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BESKID ŻYWIECKI
05-07.12.2014
Beskid Żywiecki jest, zaraz po Tatrach, drugim co do wysokości pasmem
górskim w Polsce. Na terenie naszego kraju pasmo dzieli się na dwie
odseparowane od siebie części (zachodnią i wschodnią), które łączą się ze
sobą na terenie Słowacji. My wędrować będziemy po części wschodniej, w
której położony jest najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich – Babia Góra
(nazywany również Diablak – 1725 m n.p.m.). W pogodny dzień ze
szczytu Babiej Góry w kierunku południowo-wschodnim rozciąga się
wspaniały widok na Tatry. Trasy naszego rajdu przebiegają przez
Babiogórski Park Narodowy, będący rezerwatem biosfery UNESCO. Park
zamieszkuje m.in. ponad 100 gatunków ptaków, jelenie, rysie, wilki
i niedźwiedzie. Można tam znaleźć również rzadko spotykane w Polsce
gatunki roślin, w tym okrzyn jeleni, który jest symbolem parku.

TRASA TRZYDNIOWA
Dojazd
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 04.12.14. o godzinie 21:45 w holu
głównym nowego dworca kolejowego, przy Le Crobag pod nieistniejącym
jeszcze neonem „Kwiaty” . Pociąg TLK „Przemyślanin” wyjeżdża o 22:26.
W Krakowie jesteśmy o 6:18, a o 7:58 mamy pociąg REGIO „Kasprowy”
do Suchej Beskidzkiej.

Dzień I (piątek 05.12.14.)
TRASA DŁUGA (czas przejścia ok. 6:25/7:05h):
W Suchej Beskidzkiej jesteśmy o 10.01. Wędrówkę zaczynamy szlakiem
czarnym lub czerwonym (dłuższy) na południe do Przysłopa, a dalej
czerwonym przez Przełęcz Przysłop i żółtym do Przełęczy Kolędówki (na
Kiczorce jest punkt widokowy). Następnie kierujemy się na Jałowiec,
gdzie również jest punkt widokowy i dochodzimy do szlaku zielonego.
Nim obok Czerniawy Suchej i Beskidka docieramy do Przełęczy
Klekociny, skąd schodzimy ze szlaku i kierujemy się drogą na wschód, by
dojść do czarnego szlaku. Kierujemy się już do Zawoi, gdzie mamy nocleg
w ośrodku „Mera”.
TRASA KRÓTKA (czas przejścia ok. 4:25h):
W Suchej Beskidzkiej jesteśmy o 10.01. Wsiadamy do „Zawoja busa”,
który odjeżdża spod PKP o 10:15 (Przygotujcie ok. 5zł). Wysiadamy w
Zawoja Centrum i stąd zaczyna się nasza wędrówka. Idziemy szklakiem
zielonym przez Jaworówkę do Przełęczy Kolędówki. Dalej żółtym przez
Kolędówkę, zdobywając Jałowiec, dochodzimy do szlaku zielonego. Nim
obok Czerniawy Suchej i Beskidka docieramy do Przełęczy Klekociny,
skąd schodzimy ze szlaku i kierujemy się drogą na wschód, by dojść do
czarnego szlaku. Kierujemy się już do Zawoi, gdzie mamy nocleg w
ośrodku „Mera”.
Dzień II (sobota 06.12.14.)
TRASA DŁUGA (czas przejścia ok. 4:45/6:40h)
Z miejsca naszego noclegu udajemy się żółtym szlakiem w stronę
Babiogórskiego Parku Narodowego. Mamy do wyboru udać się czarnym
szlakiem na Kolisty Groń (Magurka) i wrócić zielonym na Jałowcowy

Garb lub ominąć Magurkę i od razu kierować się na Jałowcowy Garb.
Następnie szlakiem zielono-niebieskim kierujemy się na Małą Babią Górę,
Przełęcz Brona i czerwonym do Schroniska PTTK „Markowe Szczawiny”,
gdzie będzie meta i nocleg.

