
Trasa: 
Kocierz Rychwałdzki – Zamczysko (przez Ścieszków Groń) – Przełęcz Płona 704 m n.p.m. – Kucówki 833 m n.p.m. – Jaskinie
Czarne Działy – Siodło Gibasowe 810 m n.p.m. – Przełęcz Pod Mladą Horą 846 m n.p.m. – Mlada Hora 872 m n.p.m. – rozstaje
pod Mladą Horą (Anula) 910 m n.p.m.– Skrzyżowanie pod  Smrekowicą / Smrekowica 901 m n.p.m. – Na Beskidzie 863 m
n.p.m. – Potrójna 847 m n.p.m. – Przełęcz Beskidek 799 m n.p.m. – Szlak Buków – Leskowiec 918 m n.p.m. – Przełęcz
Władysława Midowicza 868 m n.p.m. – osiedle Mydlarze / stara Kuźnia – Rzyki Jagódki pętla PKS/BUS

kraj / pasmo: 
Polska / Beskid Mały

Szlaki:

Czasy przejść:
• Kocierz Rychwałdzki – Zamczysko (przez Ścieszków Groń): 35 minut / szlak: 
• Zamczysko – Przełęcz Płona – Kucówki – Jaskinie Czarne Działy – Siodło Gibasowe: 

1 godzina 45 minut / szlak: 
• Siodło Gibasowe – Przełęcz Pod Mladą Horą: 
• Przełęcz Pod Mladą Horą – Mlada Hora – rozstaje pod Mladą Horą (Anula): 
• rozstaje pod Mladą Horą (Anula) – Skrzyżowanie pod  Smrekowicą / Smrekowica – Na Beskidzie – Potrójna – Przełęcz

•

• Przełęcz Władysława Midowicza – osiedle Mydlarze / stara Kuźnia – 
Rzyki Jagódki pętla PKS/BUS: 

Łączny czas przejścia trasy: 5 godziny 55 minut

Dystanse:
• Kocierz Rychwałdzki – Zamczysko (przez Ścieszków Groń): 1,5 km
• Zamczysko – Przełęcz Płona – Kucówki – Jaskinie Czarne Działy – Siodło Gibasowe: 6,0 km
• Siodło Gibasowe – Przełęcz Pod Mladą Horą: 2,7 km
• Przełęcz Pod Mladą Horą – Mlada Hora – rozstaje pod Mladą Horą (Anula): 1,1 km
• rozstaje pod Mladą Horą (Anula) – Skrzyżowanie pod  Smrekowicą / Smrekowica – Na Beskidzie – Potrójna – Przełęcz

Beskidek – Szlak Buków – Leskowiec: 4,7 km
• Leskowiec – Przełęcz Władysława Midowicza: 0,6 km
• Przełęcz Władysława Midowicza – osiedle Mydlarze / stara Kuźnia – Rzyki Jagódki pętla PKS/BUS: 2,7 km

Łączny dystans: 19,3 km

Suma podejść: 841 m

Suma zejść: 868 m

Najwyższy punkt: Leskowiec 918 m n.p.m.

Punktów według regulaminu GOT PTTK: 26

Trasa do pobrania: 
Trasa została przygotowana również jako plik do pobrania w aplikacji KaMap, w dwóch formatach, poniżej kod jaki należy podać aby pobrać trasę.

• format GPX / d41e
• format KML / 4282

Start: Kocierz Rychwałdzki / parking pod kościołem

Meta: Rzyki Jagódki pętla PKS/BUS

Opis i charakterystyka trasy:

Beskid Mały pomimo swej względnie niewielkiej  powierzchni pełen jest  wyjątkowo urokliwych zakątków,
skupia w sobie mnóstwo piękna, ciekawostek zarówno przyrodniczych jak i historycznych, może się pochwalić
licznymi skalnymi formacjami czy jaskiniami, jest też siedliskiem wielu unikatowych gatunków flory i fauny.
Bywa jednak niedoceniany, nie tylko pod kątem estetycznym, ale stopnia trudności eksploracji szlaków na jego
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terenie.  Z pewnością warto jednak to pasmo odwiedzić do czego mam nadzieję zachęci  was również opis
poniższego szlaku. Trasy długiej, wiodącej wzdłuż głównego grzbietu wschodniej części pasma, której długość
łączna wynosi około 19,5 km (nie doliczając eksploracji skałek i jaskiń).

Wycieczkę rozpoczynamy od dotarcia do wsi Kocierz Rychwałdzki, w rejon parkingu znajdującego się poniżej

Kaplicy  Niepokalanego  Serca  Najświętszej  Marii  Panny,  tuż  przy  szosie  prowadzącej  przez  wieś.  Na
rzeczowym parkingu natrafimy na drogowskazy, w tym interesujący nas szlak zielony w kierunku Zamczyska
(Ścieszków Groń). Tu drobna uwaga jeśli wybraliśmy transport publiczny w celu dotarcia w opisane miejsce,
przystanek BUS/PKS znajduję się około 250 m powyżej opisanego parkingu. Mijając kaplicę widoczną z drogi,
wysiadamy więc na pierwszym przystanku i kierujemy się dół w stronę parkingu.

Wycieczkę rozpoczynamy od dotarcia do wsi Kocierz Rychwałdzki, w rejon parkingu znajdującego się poniżej Kaplicy Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, po prawej widok z
parkingu na szosę biegnącą przez Kocierz Rychwałdzki w stronę Kocierza Basie.

Do  Kocierza  Rychwałdzkiego  kursując  prywatne  BUS-y  Euro-Travel  Andrzej  Wnętrzak  z  miasta  Żywca.

Przewoźnik ten na dzień 03.05.2020 nie posiada własnej i aktywnej strony internetowej, rozkład dostępny jest

na stronie Powiatu Żywieckiego www.zywiec.powiat.pl, oraz gminy Łękawica – www.lekawica.com.pl. Trzeba
jednak od razu tu dodać że liczba tych połączeń jest stosunkowo mała, a rozkłady bywa modyfikowany, warto
więc  przed  wyjazdem dokładnie  sprawdzić  ich  dostępność.  Ze  względu  na  fakt  że  trasę  rozpoczynamy i
kończymy w zupełnie innym miejscu, po drugiej stronie pasma Beskidu Małego, wskazane jest skorzystanie
jednak z wymienionych środków transportu publicznego, lub uprzejmości  kogoś kto odstawi nas na punkt
startu.

Na parkingu przed Kaplicą Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Kocierzu Rychwałdzkim natrafimy na drzewie na drogowskaz z interesującym nas zielonym szlakiem,
wybieramy kierunek prowadzący na Skały Zamczyska / ponieważ trasę zaczynamy i kończymy w różnych miejscach wskazane jest skorzystanie z środków transportu publicznego, lub

czyjejś grzeczności (tu dziękuję mojej Małżonce za wsparcie). 

