
 

 

RAJD  

Na Przekór 

Beskid Śląski 

 08.11-11.11.2013r 
Beskid Śląski to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Składa 

się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich: Pasma Czantorii i 

Pasma Wiślańskiego (zwanego także Pasmem Baraniej Góry), rozdzielonych 

doliną rzeki Wisły. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne 

(1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.). Cechą charakterystyczną tego 

obszaru są stosunkowo wyrównane co do wysokości grzbiety, strome stoki 

opadające ku głęboko wciętym dolinom oraz duże wysokości względne. 

W Beskidzie Śląskim rozpoczyna swój bieg Główny Szlak Beskidzki: 

 Ustroń – Równica – Czantoria Wielka – Stożek Wielki – Przełęcz 

Kubalonka – Barania Góra – Węgierska Górka 

Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły. Beskid Śląski 

jest mocno zalesiony: pierwotnie dominowały tu lasy bukowo-jodłowe (obecnie 

– głównie świerczyny sztucznego pochodzenia.) W okresie wiosennym i 

jesiennym wieje tutaj halny. 
 

TRASA CZTERODNIOWA 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 07.11.2013r o godzinie 22:00 w nowym holu 

głównym dworca kolejowego przy Le Crobag  pod nieistniejącym jeszcze neonem 

„Kwiaty” . Pociąg wyjeżdża o 22:45. W Katowicach jesteśmy o godzinie 5:00, a o 6:00 

wyjeżdżamy do Ustronia. 

 

DZIEŃ I (piątek 08.11.13r) 

Trasa Krótka - ok. 5h  

Wyruszamy z Ustronia i kierujemy się niebieskim szlakiem do chaty na 

Czantorii, tam wchodzimy na szlak czerwony i idziemy nim do schroniska na Soszowie 

po drodze mijając przełęcz Beskidek. Dalej kierujemy się na Stożek Mały i Stożek 

Wielki gdzie zatrzymujemy się w schronisku PTTK „Na Stożku”. 

Trasa Długa - ok. 8h (trasa prowadzi jednym szlakiem – czerwonym) 

Zaczynamy w Ustroniu i kierujemy się na schronisko PTTK „Na Równicy”. 

Tam skręcamy i kontynuując tym samym szlakiem docieramy do przełęczy Beskidek i 

Schroniska na Soszowie. Następnie tak jak trasa krótka udajemy się do schroniska 

PTTK „Na Stożku” i tam nocujemy. 

 

DZIEŃ II (sobota 09.11.13r) 

Trasa Krótka ok.5h 

Ze schroniska kierujemy się niebieskim szlakiem na Kyrkawicę i dalej na 

przełęcz Łączecko. Tam szlak niebieski łączy się z czerwonym i to nim idziemy do 

przełęczy Kubalonka oraz Szarcula. Na skrzyżowaniu szlaków wybieramy drogę (szlak 

czarny) na Czarną Wisełkę i dalej tą trasą aż do szlaku czerwonego gdzie kierujemy się 

na zachód do skrzyżowania Do Buka (szlak czarny). Dalej idziemy szlakiem zielonym 

do miejsca noclegu czyli schroniska PTTK Przysłop pod Baranią Górą. 

 

Trasa Długa ok.8h 

 Wychodząc ze schroniska kierujemy się szlakiem zielonym do Zaolzianki 

podłodze przechodząc przez: Kyrkawicę, Kiczory, Skrzyżowanie pod Sałasz Dupne i 

Las Siwa Młaka. Tam schodzimy na szlak żółty, który już nam towarzyszy i 

dochodzimy nim przez Koniaków do Fibaczki. Stąd idziemy na północ niebieskim 

szlakiem aż do spotkania się szlaków Pod Karolówką. Zmieniamy trasę na czarną  i po 

chwili skręcamy na czerwony szlak kierując się na skrzyżowanie przy Czarnej Wisełce 

i schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą – tam odpoczywamy i przygotowujemy 

się do kolejnego dnia. 

 

Trasa 3-dniowa ok.5h (istnieje wiele wariantów przejścia tego odcinka. W 

informatorku przedstawiona została najbardziej przystępna.) 

