Trasa:
Szczyrk Biła (pętla PKS) – Przełęcz Karkoszczonka (Chata Wuja Toma) 729 m n.p.m. – Polana Długa Dolina – Horodowska Polana –
siodło pod Stołowem 965 m n.p.m. – Dolina Wapienicy / rozstaje na ścieżce biegowej – ścieżka biegowa obok koryta Potoku
Wapienica – Polana Mała Łąka 600 m n.p.m. – Polana Klimowa – obrzeża Rezerwatu Jaworzyna – Jezioro Wielka Łąka 495 m n.p.m.
– wlot do Doliny Wapienicy / pętla autobusowa linii numer 16

kraj / pasmo:

Polska / Beskid Śląski
Szlaki:

Czasy przejść:

•
•
•
•

Szczyrk Biła – Przełęcz Karkoszczonka: 35 minut / szlak:
Przełęcz Karkoszczonka – Polana Długa Dolina – Horodowska Polana – siodło pod Stołowem: 1
godzina 15 minut / szlak:
siodło pod Stołowem – stoki Połednia – Polana Małej Łąki / rozstaje na ścieżce biegowej: 35 minut /
szlak:
/
Polana Małej Łąki / rozstaje na ścieżce biegowej – ścieżka biegowa obok Potoku Wapienica – Polana
Mała Łąka – Polana Klimowa – obrzeża Rezerwatu Jaworzyna – wlot do Doliny Wapienicy / pętla
autobusowa linii numer 16: 1 godzina 40 minut / /

Łączny czas przejścia trasy:

4 godziny 5 minut

Dystanse:

•
•
•
•

Szczyrk Biła – Przełęcz Karkoszczonka – dystans: 1,2 km
Przełęcz Karkoszczonka – Horodowska Polana – siodło pod Stołowem – dystans: 2,9
siodło pod Stołowem – stoki Połednia – Dolina Wapienicy / rozstaje na ścieżce biegowej – dystans: 1,4
km
Dolina Wapienicy / rozstaje na ścieżce biegowej – ścieżka biegowa obok Potoku Wapienica – Polana
Mała Łąka – Polana Klimowa – obrzeża Rezerwatu Jaworzyna – pętla autobusowa linii numer 16 –
dystans: 6,3 km

Łączny dystans: 11,8

km

Oznaczenia szlaków / uwagi:
•
•
•
•

Jakubowy szlak (Wielkopolska Droga św. Jakuba) – szlak oznaczony białą muszą z czerwonym krzyżo-mieczem (krzyż św. Jakuba) na
błękitnym, lub niebieskim tle –
trasa wiodąca poza znakowanymi ścieżkami, leśnymi drogami gospodarczymi, lub ścieżką biegową – oznaczoną ikoną biegacza,
zazwyczaj zielonego, lub białego w białej ramce lub bez niej
podane w opisie czasy przejść są średnimi na podstawie własnego doświadczenia, dystanse wyliczono na podstawie pomiaru w
aplikacji KaMap dla mapy Beskid Śląski 2017 v1.17 Compass
trasa została przygotowana również jako plik do pobrania w aplikacji KaMap, w dwóch formatach, poniżej kod jaki należy podać aby pobrać
trasę:
◦ format GPX – b20a
◦ format KML – 0c19

Start: pętla autobusowa w Szczyrku Biłej
Meta: pętla linii autobusowej miasta Bielska-Białej

numer 16 u wlotu do Doliny Wapienicy

Opis i charakterystyka trasy:

Zapraszam do zapoznania się z trasą wykraczającą poza utarte ścieżki, prowadzącą głównie Jakubowym
szlakiem, oraz leśnymi drogami gospodarczymi. Trasa taka ma w sobie coś szczególnie pięknego, dając
poczucie odkrywczej eksploracji terenów dotychczas nam nie znanych. Trzeba jednak pamiętać że poruszanie
się takimi ścieżkami wymaga od nas obycia w terenie górskim, umiejętności wytyczania marszruty i czytania
map, która powinna być jedną z podstawowych rzeczy jakie trafią do naszego plecaka. Z pewnością wypad taki
dziś ułatwi nam również smartfon wyposażony w GPS z zainstalowaną jedną z wielu dostępnych aplikacji do
obsługi map turystycznych.
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Takie piękne atrakcje oczekują na nas na opisanej trasie, po lewej widok na Beskid Śląski z Jakubowego szlaku wiodącego z Przełęczy Karkoszczonki pod Stołów, po prawej kaskady na
górnym odcinku potoku Wapienica, w Dolinie Wapienicy...

Jeśli jesteśmy gotowi na taki wypad, a z pewnością warto, naszą trasę rozpoczynamy od dotarcia na pętle
przystanku końcowego PKS w Szczyrku Biłej. Do miejsca tego kursują regularne połączenia zarówno PKS, jak
i prywatnych BUS-ów z Bielska-Białej, jako że wypad rozpoczynamy i kończymy w zupełnie innym miejscu,
wskazane jest skorzystanie z wymienionych środków transportu publicznego. Tu pewna uwaga, nie wszystkie
kursy w kierunku Szczyrku docierają do Biłej, która jest boczną odnogą doliny w której położony jest Szczyrk.
Jeśli nie udało się nam na taki kurs trafić możemy skorzystać z dowolnego jadącego do Szczyrku Centrum
(wszystkie jadące na Szczyrk Salmopol) i stamtąd podejść pieszo do Biłej. Odcinek ten wynosi 2,8 km, jego
pokonanie nie powinno nam zająć więcej niż 35 – 40 minut. Marszrutę wiodącą wzdłuż szosy wytycza żółty
szlak którym będziemy podążać od pętli PKS w Biłej na Przełęcz Karkoszczonka.

Szczyrk Bila, to tu rozpoczynamy trasę, podążając na tym odcinku od pętli PKS w kierunku Przełęczy Karkoszczonka za żółtymi znakami. Od lewej: polana tuż za przystankiem, kilka minut
po starcie po prawej stronie miniemy prywatny dom w charakterystycznym malowaniu...