„Markowe Szczawiny” i możemy bez plecaków udać się czerwonym
szlakiem na Babią Górę (UWAGA: szlak żółty jest zamknięty zimą).
Wracamy tą samą trasą do schroniska na metę.
TRASA DWUDNIOWA

TRASA KRÓTKA (czas przejścia ok. 4:55h)
Dojazd
Z miejsca naszego noclegu udajemy się żółtym szlakiem wkraczając do
Babiogórskiego Parku Narodowego. Dochodzimy do czerwonego szlaku i
kierujemy się na Halę Czarną. Następnie szlakiem zielono-niebieskim
kierujemy się na Małą Babią Górę, Przełęcz Brona i czerwonym do
Schroniska PTTK „Markowe Szczawiny”, gdzie będzie meta i nocleg.
NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
WYBRANIA TRASY PRZEZ NAJWYŻSZY SZCZYT BESKIDÓW
ZACHODNICH. NALEŻY JEDNAK UWZGLĘDNIĆ AKTUALNE
WARUNKI ATMOSFERYCZNE I POSIADAĆ ODPOWIEDNI
SPRZĘT. Decyzję prosimy zgłosić organizatorom.
TRASA DŁUGA (czas przejścia ok. 6:25h) – przez Babią Górę
Z miejsca naszego noclegu udajemy się żółtym szlakiem w stronę
Babiogórskiego Parku Narodowego. Następnie czarnym szlakiem
kierujemy się na Jałowcowy Garb. Dalej szlakiem zielono-niebieskim
udajemy się na Małą Babią Górę i Przełęcz Brona. Stąd prowadzi szlak
czerwono-niebiesko-zielony na Babią Górę (UWAGA: szlak żółty jest
zamknięty zimą). Wracamy szlakiem czerwonym do schroniska PTTK
„Markowe Szczawiny” na metę i nocleg.
TRASA KRÓTKA (czas przejścia ok. 4:35h) – przez Babią Górę
Z miejsca naszego noclegu udajemy się zielonym szlakiem w stronę
Babiogórskiego Parku Narodowego. Dochodzimy do schroniska PTTK

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 05.12.14. o godzinie 21:45 w holu
głównym nowego dworca kolejowego, przy Le Crobag pod nieistniejącym
jeszcze neonem „Kwiaty” . Pociąg TLK „Przemyślanin” wyjeżdża o 22:26.
W Krakowie jesteśmy o 6:18.. Z Krakowa do Zawoi jedziemy
przewoźnikiem „Merc-Bus” o godzinie 7:05 - przystanek na parkingu przy
Ogrodowej 4, obok PKP. Wysiadamy na przystanku Zawoja Widły.
Dzień I (sobota 06.12.14.)
Trasa długa i krótka taka sama jak dla trasy trzydniowej w II dzień.
Prosimy uwzględnić czas dojścia od przystanku do miejsca noclegu trasy
trzydniowej (ok. 25min).
UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
(GŁÓWNIE ŚNIEG), CZAS PRZEJŚCIA MOŻE ULEC
WYDŁUŻENIU!
TRASA SPECJALNA
Trasa tylko dla osób z trasy trzydniowej. Szczegóły będą podane na
miejscu. Zapisy w piątek wieczorem.

POWRÓT

CO NALEŻY ZABRAĆ:

Niedziela 07.12.14. DLA WSZYSTKICH (ok. 1:45h)

-

Wychodzimy ze schroniska i udajemy się czarnym szlakiem w stronę
Zawoi. Na przystanku „Lajkonik” będzie na nas czekał postawiony
autokar, który wyrusza do Krakowa o 11. W Krakowie wsiadamy do
pociągu i TLK „CEGIELSKI” i o 15:29 wracamy do Poznania. Na miejscu
będziemy o 22:29.

-

KOSZTY
Trzydniowa
Studenci
Nie studenci
160 (136)
195 (166)

Dwudniowa
Studenci
Nie studenci
135 (115)
165 (140)

Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniżka 15%.
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym
zakresie.
ZAPISY NA RAJD - we wtorek 25.11 i 02.12 godz. 19-20 w siedzibie
klubu, 27.11 po pokazie slajdów w CW1 oraz drogą mailową.
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste
pojawienie się w klubie przy zapisie na rajd.
Przy zapisach należy podać:
imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybór trasy (dwudniowa/trzydniowa,
krótka/długa), student – tak/nie, Klubowicz Halnego - tak/nie, sposób
rozliczenia- przelew/gotówka.
UWAGA! Wtorek 2 GRUDNIA jest ostatnim dniem zapisów. Liczba
uczestników jest ograniczona, więc prosimy nie zwlekać z zapisami do
ostatniego dnia.

wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do
schroniska,
kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież,
śpiwór, karimatę,
latarkę/czołówkę!!!,
jedzonko, kubek, termos, grzałka
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 :)
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