
97. 22-23 lutego 2014 II Wyprawa Zimowa Beskid Żywiecki 

Do tegorocznego kalendarza imprez Akademickiego 
Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK Politechniki 
Świętokrzyskiej powróciła górska wyprawa zimowa. 
Tym razem na wędrówkę po zachodnich krańcach 
Beskidu Żywieckiego wybrało się 20 osób. 

Zbiórka odbyła się o g. 4.45 na parkingu przy 
Politechnice Świętokrzyskiej. Jedna osoba zaspała  
i w podróż wyruszyliśmy z 30 min. opóźnieniem. Bez 
większych problemów dojechaliśmy na miejsce startu 
w Złatnej ok. g. 10.30. Dalej pieszo, pod kierownictwem 
przewodnika beskidzkiego, Krzysztofa Kowalskiego 
wyruszyliśmy niebieskim szlakiem na Lipowską Górę. 
Na „dole” nie było śniegu, ale na wysokości ok. 700 m 
n.p.m. pojawił się śnieg. O g. 14.30 dotarliśmy do 
schroniska PTTK na Hali Lipowskiej. Po zakwate-
rowaniu się i ciepłym posiłku ok. g. 15.15, grupa 14 
chętnych udała się na 6 km spacer do rezerwatu 
przyrody Romanka i z powrotem. Tego dnia pogoda nie 
sprzyjała podziwianiu widoków, gdyż od poranka snuła 
się mgła, ale w dobrych humorach wróciliśmy  
o g. 18.00 do schroniska. Następnie zasiedliśmy  
w jadalni przy integracyjnej herbatce, która zakończyła 
się tańcami i wspólnym śpiewaniem o g. 22. 
Następnego dnia o g. 8 rano wszyscy wstali w dobrych 
nastrojach. Już o tej porze zaczęły się przebłyski słońca 
zza chmur. Przewodnik przybliżył nam panoramę 
roztaczającą się z Hali Lipowskiej. Następnie zielonym 
szlakiem wyruszyliśmy do schroniska PTTK na Hali 
Rysianka. Stąd podziwialiśmy widok na Babią Górę, 
która wyłaniała się zza chmur. Załapaliśmy się również 
na mszę św. w tymże schronisku o g. 10.00. Następnie 
wyruszyliśmy na szlak, podziwiając rozległe panoramy 
części wschodniej Beskidu Żywieckiego oraz Beskidu 
Śląskiego. Zejście do Żabnicy było oblodzone prawie na 
długości ¾ trasy. W Żabnicy-Niemcach przyglądaliśmy 
się plenerowej galerii rzeźbiarskiej. Szczególną uwagę 
przykuła płaskorzeźba 4 pór roku oraz przedstawienie 

nieba, czyśćca i piekła w drewnie. O g. 13.30 dotarliśmy 
do pensjonatu Alaska w Żabnicy, gdzie przyjechał po 
nas p. Wojtek. Po „zapakowaniu” plecaków do 
przyczepy wyruszyliśmy w drogę powrotną. Na chwilę 
zatrzymaliśmy się przy betonowym schronie 
Wędrowiec w Węgierskiej Górce, gdzie jest muzeum  
z okresu II wojny światowej. Szkoda, że nie udało się 
zwiedzić wnętrz, ale i tak wystawa była imponująca. 
Następnie przez Żywiec, Kęty, Andrychów dojecha-
liśmy do papieskiego miasta Wadowice. Tutaj był 1,5- 
godzinny postój ze zwiedzaniem rynku i domu 
rodzinnego Karola Wojtyła, późniejszego papieża Jana 
Pawła II. Był też czas na słynne kremówki.  

 
Hala Pawlusia - widok na Romankę 

Zimowy wypad w góry, udał się znakomicie. Pogoda 
nawet dopisała (w Bieszczadach cały weekend padało), 
szczególnie w niedzielę, kiedy było ciepło i słonecznie. 
Około g. 20. wróciliśmy do Kielc. 

Krzysztof Kowalski-kierownik wyprawy 

Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej 


