
 
 

Wyprawa Zimowa Akademickiego Klubu Turystyki 
Kwalifikowanej PTTK Politechniki Świętokrzyskiej po 
raz pierwszy odbyła się 13 i 14 grudnia 2003 roku po 
Tatrach pod kierownictwem Tomasza Smolińskiego. 
Potem była długa przerwa. Od 2014 roku tradycję tę 
kontynuuje Krzysztof Kowalski. Ideą tych eskapad są 
noclegi w klimatycznych górskich schroniskach.  

Jubileuszowy wyjazd rozpoczął się zbiórką pod Uczelnią 
o g. 4:45. Wędrówkę rozpoczęto w Wierchomli Wielkiej  
o g. 10, gdzie zwiedzono dawną greckokatolicką cerkiew św. 
Michała Archanioła z 1821 r. Jest to przykład połemkowskiej 
architektury drewnianej. Potem mozolnie podchodzono na 
Pustą Wielką (1060 m). Czerwony szlak (gminny) miejscami 
był dość oblodzony. Przedpołudnie było lekko zachmurzone 
i poprószył słaby śnieg, ale punkt widokowy na Pustej 
Wielkiej (5,5 km) zdobyto o g. 12:15. w regulaminowym 
czasie. Zadanie to ułatwił zmrożony śnieg, ale czasem ktoś 
zapadał się w nim po kolana. Po odpoczynku pomaszero-
wano dalej szlakiem niebieskim. Zaczęło się też wypogadzać. 
O g. 14:30 grupa dotarła do Bacówki PTTK nad Wierchomlą 
(9,5 km). Dość sprawnie poszło zakwaterowanie i było 
jeszcze trochę czasu do końca dnia. Dlatego też 6 osób 
wybrało się Runek z Pawłem Suderem, a 3 osoby  
z Krzyśkiem Kowalskim zjechało do Wierchomli Małej  
i wschodziło do Bacówki czarnym szlakiem. Wszyscy mieli 
okazję zobaczyć urzekający zachód słońca za górami. 

Wieczorem integrowano się w jadalni Bacówki przy 
wprawnym akompaniamencie Jacka Śniadeckiego. 

 
Następny dzień zaczął się przed g. 7, a jedyny czajnik na 

piętrze był bardzo oblegany. Na trasę głównym szlakiem 
beskidzkim (czerwonym) wyruszono o g. 9:00. Tego 
poranka była też okazja podziwiać wspaniałe widoki na 
zaśnieżone Tatry Bielskie i Zachodnie. Przemierzając Runek 
(1085 m) już o g. 11:15 wędrowcy zawitali w Schronisku 
PTTK na Hali Łabowskiej (9,5 km). Tu była przerwa 
obiadowa do g. 12:30. Kolejny etap marszu obywał się już 
szlakiem niebieskim. Na tym odcinku również nie 
brakowało ładnych pejzaży górskich. Zejście było dość 
trudne i wymagało dużej ostrożności. Wędrówka zakończyła 
się w Łomnicy (15,5 km) o g. 14:45. 

W drodze powrotnej zwiedzono jeszcze dawny zespół 
klasztorny Klarysek w Starym Sączu. Konwent ten 
ufundowała w latach 1268-72 św. Kinga. Była też okazja 
skosztować wody z cudownego źródełka. Wyprawa 
zakończyła się w Kielcach o godz. 20:15. 

Dziękujemy wszystkim za mile spędzony czas na 
górskich szczytach i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć 
na naszej stronie internetowej www.aktk.kielce.pttk.pl. 
Następny zimowy wypad już za rok. 

Krzysztof Kowalski  
kierownik wyprawy 

 
 

 

 

Polana nad Wierchomlą 

Dawna cerkiew  św. Michała Archanioła w Wierchomli  