Dotarłszy na start, tudzież wspominaną pętlę autobusową w Szczyrku Biłej, zakręcamy za szosą (ulica
Jagodowa) i żółtymi znakami w górę mijając po prawej sklep spożywczy. Trasa będzie wiodła krawędzią
wysokiego lasu świerkowego, po lewej w dole dostrzeżemy koryto Wilczego Potoku. Kilka minut po starcie
miniemy po prawej stronie szosy prywatny dom w charakterystycznym malowaniu na jaskrawo zielony kolor z
czerwonym dachem. Wkrótce potem dotrzemy do skrzyżowania, gdzie nasz szlak zakręci za szosą w prawo, w
lewo zaś odbije od niej prowadząca przez mostek droga do prywatnych posesji. Miejsce to może być mylące,
gdyż brak tu jednoznacznej wskazówki przebiegu szlaku, stąd wskazane jest zachowanie wzmożonej uwagi.
Niedługo potem wciąż podążając za wznoszącą się szosą, po przekroczeniu niewielkiego liściastego młodnika,
dotrzemy do kolejnego, bardzo podobnego do wcześniejszego skrzyżowania. Tu opuszczamy drogę którą
poruszaliśmy się dotychczas (ulicę Jagodową), odbijając w lewo na mostek (na ulicę Pasterską). W miejscu tym
ustawiono również drogowskaz informujący o dalszym przebiegu szlaku, wskazujący kierunek marszu w stronę
prywatnego schroniska Chata Wuja Toma, położonego tuż poniżej interesującej nas Przełęczy Karkoszczonki.
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Podążając w górę za szosą po lewej prowadzącą krawędzią lasu, po prawej mijając prywatne domy, dotrzemy do pierwszego rozwidlenia, gdzie od naszego szlaku w lewo odbija szosa do
prywatnych zabudowań, my podążamy nadal w górę, do kolejnego, bardzo podobnego rozwidlenia, tam odbijamy w lewo na mostek nad Wilczym Potokiem, opuszczając ulicę Jagodową,
przechodząc na ulicę Pasterską (zdjęcie po prawej), tuż po minięciu mostku zakręcamy za szosą w prawo i rozpoczynamy intensywne podejście…

Po przekroczeniu mostka, szosa odbije w prawo, czeka nas teraz intensywne podejście pod wspomnianą
przełęcz. Do pokonania mamy około 150 m deniwelacji pionowej. Przez kilka pierwszych minut pokonywania
podejścia podążać będziemy nadal asfaltową szosą po lewej mijając prywatne budynki. Następnie przejdziemy
na wywożoną betonowymi płytami drogę gruntową, tym razem mijając domy po prawej. Pokonawszy kolejne
kilkadziesiąt metrów podejścia szlak zakręci w lewo. Na tym etapie po prawej stronie otworzą się przed nami
piękne widoki na rozległe łąki z prywatnymi zabudowaniami rozsianymi na opadających ku Biłej zboczom
Klimczoka, oraz Magury.

zdjęcia od lewej: pokonawszy kilkadziesiąt metrów podejścia po betonowych płytach szlak zakręci w lewo, po prawej stronie otworzą się przed nami piękne widoki na rozległe łąki z
prywatnymi zabudowaniami rozsianymi na opadających ku Biłej zboczom Klimczoka, oraz Magury / Kilkanaście metrów dalej dostrzeżemy śródleśne siodło, a na nim skrzyżowanie leśnych
dróg. W lewo odbija droga w kierunku widocznej nieopodal bramy prywatnego schroniska Chata Wuja Toma...

Mijając zakręt po lewej stronie będziemy mogli podziwiać z kolei panoramę na okoliczne szczyty Beskidu
Śląskiego w tym na dominujący w pejzażu masyw Beskidu. Chwilkę potem dotrzemy do granicy lasu, tu szlak
nieco złagodnieje, przechodząc na gruntową ścieżkę. Kilkanaście metrów dalej dostrzeżemy śródleśne siodło, a
na nim skrzyżowanie leśnych dróg. W lewo odbija droga w kierunku widocznej nieopodal bramy prywatnego
schroniska Chata Wuja Toma, w prawo zaś nasz żółty szlak. Jeśli dysponujemy zapasem czasu, a nigdy
wcześniej tu nie byliśmy z pewnością warto zaglądnąć do Chaty Wuja Toma, tym bardziej że leży ona tuż
poniżej naszego pierwszego celu – Przełęczy Karkoszczonka.
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Prywatne Schronisko Chata Wuja Toma widziane z podejścia pod i samej Przełęczy Karkoszczonka 729 m n.p.m. - po lewej latem, po prawej późną jesienią (07.11.2018)

Jeśli wybraliśmy jednak wariant bezpośredni, z pominięciem chaty, odbijamy za leśną drogą w prawo,
rozpoczynając krótkie podejście. Po kilku minutach dotrzemy na Przełęcz Karkoszczonka, otwartą na lewo w
kierunku Szczyrku, z prawej otoczonej mieszanym lasem. Na Przełęczy Karkoszczonka 729 m n.p.m. natrafimy
na węzeł szlaków, oraz kapliczkę. Warto tu chwilkę odpocząć i nacieszyć się widokami, w tym od lewej:
masywem Magury, dalej Beskidu, w odleglejszej perspektywie Skalite, oraz dominującym po prawej
Skrzycznem.

Przełęcz Karkoszczonka 729 m n.p.m., po lewej Chata Wuja Toma, po prawej widok z przełęczy na masyw Skalite i Lanckoronę – 06.10.2018

Przełęcz Karkoszczonka 729 m n.p.m. – widok na Skalite, Lanckoronę, oraz Skrzyczne, po prawej na samo Skrzyczne, lato 2017 roku

Ruszamy dalej, stojąc przy węźle szlaków na przełęczy, będąc zwróconym w kierunku Klimczoka ruszamy w
górę, początkowo za czerwonymi znakami na wymieniony szczyt. Tuż po minięciu siodła przełęczy, oraz
przejściu około 100 m opuszczamy czerwony szlak odbijając w lewo w ścieżkę oznakowaną jako trasa

(znaki pomarańczowo czerwone). Ścieżka od raz wyrwie w górę by po pokonaniu krótkiego
podejścia złagodnieć prowadząc gęstym lasem mieszanym. Następne kilkanaście metrów prowadzić będzie
gliniastym podłożem, lekko się wznosząc, częściowo otwartą na lewo przesieką.
narciarska
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Przełęcz Karkoszczonka 729 m n.p.m., jeśli dysponujemy zapasem czasu z pewnością warto odwiedzić Chatę Wuja Toma (po lewej), która jest bardzo klimatycznym miejscem, choć w
pogodne dni, szczególnie weekendy bywa mocno oblegane, po prawej kapliczka na przełęczy...