Dotarłszy  na  parking,  zwracając  się  w  kierunku  Kaplicy  Niepokalanego  Serca  NMP,  zgodnie  z
kierunkowskazem ruszamy za zieloną strzałką w jej kierunku, przed nami 45 minutowy odcinek do pierwszej z

atrakcji skał Zamczyska. Szlak prowadzi pod górę w stronę kaplicy, przez pierwsze kilkanaście metrów za
asfaltową szosą, by tuż przed nią odbić w prawo w ścieżkę prowadzącą wzdłuż płotu prywatnego gospodarstwa
po stronie prawej i cmentarza po lewej. Podchodząc w górę okrążamy cmentarz by u jego szczytu trafić na
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krzyżówkę przy krawędzi lasu. W miejscu tym zgodnie ze znajdującym się tam znakiem zakręcamy w prawo,
rozpoczynając mozolne podejście pod masyw Ścieżków Groń.

Dotarłszy na parking, zwracając się w kierunku Kaplicy Niepokalanego Serca NMP, zgodnie z kierunkowskazem ruszamy za zieloną strzałką w jej kierunku, obchodząc ją ścieżką z lewej
strony wzdłuż płotu prywatnego gospodarstwa po stronie prawej i cmentarza po lewej. Zdjęcie na dole po lewej widok wstecz na punkt startu z ścieżki obok kaplicy...

Tu też pewna uwaga, pomiędzy rzeczową leśną krzyżówką, a parkingiem przed kaplicą brak było znaków

jasno wytyczających marszrutę, oceniając jego przebieg na podstawie mapy wydaje się jednak że prowadzi

on wokół kaplicy lewą stronę. W praktyce jednak to czy obejdziemy ją od lewej, czy prawej mijając cmentarz
(jak ja) nie ma żadnego znaczenia, gdyż drogi te jak już wiemy spotykają się tuż za nim. Po kilkudziesięciu
metrach, zbliżając się do krawędzi lasu, po lewej stronie dostrzeżemy II stację drogi krzyżowej, będzie ona nam
towarzyszyła aż do rozstai pod Ścieżków Groniem. 
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Warto dodać że według mapy zielony szlak obchodzi kaplicę od strony lewej, wydaje się jednak wygodniej obejść ją od strony prawej, w praktyce to którą trasę wybierzemy nie ma
większego znaczenia, gdyż obie ścieżki spotykają się tuż za nią, gdzie natrafimy na pierwszą krzyżówkę, tam zakręcamy w prawo rozpoczynając 45 minutowe podejście pod Zamczysko.

Mijając las szlak wyprowadzalni na polanę, dotarłszy do jej krawędzi warto obejrzeć się w tył na dolinę potoku
Kocierzanka  i  zabudowania  wsi  Kocierz  Rychwałdzki.  Ruszając  w  dalszą  drogę  ponownie  wchodzimy  w
mieszany las, podążając za cały czas intensywnie wznoszącym się szlakiem.  Charakterystyka ta będzie się

utrzymała aż do wymienionych rozstai szlaków, przed nami bowiem do zdobycia 240 m wysokości.

Od startu aż do przełęczy pod Ścieżków Groniem towarzyszyć nam będą stacje drogi krzyżowej, po przejściu krótkiego lasu szlak wyprowadzi na polanę, dotarłszy do jej krawędzi warto
obejrzeć się w tył na dolinę potoku Kocierzanka i zabudowania wsi Kocierz Rychwałdzki. Chwilę potem ścieżką, wciąż się wznosząc ponownie wprowadzi nas w las, po kilku minutach

doprowadzając do kolejnej krzyżówki gdzie zgodnie z kierunkowskazem zakręcamy w prawo, mijając kolejną stację drogi krzyżowej...

Szlak cały czas się wznosząc, będzie stopniowo zakręcał w prawą stronę. Na całym tym odcinku jest on dobrze
oznakowany,  nie  sprawiając  trudności  nawigacyjnych.  Po  około  35  minutach  mozolnego  zdobywania

wysokości dotrzemy do krawędzi lasu za którym rozpościera się duża hala, zajmująca większość część partii

szczytowej masywu Ścieszków Groń 775 m n.p.m. (inaczej Łysina). 
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Szlak cały czas się wznosząc doprowadzi nad do kolejnej stacji, gdzie zakręci za leśną drogą w prawo wciąż nabierając wysokości, charakterystyka ta utrzyma się aż do przełęczy pod
Ścieżków Groniem...

Opuściwszy las szlak poprowadzi przez chwilę jego krawędzią, by po kilkudziesięciu metrach zakręcić w lewo
w kierunku widocznego w oddali drewnianego budynku, który miniemy mając go po prawej stronie. Dotarłszy

do grzbietu staniemy na krawędzi asfaltowej szosy przecinającej Ścieszków Groń, prowadzącej finalnie do

wsi Okrajnik. Dotarcie do tego miejsca powinno nam zając około 45 minut.
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Po około 35 minutach mozolnego zdobywania wysokości dotrzemy do krawędzi lasu za którym rozpościera się duża hala, zajmująca większość część partii szczytowej masywu Ścieszków
Groń 775 m n.p.m. (inaczej Łysina). Szlak początkowo prowadząc krawędzią lasu, po kilkudziesięciu metra zakręci w lewo przecinając polanę wzdłuż, prowadząc w stronę przełęczy…

Po drugiej  stronie szosy dostrzeżemy kolejny kamień z marmurową tablicą X stacji  drogi  krzyżowej.  My
zakręcamy tu w lewo,  patrząc w kierunku lica stacji,  czyli  kierunku z którego przyszliśmy. Zanim jednak
ruszymy w dalszą drogę warto jeszcze podejść przez łąkę, mijając tablicę w górę. Roztacza się z tego miejsca

piękna panorama na Rysiankę i Pilsko.
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Przełęcz pod Ścieżków Groniem. W miejscu tym wkraczamy na chwilę na asfaltową szosę. Jeśli spojrzymy w prawo dostrzeżemy kopczyk szczytowy (zdjęcie po prawej na dole) Ścieżków
Groń, znajduje się tam efektowny punkt widokowy, dojście do niego nie powinno nam zająć więcej niż kilka minut, jeśli zdecydowalibyśmy się go odwiedzić powracam następnie w to samo
miejsce za szosą. Po przeciwnej stronie szosy dostrzeżemy kolejna – X stację drogi krzyżowej, warto podejść przez łąkę za nią kilka metrów, roztacza się z tego miejsca piękna panorama na

Rysiankę, oraz Pilsko. Ruszając w dalszą drogę zakręcamy w lewo w dół...

