
 

 

 

 

Beskid   Żywiecki   drugie,   co   do   wysokości   (po   Tatrach)   pasmo   górskie   
w  Polsce.  Należy  do  Zewnętrznych  Karpat  Zachodnich,  a  w  ich  obrębie  do             
Beskidów  Zachodnich.  Przebiega  przez  niego  Wielki  Europejski  Dział  Wodny          
między  zlewiskami  Morza  Bałtyckiego  i  Morza  Czarnego.  Najwyższym  szczytem          
Żywieckiego   jest   Babia   Góra   (1725   m.n.p.m.)  

Trasa   4-dniowa   

Zbiórka   w   czwartek    7   listopad   2019   r.   o   godz.   22:00   w    holu   Dworca   Głównego   
w   Poznaniu   przy   „Le   Crobag”.   Pociąg   Intercity     IC   83192   „Przemyślanin”      odjeżdża   
o  godz. 22:55 mamy  rezerwację  miejsc  dla  wszystkich (patrz  koniec  informatorka) .            
Jedziemy  nim  do  Katowic,  gdzie  o  godz. 03:07  wysiadamy  i  czekamy  do 05:35  (wiem               
boli),  o  tej  godzinie  Kolejami  Śląskimi  ruszamy  do  Zwardonia  (trasa  krótka  do             
Rycerki).   Na   miejscu   jesteśmy   o   godz.    08:25.  

Dzień   1   (Piątek)  

Trasa   „Na   Raczę?   -No   raczej!”-   21   km   7:00h      06:43     16:10  

 

 

 

 

Po  wyjściu  z  pociągu  kierujemy  się  na  czerwony  szlak  w  kierunku Schroniska             
„Chata  pod  Skalanką”. Krocząc  wytrwale  szlakiem zdobędziemy  Magurę  1073m          
n.p.m.  Liczymy  tu  na  piękną  pogodę  i  jeszcze  lepsze  widoki  na  Beskid  Żywiecki.              
Punktem  kulminacyjnym  dnia  jest  zdobycie  wieży  widokowej  na  Wielkiej  Raczy.  Zaraz            
za  Schroniskiem  na  Wielkiej  Raczy  rozpoczyna  się  żółty  szlak,  którym  udamy  się  na              
spoczynek   do    Schroniska   SSM   Rycerka-Kolonia .  

 

Trasa   krótka    „Rycerska”-   17   km   6:00h 

 

Jest   to   trasa   alternatywna   dla   krótkodystansowców,   rozpoczyna   się   wysiadką   
w   Rycerce   o   godz.    08:05.    Po   wyjściu   z   dworca   kierujemy   się   na   szlak   czerwony   
i  podążamy  nim,  aż  do  mającej 898  m  n.p.m.  Mładej  Hory .  Kierujemy  się  na  niebieski                
szlak  na  Joneczkowe  Rycerki.  Następnie  zmieniamy  szlak  na  zielony  w  kierunku            
schroniska  PTTK  Przegibku . Dla  odważnych,  po  minięciu  schroniska,  kolejnym          
punktem  jest Bendoszka  Wielka 1144  m  n.p.m. na  którą  zaprowadzi  nas  czarny  szlak.              
Dalej  idąc  czarnym  szlakiem  dojdziemy  do  skrzyżowania  z  czerwonym  szlakiem,  który            
musimy  obrać  aby  dojść  do  schroniska.  Dla  lubiących  rekreację  pozostaje  dokończyć            
wędrówkę   zielonym   szlakiem.   

Sponsorzy :  

 

 



Dzień   2   (Sobota)  

Short   track   14   km   4:50   h      06:45    16:09  

 

Opuszczając   schronisko   w   Rycerce   Górnej,   Kolonia   kierujemy   się   na   zielony   szlak   
i  podążamy  aż  do  schroniska  na  Przegibku.  Mijając  schronisko  wchodzimy  na            
czarny  szlak,  zaprowadzi  on  nas  na  szlak  czerwony,  który  rozpoczyna  się  na             
Przełęczy  Przegibek ,  następnie  czeka  na  nas  niezła Bania  1127  m  n.p.m.,            
Rycerzowa  Wielka  1226m  n.p.m. i  jej  mniejsza  córeczka Rycerzowa  Mała mająca            
1207  m  n.p.m. Udajemy  się  teraz  na  zielony  szlak,  następnie  Pod  Wiertalówką             
obieramy   żółty   szlak   i   udajemy   się   nim   do    Schroniska   SSM   Soblówka  

Trasa   długa   „Przetrwam   to”-   25   km   8:10   h  

 

Tutaj  niestety  6km  cofamy  się  na Wielką  Raczę ,  by  obrać  azymut  na  czerwony              
szlak  w  kierunku Przełęczy  Przegibek ,  gdzie  trasa  łączy  się  z  krótką  (patrz  Short              
track).   