W miejscu tym powinniśmy po lewej stronie trasy natrafić na kolejny znak wytyczający trasę narciarską, oraz
oznakowanie Jakubowego szlaku, wytyczonego za pomocą białej muszli z czerwonym krzyżo-mieczem na
niebieskim tle, natomiast zakręty szlaku wskazuje dodatkowo żółta strzałka. W miejscu tym pora na nieco
szersze wyjaśnienie czym jest szlak Jakubowy, którym będzie teraz podążać...

Przełęcz Karkoszczonka 729 m n.p.m. – po lewej róża szlaków, po prawej widok na samą przełęcz – ruszając w dalszą drogę kierujemy się początkowo za czerwonymi znakami w kierunku
Klimczoka...

Szlak Świętego Jakuba

Beskidzka Droga Świętego Jakuba – Litmanowej na Słowacji do Ołomuńca w Czechach prowadzi nas
ulubionymi ścieżkami turystycznymi i pielgrzymkowymi Św. Jana Pawła II. Niektóre fragmenty pokrywają się
z Małopolskim Szlakiem Papieskim. Natomiast na terenie Czech Beskidzka Droga ma dużo wspólnych
fragmentów z Drogami Świętego Cyryla i Metodego. Oznakowana jest białą muszlą z czerwonym mieczokrzyżem na niebieskim tle.

Tuż po minięciu siodła przełęczy, oraz przejściu około 100 m czerwonym szlakiem odbijamy w lewo w ścieżkę oznakowaną jako trasa narciarska, oraz szlak Świętego Jakuba, wytaczanego
za pomocą białej muszli z czerwonym mieczo-krzyżem na niebieskim tle.
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Beskidzka Droga św. Jakuba długości 525 km jest logicznym połączeniem pątniczych szlaków lokalnych do
słynnych bazylik beskidzkich i pogórza (Kalwaria Zebrzydowska, Limanowa, Wadowice, Frydek-Mistek,
Ołomuniec), sanktuariów oraz wspaniałych zabytkowych kościołów św. Jakuba. W Ołomuńcu nasze
„Beskidzkie Camino” łączy się z projektowaną drogą Jakubową z Częstochowy, by przez Brno, Český
Krumlov, Bawarię, Austrię, Liechtenstein, Szwajcarię i Francję dołączyć do Drogi Francuskiej i nią dotrzeć do
Compostello.
Ścieżka wiodąca z Przełęczy Karkoszczonka, w kierunku Stołowa, oraz dalej na Błatnią, którą będziemy
podążać należy do IV odcinka szlaku Świętego Jakuba wiodącego z Szczyrku, przez Błatnią do gminy Górki
Wielkie, dalej do Skoczowa i Simoradza, jego łączna długość wynosi 32 km.
na podstawie informacji z strony: www.bractwojakuboweszczyrk.pl

W szerszym ujęciu historycznym i geograficznym droga św. Jakuba, nazywana po hiszpańsku Camino de
Santiago (bask. Done Jakue Bidea, gal. O Camiño de Santiago) jest szlakiem pielgrzymkowym do katedry w
Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań
pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy
mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków i wielu różnych państwa.

Tuż po starcie na Jakubowy szlak z Karkoszczonki czeka nas krótkie ale dość intensywne podejście, po czym ścieżka złagodnieje zakręcając wpierw w prawo, potem w lewo – szlak ten
prezentuje się pięknie o każdej z pór roku, tu latem 2017 roku.

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków
pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono łodzią
do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de
Compostela.
na podstawie informacji z strony: www.pl.wikipedia.org

Powróćmy do naszej marszruty. Jak już wiemy podążać będziemy IV beskidzkim odcinkiem szlaku
Jakubowego, oraz równocześnie starą nartostradą w kierunku siodła pomiędzy Trzema Kopcami, a Stołowem.
Pokonawszy kolejne kilkadziesiąt metrów za wijącą się wśród drzew leśną drogą, zakręcimy w prawo,
rozpoczynając kolejne chwilami intensywne podejście, wkraczając do pięknego bukowego lasu, wyjątkowo
malowniczo prezentującego się jesienią. Tuż przed jego krawędzią, po lewej w przesiece i ponad linią drzew
otworzy się piękna, rozległa panorama na Beskid Śląski, w tym Małe Skrzyczne i Malinowską Skałę.
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Pokonawszy kolejne kilkadziesiąt metrów za wijącą się wśród drzew leśną drogą, zakręcimy w prawo, rozpoczynając chwilami intensywne podejście, wkraczając do pięknego bukowego
lasu. Tuż przed jego krawędzią, po lewej w przesiece i ponad linią drzew otworzy się piękna, rozległa panorama na Beskid Śląski, w tym Małe Skrzyczne i Malinowską Skałę.

Przed nami leśny odcinek szlaku, wiodący w większości wspomnianym lasem bukowym, poza kilkoma
miejscami gdzie ścieżka przeprowadzi nas przez niskie młodniki. Trasa będzie wciąż się wiła, wciąż jednak
mniej lub bardziej intensywnie prowadząc w górę, trawersując zbocza Trzech Kopców. Wędrując miniemy po
prawej stronie polanę na zboczach Trzech Kopców, w której górnej części znajduje się nieudostępniona dla
turystyki jaskinia w Trzech Kopcach. Również w tym miejscu wskazane jest zachowanie wzmożonej uwagi, ze
względu na fakt że nasza droga przetnie się z dwoma innymi leśnymi drogami gospodarczymi, my jednak nadal
podążamy za znakami Jakubowego szlaku.