Ruszając w dalszą drogę kierujemy się w dół za asfaltem, który kończy się po około stu metrach, przechodząc
w drogę gruntową. Zaraz potem dotrzemy do kolejnego rozwidlenia, oraz znaku informującego o oddalonych o
100 metrów od linii szlaku skałkach  Zamczyska. Z całą pewnością będąc w tym miejscu warto zboczyć ze
szlaku i je odwiedzić, jest to niewątpliwie jedna z atrakcji tej trasy. Jeśli się zdecydowaliśmy odwiedzić skałki
zakręcamy w prawo by po kilkudziesięciu metrach za opadającą w dół ścieżką dotrzeć do celu.
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Ruszając w dalszą drogę kierujemy się w dół za asfaltem, który kończy się po około stu metrach, przechodząc w drogę gruntową. Zaraz potem dotrzemy do kolejnego rozwidlenia, oraz
znaku informującego o oddalonych o 100 metrów od linii szlaku skałkach Zamczyska. Z całą pewnością będąc w tym miejscu warto je odwiedzić, stanową one niewątpliwą atrakcję tego

szlaku. Do skałek prowadzi dobrze widoczna, częściowo kamienna ścieżka, przeprowadzająca nas przez polanę, niewielki las, następnie opadając w dół zakręci w lewo by doprowadzić do
tablicy informacyjnej na temat skałek Zamczysko.

Zamczysko  na  Ścieszków  Groniu,  inaczej  na  Łysienie,  jest  to  osuwisko  skalne  na  południowej  stronie

rzeczowego szczytu, składające się z efektownego wąwozu skalnego z pionowymi ściankami, skałkami, oraz

jaskiniami.  Wysokość  niektórych  ze  ścian  dochodzi  do  kilkunastu  metrów. Miejsce  to  znane  było  już
Andrzejowi Komonieckiemu, który w Dziejopisie żywieckim tak o nim pisał:  „...w górze Łysinie są dziury

albo lochy szerokie i  głębokie,  między wielkiemi skałami w ziemi będące,  które skryte są i  dość ich nie

można”. Najgłębszą i najdłuższą z tych jaskiń jest Jaskinia Lodowa w Zamczysku o długości 59 m i głębokości
10 m. Znana jest z tego, że jeszcze w czerwcu stwierdzono występowanie w niej lodowych stalaktytów. Jest to
najniżej położona w Polsce jaskinia, w której w lecie obserwowano występowanie lodu. Oprócz niej jest kilka
mniejszych  jaskiń,  mających  długość  tylko  kilku metrów w tym:  Odgruzowana Zimna Nora,  Szczelina  w
Bloku, Ciasna Szczelina oraz Śmietnik.

Zamczysko na Ścieszków Groniu, inaczej na Łysienie, jest to osuwisko skalne na południowej stronie rzeczowego szczytu, składające się z efektownego wąwozu skalnego z pionowymi

 8   opis szlaku: „Kocierz Rychwałdzki – Zamczysko – Siodło Gibasowe – Leskowiec – Rzyki Jagódki”  /  CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org



ściankami, skałkami, oraz jaskiniami. Wysokość niektórych ze ścian dochodzi do kilkunastu metrów.

Teren Zamczyska porasta las bukowy z domieszką klonów, jarzębin, brzóz oraz krzakami malin. Z ciekawszych
gatunków paproci występują w nim: zanokcica skalna, zanokcica zielona, paprotka zwyczajna, są też rzadkie
gatunki mchów. Od 2009 roku obszar Zamczyska o powierzchni 0,87 ha objęty został ochroną jako stanowisko
dokumentacyjne  „Zamczysko  na  Ściszków  Groniu”.  Jak  z  wieloma  tego  typu  miejscami,  również  z
Zamczyskiem wiążą się legendy. Według jednej z nich istnieje stąd podziemne przejście aż na Babią Górę.
Ludowe przekazy mówią, że kiedyś mieszkał tutaj piekarz. 

Przyznam że będąc w tym miejscu po raz pierwszy byłem zachwycony. Imponujące skałki, wąwozy i mury, stwarzają w istocie wrażenie ruin dawnego bastionu...

Skały Zamczyska były swojego czasu również eksplorowane przez wspinaczy skałkowych. W latach 70. XX
wieku wspinano się tutaj metodą „na wędkę”. Wspinacze wytyczyli tam kilkanaście dróg wspinaczkowych.
Najtrudniejsza  z  nich ma VI.4+ w skali  trudności  Kurtyki.  W 1988 r.  Krzysztof  Małysz,  Piotra  Antecki  i
Czesław Szura  na  trzech  najbardziej  do  tego  celu  nadających  się  ścianach  wykonali  zabezpieczenia  (stałe
przeloty). 

(na podstawie: www.pl.wikipedia.org)
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Ruszając w dalszą drogę z Zamczyska, powracamy na szlak tą samą ścieżką, gdzie zakręcamy w prawo. Podążając opadającym w dół traktem dotrzemy do polany na Przełęczy Płonej 704 m
n.p.m.

Zakończywszy  eksplorację  skałek  powracamy  na  nasz  zielony  szlak  dokładnie  tą  samą  ścieżka  którą  tu
dotarliśmy.  Powróciwszy  na  rozstaje  zakręcamy w prawo za  opadającą  w  dół  ku  brzozowym i  bukowym
młodnikom  drogą  gruntową.  Niedługo  potem  dotrzemy  do  polany  na  Przełęczy  Płonej  704  m  n.p.m. Z
przełęczy w prawo odbija kolejna droga gospodarcza, by jednak trzymamy się grzbietu podążając wciąż prosto,
rozpoczynając krótkie podejście pod bezimienny szczyt o wysokości 738 m n.p.m., którego kulminację szlak
mija po prawej stronie. Tuż za szczytem po prawej stronie dostrzeżemy rozciągającą się za krawędzią lasu dużą
malowniczą  polanę.  Warto  podejść  na  jej  krawędź,  roztacza  się  z  niej  obszerna  panorama  na  Beskid

Żywiecki, w tym na dominujące w pejzażu masywy Babiej Góry, oraz Pilska, a na planie pierwszym Pasma

Pewelskiego.
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Z przełęczy rozpoczynamy krótkie podejście pod bezimienny szczyt o wysokości 738 m n.p.m., którego kulminację szlak mija po prawej stronie. Tuż za szczytem po prawej stronie
dostrzeżemy rozciągającą się za krawędzią lasu dużą malowniczą polanę. Warto podejść na jej krawędź, roztacza się z niej obszerna panorama na Beskid Żywiecki, w tym na dominujące w

pejzażu masywy Babiej Góry, oraz Pilska, a na planie pierwszym Pasma Pewelskiego.