 

 

Dzień   3   (Niedziela)  

Trasa   wspólna   krótka-   15   km   5:00h      06:45    16:09  

 

Bardzo  rekreacyjna  propozycja.  Wychodzimy  ze  schroniska  i  kierujemy  się  na  żółty            
szlak  w  stronę Bacówki  PTTK  na  Krawcowym  Wierchu, następnie  zmieniamy  szlak            
na  niebieski  prowadzący  do  Złatnej.  Dla  wytrwałych  istnieje  możliwość  wydłużenia           
sobie  tej  trasy  do  ok  20  km.  Chcąc  pójść  dłużej (trasa  średnia-  patrz  niżej)  należy                
iść  do  końca  żółtego  szlaku,  aż  na Krawców  Wierch ,  gdzie  wchodzimy  na  szlak              
niebieski   podążający   do    Przełęczy   Bory   Orawskie .   Odszukujemy   żółty   szlak   
i  udajemy  się  nim  do  Złatnej  po  drodze  obierając  szlak  czarny,  który  kończąc  się               
zaprowadzi   nas   na   drogę   aż   do   Szkoły   Podstawowej   w   Złatnej.   

Trasa   średnia   20   km   7:00   h   

 
 
 

 

 



Trasa   wspólna   długa   24   km   7:30   h  

 

Profil  nie  zawiera  początku  trasy.  Wychodząc  ze  schroniska  musimy  udać  się  na             
południe  i  tuż  za  będącym  po  prawej  stronie  Nadleśnictwem  odbić  w  lewo  ze              
szlaku  czarnego.  Idąc  drogą  rozpocznie  się  zielony  szlak  prowadzący  do  Przełęczy            
Pański  Kamień.  Wchodzimy  na  niebieski  szlak.  Za  Bacówką  Krawców  odbijamy  na            
żółty   szlak,   by   do   Złatnej   dotrzeć   niebieskim   .   

Dzień   4   (Poniedziałek   11   listopad)  

Trasa   „Szczęśliwej   drogi   już   czas”-    11,8   km   2:   20h.       06:45    16:09  

Ze  Złatnej  musimy  udać  się  do  miejscowości  Ujsoły,  następnie  do  Rajczy  na             
PKP.   Trasa   jest   wspólna   i   obejmuje   odcinki   asfaltowe.   Odjazd   pociągu   
z  Rajczy  jest  o  godz.  12:12,  także  mamy  chwilkę  na  rekreacje.  W  Katowicach              
będzie  2h  przesiadka,  więc  w  ramach  obiadu  o  godz.  14:30  będziemy  mogli             
spokojnie   coś   wrzucić   na   ząb.  

Trasa   3-dniowa  

Zbiórka   w   czwartek    8   listopad   2019   r.   o   godz.   22:00   w    holu   Dworca   Głównego   
w  Poznaniu  przy  „Le  Crobag”.  Pociąg  Intercity IC  83192  „Spodek”  odjeżdża  o  godz.               
22:55 mamy  rezerwację  miejsc (patrz  koniec  informatorka)  .  Jedziemy  nim  do            
Katowic,  gdzie  o  godz. 03:07  wysiadamy  i  czekamy  do 05:35 ,  o  tej  godzinie  Kolejami               
Śląskimi   ruszamy   do   Soli    Na   miejscu   jesteśmy    o   godz.    08:10.  

