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Święto Niepodległości w Beskidzie Żywieckim 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam na listopadowy wyjazd w Beskid Żywiecki! Podczas trzech dni wędrówki 

zanurzymy się w pięknym jesiennym beskidzkim lesie, odwiedzimy pięć schronisk, popodziwiamy 

panoramy Tatr, Beskidów oraz ościennych gór na Słowacji i w Czechach, a na zakończenie zwiedzimy 

Żywiec – lokalną stolicę regionu. A może nawet uda się nam zobaczyć niesamowity wschód Słońca z 

drugiej najwyższej góry w polskich Beskidach? 

Zbiórka: 09.11.2019 o godz. 05.00 w hali głównej dworca Warszawa Centralna PKP 

Wyjazd: 09.11.2019 o godzinie 05.25 (pociąg TLK do Katowic, następnie przesiadka w pociąg KD do 

Soli)  

Powrót: 11.11.2019 ok. godziny 22 na dworzec Warszawa Centralna PKP 

Charakter wyjazdu: pieszy, górski, krajoznawczy 

Atrakcje: 

● Odpoczynek od zgiełku miasta       

● Klimat listopadowego, beskidzkiego lasu 

● Panoramy Tatr, Beskidów i ościennych pasm górskich 

● Doświadczenie niepowtarzalnego klimatu beskidzkich schronisk (są takie miejsca, gdzie prąd 

wciąż jest dostarczany przez lokalny agregat) 

● Zdobycie Pilska – drugiego najwyższego szczytu w polskich Beskidach 

● Zwiedzanie Żywca 

Trasa: 

Dzień 1:  

Warszawa ->  Sól – Praszywka Wielka – Bendoszka Wielka – Schronisko PTTK Przegibek – Wielka 

Rycerzowa – Bacówka PTTK na Rycerzowej (ok. 30 GOT) 

 

Dzień 2:  

Bacówka PTTK na Rycerzowej – Muńcuł – Ujsoły – Redykalny Wierch – Schronisko PTTK na Hali 

Rysianka (ok. 30 GOT) 
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Dzień 3:  

Schronisko PTTK na Hali Rysianka – Trzy Kopce – Pilsko – Schronisko PTTK na Hali Miziowej – 

Korbielów -> Żywiec -> Warszawa (ok. 15 GOT) 

 

Noclegi: Bacówka PTTK na Rycerzowej, Schronisko PTTK na Hali Rysianka 

Szacunkowy koszt: ok 210 zł studenci: 185 zł (obejmuje: dojazd, 2 noclegi, śniadanie w niedzielę i 

poniedziałek , bez tzw. kosztów własnych, obiadokolacji i  prowiantu na drogę w sobotę, niedzielę i 

poniedziałek) 

Ekwipunek: Sprzęt: 

● plecak (z miejscem na wspólny prowiant – będzie dzielony na dworcu) 

● kije trekkingowe (opcjonalnie) 

● termos 

● latarka (najlepsza czołówka) – KONIECZNIE! 

Ubranie: 

● wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

● kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa 

● spodnie odpowiednie do warunków (późna jesień/zima w górach) 

● czapka, szalik, rękawiczki  

● ciepły sweter, polar albo bluza 

● klapki do mycia/chodzenia po schronisku 

● strój do spania, bielizna, skarpety na zmianę

 

 

Inne: 

● pieniądze 

● dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  

● leki osobiste, kosmetyczka  

● ręcznik, chusteczki higieniczne 

● mapa Beskidu Żywieckiego 

● lornetka, aparat fotograficzny,  

● książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz innych (Diadem Gór Polski, Korona Beskidu 

Żywieckiego itp.) 

● Gitara i śpiewniki SKPTG (o ile potrafisz grać, to bardzo zachęcam) 
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Jedzenie: 

● kanapki na śniadanie w sobotę 

● przekąski na drogę w sobotę, niedzielę i poniedziałek (kanapki, czekolada, żelki). Im większa 

możliwość podzielenia się z innymi uczestnikami wycieczki, tym lepiej 😊 

● Będzie możliwość zakupu obiadokolacji w schroniskach. Można też zdecydować się na 

przygotowanie własnego posiłku w kuchni turystycznej – wedle uznania. 

● napoje lub woda ok. 1,5 l (w przypadku wysokiej temperatury odpowiednio więcej)

 

Niedzielne i poniedziałkowe śniadanie jest przewidziane przez organizatora 

 

Kontakt: Rafał Starościk (603 865 550, email: rafstaroscik@gmail.com)  

UWAGA: LIMIT – 10 OSÓB 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł do organizatora! Proszę o 

wpłacenie zaliczki do dnia 11.10.2019 (nieprzekraczalny termin) 