Leśny odcinek szlaku, wiodący w większości lasem bukowym, poza kilkoma miejscami gdzie ścieżka przeprowadzi nas przez niskie młodniki. Przez większość czasu będziemy trawersować
zbocza masywu Trzech Kopców… Po około 25 - 30 minutach od startu szlak wciąż prowadząc bukowym lasem odbije ponownie w prawo, o czym poinformuje nas Jakubowe oznakowanie,
oraz żółta strzałka kierunkowa...

zdjęcia od lewej: wędrując lasem miniemy po prawej stronie rozległą polanę na zboczach Trzech Kopców, w jej górnej części znajduje się wejście do nieudostępnionej turystycznie jaskini,
w miejscu tym nasz trasa przetnie się z innymi leśnymi drogami gospodarczymi, my jednak trzymamy się cały czas Jakubowego oznakowanie / ...mój mały wierny towarzysz York Buba na
szlaku

Po około 40 minutach od chwili startu z Przełęczy Karkoszczonka dotrzemy w rejon słabo widocznej ze szlaku
Polany Długa Dolina, jej krawędź dostrzeżemy w dole po jego lewej stronie. Tu nasza trasa ostro zakręca w
prawo wyrywając w górę wciąż lasem bukowym, ale już z domieszką po stronie prawej młodych świerków.
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Pokonawszy podejście dotrzemy na śródleśne skrzyżowanie dróg. W miejscu tym zakręcamy w lewo, o czym
poinformuje nas umieszczona tuż przy ścieżce (po jej prawej stronie) na niewielkim palu niebieska strzałka z
muszą i krzyżo-mieczem. Jako ciekawostkę dodam że droga prowadząca na wprost, w górę, wśród
świerkowych młodników wyprowadza w miejsce położone tuż pod szczytem Trzech Kopców.

Po około 40 minutach od chwili startu z Przełęczy Karkoszczonka dotrzemy w rejon słabo widocznej ze szlaku Polany Długa Dolina, tu nasza trasa ostro zakręca w prawo wyrywając w górę
wciąż lasem bukowym, ale już z domieszką po stronie prawej młodych świerków.

Ostatnie metry podejścia, widać po lewej na drzewie Jakubowe oznakowanie, oraz strzałkę wskazującą dalszy przebieg marszruty… po prawej jak zawsze pierwszy mój mały towarzysz już
na szczycie podejścia…

Pokonawszy podejście dotrzemy na śródleśne skrzyżowanie dróg. W miejscu tym zakręcamy w lewo, o czym poinformuje nas umieszczona tuż przy ścieżce (po jej prawej stronie) na
niewielkim palu niebieska strzałka z muszą i krzyżo-mieczem, natomiast widoczna droga na wprost wyprowadziłaby nas tuż poniżej szczytu Trzech Kopców...

Opuściwszy skrzyżowanie, ruszając w dalszą drogę, wkraczamy w niski mieszany las, z rosnącą przewagą
świerków. Po przejściu krótkiego odcinka wśród młodników i pokonaniu krótkiego podejścia ścieżka zacznie
opadać ponownie wprowadzając nas w wysoki las bukowy. Niedługo potem dotrzemy do kolejnego
skrzyżowania leśnych dróg. My zakręcamy w lewo w górę, o czym poinformują nas oznakowanie Jakubowe,
jak i nartostrady. Po pokonaniu krótkiego podejścia ścieżka wprowadzi nas ponownie w niski młodnik, by po
kilkunastu metrach powrócić do wysokiego bukowego lasu.
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Ruszając z śródleśnego skrzyżowania, zakręcamy w lewo o czym poinformuje nas strzałką i oznakowanie Jakubowego szlaku (zdjęcie po lewej), następnie pokonawszy niewielki młodnik,
oraz podejście, ścieżka ponownie złagodnieje ponownie wprowadzając w las bukowy, by lekko opadając sprowadzić nas w dół do kolejnego skrzyżowania...

...tu zakręcamy, o czym poinformuje żółta strzałka w prawo (zdjęcie po lewej) rozpoczynając kolejne podejście przez młodnik i las mieszany

Podążając za nadal wznoszącą się ścieżką, zbliżamy się do ostatniego tak intensywnego podejścia na tym
odcinku naszego wypadu. Szlak zakręcając w prawo, otworzy się na lewo na rozległą Polanę Horodowską,
będzie to znak że jesteśmy już blisko kolejnego naszego celu – siodła pomiędzy Trzema Kopcami, a Stołowem.
Na tym etapie zmieni się też otaczająca nas szata roślina, monokulturę bukową zastąpi las mieszany, z
przewagą młodych świerków. Po lewej otworzą się widoki na Stołów, zaś oglądając się wstecz rozległa
panorama na szczyty Beskidu Śląskiego, oraz odleglejszego Morawskiego. W górze, parząc w kierunku
przebiegu ścieżki, dostrzeżemy w bliskiej odległości wspominane siodło. Warto tu z pewnością na chwilę
usiąść i nacieszyć oczy tak pięknymi widokami, które nie będą już dostępne w dalszej części trasy.

...podążając za nadal wznoszącą się ścieżką, zbliżamy się do ostatniego intensywnego podejścia na tym odcinku naszego wypadu. Szlak zakręcając w prawo, otworzy się na lewo na
rozległą Polanę Horodowską, będziemy się już wówczas znajdować blisko siodła pomiędzy Trzema Kopcami, a Stołowem (zdjęcia po lewej i w środku 07.11.2018, po prawej sierpień 2017)
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Widoki z ścieżki szlaku, wiodącej obrzeżem Polany Horodowskiej, tu od lewej panorama na szczyty Beskidu Śląskiego, oraz odleglejszego Morawskiego, po prawej widok na samą polanę i
odleglejszy Stołów...

...w miejscu tym warto z pewnością usiąść i nacieszyć się widokami, które w dalszym przebiegu szlaku nie będą już dostępne

Ruszając dalej czeka nas pokonanie kilkudziesięciu ostatnich metrów przed osiągnięciem siodła, dotarcie do
tego miejsca z Przełęczy Karkoszczonki powinno nam zając około godziny, piętnastu minut. W miejscu w
którym nasza dotychczasowa ścieżka wyprowadzi nas na siodło natrafimy na biegnący w jego osi żółty szlak z
Klimczoka na Błatnią przez Stołów, w którego kierunku będziemy teraz przez chwilę podążać.