Podążając dalej ścieżka łagodnie opadając, przeprowadzając przez polanę zakręci wpierw łagodnie w prawo,
potem w lewo ponownie wprowadzając w las. Chwilę potem rozpoczniemy następne podejście, tym razem
nieco  dłuższe  i  bardziej  intensywne prowadzące  na szczyt  Kucówki.  Podchodząc  po  kilku  minutach  szlak
wyprowadzi nas na krawędź otwartego na prawo lasu, niedługo potem mijając po lewej kapliczkę na drzewie
dotrzemy do śródleśnych rozstai gdzie od naszej w prawo odbija inna leśna droga. My nadal podążamy prosto,
kontynuując podejście pod masyw Kucówki 833 m n.p.m. który jest całkowicie zalesiony i stosunkowo słabo

wyodrębniony.

zdjęcia od góry, od lewej: widziana z polany za kulminacją bezimiennego szczytu Babia Góra / ruszając w dalszą wędrówkę mijamy polanę, zakręcając za szlakiem w lewo w kierunku lasu...

Mijając szczyt ścieżka zakręcając w lewo ponownie zacznie opadać w dół, niedługo potem doprowadzając do
śródleśnego siodła, otwartego na prawo na niewielką polanę. Za siodłem ścieżka zakręcając w prawo, przez

 11   opis szlaku: „Kocierz Rychwałdzki – Zamczysko – Siodło Gibasowe – Leskowiec – Rzyki Jagódki”  /  CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org



cały czas jednak trzymając się grzbietu pasma ponownie wyrwie w górę, tym razem jednak będzie to krótkie
podejście, po pokonaniu którego miniemy kolejna polanę, z drewnianymi ławami i stołem po prawej.

Po minięciu polany, szlak prowadząc lasem ponownie zacznie się wznosić, niedługo potem mijając po lewej kapliczkę na drzewie dotrzemy do śródleśnych rozstai gdzie od naszej w prawo
odbija inna leśna droga. My nadal podążamy prosto, kontynuując podejście pod masyw Kucówki 833 m n.p.m (zdjęcie po prawej na górze).

Niedługo potem podążając lasem, pokonawszy lekkie podejście dotrzemy na słabo wyodrębniony, w całości
zalesiony szczyt Czarnych Działów 795 m n.p.m., gdzie natrafimy na choinkę szlaków. W miejscu tym w prawo

odbija  ścieżka  prowadząca  do  Jaskini  w  Czarnych  Działach, oraz  rozpoczyna  się  krótki  czarny  szlak
sprowadzający w godzinę do szosy obok osiedla Pod Borem, a w dalszym przebiegu do wsi Ślemień. 
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Mijając szczyt Kucówki 833 m n.p.m ścieżka opadając doprowadzi do śródleśnego siodła, z niewielką polaną, po drodze miniemy kolejne skrzyżowanie leśnych traktów, oraz tablicę
wytyczającą granicę obszary chronionego Natura 2000 Beskid Mały, dalej miniemy bezimienny grób znajdujący się tuż przy szlaku, by niedługo potem dotrzeć do kolejnej niewielkiej polany

z drewnianymi ławami i stołem po prawej.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku skałek Zamczysko, tak i tu zachęcam do odwiedzin skałek w

Czarnych  Działach.  Odbijając  w  prawo  ze  szlaku  podążamy  za  ścieżką  prowadzącą  przez  młodnik  ostro
opadając w dół, tu uwaga – w okresie zaleganie pokrywy śnieżnej, lub błota, podczas deszczu, jej pokonanie

możne być bardzo utrudnione i niebezpieczne. Łatwo tu o poślizgnięcie i niekontrolowany zjazd po stoku.
Zachowując uwagę podążamy w dół lasem bukowym, właściwie od razu po lewej dostrzegając wysoki skalny
mur odsłonięty  w miejscu osuwiska ziemi  z  kulminacji  masywu.  Całość  rozciąga  się  w dół  na  odcinku i
szerokości kilkuset metrów, z dominującym wspomnianym murem z piaskowców istebniańskich.
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Minąwszy polanę rozpoczniemy krótkie podejście pod w pełni zalesiony szczyt Czarnych Działów. Natrafimy tam na choinkę szlaków, skąd w prawo odbija ścieżka prowadząca do Jaskini w
Czarnych Działach które z pewnością warto odwiedzić. Odbijając w prawo ze szlaku podążamy za ścieżką prowadzącą przez młodnik ostro opadając w dół, tu uwaga – w okresie zaleganie

pokrywy śnieżnej, lub błota, podczas deszczu, jej pokonanie możne być bardzo utrudnione i niebezpieczne. Po strawersowaniu kilkudziesięciu metrów zbocza po lewej dostrzeżemy
charakterystyczny skalny mur...

Wśród skałek, okapów skalnych i głazów znajdują się wejście do kilku jaskiń i schronów:
• Jaskinia Czarne Działy I – długość 55 m, deniwelacja 7 m. Składa się z trzech części.
• Jaskinia Czarne Działy II – długość 54 m, deniwelacja 10 m. Otwór wejściowy wąski, niepozorny, w postaci studni.
• Jaskinia Czarne Działy III – długość 64 m, deniwelacja 9 m. Składa się z dwóch części. Dno zawalone rumoszem, 

otwór wejściowy o kształcie trójkąta.
• Schronisko Czarne Działy IV – prosta szczelina o długości 3 m, otwór wejściowy niepozorny.
• Dziura pod Bukiem – ma otwór wejściowy przy pniu buka i długość 11 m. Jest łatwa do zwiedzania.
• Jaskinia Lodowa w Czarnych Działach – 20 m długości, deniwelacja 4 m.
• schron Duży Okap w Czarnych Działach
• schron Mały Okap w Czarnych Działach

Jaskinie te  znane były miejscowej ludności,  w literaturze fachowej brak jednak było o nich wzmianki,  do
czasów zbadania ich i opisania przez speleologów z klubu w Bielsku Białej w latach 70. XX wieku. Największe
z tych jaskiń (Jaskinia w Czarnych Działach I i  Jaskinia w Czarnych Działach II) od 1993 r. są chronione
prawnie jako pomniki  przyrody.  Pozwolę sobie jednak tu  również  przestrzec  przed  samodzielną głęboką

eksploracją rzeczowych jaskiń. Jak większość jaskini w paśmie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego są

to  jaskinie  szczelinowe  i  osuwiskowe,  wymagające  posiadania  odpowiedniego  doświadczenia  i

przygotowania.

(na podstawie www.pl.wikipedia.org)
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Wśród skałek, okapów skalnych i głazów w Czarnych Działach znajdują się również wejście do kilku jaskiń i schronów, ich eksploracja może wymaga jednak stosowanego doświadczenia.

