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Beskid Żywiecki – najwyższe pasmo w polskich Beskidach i drugie pod 

względem wysokości pasmo górskie w Polsce. Nie stanowi ono jednolitego 

masywu, lecz dzieli się na kilka wyraźnych grup górskich. Dość silnie 

wyodrębniony masyw w centralnej części Beskidu Żywieckiego tworzą 

Romanka (1366 m), Lipowski Wierch (1324 m) oraz Rysianka (1322 m). 

 

________________TRASA TRZYDNIOWA______________ 
 

DOJAZD:  
 

Zbiórka przed rajdem: 20 października (czwartek), godz. 21:45 w holu 

głównym nowego dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC 87173 odjeżdżający 

z Poznania o 22:33 zabierze nas do Katowic – wysiadamy o 4:24 

i przesiadamy się do pociągu Kolei Śląskich (kierunek Zwardoń) 

odjeżdżającego o 4:54. Wysiadamy o 7:36 na stacji Rajcza Centrum. 
 

DZIEŃ I (piątek) 
 

Trasa długa (23,4 km, ok. 9h) https://pl.mapy.cz/s/datubazusu  

Wychodzimy z dworca i przechodzimy przez most, za którym skręcamy 

w prawo do parku. Idziemy wzdłuż rzeki do kolejnego mostu i przechodzimy 

przez niego. Przed następnym mostem skręcamy w lewo na czerwony szlak, 

którym przez szczyt Hutyrów docieramy do Mładej Hory. Tam skręcając 

w lewo zmieniamy szlak na niebieski. Po kilku kilometrach dołącza do nas 

szlak żółty, którym najpierw schodzimy do Soblówki, a następnie 

podchodzimy do Bacówki na Krawcowym Wierchu, gdzie mamy nocleg. 

 
Trasa krótka (15,6 km, ok. 6h) https://pl.mapy.cz/s/kerulevevu  

Wychodzimy z dworca i przechodzimy przez most, za którym skręcamy  

w lewo. Na skrzyżowaniu odnajdujemy szlak żółty i skręcamy z nim 

w prawo. Gdy szlak skręci w lewo pod kątem prostym (przy skrzyżowaniu  

z czarnym) podążamy nim jeszcze ok. 2 km, a następnie na rozwidleniu 

schodzimy ze szlaku i idziemy w kierunku Zapolanki i Złatnej. Po 

kolejnych 2 km docieramy do szlaku niebieskiego (skręcamy na niego  

w prawo) i podchodzimy nim do Bacówki na Krawcowym Wierchu, gdzie 

mamy nocleg. 

 

DZIEŃ II (sobota) 
 

Trasa wspólna (23,8 km, ok. 8:30h)  https://pl.mapy.cz/s/losevevamu  

Z Bacówki ruszamy pod górę żółtym szlakiem, aby za chwilę skręcić w lewo 

na niebieski. Idziemy nim wzdłuż granicy przez Krawców Wierch, Grubą 

Buczynę i Wielki Groń do Przełęczy Bory Orawskie, gdzie odbijamy na szlak 

żółty, a po chwili w prawo na czarny, którym docieramy do Schroniska na 

Hali Rysiance. Po ewentualnym uzupełnieniu kalorii wybieramy szlak 

czerwony (GSB), którym przez Przełęcz Pawlusią docieramy do Stacji 

Turystycznej Słowianka. Tam zmieniamy kolor na niebiesko-zielony, a za 

chwilę na rozdrożu na żółto-czerwony. Po zdobyciu Juszczynki wybieramy 

szlak czerwony, którym docieramy do asfaltu. Skręcamy w lewo, porzucamy 

szlaki i drogą wędrujemy do Szkoły Podstawowej w Juszczynie, gdzie 

nocujemy. 

 

DZIEŃ III (niedziela) 
 

Trasa wspólna (12 km, ok. 4:30h) https://pl.mapy.cz/s/fugugekato  

Ze szkoły wychodzimy w lewo, aby za chwilę odbić z głównej drogi w lewo 

na szlak czerwony. Docieramy nim na Pawlacki Wierch, gdzie skręcamy 

w lewo na szlak niebieski. Schodzimy nim aż do mostu nad rzeką Koszarawą. 

Za mostem przed skrzyżowaniem odnajdujemy ścieżkę biegnącą w lewo nad 

wodą lub na skrzyżowaniu podążamy główną drogą asfaltową w lewo. Za 

rondem skręcamy w lewo na most w ulicę Dworcową i docieramy na dworzec 

w Żywcu, skąd o godz. 16:14 odjeżdża nasz pociąg IC 4160 do Katowic. 

Wysiadamy tam o 17:58 i o 18:44 wsiadamy do pociągu IC 3700 do 

Poznania, do którego planowo docieramy o godz. 22:45. 

 

 

https://pl.mapy.cz/s/datubazusu
https://pl.mapy.cz/s/kerulevevu
https://pl.mapy.cz/s/losevevamu
https://pl.mapy.cz/s/fugugekato


_______________TRASA DWUDNIOWA_______________ 

 

DOJAZD:  

 

Zbiórka przed rajdem: 21 października (piątek), godz. 21:45 w holu głównym 

nowego dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC 87173 odjeżdżający z Poznania 

o 22:33 zabierze nas do Katowic – wysiadamy o 4:24 i przesiadamy się do 

pociągu Kolei Śląskich (kierunek Zwardoń) odjeżdżającego o 4:54. 