Ruszając dalej czeka nas pokonanie kilkudziesięciu ostatnich metrów przed osiągnięciem siodła, dotarcie do tego miejsca z Przełęczy Karkoszczonki powinno nam zając około godziny,
piętnastu minut, dotarłszy na przełęcz (siodło) zakręcamy w lewo (zdjęcie po prawej) włączając się w żółty szlak w kierunku Błatniej...
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Siodło pomiędzy Trzema Kopcami, a Stołowem, widok w kierunku Stołowa, tu włączamy się w żółty szlak i podążmy w kierunku Błatniej (zdjęcie po prawej)

Zakręcamy więc w lewo za żółtymi znakami (i prowadzącymi w tym samym kierunku znakami Jakubowego
szlaku). Po minięciu polany trakt wprowadzi nas w niewielki, zamknięty z obu stron mieszany las. Tu ścieżka
zacznie się wznosić. Niedługo potem dotrzemy do prostego odcinka, z otwartą na prawo przesieką. W tym
miejscu powinniśmy zachować wzmożoną uwagę, w prawo od żółtego szlaku odbije leśna droga gospodarcza,
tu jednak uwaga! Będzie ich kilka, niektóre krótkie i ślepe, interesująca nas znajduje się w odległości około
465m od miejsca gdzie na siodle włączyliśmy się w żółty szlak w kierunku Błatniej – przybliżone współrzędne
to 49,744023N / 18,970737W (na podstawie KaMap).

zdjęcia od lewej: siodło pomiędzy Trzema Kopcami, a Stołowem – widok przeciwny do kierunku marszu, widoczny szczyt Trzech Kopców, oraz dalej po lewej Klimczoka / Po minięciu polany
szlak lekko zacznie się wznosić, prowadząc przez zamknięty z obu stron mieszany las, chwilę potem dotrzemy do prostego odcinka, z otwartą na prawo przesieką. W tym miejscu
opuszczamy znakowany szlak, zakręcając w dół w kierunku Doliny Wapienicy leśną drogą gospodarczą – przybliżone współrzędne to 49,744023N / 18,970737W (na podstawie KaMap).

Jeśli znaleźliśmy właściwą odnogę, odbijamy w prawo, opuszczając żółty szlak. Czeka nas teraz zejście do
Doliny Wapienicy, nie znakowaną leśną drogą gospodarczą. Jak jeszcze inaczej rozpoznać czy znaleźliśmy się
na właściwiej? Tuż po opuszczeniu żółtego szlaku i pokonaniu za rzeczową drogą gospodarczą około 50m w
dół dotrzemy do kolejnego skrzyżowania, przed nami natomiast otworzy się piękna panorama, od lewej na
zbocza Przykrej i Wysokiego, w części centralnej Doliny Wapienicy z charakterystyczną taflą sztucznego
zbiornika wodnego Wielka Łąka, po jej stronie przeciwnej masywu Szyndzielni, a na wprost panorama na
miasto Bielsko-Biała i ościenne gminy.
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Po pokonaniu kilkunastu metrów dotrzemy do pierwsze skrzyżowania leśnych dróg gospodarczych, schodząc otworzą się przed nami piękne widoki na Dolinę Wapienicy, otaczające ją
szczyty, oraz w odleglejszej perspektywie na miasto Bielsko-Biała i ościenne gminy. Jednym z dowodów powierzających wybór prawidłowej ścieżki, będzie widok na taflę zbiornika
wodnego Wielka Łąka (zdjęcie po prawej)...

...na pierwszym skrzyżowaniu zakręcamy w lewo, trawersując zbocze schodzimy w dół (zdjęcie po lewej), po około 50m do naszej ścieżki od prawej strony (zdjęcie po prawej) włączy się
kolejna, my jednak nadal trzymamy się tej samej, podążając w dół.

Na skrzyżowaniu zakręcamy w lewo, trawersując zbocza Stołowa, idąc w kierunku widocznej w dole

Podążając za ostro opadającą ścieżką, cały czas mając przed sobą wspomniane widoki, z
wyłączeniem tego na jezioro Wielka Łąką, które wraz z wytracaniem wysokości schowa się za linią drzew.
Wkrótce potem nasza trasa ponownie przetnie się z inną, dołączającą z prawej strony do naszej, my wciąż
podążamy w dół. Chwilę potem dotrzemy do lasu, którym będzie podążać przez najbliższe 20 minut, w
zdecydowanej większości ostro opadającą w dół kamienistą drogą. Tu też kolejna uwaga, jeśli z jakichś
krawędzi lasu.

powodów popełniliśmy błąd schodząc inną od opisanej ścieżką, nie musimy się cofać, ani tym bardziej
wpadać w panikę, wystarczy abyśmy utrzymali azymut w kierunku doliny, a z całą pewnością każda z
leśnych dróg doprowadzi nas do jej dna i znajdującej się tam trasy rekreacyjno – biegowej.

Schodząc w dół, będziemy mogli podziwiać piękne panoramy, warto z pewnością tu na chwilkę się zatrzymać (po prawej autor na tle masywu Szyndzielni)
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...od lewej na zbocza Przykrej i Wysokiego, w części centralnej Doliny Wapienicy, po jej stronie przeciwnej masyw Szyndzielni, a na wprost panorama na miasto Bielsko-Biała i ościenne
gminy...

...po lewej masyw Szyndzielni, po prawej centralnie Dolina Wapienicy, po lewej Wysokie, po prawej zbocza Szyndzielni, na pierwszym planie stoki Połednia którymi będziemy schodzić do
dna doliny.

Zakładam jednak że udało się Wam trafić na właściwą trasę, pokonawszy odcinek wiodący pięknym, miejscami
bardzo gęstym lasem mieszanym, po łącznie około 25 – 35 minutach (w zależności od naszego tempa) od
chwili opuszczenia żółtego szlaku, dotrzemy do biegnącej poziomo w stosunku do naszej leśnej drogi. Będzie
to odnoga interesującej nas ścieżki rekreacyjno – biegowa wokół Doliny Wapienicy. W miejscu tym mamy
możliwość wybrania dalszego przebiegu naszej marszruty. Bez względu jednak na to czy zakręcimy w lewo,
czy też w prawo, dotrzemy do mety naszej wycieczki – do wlotu Doliny Wapienicy.
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Po przejściu otwartego odcinka, trawersując zbocza Stołowa, nieznakowana leśna droga, cały czas ostro opadając w dół, wprowadzi nas do pięknego mieszanego lasu, krawędzi drogi
porastać będą liczne rozłożyste paprocie...