Ruszając  w  dalszą  trasę  powracamy  tą  samą  ścieżką  na  zielony  szlak,  zakręcając  w  prawo  w  kierunku
Gibasówki. Szlak opadając w dół wyprowadzi nas na otwartą w lewą stronę przesiekę prowadząc w kierunku
widocznego na wprost masywu. Ścieżka wznosząc się strawersuje jego zbocza lewą stroną prowadząc przez
wysoki las świerkowy. Tu zakręcając w prawo po kilku minutach wyprowadzi nas na krawędzi rozległej polny,
oraz krzyżówki dróg gospodarczych. Roztacza się stamtąd piękna panorama, na wprost na Beskid i Potrójną,
spoglądając  zaś  w  prawo  dostrzeżemy  polanę  ponad  Gibasowym Siodełm,  na  zboczach  masywu  Wielki

Gibasów Groń. Pomiędzy drzewami widać tam będzie kapliczkę, którą wkrótce będziemy mijać.
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Ruszając w dalszą trasę powracamy tą samą ścieżką na zielony szlak, zakręcając w prawo w kierunku Gibasówki. Szlak prowadząc w dół po kilku minutach opuści las prowadzącego jego
krawędzią w stronę kolejnego wzniesienia, któe jednak minie, trawersując jego zbocza lewą stronę. Niedługo potem dotrzemy do malowniczej polany skąd roztacza panorama, na wprost na
Beskid i Potrójną, spoglądając zaś w prawo dostrzeżemy polanę ponad Gibasowym Siodełm, na zboczach masywu Wielki Gibasów Groń. Pomiędzy drzewami widać tam będzie kapliczkę,

którą wkrótce będziemy mijać (zdjęcie na dole po prawej).

Zakręcamy za znakami w prawo, podążając skrajem hali  by wkrótce mijając naturalną bramę z okazałych
drzew rosnących tuż przy drodze, dostrzec w oddali dach Chatki na Gibasów Groniu, znajdującą się na Siodle

Gibasowym 810 m  n.p.m.. Chatka czynna jest obecnie przez cały rok, obiekt zajmuje piękną starą drewnianą

chałupę. Obiekt oferuje wędrowcom dwie sale z 20 miejscami noclegowymi, oprócz tego do dyspozycji gości
jest jadalnia, oraz piec kuchenny. Jest również miejsce do mycia, przy czym brak tu bieżącej wody, należy ją
nanieść ze studni, do chatki doprowadzono prąd. Toaleta znajduje się na zewnątrz. 

Mijając stare drzewo i świerki tworzące zieloną bramę, podążając za traktem docieramy do Chatki na Gibasów Groniu, znajdującą się na Siodle Gibasowym 810 m  n.p.m..  

Chatka oferuje proste i podstawowe wygody, za to serdeczną – prawdziwie górską atmosferę pozbawioną

komercyjnego  nalotu  obecnego  w  nowych  obiektach,  osobiście  właśnie  tego  typu  obiekty  preferuję. Z

pewnością  bardzo  ważnym  atutem  jestem  lokalizacja  obiektu.  Położona  na  rozległej  otwartej  polanie

zapewnia obszerne widoki zarówno na południową, jak i  północną stronę.  Przy sprzyjających warunkach
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atmosferycznych, najczęściej zimą, sprzed chatki można podziwiać nie tylko panoramę Pasma Pewelskiego,

czy Beskidu Żywieckiego, ale też Tatr.

Wędrując dalej mijając chatkę dotrzemy do choinki szlaków na starym rozłożystszym drzewie. Natrafimy tam
prócz  informacji  o  miejscu  w  którym  się  znajdujemy,  tudzież  Siodła  Gibasowego  810  m   n.p.m.,  na
drogowskazy  w  tym  wytyczający  dalszą  marszrutę  naszego  zielonego  szlaku.  Dotarcie  do  tego  miejsca

powinno nam zgodnie z mapą, od chwili opuszczenia Zamczyska, zając około 1 godziny 45 minut, w praktyce

jednak jest to wartość wyłącznie orientacyjna, nie biorąca pod uwagę czasu spędzonego wśród skałek w

Czarnych Działach. Warto więc o tym pamiętać planując własną marszrutę, aby zapewnić sobie odpowiednio
większa rezerwę czasu na jego przejście wraz z eksploracją tych ostatnich. Sam wraz z licznymi przerwami na
fotografowanie, czy odwiedziny skałek pokonałem ten odcinek w około 2 godzin 50 minut.

Wędrując dalej mijając chatkę dotrzemy do choinki szlaków na starym rozłożystszym drzewie. Natrafimy tam prócz informacji o miejscu w którym się znajdujemy, tudzież Siodła
Gibasowego 810 m  n.p.m., niedługo potem zakręcamy za zielonymi znakami w lewo, tuż przed kolejną starą chałupą, przechodząc na malowniczą polaną z zabytkową kapliczką na szczycie.

Pomimo że szlak zasadniczo prowadzi dołem polany, trawersując zbocze, warto z pewnością podejść do kapliczki, tym bardziej że roztacza się stamtąd piękna panorama...

Mijając drogowskazy szlak prowadząc gruntową drogą dojazdową, sprowadzi nas w kierunku kolejnej starej
chaty, gdzie zakręci w lewo wyprowadzając na rozległą piękną polanę. Na jej szczycie, w górze po prawej
stronie dostrzeżemy pomiędzy drzewami zabytkową kapliczkę z wymurowaną z kamieni z rzeźbą Chrystusa

upadającego pod Krzyżem.  Warto dodać że kapliczka  prawie do końca pierwszej  dekady XX wieku była
mocno zaniedbana, stopniowo popadając w rujne.  Na licu kamiennej ściany nałożony był zmurszały tynk.
Dopiero w tym czasie staraniem wielu ludzi związanych z górami, w szczególności którym bliski jest Beskid
Mały,  kapliczka została gruntownie wyremontowana.  Właśnie wówczas ponownie skuto uszkodzone tynki,
odsłaniając piękne lico kamiennych ścian.
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Szlak omija samą kapliczkę prowadząc  dołem polany,  można jednak do niej  podejść,  ścieżką wiodącą  jej
krawędzią. Rozpoczynając dalszy marsz w kierunku Wielkiego Gibasów Gronia, powracamy na jej właściwy
przebieg  wkrótce  po  przekroczeniu  polany  wchodząc  w  mieszany  las  początkowo  z  przewagą  drzew
liściastych.  Ścieżka  zakręcając  lekko  w  prawo  będzie  opadać  wprowadzając  w  wysoki  las  bukowo  –
świerkowy. Niedługo potem za znów wznoszącym się szlakiem dotrzemy do śródleśnego skrzyżowania. Tam
odbijamy w prawo, w górę, o czym poinformuje strzałka na drzewie. W miejscu tym rozpoczynamy mozolne

podejście pod masyw Wielkiego Gibasów Gronia,  przed nami do zdobycia około 40 metrów wysokości w

pionie. 

