
 

Wyprawa  w Beskid ywiecki 

Strona internetowa: 

beskidzywiecki2015.cba.pl 

Beskid ywiecki to niezwyke ciekawy region po ony w Polsce po udniowej, na granicy 
województwa skiego i ma opolskiego, rozci gaj cy si  pomi dzy górnym biegiem rzeki 
So y na zachodzie oraz Orawki i Skawy na wschodzie. 

Beskid ywiecki to najwy sze góry (po Tatrach) w polskiej cz ci Karpat. Najwy szym 
szczytem jest tutaj Babia Góra (1725 m n.p.m.), która wraz z utworzonym tu Babiogórskim 
Parkiem Narodowym oraz rezerwatem biosfery UNESCO zapewnia turystom niezapomniane 
wra enia. To jedyna w Beskidach góra przywodz ca na my l alpejskie szczyty. Potrafi by  
naprawd  niebezpieczna, szczególnie zim , a do tego kapry na, cz sto nast puj  tu za amania 
pogody w bardzo krótkim czasie. Nie bez przyczyny góra nazywana jest Diablakiem  

Nasza grupa liczy na dzie  dzisiejszy 15 osób!!! 
 

1 – Jaros aw Golec 

2 – Agata Szczepanik 

3 – Mariusz Puzyniak 

4 – Renata Puzyniak 

5 – Ewa Noco  

6 – Krzysztof Sitko 

7 – Tadeusz Rydzy ski 

8 – El bieta Po wistak 

9 – S awomir Po wistak 

10 – Maciej Szczepanik 

11 – Sylwia K dzia Makajew 



12 – Andrzej Chmielewski 

13 – Ania Chmielewska 

14 – Bernard Ha as 

15 – Marek Waszkiewicz 

 

Plan Wyprawy!!!! 
1 dzie  wyprawy - 2/3.10.2015 – Wyjazd do Suchej Beskidzkiej 

Poci giem w nocy wyruszamy w nasz  Superow  Wypraw . 

 
II dzie  wyprawy - 3/4.10.2015 – Sucha Beskidzka 

Zwiedzanie Suchej Beskidzkiej i przygotowywanie si  do wyprawy w góry. Nocleg w 
Schronisku Szkolnym 

III dzie  wyprawy - 4/5.10.2015 – Schronisko Szczawiny 

Drugi dzie  wyprawy – wreszcie w góry  

Po niadaniu – wyruszamy w stron  przystanku i szukamy busa aby dojecha  do Miasta 
Zawoja. 

„Postaram si  pó niej opisa  wi cej szczegó ów jak z dojazdem do Zawoji” 

Jak dojedziemy do Zawoji wyruszamy w nasza górsk  w drówk  po Babiogórskim Parku 
Narodowym wchodzimy na zielony szlak w miejscu o nazwie Zawoja Markowa. Marsz pod 
gór  do Schroniska PTTK na Markowych Szczawinach. 

Je eli uda nam si  szybko dojecha  do Zawoji a pó niej doj  do schroniska  to naszym 
ównym celem tego dnia b dzie zdobycie Babiej Góry – najwy szego szczytu w ca ym 

Beskidzie ywieckim. Do schroniska zamierzamy wróci  na nocleg, wi c korzystaj c z 
okazji, zostawimy na miejscu ci kie, plecaki i w kierunku Babiej Góry wyruszymy „na 
lekko”. Szczyt, którego kulminacj  stanowi wierzcho ek o nazwie Diablak, zdob dziemy  
wspinaj c si tym szlakiem. Per  Akademików (tak nazywa si  ten ty szlak) jest bardzo 
atrakcyjn  tras  z malowniczymi widokami. Droga wiedzie przez las, który jednak do  
szybko, wraz ze wzrostem wysoko ci, zaczyna si  przerzedza . Nast pne fragmenty trasy 

ród ró norodnych krzewów, paproci i kosodrzewiny tworz  wr cz bajkowe kompozycje. 
Cho  na Perci Akademików wyst puj  miejsca, które u niektórych turystów mog  wzbudzi  

k ( cuchy, klamry), to prawd  mówi c szlak technicznie nie jest trudny i ka dy powinien 
da  rad . Nagrod  za  za poniesiony wysi ek s  fantastyczne widoki ze szczytu Babiej Góry. 
Rozpo cieraj ca si  ze szczytu panorama jest po prostu fantastyczna. Szczególnie zachwyci 
nas widok na monumentalne Tatry, które dumnie prezentuj  si  na horyzoncie. Babia Góra 
pi knymi widokami zdecydowanie zrekompensuje trud poniesiony na jej zdobycie. Z Babiej 
Góry do Schroniska PTTK na Markowych Szczawinach wracamy alternatywn  drog  przez 
Prze cz Brona. 



