np. śnieg). 

Sklepy znajdują się w: ?  (Nie mamy gwarancji, że będą otwarte).  

https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.7748753,19.2220671;49.7252005,19.1411769
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.853049,19.3872;49.7913142,19.2495362;49.7748589,19.2220506
https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.853049,19.3872;49.7748589,19.2220506
mailto:rajdbeskidmaly@gmail.com


W mijanych na trasie schroniskach jest możliwość spożycia obiadu. 

W Chatce pod Niemcową jest kuchnia z wyposażeniem – będzie możliwość 

przygotowania sobie posiłku. 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich oraz 

ubezpieczenia – polecamy ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

Noclegi: 

I Chatka Na Potrójnej 

Trzeba mieć swoje śpiwory i karimaty. 

Chatka na Potrójnej 

Rafał Mikołajek               

Rzyki os Potrójna 4 
 

II Meta: Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Żar. 

Ok. 70 miejsc jest na łóżkach, reszta karimaty i swoje śpiwory. 

Górska Szkoła Szybowcowa AP „Żar” 

ul. Górska 19, Międzybrodzie Żywieckie 

34-312 Międzybrodzie Bialskie 

 

Zapisy: 

Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy 

prosimy o osobiste zapisy na spotkaniu Klubu 13 lub 20 marca o godzinie 19:00. 

Liczba uczestników jest ograniczona. 

Koszty: 

 Trasa 3-dniowa Trasa 2-dniowa 

Studenci 134zł 114zł 

Studenci Halniacy 121zł  103zł 

Nie-studenci  217zł  185zł 

Nie-studenci Halniacy  195zł  166zł 

Sponsorzy: 

 

http://chatka-potrojna.manifo.com/
http://chatka-potrojna.manifo.com/
http://osrodekzar.pl/