Rozpoczynając dalszy marsz w kierunku Wielkiego Gibasów Gronia, powracamy na szlak (o ile odwiedziliśmy kapliczkę) wchodząc w mieszany las. Ścieżka zakręcając lekko w prawo będzie
opadać wprowadzając w wysoki las bukowo – świerkowy. Niedługo potem za znów wznoszącym się szlakiem dotrzemy do śródleśnego skrzyżowania. Tam odbijamy w prawo, w górę, o
czym poinformuje strzałka na drzewie. W miejscu tym rozpoczynamy mozolne podejście pod masyw Wielkiego Gibasów Gronia, przed nami do zdobycia około 40 metrów wysokości w

pionie. Wędrując warto dostrzegać piękno nie tylko rozległych górskich panoram, ale również to mniej oczywiste, w skali makro, jak tu na dole po prawej kwitnący po zimie mech...

Szlak omija jednak samą kulminację szczytu, trawersując go z lewej strony, odbijając w kierunku Przełęczy

Pod Mladą Horą 846 m n.p.m..  Ścieżka początkowo lekko, potem nieco intensywniej opadając będzie wiodła
niskim brzozowym i olchowym młodnikiem, w kilku miejscach udostępniając w przesiekach efektowne widoki
w kierunku Potrójnej. Następnie wiodąc niskim lasem mieszanym, z rosnącą przewagą świekrów doprowadzi
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do śródleśnego siodła – Przełęczy Pod Mladą Horą 846 m n.p.m, gdzie natrafimy na kolejny węzeł szlaków. W
miejscu  tym  do  naszego  zielonego  dołączy  szlak  niebieski  prowadzący  tu  ze  Ślemienia.  Według  czasów

podawanych na  mapach dotarcie  na  przełęcz,  od  chwili  opuszczenia  rejonu  Chatki  na  Gibasów Groniu,

popularnie Gibasówki, powinno nam zająć około 45 minut. 
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Szlak omija kulminację Wielkiego Gibasów Gronia trawersując go z lewej strony, prowadząc lasem w kierunku Przełęczy Pod Mladą Horą 846 m n.p.m.

Tuż za przełęczą szlak dość intensywnie zacznie się wznosić, będzie to już podejście pod kulminację szczytu

Mladej Hory 872 m n.p.m., biorąc pod uwagę wysokość przełęczy wynoszącą 846 m n.p.m. oznacza to że do

pokonania mamy około 26 metrów deniwelacji pionowej. Nie jest to zbyt duża wartość, jednak skumulowana

na  stosunkowo  krótkim  odcinku  podejścia,  co  determinuje  jego  dość  intensywny  charakter. Po
kilkudziesięciu metrach ścieżka wyprowadzi nas na zamkniętą śródleśna polanę, w miejscu tym znajduje się
granica Rezerwatu Madohora. 

Tuż za przełęczą szlak dość intensywnie zacznie się wznosić, będzie to już podejście pod kulminację szczytu Mladej Hory 872 m n.p.m., po kilkudziesięciu metrach ścieżka wyprowadzi nas
na zamkniętą śródleśna polanę, w miejscu tym znajduje się granica Rezerwatu Madohora. Niedługo po opuszczeniu polany i pokonaniu podejścia, dostrzeżemy w górze (zdjęcie na dole po

prawej) polanę – będą to już Rozstaje Szlaków pod Mladą Horą...

Wędrując  za  trawersującą  masyw ścieżką,  wciąż  mozolnie  zdobywając  kolejne  metry  wysokości,  mijając

szczyt Mladej Hory z lewej strony, po około 15 – 20 minutach dotrzemy do krawędzi lasu, docierając do

Rozstai Szlaków pod Mladą Horą, inaczej Anulą na wysokości 910 m n.p.m., co oznacza że licząc od Chatki

Gibasówki  pokonaliśmy  łącznie  100  metrów  deniwelacji  pionowej. Było  to  równocześnie  ostatnie  tak
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intensywne podejście na naszej trasie. W miejscu tym włączamy się w czerwony szlak którym będzie podążać
podczas dalszej wędrówki. Szlak ten jest częścią Małopolskiego Szlaku Papieskiego.

Rozstaje Szlaków pod Mladą Horą, inaczej Anulą na wysokości 910 m n.p.m. – tu opuszczamy nasz zielony szlak, który jednak przez krótki czas będzie jeszcze nam towarzyszył, włączając
się w szlak czerwony w kierunku Leskowca.

Ruszając z rozstai zakręcamy za czerwonymi znakami, oraz wciąż towarzyszącym nam do niedawna szlakiem
zielonym, w prawo obierając kierunek na Leskowiec, gdzie zgodnie ze wskazaniami powinniśmy dotrzeć po
około 1 godzinie i 35 minutach. Szlak wiodący szerokim gruntowym traktem zacznie opadać w dół, na tym
odcinku towarzyszyć nam będzie również również szlak żółty który odbije wkrótce w lewo sprowadzając w dół
do  Rzyk  Praciarek  na  pętle  BUS-ów,  jeśli  ktoś  chciałby  więc  wcześniej  zakończyć  szlak  jest  to  jedna  z
możliwych alternatyw.
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Ruszając z rozstai zakręcamy za czerwonymi znakami w prawo obierając kierunek na Leskowiec, szlak kamienistym traktem zacznie opadać w dół, na tym odcinku towarzyszyć nam będzie
również również szlak żółty który odbije wkrótce w lewo sprowadzając w dół do Rzyk Praciarek na pętle BUS-ów, jeśli ktoś chciałby więc wcześniej zakończyć szlak jest to jedna z

możliwych alternatyw, po drodze mijać będziemy liczne skałki.

Zakładając że jednak zechcecie wycieczkę kontynuować ruszamy dalej za czerwonymi znakami, by po kilku
minutach rozpocząć krótkie podejście pod masyw Smrekowicy. Wędrując otwartym na lewą stronę szlakiem,
wypełnionym pyłem i  piaskiem powstałym podczas  procesu wietrzenia skał,  będziemy mogli  cieszyć oczy
widokami na okoliczne szczyty Beskidu Małego, oraz wsie i miasteczka Rzyki, Targanice,  czy odleglejszy
Andrychów. Ścieżka wijąc się wśród wyrastających z masywu skałek minie kulminację szczytu by zacząć
ponownie opadać.  Wkrótce dotrzemy do śródleśnej krzyżówki,  będzie to  Skrzyżowanie Pod Smrekowicą o

wysokości 901 m n.p.m.  – węzeł szlaków gdzie ostatecznie żegnamy się z towarzyszącym nam od początku
szlakiem zielonym, który odbija w tym miejscu w prawo sprowadzając do gminy Krzeszów i dalej do Suchej
Beskidzkiej.