Osobiście zachęcam by obrać marszrutę w lewo, która nie tylko jest krótsza, ale jest bardziej urozmaicona i
dzika, prowadząc wzdłuż koryta potoku Wapienica, jeśli zakręcimy w prawo przetniemy się z korytem potoku
Barbara, wkrótce też docierając do części wyasfaltowanej. Jeśli obraliście kierunek w lewo, trakt lawirując,
trzymając się krawędzi ostro tu opadających stoków Stołowa, poza jednym leśnym podejściem będzie nas
sprowadzał w kierunku zakrętu w prawo. Warto dodać że trasa ta znakowana jest za pomocą grafiki
przedstawiającą biegacza, namalowanego zieloną farbą na białym tle.

Po strawersowaniu zboczy Połednia dotrzemy do biegnąc poziomo w stosunku do naszej ścieżki rekreacyjno-biegowej prowadzającej wokół Doliny Wapienicy (zdjęcie po lewej, polana tuż
poniżej miejsca gdzie włączymy się w ścieżkę), mamy tu wybór dalszego kierunku marszu, zważywszy jednak na czynniki opisane w tekście, zachęcam do zakręcenia w lewo – po
pokonaniu krótkiego podejścia ścieżka zacznie opadać, prowadząc niskim liściastym lasem, po czym zacznie dość znacznie opadać w dół zakręcając lewo, tu po prawej widok wstecz na
wspomniany zakręt. Ścieżka znakowana jest znakowana za pomocą ikony biegacza w kolorze zielonym, na białym tle, acz trzeba tu dodać że ilość tych znaków jest więcej niż symboliczna,
zazwyczaj pojawiają się one przy rozwidleniach.

Dotarłszy do zakrętu, jeśli dysponujemy jeszcze zapasem czasu, warto podejść do koryta potoku Wapienica,
który w tym miejscu ostro opada w dół efektownymi kaskadami ,

choć oczywiście ich wielkość zawsze jest
uzależnioną od obecnej zasobności potoku w wodę. Dotarłszy do szczytu zakrętu, dostrzeżemy przy jego lewej
krawędzi krótką leśną drogę gospodarczą. Podążamy za nią około 75 m docierając do wspomnianych kaskad na
potoku Wapienica – współrzędne geograficzne 49,758073N / 18,956287E (na podstawie KaMap). Jest to górny
odcinek wspomnianego potoku, około 700 m powyżej na zboczach Stołowa znajdują się najdłuższy z trzech
cieków, uważany za jego rodło.
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...podążając za ścieżką, dotrzemy do szerokiego zakrętu w prawo, w jego szczycie w lewo odbije krótka droga gospodarcza (zdjęcie po lewej), warto poświęcić chwilkę i zboczyć ze szlaku,
po pokonaniu 75 m dotrzemy do koryta potoku Wapienica, w miejscu tym intensywnie opadającego zboczami Błatniej, po prawej malownicze koryto potoku...

Górny odcinek potoku Wapienica opadający efektownymi kaskadami po zboczach Błatniej, ma około 700m wyżej swe rodła…

Po odpoczynku nad potokiem powracamy na nasz szlak (ścieżkę rekreacyjno – biegową) tą samą drogą którą tu
dotarliśmy. Dalej podążamy w dół, już bez dalszych komplikacji nawigacyjnych, trzymając się przez cały czas
koryta potoku Wapienicy. Po pokonaniu kolejnych siedmiuset metrów dotrzemy do malowniczej polany. Po
lewej dostrzeżemy mostek i dołączającą do naszej marszruty inną leśną drogę, którą można znacząco skrócić
sobie zejście Przykrej (szlak z Błatniej do Wapienicy), pomijając mało raczej przyjemny odcinek ostro
opadającego zejścia z Wysokiego.
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Powróciwszy na trakt, rozpoczynamy zejście w dół w kierunku dna Doliny Wapienicy, ścieżka początkowo prowadząca lasem, po kilku minutach doprowadzi do odcinka otwartego na lewo,
żegnać nas będą widoki na zbocza Przykrej i Wysokiego...

...niedługo potem ponownie wejdziemy w las, schodząc na rozległą polanę, gdzie od lewej do naszej drogi dołączy inna przeprowadzająca przez mostek nad potokiem Wapienica (po prawej)
droga z siodła pod Przykrą…

Potok Wapienica – z pewnością jeśli dysponujemy zapasem czasu warto zejść nad jego brzeg, tu rejon tuż poniżej polany gdzie dołączyła do naszej inna droga (spod Przykrej) – dawniej
potok posiadał liczne sztuczne kaskady i umocnienia brzegu, jednak w związku z brakiem ich konserwacji przez kilka dekad, potok powoli odzyskuje swój dziki charakter...

Opuszczając polanę ponownie wchodzimy w początkowo dość niski mieszany, następnie wysoki las liściasty,
by po kolejnych siedmiuset metrach, po prawej między drzewami dostrzeżemy budynek leśniczówki na Polanie
Klimowej, niedługo potem trafimy na rozwidlenie, gdzie kończy się kamienista ścieżka, a my włączamy się
asfaltową szosę. To właśnie w tym miejscu wyszlibyśmy za nią (mijając leśniczówkę i efektowną kaskadę na
potoku Barbara nieopodal niej) jeśli wybralibyśmy zejście w prawo po strawersowaniu stoków Stołowa.
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Po minięciu polany trasa ponownie wprowadzi nas w las liściasty, cały czas prowadząc w dół, by po kolejnych kilkunastu minutach wyprowadzić na skrzyżowanie gdzie kończy się jej
gruntowa część, a zaczyna asfalt… spoglądając w prawo (zdjęcie po prawej) w górze dostrzeżemy tuż przy drodze charakterystyczny budynek leśniczówki, to właśnie z tego kierunku
dotarlibyśmy do tego miejsca jeśli po trawersie zboczy Połednia wybraliśmy zakręt w prawo, my natomiast zakręcamy tu w lewo, schodząc za zakręcającą szosa w dół...

