
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej  

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

Beskid Żywiecki w jesiennej odsłonie 
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Klubu, a w szczególności Kursantów, na coroczny 

wyjazd listopadowy.  

Kontakt i zgłoszenia: 

Małgorzata Kazimierczak  603 880 519 gosiak83(MAŁPA)wp.pl 
Tomasz Krukowicz    tomasz.krukowicz(MAŁPA)gmail.com 

Uwaga! Zaliczki w wysokości 100 zł zbieramy do piątku 30 października. 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka we wtorek, 10.11.2015 r. o godz. 23:20 na przy kasach w hallu głównym na Dworcu PKP 

Warszawa Centralna. 
Jedziemy pociągiem TLK 53201 KARPATY do Suchej Beskidzkiej (pociąg relacji Gdynia Główna – 
Zakopane, odjazd 23:40) 

Powrót:  

W niedzielę, 15.11.2015 r. o godz. 20:20 na Dworzec PKP Warszawa Centralna (TLK 41100 KORFANTY 
z Katowic).  
 

Bilety: 

Po pobraniu zaliczki organizatorzy zakupią bilety dla uczestników. 

Charakter wyjazdu:  

pieszy, górski 

Program:  

10.11 – wtorek: Warszawa Centralna >> Sucha Beskidzka 
11.11 – środa: Sucha Beskidzka >> Ślemień > Grochowizna > Bąków > Pewel Wielka > Chatka 

studencka na Lasku 
12.11 – czwartek: Chatka na Lasku > Przyborów > Wierch Jabłonki > Korbielów > Łabysówka > 

Sobotnia > Chatka AKT Dobrodziej 
13.11 – piątek: Chatka AKT Dobrodziej > Hala Miziowa > Pilsko > Trzy Kopce > Hala Lipowska > 

Schronisko PTTK Rysianka 
14.11 – sobota: Schronisko PTTK Rysianka > Hala Boracza > Hala Lipowska > Romanka > Górska Stacja 

Turystyczna „Słowianka” 
15.11 – Górska Stacja Turystyczna „Słowianka” > Abramów > Węgierska Górka >> Katowice >> 

Warszawa Centralna 



Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i pokrywają 

całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

Atrakcje: 

• Zdobycie Pilska (z rezerwatem przyrody górnoreglowego boru świerkowego). 

• Noclegi w schronisku, chatkach studenckich i w stacji turystycznej. 

• Forty Wędrowiec, Wyrwidąb i Wąwóz. 

• Jesienne – oby słoneczne – krajobrazy. 

Szacunkowy koszt:  

350 zł (bez uwzględnienia zniżek np. dla studentów lub nauczycieli). 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie bez tzw. wydatków własnych.  

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak (z miejscem na wspólny sprzęt i prowiant), 
− termos i butelka min. 1,5l wody, 
− menażka, kubek, sztućce, 
− nóż do krojenia, 
− śpiwór, 
− karimata. 

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 zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK, 
− leki osobiste, kosmetyczka, ręcznik, 
− latarka (najwygodniejsza „czołówka”) + zapas baterii, 
− kompas i mapa (polecana mapa 1:50 000 „Beskid Żywiecki” lub „Beskid Śląski i Żywiecki” 

wyd. Compass) 
− (opcjonalnie) aparat fotograficzny 
− klapki, sandały lub inne obuwie na zmianę do chodzenia po obiekcie noclegowym 
− książeczki GOT, Turysta Przyrodnik, ew. inne  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne, 
− zapałki. 

Jedzenie  

− kanapki na środę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek), 
− napoje lub woda na trasę pierwszego dnia (w tym w termosie). 