Skrzyżowanie Pod Smrekowicą o wysokości 901 m n.p.m. – węzeł szlaków gdzie ostatecznie żegnamy się z towarzyszącym nam od początku szlakiem zielonym, który odbija w tym miejscu
w prawo sprowadzając do gminy Krzeszów i dalej do Suchej Beskidzkiej.

Podążając za czerwonymi znakami kierujemy się w lewo, za ponownie opadającą w dół, acz teraz wyjątkowo
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intensywnie, ścieżką.  Warto tu jeszcze dodać że szlak ten nie tylko zaliczany jest do Małopolskiego Szlaku

Papieskiego,  ale  również  Beskidzkiej  Drogi  Świętego  Jakuba.  Beskidzka  Droga  Świętego  Jakuba  z
Litmanowej na Słowacji do Ołomuńca w Czechach została wytyczona ulubionymi ścieżkami turystycznymi i
pielgrzymkowymi  Św.  Jana  Pawła  II.  Niektóre  jej  fragmenty,  jak  właśnie  opisany  tutaj,  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 mieczo-
krzyżem na niebieskim tle.

Podążając za czerwonymi znakami kierujemy się w lewo, za ponownie opadającą w dół, acz teraz wyjątkowo intensywnie, ścieżką. Warto tu jeszcze dodać że szlak ten nie tylko zaliczany
jest do Małopolskiego Szlaku Papieskiego, ale również Beskidzkiej Drogi Świętego Jakuba, która jest oznakowana białą muszlą z czerwonym mieczo-krzyżem na niebieskim tle.

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.

(na podstawie informacji z strony: www.bractwojakuboweszczyrk.pl)

Po  strawersowaniu  zboczy  Smrekowicy ścieżka  na  krótką  chwilę  się  wypoziomuje  prowadząc  lasem
mieszanym z przewagą wysokich buków dominujących na młodnikami brzozowymi,  lub świerkowymi.  W
górze  po  lewej  dostrzeżemy  kopulasty  szczyt  porośnięty  w  bukami,  ścieżka  wznosząc  się  ominie  jego
kulminację z prawej strony. Będzie to szczyt Na Beskidzie o wysokości 863 m n.p.m. i znów mijając go szlak
zacznie opadać zakręcając w prawo. Jak zresztą na pewno już dostrzegliście taka charakterystyka oparta na
krótkich podejściach, zejściach i ponownych podejściach dominuje w większości  przebiegu trasy.  Warto tu

jeszcze dodać że tuż poniżej kulminacji szczytu znajduje się efektowna wychodnia skalna.
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Po strawersowaniu zboczy Smrekowicy ścieżka na krótką chwilę się wypoziomuje, w górze po lewej dostrzeżemy kopulasty szczyt porośnięty w bukami, ścieżka wznosząc się ominie jego
kulminację z prawej strony. Będzie to szczyt Na Beskidzie o wysokości 863 m n.p.m., tuż za kulminacją szczytu znajduje się niewidoczna ze szlaku efektowna wychodnia skalna (zdjęcie na

dole po prawej).

Szlak stopniowo będzie się rozszerzał przechodząc w obszerny leśny trakt, wprowadzając nas w las bukowy z
mniejszościową domieszką innych gatunków drzew. Po drodze miniemy polanę otwartą częściowo na stronę
lewą, gdzie nasz szlak przetnie się leśną drogą gospodarczą, po lewej jego stronie dostrzeżemy również szkółkę
leśną. Niedługo miniemy ciekawą wychodnią skalaną nie widoczną jednak bezpośrednio ze szlaku. Można tu
podeprzeć się GPS-em i którąś z aplikacji do nawigacji na  szlakach turystycznych aby do niej łatwiej trafić.
Wracając na szlak po kilku minutach i pokonaniu około 800 m, dotrzemy do szczytu Potrójnej 799 m n.p.m.

gdzie po prawej stronie na zboczu dostrzeżemy efektowne skałki z niewielką niszą w podstawie.

...wracając na szlak po kilku minutach dotrzemy do szczytu Potrójnej 799 m n.p.m. gdzie po prawej stronie na zboczu dostrzeżemy efektowne skałki z niewielką niszą w podstawie.

Mijając szczyt, w przesiece pomiędzy drzewami po stronie lewej szlaku będziemy mogli zobaczyć dominujący
tu w pejzażu masyw Gancarza. Wędrując za opadającą w dół ścieżką, prowadzącą monokulturowym lasem
bukowym  po  przebyciu  około  800  m  licząc  od  startu  z  Potrójnej  dotrzemy  do  leśnego  skrzyżowania  –
Przełęczy Beskidek.  W miejscu tym nasz czerwony szlak przecina się ze znakowanym za pomocą białego
kwadratu ukośnie przekreślonego czerwoną linią szlaku skałek. Mijając rozstaje,  dotrzemy do miejsca gdy
szlak  prowadząc  krawędzią  lasu  otwartego  na  lewo,  ponownie  zacznie  się  wznosić.  Będzie  to  początek
kolejnego, a równocześnie ostatniego podejścia podczas naszego wypadu – podejście pod szczyt Leskowca.
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Mijając szczyt Potrójnej, w przesiece pomiędzy drzewami po stronie lewej szlaku będziemy mogli zobaczyć dominujący tu w pejzażu masyw Gancarza, wędrując dalej za opadającą w dół
ścieżką dotrzemy do leśnego skrzyżowania – Przełęczy Beskidek. W miejscu tym nasz czerwony szlak przecina się ze znakowanym za pomocą białego kwadratu ukośnie przekreślonego

czerwoną linią szlaku skałek. Mijając rozstaje, dotrzemy do miejsca gdy szlak prowadząc krawędzią lasu otwartego na lewo, ponownie zacznie się wznosić. Będzie to początek kolejnego, a
równocześnie ostatniego podejścia podczas naszego wypadu – podejście pod szczyt Leskowca.

Odcinek  ten,  prowadząc  w  większości  bukowym  lasem,  wśród  których  przedstawicieli  można  znaleźć

wiekowe z fantazyjnie powykręcanymi gałęziami okazy, nosi nazwę „Szlaku Buków”. Nie jest to jednak do
końca konsekwentna nazwa, ponieważ po drodze miniemy też stanowiska sosny, a nawet rzadkiej limby.

Podejście początkowo łagodne, po kilku minutach zacznie coraz intensywniej się wznosić, szlak zakręcając w
prawo przeprowadzi  nas  na drugą stronę grzbietu,  doprowadzając do kolejnej  polany.  Przed  nami  ostatnie
kilkadziesiąt metrów podejścia, po pokonaniu których wyjdziemy na rozległą polanę szczytową na Leskowcu

918 m n.p.m..