Tu zakręcamy w lewo, kierując się w dół, w stronę sztucznego zbiornika wodnego Wielka Łąka. Po przejściu
kilkudziesięciu metrów dostrzeżemy w oddali mostek nad potokiem Barbary, a po lewej ogrodzenie zbiornika
wodnego, który niestety nie jest dostępny publicznie. Tu ważna uwaga, ścieżka rekreacyjno-biegowa którą
dotychczas podążaliśmy tuż przed pojawianiem się płotu odbija w lewo w dół, w las, prowadząc wzdłuż niego.
Szosa natomiast prowadzi nadal prosto w kierunku wspomnianego mostku.

zdjęcie od góry, od lewej: eśli wybralibyśmy jednak wariant zakręcenia w prawo po trawersie zboczy Połednia (po zejściu dziką drogą gospodarczą spod Stołowa) po pokonaniu około
kilometra drogą gruntową przeszlibyśmy na asfalt prowadzący wokół Polany Mała Łąka i Klimowej do krzyżówki gdzie pętla się zamyka łącząc się z trasą z wariantu opisanego w tekście.
Jeśli wybraliśmy jednak skręt w prawo zanim włączylibyśmy się w asfaltową część trasy, dotarlibyśmy do mostka nad potokiem Barbara, obok którego tworzy on efektowną kaskadę, chwilę
potem po przekroczeniu mostka przeszlibyśmy na asfalt, by po kolejnych kilkunastu minutach dotrzeć w rejon leśniczówki tuż powyżej krzyżówki przy Polanie Klimowej. Po prawej na dole
mostek na potoku Barbara – trasa w kierunku Krzywej Chaty...

W miejscu tym możemy wybrać dalszy wariant zejście do wlotu do doliny, różnica jest zasadniczo taka że
ścieżka rekreacyjno-biegowa przeprowadzi nas lasem na drugą stronę zbiornika, następnie prowadząc wzdłuż
niego doprowadzi do pętli autobusowej linii numer 16, podążając gruntową, a potem szutrową drogą.
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Natomiast podążając za asfaltem dotrzemy do koronny zbiornika i zlokalizowanej tam restauracji Krzywa
Chata, a następnie do dużego parkingu tuż przed wejściem do Doliny Wapienicy. Pod względem stopnia
trudności obie trasy niczym specjalnie się nie różnią, prócz rodzaju nawierzchni, oraz krótkiego podejścia,
podobnie pod kątem długości, wariant pierwszy ma 2,65 km, drugi ten z przejściem przez parking do pętli
autobusowej 2,58 km.

Tuż za krzyżówką na Polanie Klimowej, podążając w dół szosą, ponownie staniemy przed wyborem dalszego kierunku marszu, zasadniczo ścieżka rekreacyjno-biegowa tuż przed płotem
wygradzającym teren zbiornika wodnego Wielka Łąka zakręci ona w dół w kierunku lasu i koryta potoku Wapienica (zdjęcie po prawej), natomiast szosa poprowadzi dalej prosto do
widocznego w odległości około 50 m mostku na potoku Barbara (zdjęcie powyżej), gdzie tworzy on kolejną ładną kaskadę...

Sam zachęcam ponownie do wyboru bardziej dzikiej ścieżki – pozbawionej asfaltu, wyprowadzającej nas
wprost na wspominanej pętli linii miejskiej numer 16 i to właśnie ten wariant zejścia został tu opisany. Inną
przesłanką do jej wyboru mogą być prowadzone obecnie (stan na 16.11.2018) prace budowlane pogłębiające
zbiornik wodny. Z tego względu szosa od Polany Klimowej do parkingu u wlotu do doliny jest zamknięta dla
ruchu pieszego od poniedziałku do piątku. Ruszajmy jednak w dalszą drogę… tuż przed mostkiem na potoku
Barbara, odbijamy za ścieżką w dół, w las, wzdłuż płotu ogradzającego teren zbiornika wodnego.

Jeśli wybraliśmy wariant opisany w tekście i podążamy ku mecie nadal za ścieżką rekreacyjno-biegową, odbijamy tuż za zakrętem szosy w dół, wzdłuż płotu ogradzającego zbiornik wodny
Wielka Łąka – ścieżka zasadniczo prowadząc lasem będzie trzymała się blisko wspomnianego ogrodzenia, jednym kłopotem na jaki możemy tu natrafić jest konieczność przekroczenia
nurtu potoku Wapienica (zdjęcie powyżej po prawej), zazwyczaj jednak na tym odcinku jego wody są dość płytkie, poza okresami o dużych przyborach wody wiosną po zimowych
roztopach, lub w okresie licznych opadów deszczu...

Niedługo potem dotrzemy do koryta potoku Wapienica który musimy przekroczyć, co bywa czasem utrudnione
jeśli jest on wyjątkowo zasobny w wodę, w takim przypadku trzeba poszukać jak najdogodniejszego,
najpłytszego miejsca. Minąwszy potok, nadal poruszając się wzdłuż płotu, zakręcamy za ścieżką w prawo w
górę. Po pokonaniu ostatniego już dziś, krótkiego i niezbyt intensywnego podejścia, ścieżka wyprowadzi nas na
leśną drogę gospodarczą. Tu zakręcamy w prawo trzymając się zasadniczo cały czas linii brzegowej zbiornika
wodnego. Na tym odcinku będziemy podążać wzdłuż granicy Rezerwatu Przyrody Jaworzyna. Tuż przy trasie
po lewej stronie będziemy mogli zobaczyć piękne kilkuset letnie buki.

18 opis szlaku: „Szczyrk Biła – Przełęcz Karkoszczonka – Horodowska Polana – siodło pod Stołowem – Dolina Wapienicy – pętla autobusowa linii numer 16 w Wapienicy”
CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

Po przecięciu koryta potoku Wapienica, oraz dna doliny, ścieżka wyprowadza nas na drugą stronę zbiornika Wilka Łąka, na obrzeża Rezerwatu Przyrody Jaworzyna, natrafimy tam na piękne
kilkuset letnie buki… po lewej na zdjęciu widać również rzeczowe oznakowanie ścieżki rekreacyjno-biegowej.

