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Patronat honorowy nad cyklem wypraw górskich po szczytach zaliczanych do KGP objął starosta raciborski  

Grzegorz Swoboda. 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

SZÓSTĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP 

Celem naszej wyprawy będzie zdobycie DWÓCH szczytów: 

1. LUBOMIR  912 m.n.p.m.  

Jest najwyższym szczytem Pasma Lubomira i Łysiny i znajduje się na jego 

wschodnim końcu, jego południowo-wschodnie stoki opadają  

do Przełęczy Jaworzyce  

2. RYSY 2 499 m.n.p.m. 

Góra położona na granicy polsko-słowackiej, w Tatrach Wysokich.  

Ma trzy wierzchołki, z których najwyższy jest środkowy, znajdujący się  

w całości na terytorium Słowacji. Wierzchołek północno-zachodni, 

 przez który biegnie granica, stanowi najwyżej położony punkt Polski i należy do Korony Europy. 

 

TERMIN 25 – 26.07.2020 r. 

 

1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest organizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków 

PTTK zgodnie ze Statutem PTTK. 

3. Udział w wyprawie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to 

zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie. 

4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego modyfikacji 

wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych. 

5. Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania. 

6. Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na wyprawie. 

7. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  

i ewentualnej akcji ratowniczej na ternie Słowacji we własnym zakresie 

8. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w Kraju każdy uczestnik wyprawy zobowiązany jest 

do posiadania i stosowania własnej maseczki ochronnej. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia organizator. 

9. Wyprawa dofinansowana z Urzędu Miasta w Raciborzu. 

 

PROPONOWANA TRASA: 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

Lubomir  

Na szlak wyruszymy z pętli autobusowej Pcim Sucho-Działy skąd czarnym szlakiem dojdziemy do schroniska PTTK " 

Na Kudłaczach", następnie podążając szlakiem czerwonym MSB osiągniemy szczyt Lubomira z którego również szlakiem 

czerwonym MSB zejdziemy do Gośćińca Pod Lubomirem na krótki odpoczynek. Po przerwie wyruszymy dalej szlakiem MSB  

na Przełęcz Jaworzyce skąd wyjedziemy do Białki Tatrzańskiej. 

 

Długość trasy ok. 8 km, suma podejść ok. 340m. 

W Białce Tatrzańskiej zakwaterujemy się w ośrodku SKORUSA gdzie około godziny 16
00

 zjemy obiadokolację.  

Około godziny 19
00

 - 20
00

 będzie zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
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DZIEŃ DRUGI  

Rysy 
Po pobraniu prowiantu i wykwaterowaniu ok. godz.5

00  
wyjedziemy  z ośrodka . 

 

Wariant pierwszy (w przypadku otwartej granicy ze Słowacją): 
Z okolicy stacji kolejowej Popradské Pleso wyruszymy szlakiem niebieskim w stronę stawu o tej samej nazwie następnie dalej 

szlakiem niebieskim dojdziemy do rozdroża Nad Žabím Potokiem skąd następnie szlakiem czerwonym dojdziemy do Chaty Pod 

Rysami. Po odpoczynku w schronisku zdobędziemy szczyt. Powrót tą samą trasą. 

Długość trasy ok. 19 km, suma podejść ok. 1450 m. 

 

Wariant drugi (w przypadku zamkniętej granicy ze Słowacją): 

Z Palenicy Białczańskiej wyruszymy czerwonym szlakiem przebiegającym obok wodospadu Wodogrzmoty Mickiewicza, 

dojdziemy do schroniska Morskie Oko. Po odpoczynku w schronisku podążając dalej czerwonym szlakiem osiagniemy szczyt 

Rysów. Powrót tą samą trasą. 

Długość trasy ok. 25 km, suma podejść ok. 1930 m. 

 

 

PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA WYSOKOGÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA 

FIZYCZNA, BARDZO DOBRA KONDYCJA MARSZOWA I ODPORNOŚĆ ORGANIZMU NA EKSPOZYCJĘ  

W OTWARTYM TERENIE 

 

 

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 05
30

, wyjazd o godzinie 6
00

, planowany powrót w godzinach 

nocnych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK Racibórz, młodzież do 18 roku życia i studenci: 200 zł 

   osoby niezrzeszone: 220 zł 

Dla 50 osób w przypadku innej ilości osób opłata ulegnie zmianie. 

Cena zawiera: 

Przejazd autokarem, nocleg w ośrodku Skorusa w Białce Tatrzańskiej , obiadokolację, ognisko z pieczeniem kiełbasek,  

prowiant na trasę w dniu 26.06.2020, opiekę licencjonowanego Przewodnika Tatrzańskiego podczas zdobywania Rysów  

oraz informację krajoznawczo-turystyczną. 

 

Cena nie zawiera: 

Biletu wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10:00 – 16:00 do 20.07.2020 r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko Uczestnika oraz dopisek WYPRAWA 25-26.07.2020 r. 
lub DO WYCZERPANIA MIEJSC. 

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz 

tel. (032) 415 30 93 

 

Organizatorem wszystkich wycieczek jest Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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