
Pierwszy klubowy wyjazd odbył się w lipcu 2003 r.  
w Bieszczady, następne w Tatry Zachodnie (XII 2003) 
i Pieniny Małe i Środkowe (IV 2004). W 2006 r. Zarząd 
AKTK podjął decyzję o cyklicznej organizacji 
wiosennych, wakacyjnych i jesiennych wyjazdów  
w góry poza nasz Region, dlatego też I Wyprawa 
Górska odbyła się 29.04-3.05.2006 w Beskid Żywiecki. 

 
Bieszczady 2003 

Kolejne to: Tarty Wysokie (IX 2006), Bieszczady  
(X 2006), Góry Sowie, Stołowe i Karkonosze (V 2007), 
Tatry (VIII i IX 2007), Gorce (X 2007), Masyw Ślęży, 
Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie (V 2008), Tatry 
Wschodnie (VIII 2008), Pieniny Małe i Środkowe  
(X 2008), Beskid Sądecki (V 2009), Tary Zachodnie  
i Wysokie (VIII 2009), Beskid Wyspowy (X 2009), 
Beskid Śląski (V 2010), Beskid Makowski (X 2010), 
Beskid Niski (V 2011), Góry Leluchowskie (X 2011), 
Góry Stołowe (V 2012), Bieszczady Zachodnie (X 2012), 
Karkonosze (V 2013), Pieniny Spiskie i Środkowe  
(X 2013), Beskid Żywiecki (II 2014), Góry Opawskie  
i Jesioniki (V 2014). 

 
Tatry 2003 
Jak dobrze policzyć, to do tej pory odbyło się 27 
górskich wyjazdów, w których wzięło udział 338 osób 
podczas 81 dni w terenie. Organizatorami tych imprez 
byli: Kamil Przygoda, Tomasz Smoliński, Marcin 
Dąbrowski, Krzysztof Sabat - 6, Grzegorz Idkowiak - 4, 
Tomasz Warzycki - 4, Michał Czuba, Krzysztof Pawlak 

- 2, Sylwester Banaś, Kamil Gawroński, Michał 
Idkowiak, Katarzyna Kaczorowska, Krzysztof Kowalski 
- 2 i Paweł Suder. 

 
Pieniny 2004 

Jubileuszowa. 20. Wyprawa Górska Akademickiego 
Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK Politechniki 
Świętokrzyskiej odbyła się w dniach 18-19.10.2014 r. 
Beskid Mały stanowi część Beskidów Zachodnich. 

 
Beskid Żywiecki 2006 

Beskid Mały obejmuje obszar o długości ok. 35 km  
i szerokości ok. 10-15 km. Na północnym zachodzie  
i północy pasmo to graniczy z Pogórzem Śląskim  
i Pogórzem Wielickim, na wschodzie i południowym 
wschodzie – z Beskidem Makowskim, na południu  
i południowym zachodzie – z Kotliną Żywiecką, zaś na 
zachodzie – z Beskidem Śląskim. Występuje tu 
urozmaicona rzeźba terenu. Doliny rzeczne głęboko 
wcinają się w strome zbocza, a przewyższenia 
przekraczają 500 m. Zobaczyć można małe jaskinie, 
schrony, baszty i ostańce skalne. Budulcem tego 
obszaru jest w 95% zielonkawy piaskowiec godulski, 
powstały w środkowej kredzie (ok. 100 mln. lat temu). 
Zbocza górskie porasta las świerkowo-bukowo-
jodłowy, licznie też występują górskie łąki. Największe 
miasta tego regionu to Bielsko-Biała, Wadowice, Kęty 
i Andrychów. Przełom rzeki Soły dzieli Beskid Mały na 



część zachodnią (Pasmo Czupla i Magurki) i wschodnią 
(tzw. Beskid Andrychowski). 

 
Tarty 2007 

Wędrówkę rozpoczęliśmy w Rzykach-Jagódkach na 
północ od Andrychowa o 9.30, po ponad 4 godz. jazdy. 
Stąd nasza ekipa przez 1,5 h wspinała się czarnym 
szlakiem na Przełęcz Midowicza (875 m), pokonując 
ponad 400 m przewyższenia w gęstej mgle. Niedaleko 
przełęczy znajduje się Schronisko PTTK Leskowiec  
z 1932 r., gdzie można było odpocząć. Nieopodal jest 
Groń Jana Pawła II (890 m), który do 2004 r. zwano 
Jaworzyną. Wzniesiono tutaj w latach 90. XX w. krzyż 
poświęcony "ludziom gór" i kaplicę. Jan Paweł II  
w latach dzieciństwa i młodości wielokrotnie 
odwiedzał te rejony, a ostatni raz był tutaj w 1970 r. 