Kilka minut później, pokonawszy sześćset metrów do naszej trasy, od lewej strony, dołączy szlak niebieski
prowadzący z wcześniej wspomnianego szczytu Wysokie, a w dłuższej perspektywie z Błatniej, od tej chwili
będzie on nam już towarzyszył aż do mety, co z pewnością ułatwi orientację jeśli jesteśmy w tym miejscu po
raz pierwszy. Przed nami intensywne, na szczęście niezbyt długie, zejście do kolejnego rozwidlenia i dna
Doliny Wapienicy. Po prawej dostrzeżemy koryto potoku Wapienica, a nieco dalej zabudowania techniczne
zapory wodnej. Po lewej pnącą się w górę stosunkowo nową leśną drogę gospodarczą, prowadzącą w stronę
szczytu Wysokie, my zaś podążamy w dół, na wprost. Jako ciekawostkę dodam że w miejscu tym, po prawej,
nad korytem potoku zobaczymy mostek, umożliwia on inny, kombinowany, wariant zejścia, z pominięciem
przeprawy przez potok Wapienica, wariant ten jednak prowadzi częściowo asfaltową szosą, obok restauracji
Krzywa Chata.

Ścieżka okrąży zbiornik jeziora Wielka Łąka, prowadząc do jego korony, którą będzie można dostrzec pomiędzy drzewami, ponad ogrodzeniem zbiornika, na przeciwległym brzegu korony
zapory dostrzeżemy budynek restauracji Krzywa Chata…
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...okrążywszy zbiornik wodny, mijając jego koronę po prawej do naszej marszruty dołączy ostro opadający z szczytu Wysokie szlak w kolorze niebieskim z Błatniej do Wapienicy. Od tej
chwili będzie on nam towarzyszył aż do mety co ułatwi osobom pierwszy raz odwiedzającym te tereny poruszanie. Zaraz po włączeniu się szlaku niebieskiego trasa zacznie gwałtownie
opadać w dół, sprowadzając nas do dna doliny (zdjęcie po lewej). Dalej czeka nas łatwy, łagodnie opadający w dół odcinek długości 3,5 km, prowadzący pięknym lasem liściastym.

Przed nami ostatni, prosty wiodący w dół odcinek trasy wzdłuż potoku Wapienica, liczący sobie 3,2 km.
Podążając za niebieskimi znakami, po około 45 minutach dotrzemy do wylotu doliny. Tuż za nim, za krawędzią
lasu, dostrzeżmy po lewej stronie szosy pętlę autobusową linii miejskiej miasta Bielska – Białej numer 16,
którą możemy powrócić do centrum miasta. W ten oto sposób kończy się nasza wyprawa, po pokonaniu łącznie
blisko 12km, dzikimi i znakowanymi ścieżkami.

Po około 700 m po lewej stronie zobaczymy niewielką, kilkumetrową ścieżkę prowadzącą nad urwisko, w miejscu potok Wapienica po latach braku konserwacji podmył i zniszczył
umocnienia brzegu, oraz spiętrzenia tworząc na wpół dziki, kilku metrową kaskadę...

...widok wstecz – ostatni odcinek szlaku prowadzący do wlotu Doliny Wapienicy

Dostępność trasy / ostrzeżenia:
Trasa przeznaczona wyłącznie dla osób o dobrym obyciu terenowym, posiadającym umiejętność korzystania

Zasadniczo ze względu na prowadzenie w znacznej części ścieżkami
nieznakowanymi, lub jak w przypadku przejścia z Przełęczy Karkoszczonka na polanę pod Stołowem rzadko
odwiedzaną trasą w czasie załamanie pogody, silnego zamglenia, okresie zalegania pokrywy śnieżnej należy
z map, oraz nawigowania w terenie.
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liczyć się z tym że nawigacja będzie znacznie utrudniona, a zimą nie przetarta.
Pod względem stopnia trudności fizycznej trasa poza kilkoma podejściami nie przedstawia większych
wyzwań, istotnym natomiast czynnikiem może być jej całkowita długość, stąd należy wziąć to pod uwagę w
korelacji z własną kondycją fizyczną.

GALERIA / albumy powiązane z opisem szlaku:
•

GALERIE Z OPISANEJ TRASY:
◦ przejście trasy z dnia 07.11.2018 / wariant: Szczyrk Biła – Przełęcz Karkoszczonka – Polana Długa Dolina – Horodowska Polana –
Polana Wielka Łąka – Jezioro Wielka Łąka w Dolinie Wapienicy – Wapienica Kamping (przejście koło Krzywej Chaty)
◦ przejście trasy z dnia 29.06.2017 / wariant: Szczyrk Biła – Przełęcz Karkoszczonka – Polana Długa Dolina – Horodowska Polana –
Polana Wielka Łąka – Jezioro Wielka Łąka w Dolinie Wapienicy – Wapienica Kamping (przejście koło Krzywej Chaty) – Lotnisko
Sportowe w Aleksandrowicach

•

Dolina Wapienicy
◦ Dolina Wapienicy, piękno gór i chłód bystrych potoków – 01.08.2018
◦ Przedwiośnie w Beskidzie Śląskim – Dolina Wapienicy 13.03.2018
◦ Beskid Śląski, między latem a jesienią, Dolina Wapienicy – 08.09.2017
◦ Z odwiedzeniami w zimy królestwie, Dolina Wapienicy – 31.01.2017

Przydatne linki:

•
•
•
•

Ważne
•
•
•
•

PKS Bielsko-Biała / połączenia do Szczyrku Biłej: www.pks-bielsko.pl
Żądło / BUS oferujący połączenia na trasie Bielsko-Biała – Szczyrk Biła: www.travelszczyrk.com.pl
MZK Bielsko-Biała / rozkład jazdy linii numer 16 z Wapienicy do Dworca PKP: www.rozklady.bielsko.pl
prywatne schronisko Chata Wuja Toma: www.chatawujatoma.com.pl

telefony / e-mail:
GOPR numer alarmowy – 985 lub 601 100 300
międzynarodowy numer ratunkowy – 112
Żądło BUS – 33 8179 205 / 603-430-145 / 695-179-205
Chata Wuja Toma – 33 827 41 45 / 502 529 429

Wykorzystane źródła:

•
•

Droga św. Jakuba / Wikipedia: www.pl.wikipedia.org

Beskidzka droga św. Jakuba: www.bractwojakuboweszczyrk.pl

opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel
20.11.2018

www.zyciepisanegorami.pl
kontakt: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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