 

 

Dzień   1   (Sobota)  

Trasa   „Solą   w   oku…”      06:43     16:10  

 

 

Wychodząc  z  pociągu  kierujemy  się  na  czarny  szlak,  którym  wędrujemy  aż  do             
Rycerki  Dolnej  zmieniając  preferencje  szlakowe  na  kolor  zielony.  Dochodząc  do           
skrzyżowania  szlaków  zielonego  i  niebieskiego  w  okolicy Joneczkowej  Rycerki          
zaczynamy  podejście  pod Mładą  Horę  (szlak  niebieski) .  Trasa  zahacza  o Muńcuł ,            
na  który  aby  dojść  zaprowadzi  nas  zielony  szlak,  gdy  odbijemy  przy Przełęczy             
Kotarz .  Schodząc  ze  szczytu  powracamy  na  niebieski  szlak,  gdzie  do Schroniska            
SSM   Soblówka.   

Kolejne   dni   łączą   się   z   trasą   4   dniową.  

Ludzie   wracamy!!!  

11   listopada   wracamy   do   naszych   czterech   ścian,   pupili,   rzeczywistości.   
Przygodę  zaczynamy  na  stacji PKP  Rajcza ,  z  której o  godz.  12:12  odjeżdża  pociąg              
KŚ  w  kierunku  Katowic,  w  których  będziemy  o  14:25. Z  Katowic  pociągiem  IC              
47100   odjeżdżamy   o   godz.   16:28 .   W   Poznaniu   będziemy   planowo   o   20:41.  

 

 

 

 



Tu   patrz-   koniec   informatorka  

Informacje   wkrótce  

 

 

 

 

Koordynatorzy :  

Dawid   Bukowski   nr   tel.   695769593  
Mateusz   Drabowicz   nr   tel.   698662008  
adres   e-mail:    rajdlistopadowy2019@gmail.com  
 
Schroniska   SSM   Rycerka-Kolonia  
Adres:   Rycerka   Górna   500,  
Telefon:   33   864   38   98  
W   okolicy   są   sklepy   spożywcze   
Schronisko   SSM   Soblówka.   
Soblówka   193,   34-371   Soblówka  
Telefon:   33   862   22   24  

Złatna   Szkoła   Podstawowa  
Złatna   95,   34-371   Złatna  
Telefon:   33   864   70   09  

 

Uwaga!   
Uczestnicy   biorą   udział   w   rajdzie   na   własne   ryzyko   i   odpowiedzialność.  

Koordynatorzy   rajdu   i   Klub   nie   zapewniają   usług   przewodnickich.  
Numer   ratunkowy   w   górach:   601-100-300  

 
 

Co   zabra ć	?  

•   wygodne   buty   za   kostkę,   ochraniacze   (stuptuty),   obuwie   na   zmianę   do  
schroniska  
•   kurtkę   przeciwdeszczowo-wiatrową  
•   ciepłą   odzież   (wskazane   czapka   i   rękawiczki)   zapakowaną   w   worki   foliowe   dla  
ochrony   przed   deszczem  
•    śpiwór   i   karimatę    (nie   każdy   będzie   miał   miejsce   na   łóżku   #gleba)  
•   latarkę/czołówkę,   element   odblaskowy  
•   legitymację   studencką   
•   długopis   na   trasę   specjalną  
•   coś   na   ząb,   kubek,   termos,   ew.   menażkę  
•   gitarę   lub   inny   instrument,   śpiewnik   rajdowy  
•   mapę   (polecamy   odwiedzić   sklep   ArtTravel   w   Pasażu   Apollo,   na   hasło   "Halny"  
przysługuje   5%   rabatu).  
•   dobry,   bardzo   dobry   i   jeszcze   lepszy   humor.  

Tabela   kosztów   wyjazdu  

 4-dniowa  3-dniowa  

Student  151   zł  131   zł  
Student   „Halniak”  136   zł  119   zł  
Nie-student  245   zł  176   zł  
Nie-student   „Halniak”  220   zł  159   zł  
własny   dojazd  76   zł  53   zł  

 

W   zależności   od   wybranej   opcji   prosimy   przelać   pieniądze   na   konto:  
 

Zapraszamy   na   spotkanie,   jeśli   masz   jakieś   pytania,   lub   chcesz   zapłacić   gotówką.  
 

Pieniądze   również   możesz   przekazać   gotówką   na   spotkaniu   klubu   05.11   godz.   19  
Jeżeli    masz   jakiś   inny   problem   to   napisz   maila.  
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