
 

VI Zimowa Wyprawa Zimowa Akademickiego Klubu 
Turystyki Kwalifikowanej PTTK odbyła się 24-25 lutego 2018 r. 
Tym razem wyruszyliśmy w urokliwy Beskid Żywiecki,  
a głównym celem było zdobycie Wielkiej Rycerzowej. Jest to 
szczyt, należący do Grupy Wielkiej Raczy, przez który przebiega 
Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku  
i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka. Nazwa 
szczytu wywodzi się od miejscowości Rycerka, która 
prawdopodobnie była kiedyś własnością rycerską. 

Nasza grupa liczyła 20 osób, a poprowadził ją, przewodnik 
beskidzki, kol. Krzysztof Kowalski. Pierwszy dzień wyprawy to był 
przemarsz na trasie: Rycerka Dolna – Rycerki - Janeczkowe 
Rycerki - Mlada Hora - Rycerzowa Mała - Hala Rycerzowa  
- Bacówka PTTK na Rycerzowej.  

Pogoda w tym dniu nie do końca nas rozpieszczała - było 
mglisto i pochmurno przez co nie mogliśmy podziwiać górskich 
widoków. Wystartowaliśmy w Rycerce Dolnej, wstępując na 
zielony szlak i po krótkim czasie, w Janeczkowych Rycerkach, na 
niebieski. Po ok. 2 godzinach dotarliśmy do, położonego na 
przełęczy, osiedla Mlada Hora (898 m) i do byłego, niewielkiego, 
schroniska „Chyz u Bacy” działającym kiedyś w ramach 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Rezydentem jest tu Józef 
Michlik, który przyjął nas bardzo gościnnie. Poczęstował nas 
kawką i herbatką oraz niepowtarzalnym klimatem tego miejsca.  

Po nabraniu sił ruszyliśmy dalej, przenosząc się na szlak 
czerwony. Wędrowaliśmy sobie spokojnie i niespiesznie i tak 
dotarliśmy na Rycerzową Małą (1207 m), a następnie na Halę 
Rycerzową (1147 m) i w końcu do schroniska „Bacówka PTTK na 
Rycerzowej”. 

Po zakwaterowaniu się w 10-os. pokojach i odpoczynku, 
obsługa zaserwowała nam obiadokolację. Było to tradycyjne 
polskie danie: ziemniaki, schaboszczak i surówka z kiszonej 
kapusty. Po tak zacnym posiłku przyszedł czas na wieczór 
integracyjny, podczas którego zaprezentowano nowych 
członków Klubu: Jolantę Gębską, Renatę Gębską i Martę 
Skrzypczyk. Kontynuowano też tradycję zimowych wypraw, jaką 
jest bieganie boso po śniegu, której inicjatorem był w zeszłym 
roku Wojtek „Strażak”. Tegorocznymi śmiałkami byli: Konrad 
„Czołg”, Krzysio Siwiec oraz Kamil Piotrowski.  

Jeśli chodzi o samo schronisko to jest ono bardzo 
klimatyczne i przytulne, a ciekawostką jest fakt, że do 
oświetlenia bacówki wykorzystywany jest agregat prądotwórczy 
220V oraz akumulatory 12V.  

Niedzielny poranek przywitał nas 22oC mrozem, bardzo 
rześkim powietrzem oraz piękną, słoneczną pogodą. Góry 
otworzyły się przed nami i pokazały się w całej swojej krasie. 
Tym razem nikt nie narzekał na brak widoków, co rusz 
podziwialiśmy przepiękne beskidzkie panoramy, czuliśmy się jak 
w zimowej bajce. Przemarsz w drugim dniu przedstawiał się 
następująco: „Bacówka PTTK na Rycerzowej” - Hala Rycerzowa  
- Wielka Rycerzowa (1226 m) - Przełęcz Przegibek (990 m) 
- Schronisko PTTK na Przegibku (1000 m) - Janeczkowe Rycerki 
- Rycerki - Rycerka Dolna.  

Tego dnia bardzo źle się poczuła jedna z koleżanek, jednak 
koledzy: Krzysztof Kowalski, Marek Orliński oraz Kamil 
Piotrowski stanęli na wysokości zadania. Otoczyli chorą 
troskliwą opieką i bezpiecznie doprowadzili do schroniska na 
Przegibku. Stąd zwieziona została do doliny przez pracownika 
schroniska. Brawo za koleżeńską i odpowiedzialną postawę na 
szlaku!!! 

VI Wyprawa Zimowa AKTK PTTK „Sabat” to już przeszłość, 
zostały jednak zdjęcia i wspomnienia. Odwiedziliśmy piękne 
miejsca, podziwialiśmy widoki zapierające dech w piersiach,  
a wszystko we wszelkich możliwych odsłonach zimy. W imieniu 
uczestników, serdecznie dziękuję kol. Krzysztofowi Kowalskiemu 
za poprowadzenie wyprawy, a wszystkich beskidzkich 
piechurów serdecznie pozdrawiam.  
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