 
Schronisko PTTK na Hali pod Śnieżnikiem – 2008 

Dalej powędrowaliśmy czerwonym szlakiem na 
szczyt Leskowca (922 m). Tylko dzięki tablicy 
informacyjnej mogliśmy sobie wyobrazić jakie widoki 
zakrywa mgła. Na trasie w kierunku Łamanej Skały 
(929 m) można było podziwiać okazałe ostańce 
skalne, a spod Smrekowicy – pierwszą tego dnia 
panoramę (mgła opadła). Mijając ośrodek narciarski 
„Czarny Groń” dotarliśmy do urokliwej Chatki Na 
Potrójnej. Po wypiciu herbaty na tarasie widokowym 
udaliśmy się na pobliski szczyt Potrójnej (883 m). 
Wędrówkę po wschodniej części Beskidu Małego 
zakończyliśmy o g. 17. na Przełęczy Kocierskiej, gdzie 
czekał nasz kierowca p. Wojtek Potocki. Kwatero-
waliśmy w Gospodarstwie Agroturystycznym „Maria”  

w Międzybrodziu Bialskim. Wieś leży na zachodnim 
brzegu Jeziora Międzybrodzkiego, a w centrum 
znajduje się kościół św. Magdaleny z 1863 r. Poniżej na 
rzece Soła wybudowano 3 zapory wodne tzw. Kaskada 
Soły. U pani Marii dostaliśmy ciepły posiłek, a resztę 
wieczoru spędziliśmy przy ognisku, wspominając 
poprzednie górskie wypady. 

 
Beskid Sądecki 2009 

 
Beskid Śląski 2010 

Niedzielnego poranka przywitały nas ciepłe 
promienie słoneczne, pogoda była wyśmienita. 
Wyruszyliśmy o g. 9.30 zdobywać szczyty zachodniej 
części Beskidu Małego. Czerwonym szlakiem 
wspinaliśmy się na Pasmo Czupla. Ze skraju lasu 
przyglądaliśmy się rozległej panoramie Międzybrodzia  
i góry Żar (761 m), u podnóża której w 1936 r. 
powstało, działające do dziś, lotnisko szybowcowe. Na 
szczycie góry znajduje się zbiornik wodny elektrowni 
szczytowo-pompowej Porąbka-Żar w kształcie deltoidu, 
oddany do użytku w 1979 r. Od 2003 r. na szczyt 
góry można też wjechać kolejką, a zimą działają 2 
wyciągi narciarskie. Dalej szliśmy przez bukowy las aż 
do siodła pod Czuplem (872 m). Stąd za niebieskimi 
znakami podążyliśmy na Czupel (933 m) – najwyższy 
szczyt Beskidu Małego, który zdobyliśmy o 11:20. Po 
drodze były piękne widoki na Pogórze Śląskie (na 
północ), zaś na południowym wschodzie wyraźnie 
było widać Babią Górę, a za nią mgliste Tatry. Po 
godzinie marszu odpoczywaliśmy w schronisku 
górskim PTTK na Magurce Wilkowickiej (909 m)  



- czwarty szczyt Beskidu Małego. Z tutejszej polany 
roztacza się widok na Beskid Śląski i Żywiecki. 

 
Beskid Niski 2011 

Do Przełęczy Łysej schodziliśmy szlakiem 
czerwonym, skąd przyglądaliśmy się panoramie 
Bielska Białej. Ostatni odcinek trasy pokonaliśmy 
żółtym szlakiem, by zakończyć wędrówkę pod 
neogotyckim kościołem Matki Boskiej Pocieszenia  
w Straconce - południowo-wschodniej dzielnicy 
Bielska-Białej. 
 

 
Karkonosze 2013 

Po górskich szlakach Beskidu Małego 19-osobową 
grupę oprowadzał nasz klubowy kolega Krzysztof 
Kowalski – przewodnik beskidzki i świętokrzyski. 
Łącznie przebyliśmy 28 km. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy jeszcze Wadowice - papieskie miasto. 
Do Kielc dojechaliśmy na g. 20.30. Galeria zdjęć na 
www.aktk.kielce.pttk.pl. 

Krzysztof Sabat  
prezes AKTK 

 
Beskid Mały 2014 – Schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej 


