
 

Wycieczka nr 2 

wyprawa na SKRZYCZNE - Schronisko PTTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka na Skrzyczne to niewątpliwie Szczyt zachęcający każdego turystę. 

Turystę z kondycją słabą, dobrą jak też dla prawdziwych piechurów.  Wycieczka nasza posiada 

3 warianty 1- przewiduje przejazd własnym transportem do Szczyrku i wjazd kolejką 

krzesełkową (ok. 30 min) na szczyt 2 - przejazd własnym transportem do Szczyrku samodzielne 

wyjście szlakiem niebieskim, 3 wariant - marsz prawdziwego legionisty, rusza spod naszego 

Hotelu na szczyt i wraca innym szlakiem do miejsca naszego startu. 

To my, jeszcze przed startem musimy zdecydować w jaki sposób chcemy osiągnąć 

zamierzony cel jakim jest szczyt Skrzycznego, który wznosi się na wysokości 1257m n.p.m. 

Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Ten olbrzymi, podłużny masyw 

górski otacza Szczyrk od południa i stanowi jedną z największych atrakcji w okolicy. Warto 

podjąć ten wysiłek, gdyż od pewnej wysokości szlaki prowadzą niezalesionym stokiem góry, co 

gwarantuje wspaniałe widoki. Ze Skrzycznego roztacza się przepiękny widok na Beskid 

Żywiecki, okolice Żywca i Jeziora Żywieckiego. Przy ładnej pogodzie pięknie widać Babią Górę, 

a nawet Tatry.  

Na szczycie Skrzycznego znajduje się zbudowane w 1933 roku schronisko PTTK oraz 

najbardziej charakterystyczny obiekt jakim jest 87-metrowy, biało-czerwony nadajnik RTV 

widoczna z wielu kilometrów. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych obiektów nadawczych w 

Polsce położonych na tak dużej wysokości. 

Na zboczach Skrzycznego znajduje się ponad 20 jaskiń. Największą jest Jaskinia 

Pajęcza, położona w rejonie hali Jaworzyna na wysokości ok. 1075 m n.p.m. Długość jej 

korytarzy wynosi 61 m. W zimie na Skrzycznem działa również jeden z największych i 

najpopularniejszych w Polsce kompleksów narciarskich. W jego skład wchodzą liczne trasy 

zjazdowe (w tym trasa FIS), wyciągi orczykowe oraz trasy narciarstwa biegowego. Dlatego 

warto poświęcić trochę czasu i zebrać się w sobie aby na własne oczy odkryć piękno i uroki 

pobliskiego masywu Skrzycznego. 
 



 

Ciekawostki 

 Nazwa góry (Skrzyczne lub Skrzecznia) ma pochodzić od skrzeczenia żab, które  

w wielkiej ilości zamieszkiwały staw, kiedyś istniejący podobno w kotle (rzekomo 

polodowcowym) między Skrzycznem a Małym Skrzycznem.  

 Czarna trasa zjazdowa na północnym zboczu Skrzycznego jest jedną z najbardziej 

stromych w Polsce. Licząca 5200 m trasa niebieska (tzw. Ondraszek) jest z kolei najdłuższą 

trasą narciarską w naszym kraju.  

 W 1924 roku klub narciarski z Bielska zbudował pod szczytem Skrzycznego niewielki, 

drewniany schron z 16 miejscami noclegowymi. Obiekt istniał kilkanaście lat.  

 Przez wiele lat schronisko na Skrzycznem było uznawane za najbrzydszy tego typu obiekt 

w polskich górach, a w okresie międzywojennym jego właścicielowi wytoczono nawet proces 

o złamanie zasad ochrony krajobrazu. Budynek został poddany przebudowie dopiero w 

latach 1998 – 1999.  

 Schronisko na Skrzycznem jest dziś jedynym w Polsce, które od ponad 50 lat należy do tej 

samej rodziny.            www. portalgórski.pl 

 

A oto wspomniane warianty, które można dopasować do swoich sił i umiejętności: 
 

  Wariant 1  

Długość całej trasy i czas przejścia: 3,70 km / 1 h 30 min + (wjazd kolejką) 

Początek trasy : Szczyrk ul.Myśliwska (kolej linowa Centralnego Ośrodka Sportu) 

Koniec trasy: Szczyrk ul.Beskidzka/Myśliwska /Górska (przy Starej Karczmie)  

Wejście: kolejka krzesełkowa  

Zejście: szlak /  (30 min) + szlak  (1 h)  

Uwaga: Podczas powrotu przy dojściu do ul.Uzdrowiskowej zostawiamy szlak niebieski i 

kierujemy się lewo w kierunku kolejki krzesełkowej (naszego pojazdu), to odcinek ok 350 m  

(ok 4 min marszu). 

Wariant 2 

Długość całej trasy i czas przejścia: 9,6 km / 3 h 45 min 

Początek trasy : Szczyrk ul.Beskidzka/Myśliwska /Górska (przy Starej Karczmie) 

Koniec trasy: Szczyrk ul.Beskidzka/Myśliwska /Górska (przy Starej Karczmie) 

Wejście: szlak  1 h 30 min + szlak /  45 min 

Zejście: szlak /  (30 min) + szlak /  (20 min) + szlak  (40 min) 
 

Wariant 3 

Długość całej trasy i czas przejścia: 38,4 km / 12 h 40 min 

Początek trasy : ul.Trakt Cesarski kierunek Fort "Waligóra" (400 m od hotelu w lewo) 

Koniec trasy: Hotel "Zacisze" 

Wejście: szlak  (3 h 40 min) + szlak  (2 h 40 min) 

Zejście: szlak  (1 h 30 min) + szlak  (2 h 30 min) + szlak  (2 h 20 min) 

 

Życzymy udanej pogody i przyjemnej wędrówki !!! 
Autor: Tomasz Bambynek 

 