Wysiadamy o 7:14 w Węgierskiej Górce (trasa krótka) lub o 7:32 w Rajczy 

(trasa długa i dłuższa). 

 

DZIEŃ I (sobota) 
 

Trasa krótka (19,2 km, ok. 6:30h) https://pl.mapy.cz/s/jadetocato  

Wysiadamy na stacji Węgierska Górka i docieramy do głównej drogi, gdzie 

skręcamy w lewo na szlak czerwony (GSB). Podchodzimy nim aż do 

skrzyżowania ze szlakami niebieskim i zielonym. Możemy odbić tu na 

chwilę w prawo do Stacji Turystycznej Słowianka lub kontynuować 

szlakami niebieskim i zielonym. Za chwilę na rozdrożu zmieniamy kolor na 

żółto-czerwony. Po zdobyciu Juszczynki wybieramy szlak czerwony, którym 

docieramy do asfaltu. Skręcamy w lewo, porzucamy szlaki i drogą 

wędrujemy do Szkoły Podstawowej w Juszczynie, gdzie nocujemy. 

 

Trasa długa (22,4 km, ok. 8:30h) https://pl.mapy.cz/s/felorohufe  

Wysiadamy na stacji Rajcza i odnajdujemy szlak niebieski, którym 

podchodzimy na Halę Boraczą. W razie chęci i potrzeb odbijamy do 

Schroniska na Hali Boraczej, a następnie podążamy dalej czarnym szlakiem 

– schodzimy do doliny, a następnie podchodzimy do Stacji Turystycznej 

Słowianka. Tam zmieniamy kolor na niebiesko-zielony, a za chwilę na 

rozdrożu na żółto-czerwony. Po zdobyciu Juszczynki wybieramy szlak 

czerwony, którym docieramy do asfaltu. Skręcamy w lewo, porzucamy szlaki 

i drogą wędrujemy do Szkoły Podstawowej w Juszczynie, gdzie nocujemy. 

 

 

 

 

Trasa dłuższa (28 km, ok. 10h) https://pl.mapy.cz/s/jokurusume  

Wysiadamy na stacji Rajcza i odnajdujemy szlak niebieski, którym 

podchodzimy na Halę Boraczą, a następnie, szlakiem zielonym do 

Schroniska na Hali Lipowskiej i Schroniska na Hali Rysiance. Po 

ewentualnym uzupełnieniu kalorii wybieramy szlak czerwony (GSB), 

którym przez Przełęcz Pawlusią docieramy do Stacji Turystycznej 

Słowianka. Tam zmieniamy kolor na niebiesko-zielony, a za chwilę na 

rozdrożu na żółto-czerwony. Po zdobyciu Juszczynki wybieramy szlak 

czerwony, którym docieramy do asfaltu. Skręcamy w lewo, porzucamy szlaki 

i drogą wędrujemy do Szkoły Podstawowej w Juszczynie, gdzie nocujemy. 

 

DZIEŃ II (niedziela) 
 

Tak jak dzień III trasy trzydniowej. 

 

 

Co należy zabrać: 

 
- wygodne buty, obuwie na zmianę do schroniska/szkoły 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną 

w plecaku przed deszczem 

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo) 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

- legitymację studencką/potwierdzenie innych ulg na PKP 

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

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę  

- dobre samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

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

trzeba będzie później dźwigać na własnych plecach :) 

 

 

 

 

https://pl.mapy.cz/s/jadetocato
https://pl.mapy.cz/s/felorohufe
https://pl.mapy.cz/s/jokurusume


Informacje dodatkowe:  

 

• Żaden z noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich osób - 

obowiązkowo należy zabrać karimatę. Pościeli nie ma, więc należy 

pamiętać o śpiworze. Bacówka: 26 łóżek, SP Juszczyna: 0 łóżek ;) 

• W Juszczynie nie ma restauracji, powinny być sklepy, a w szkole 

będziemy mieć do dyspozycji czajnik. 

• Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie 

uwzględniają odpoczynków, a także mogą wydłużyć się ze względu 

na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowie-

dzialność. Koordynatorzy i Klub nie zapewniają usług przewo-

dnickich. 

• Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300 

 

 

Noclegi: 

 
• Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu 

Glinka, 34-371 Ujsoły 

tel. 504 684 027 

 

• Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka 

Juszczyna 275, 34-382 Bystra 
 

 

Zapisy: 

 
Zapisy rozpoczynają się 04.10. na spotkaniu Klubu, a dopiero po nim  

udostępniony zostanie formularz zgłoszeń online.  

Liczba uczestników jest ograniczona. 

Osoby jadące z nami po raz pierwszy zapraszamy na spotkanie Klubu we 

wtorek 04.10, 11.10. lub 18.10. o godz. 19:00 w celu zapoznania się :) 

 

 

 

Koszty: 
 

 Trasa trzydniowa Trasa dwudniowa 

Studenci 143 zł 100 zł 

Halniacy studenci 129 zł 90 zł 

Nie-studenci 208 zł 164 zł 

Halniacy nie-studenci 188 zł 148 zł 

 
 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegu, znaczka rajdowego 

i innych materiałów. 

 

 

Koordynator:  
 

Zosia Kotowska 

tel. 500 484 263 

rajdpazdziernikowy2022@gmail.com 

 

 

 

 


