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Wokół góry, góry i góry 
Czyli w raczańskim lesie listopadowym 

 
W związku z wcześniejszym zakupem biletów proszę o zaliczkę 100 zł do wtorku 5.11.  

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w piątek, 8.11.2013 r. o godz. 22:00 na Dworcu PKP Warszawa Wschodnia  
(w hali głównej dworca PKP). Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Jeleniej Góry 
(odjazd 22:33). 

Powrót:  

W poniedziałek, 11.11.2013 r. o godz. 23:25 na Dworzec PKP Warszawa Centralna.  

Bilety: 

Bilety zapewnia organizator 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski 

Program:  

9.11 (sob.):  Zwardoń – Oźna – Rycerka Górna Kolonia (nocleg PTSM) 
10.11 (nd.):  Rycerka Górna Kolonia – Wielka Racza – Przegibek – schron. na Przegibku 
11.11 (pon.):  schron. na Przegibku – Praszywka – Rycerka Dolna - Sól 
 

Atrakcje 
 widoki i panoramy na Beskidy i polsko-słowacko-czeskie pogranicze, 

 nocleg w schronisku z prawdziwie górskim charakterem, 

 2 punkty na odznakę dużą GOT (Wielka Racza i Przegibek). 
 

Szacunkowy koszt:  

normalny: ok. 240 zł (dla członków PTTK 230 zł), ulgowy: ok. 215 zł (dla członków PTTK 
205 zł) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie bez tzw. wydatków własnych.  
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  
− śpiwór 
− karimata  
− kubek, łyżeczka, nóż lub scyzoryk  

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne  

Inne  

− pieniądze, dokumenty uprawniające do przebywania w terenie przygranicznym – 
dowód osobisty lub paszport !!!, 

− dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK, 
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa 1:50 000 Beskid Żywiecki lub Beskid Śląski i Żywiecki 

wyd. Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały do chodzenia po schronisku 
− książeczki GOT i oraz innych odznak turystycznych  

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− termos z herbatą lub woda, min. 1,5 l płynów na osobę 

Kontakt:  

Małgorzata Gładyś-Kwatek  (510 002 570 m_gladys@wp.pl)  

mailto:m_gladys@wp.pl

