
PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z SKKT oraz 
rodziny z dziećmi na wycieczkę górską w dniu 12 czerwca 2011. 

W trakcie wycieczki przejdziemy przez malowniczą część Beskidu Żywieckiego, jaką jest 

PASMO POLICY 
PROGRAM 

12 czerwiec 2011 (niedziela) - spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach 

przy ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Zawoja, przełęcz Lipnicka.  
Przełęcz Lipnicka (zwana również potocznie przełęczą Krowiarki) – przełęcz górska w Paśmie Babiogórskim położona na wysokości 1010 m 
n.p.m., rozdzielająca masyw Babiej Góry od Pasma Polic. Przełęcz ta najpopularniejsze miejsce wyjściowe wycieczek na Babią Górę, znajduje się 
tu punkt informacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego. Nazwa przełęczy pochodzi od krowiarek, czyli pasterek, które do XIX w. pasły tutaj 
krowy. W latach 80. XIX w. Austriacy planowali wybudować pod przełęczą tunel kolejowy. Obecnie prowadzi tędy szosa z Zawoi do Zubrzycy i 
Jabłonki, będąca najwyżej położoną w Beskidach. Zbudowano ją w ramach tzw. Szosy Karpackiej. Odcinek z Zubrzycy na przełęcz powstał pod 
koniec lat 30., w 1938 r. przy budowie pracował Karol Wojtyła, co upamiętnia granitowy obelisk z 1997 r. W latach 1968-69 wybudowano 
odcinek do Zawoi. Na przełęczy znajdują się tablica upamiętniająca ostatnią górską wycieczkę Karola Wojtyły (9 września 1978 r.) przed 
wstąpieniem na tron papieski i symboliczny grób prof. Zenona Klemensiewicza, który zginął w katastrofie lotniczej pod Policą w 1969 r. 
 

Przejście piesze Szlakiem Papieskim z Przełęczy Krowiarki (Lipnickiej) przez Policę, schronisko na Hali 

Krupowej do Skawicy.Czas przejścia: 5 godz. - 21 punktów GOT. 

Oznakowanie Szlaku Papieskiego pokrywa się ze znakami szlaków turystycznych. Na odcinku Skawica - 

Schronisko na Hali Krupowej znaki niebieskie, ze schroniska do Przełęczy Lipnickiej znaki czerwone. 
 

Opis miejsc na szlaku: Przełęcz Lipnicka -   Brożki (1236) - poniżej tego wzniesienia (około 50 m od szlaku) znajduje się drewniany schron 
turystyczny zwany "Chatką nad Mogiłą” - Główniak (1093) - na tym wzniesieniu zachowały się fragmenty okopów z II wojny światowej, obecnie 
są to niewielkie podłużne wgłębienia zarośnięte lasem na jego południowych stromych zboczach - Kiczorka (Hala Śmietanowa 1298), wspaniałe 
miejsce widokowe na Zawoję masyw Babiej Góry, Pilsko, wzniesienia Beskidu Śląskiego, Tatry, Pasmo Jałowieckie, Beskid Mały i Beskid 
Makowski. Dawniej na stokach Kiczorki były hale pasterskie skąd druga nazwa Hala Śmietanowa, obecnie całkowicie zalesione. Ze szczytu 
odchodzą dwa szlaki turystyczne: żółty do Zawoi Lajkonik i niebieski (skrótowy) do szlaku zielonego, który prowadzi do Zawoi Centrum -  Polica 
(1369) - najwyżej położone miejsce masywu i na Szlaku Papieskim, wierzchołek i stoki góry pokryte są lasami świerkowymi i występującą na tej 
wysokości kosodrzewiną. Ze szczytu odchodzi szlak turystyczny niebieski do Sidziny - Rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza - 
rezerwat leśny (wysokogórski bór świerkowy zachowany w stanie naturalnym) o pow. 58 ha, utworzony w 1972 r. Nazwą upamiętniono 
wybitnego językoznawcę Uniwersytetu Jagiellońskiego i członka Polskiej Akademii Nauk - prof. Zenona Klemensiewicza, który zginą w 
katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce 2 kwietnia 1969 r. na północnym stoku Policy. Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny zielony do 
Zawoi Centrum - Złota Grapa (1242), miejsce widokowe na Pasmo Jałowieckie, Beskid Mały i Beskid Makowski - Schronisko PTTK na Hali 
Krupowej im. prof. Kazimierza Sosnowskiego - położone jest na wysokości 1152 m n.p.m. w Paśmie Policy w obniżeniu jego grzbietu, pomiędzy 
szczytem Policy a Okrąglicą, w rejonie widokowego wierzchołka Złotej Grapy. Stanowi doskonałe miejsce widokowe na Tatry i wzgórza Orawy i 
Podhala. Na zachodzie rozciąga się Pasmo Podhalańskie z Syhlcem, ku północy widać wzniesienia Pasma Jałowieckiego a za nim grzbiety 
Beskidu Małego, natomiast ku wschodowi mamy Beskid Makowski. Tak naprawdę nazwa Hali Krupowej jest używana dla określenia hali 
znajdującej się na południowych stokach Okrąglicy a hala, na której stoi schronisko nosi nazwę Sidzińskie Pasionki - Sucha Góra (625) - jeden z 
najwyżej położonych przysiółków Skawicy. Przy zejściu z drogi asfaltowej do lasu jest punkt widokowy na Dolinę Skawicy i Pasmo Jałowieckie. W 
przysiółku tym znajduje się tu najmniejsza szkoła podstawowa w Gminie Zawoja, w której gościła Maria Konopnicka w 1908 r.- Skawica Górna 
(450) – początek lub koniec Szlaku ks. kard. Karola Wojtyły od rzeźbionej tablicy pamiątkowej i dalej doliną Skawicy Sołtysiej w kierunku Suchej 
Góry. 

 

Na Hali Krupowej przy schronisku PTTK zorganizowane zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek. Następnie 

zainteresowani przejdą do kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów znajdującej się tuż pod szczytem 

Okrąglicy, przy czerwonym szlaku prowadzącym w stronę Jordanowa, około 20 minut od schroniska na Hali 

Krupowej. Tu odbędzie się msza św. dla naszych turystów. Powrót na Halę Krupową i dalej do Skawicy. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA: 35 zł. – członkowie PTTK  25 zł. – członkowie SKKT               niezrzeszeni – 50 zł  
ŚWIADCZENIA : autokar, NNW , opieka przewodnika, kiełbaski na ognisko.  
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie,  

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22  Polecamy naszą stronę 

www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06   Biuro czynne we wtorki 

i czwartki od godz. 13
00

 do 17
00

 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych 

wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, normalna 36 zł. Nowo wstępujących obowiązuje 

wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej.  