 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 08.11.2013 o godzinie 22:00 w nowym 

holu głównym dworca kolejowego przy Le Crobag  pod nieistniejącym jeszcze neonem 

„Kwiaty” . Pociąg wyjeżdża o 22:45. W Katowicach jesteśmy o godzinie 5:00, a o 

6:00 wyjeżdżamy do Wisły. 

 

 Wysiadamy we Wiśle i idziemy kolejno ulicą kolejową, 1 maja i wyzwolenia. 

Dochodzimy do zielonego szlaku skręcającego na zachód (uwaga wcześniej zaczyna się 

również szlak zielony który kieruje się na N/E). Kierujemy się do zejścia na szlak 

czarny Pod Kozińcem. Nim idziemy aż do miejsca Wisła-Głębce i tam wybieramy 

szlak zielony, który prowadzi do Przełęczy Kubalonka. Stąd kolejno szlakiem 

czerwonym do Przełęczy Szarcula i czarnym do skrzyżowania przy Czarnej Wisełce 



 

 

docieramy do szlaku czerwonego. Teraz kierujemy się  do miejsca spotkania z trasą 4-

dniową w schronisku PTTK Przysłop pod Baranią Górą. 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ III (niedziela 10.11.13r) 

 

Trasa Krótka – ok. 6h (trasa do samego szczyrku prowadzi szlakiem zielonym, tak więc 

wymienione zostaną tylko tzw. punkty kontrolne) 

 

Wierch Wisełka  Barania Góra  Magurka Wiślańska  Gawlas  Pod Malinowską 

Skałą  Malinowska Skała  Sronisko PTTK Skrzyczne  Pod Skrzycznem  Pod 

Lanckoroną  Szczyrk 

 

Trasa Długa – ok. 7.5h 

 Ze schroniska kierujemy się szlakiem czerwonym  i zdobywamy Baranią Górę 

dalej idąc do Magurki Wiślańskiej (tam szlaki się rozdzielają my pozostajemy na 

czerwonym). W punkcie Magurka Radziechowska schodzimy na trasę zieloną i 

docieramy do szlaku niebieskiego  w Lipowej – początek podejścia na Skrzyczne. Ze 

szczytu schodzimy szlakiem zielonym. 

 

Trasa SPECJALNA – ok. ?h 

 Każdy uczestnik musi posiadać element odblaskowy, który będzie można 

przyczepić do plecaka, latarkę z zapasowymi bateriami, włączony telefon (dobrze by 

było mieć jedną na parę folię NRC). Głowę pełną pomysłów, ponieważ wyruszycie 

śladem pewnej literackiej drużyny. 

 

META  Szczyrk ul. Myśliwska 42 budynek OSP 

 
 

POWRÓT 

DZIEŃ IV (poniedziałek 11.11.13r ) 
 

Trasa dla zmęczonych ok. 2h (radzimy jednak wyjść z pewnym zapasem) 

 Kolejno ulicami: Beskidzką  Wiślańską (Buczkowice)  Bielska  

Szczyrkowska  Wyzwolenia  Wilkowice Dworzec PKP 

 

Trasa dla tych co zachowali siły ok. 4h 

 Ze szczyrku wychodzimy szlakiem niebieskim  i idziemy do Sanktuarium. 

Dalej przechodzimy przez Pod Klimczokiem i Siodło pod Klimczokiem docierając do 

Schroniska PTTK Klimczok. Kontynuujemy szlakiem niebieskim do Bystrej i dalej do 

dworca PKP w Wilkowicach. 

Odjazd pociągu godzina 12:00 w Katowicach przesiadamy się o 13:40. W Poznaniu 

jesteśmy 20:20 
  

 

Koszty: 
Trzydniowa Czterodniowa 

Studenci Nie studenci Studenci Nie studenci 

135zł 210zł 165zł 240zł 

 

Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniżka 15%. 

Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

 

Zapisy na rajd: we wtorek 29 października / 5 listopada w siedzibie klubu oraz 

drogą mailową. 

Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się 

w klubie przy zapisie na rajd. 

 
Co należy zabrać: 

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

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież! 

- śpiwór, karimatę (uzależnione od liczby osób) 

- latarkę/czołówkę 

- jedzonko, kubek, termos 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę 

- dobre samopoczucie 

- oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach 

Kontakt:  

Bartek 513-910-389 

Michał 790-601-610 

Naprzekor2013@gmail.com 

Sponsorzy:  