 
III dzie  wyprawy - 5/6.10.2015 – Chata Baców 

Wcze nie rano wyruszymy na szlak. Do zdobycia Ma ej Babiej Góry, dalej zielonym szlakiem do 
Prze czy Ja owieckiej Tabakowe Siod o, dalej pod ymy G ównym Szlakiem Beskidzkim 
znakowanym kolorem czerwonym maszeruj c wzd  granicy polsko-s owackiej wejdziemy na 

dralow .  To miejsce jest tak e ciekawym punktem widokowym. Nasza trasa w tym dniu wiedzie 
dalej G ównym Szlakiem Beskidzkim. Na Beskid Krzy owski dotrzemy wi c id c przez Prze cz 

uchaczki, Jaworzyn  i Prze cz Pó górsk . Pó niej schodzimy do Korbielowa, miejscowo , w 
której mamy zarezerwowany nocleg. B dziemy nocowa  w Schronisko PTTK Chata Baców 

 
IV dzie  wyprawy - 6/7.10.2015 – Schronisko Rysianka 

Wyruszymy  w  drog  z  samego  rana,  tym  szlakiem  z  Korbielowa  do  Schroniska  PTTK  na  Hali  
Miziowej. D sza przerwa po dotarciu na miejsce b dzie wskazana. Po odpoczynku rozpoczniemy 

drówk  na Pilsko – drugi po Babiej Górze co do wysoko ci szczyt Beskidu ywieckiego. Na gór  
prowadz  dwa szlaki – czarny i ty. Pójdziemy tym pierwszym. Podej cie jest do  strome, 
szczególnie w pocz tkowej fazie, zaraz po wyruszeniu ze schroniska. Po zdobyciu szczytu, w dalsz  
drog  udamy si  niebieskim szlakiem. Tu z kolei do  strome zej cie i trzeba uwa , aby nie zjecha  
na ty ku. Nied ugo pó niej nasza trasa znów z czy si  z G ównym Szlakiem Beskidzkim, którym 
zejdziemy a  do Schroniska PTTK na Hali Rysiance. Ten odcinek czerwonego szlaku b dzie do  

ugi i zostajemy na noc w schronisku jest to niezwykle urokliwe miejsce 

 

 

 
V dzie  wyprawy - 7/8.10.2015 – Schronisko na Hali Boraczej 

Z Schroniska PTTK na Hali Rysiance wyruszamy czerwonym szlakiem do Stacji Turystycznej 
owianka przez Suchy Gro  (870 m) – niewielkie wzniesienie w Grupie Lipowskiego Wierchu i 

Romanki w Beskidzie ywieckim. Pó niej czarnym szlakiem przez Ska  dojdziemy do Schroniska 
PTTK Na Hali Boraczej. Tutaj nocujemy 

 
VI i VII dzie  wyprawy8/9 i 9/10.0.2015 – ywiec – domki Wodnik 

Schroniska PTTK Na Hali Boraczej opuszczamy po niadaniu i kontynuujemy w drówk  
zielonym szlakiem, którym idziemy do Milówki. W samym centrum miejscowo ci znajduje 
si  zabytkowy ko ció  z przepi knym o tarzem, bogato zdobiony wewn trz. Po zwiedzeniu 
Milówki wyruszamy do ywca i tam sp dzimy dwa ostatnie dni. Nocleg w domkach Wodnik 
ko o Jeziora ywieckiego. 9 pa dziernika mamy zarezerwowane bilety do Muzeum Browaru 

ywiec 

10.10.2015 – Powrót do domu 

 

 



Na nasz  wypraw  wybieramy jednakowe koszulki dla ka dego uczestnika. 

Kolor turkusowy ma najwi cej g osów. 

 

 

Koszt wyprawy: 

Schroniska – Spanie – 250 z  osoba – koszt na 15 osób – 3750 z  

Bilety do Muzeum – 30 z  osoba – koszt na 5 osób – 450 z  

Bilety PKP – 200  z  osoba koszt na 15 osób – 3000 z  

Koszulki – 35 z  osoba – 525 z  

Jedzenie w w asnym zakresie czyli ci ko wyceni  kwot  na osob . 

Ca kowity koszt bez jedzenia – 7725 z   

Wszystkie schroniska i noclegi ju  s  zarezerwowane. 

Nasza grupa liczy 15 osób na dzie  dzisiejszy. 4 osoby s  jeszcze nie zdecydowane. 

Pozdrawiam – Jaros aw Golec 

 