Ostatni odcinek szlaku na Leskowiec nosi nazwę „szlaku buków” nazwa ta nie jest jednak do końca konsekwentna, gdyż prócz początkowo dominujących, dorodnych tam buków,
występują tam również stanowiska innych drzew liściastych, świerka, sosny, a nawet bardzo rzadkiej w Beskidach Limby. Na dole po prawej ostatnie metry podejścia pod polanę na

szczycie Leskowca...

Widok ze szczytu oferuje panoramę o promieniu przekraczającym 270 stopni, zamkniętą częściowo lasem od
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strony wsi Rzyki. Spoglądając ze szczytu od lewej (od wschodu) zobaczymy pasmo Lubomira i Łysicy, szczyty
Beskidu  Wyspowego,  dalej  Gorce  z  charakterystycznym  szczytem  Lubonia  Wielkiego  i  Turbacza,  Pasmo
Magurskie, Pasmo Policy, widoczne za nim w sprzyjających warunkach Tatry Wysokie, Przełęcz Krowiarki,
oraz Tatry Zachodnie. Dalej dominująca w pejzażu Babia Góra, z charakterystycznym kopczykiem szczytowym
Diablakiem, Mędralowa, Jaworzyna, charakterystyczny kształt Pilska, oraz inne szczyty Beskidu Żywieckiego.
Spoglądają w dół po lewej w dolinie zobaczy wały zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Polana szczytowa na Leskowcu 918 m n.p.m., widok ze szczytu oferuje panoramę o promieniu przekraczającym 270 stopni, zamkniętą częściowo lasem od strony wsi Rzyki. Na szczycie
znajduję się również niewielka drewniana koliba, pamiątkowy krzyż, oraz marmurowa tablica upamiętniająca 100 odzyskania niepodległości przez Polskę. Spoglądając ze szczytu na wprost

dominującym elementem w pejzażu będzie masyw królowej Beskidów Babiej Góry.

Szczyt  zwyczajowo nazywano dawniej  „Beskid”,  oraz  „Hrabskie  Buty”.  Ta  ostatnia  nazwa,  do  niedawna

zapomniana,  powróciła  gdy w 2004 roku Jan Zieliński  odnalazł  zaginione kamienne pamiątkowe płyty  z

wykutymi śladami stóp. Płyty te upamiętniały wejście na szczyt hrabiego Adama Potockiego i hrabianki Mery

Wielkopolskiej. Strącone ze szczytu do pobliskiego lasu przez uciskanych pasterzy przeleżały tam aż do chwili
ich  odkrycia  i  przeniesienia  do  Schroniska  pod  Leskowcem.  Na  szczycie  znajduję  się  również  niewielka
drewniana koliba, pamiątkowy krzyż, oraz marmurowa tablica upamiętniająca 100 odzyskania niepodległości

przez  Polskę  (1918-2018  rok),  ufundowaną  przez  Stowarzyszenie  Rozwoju  Rodziny  Familiaris  Consortio
„Niezłomny i Związek Harcerstwa Polskiego Knurów Hufiec Ziemi Gliwickiej.
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Polana szczytowa na Leskowcu 918 m n.p.m.

Będąc na szczycie warto również podejść za kolibę w kierunku widocznej przesieki pomiędzy drzewami,

gdzie tuż za krawędzią lasu, roztacza się piękna panorama,  której dominującym elementem będzie masyw
Gancarza po prawej stronie, na wprost w dole dostrzeżemy zabudowania wsi Rzyki, dalej Targanic, a nieco po
prawej  odleglejszego  miasta  Andrychowa.  Po  lewej  zaś  szczyty  Czarnego  Gronia  i  Targanicy.  Jest  to

równocześnie jedyny punkt na szczycie Leskowca z którego możemy podziwiać zachód słońca co wynika z

jego orientacji.
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Będąc na szczycie warto również podejść za kolibę w kierunku widocznej przesieki pomiędzy drzewami, gdzie tuż za krawędzią lasu, roztacza się piękna panorama, której dominującym
elementem będzie masyw Gancarza. Jest to równocześnie jedyny punkt na szczycie Leskowca z którego możemy podziwiać zachód słońca co wynika z jego orientacji.

Rozpoczynając zejście ze szczytu podążamy za czerwonymi znakami w kierunku odległej o 10 minut marszu
Przełęcz Władysława Midowicza. Schodząc w oddali dostrzeżemy budynek  Schroniska PTTK Leskowiec. Tu
pora na kolejną ciekawostkę,  obiekt nosi nazwę szczytu z którego właśnie zeszliśmy, sam znajdując się na
zboczach szczytu Gronia Jana Pawła II, dawniej Jaworzyny. 

Sytuacja ta wynikła z faktu że gdy budowano schronisko szczyt ten nazywał się Leskowiec. Sąsiadujący z nim

bliźniaczy  szczyt  nazywał  się  Beskid.  Gdy  przed  I  wojną  światową  austriaccy  geodeci  i  kartografowie

wykreślali mapy tego terenu, Beskid błędnie nazwali Leskowcem, a właściwy szczyt Leskowiec zyskał miano

Jaworzyny. Lata mijały, nazwy ugruntowały się społecznie i pozostały takie do dnia dzisiejszego. Choć jednak z

małym  wyjątkiem.  Nawet  gdy  dziś  zapytamy  mieszkańca  Targoszowa  pod  jakim  szczytem  leży  jego  wieś,

odpowie bez zastanowienia „Pod Bieskidem”.

(na podstawie www.leskowiec.pttk.pl)
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Rozpoczynając zejście ze szczytu podążamy za czerwonymi znakami w kierunku odległej o 10 minut marszu Przełęcz Władysława Midowicza. Schodząc w oddali dostrzeżemy budynek
Schroniska PTTK Leskowiec.

Na Przełęczy Władysława Midowicza natrafimy na choinkę szlaków. W miejscu tym zaczyna się krótki szlak
czarny, którym będzie podążać przez najbliższą godzinę na metę naszego wypadu znajdującą się w górnej
części wsi  Rzyki Jagódki. Rozpoczynając zejście, zakręcamy na przełęczy zgodnie z drogowskazem w lewo
wchodząc w mieszany las, początkowo z przewagą buków. Po chwili ścieżka zacznie intensywnie opadać w
dół, charakterystyka ta utrzyma się aż do zejścia ze stoków Gronia Jana Pawła II nieopodal osiedle Mydlarze.

Trawersując masyw w przesiekach pomiędzy drzewami po lewej stronie szlaku żegnać nas będą widoki na
szczyty Beskidu Małego. Mniej więcej w połowie długości trasy zobaczymy po prawej stronie szlaku kapliczkę
z krzyżem i drewnianymi ławami, oraz ulokowanymi na pobliskim drzewie tabliczkami drogowskazów i nazwą
rzeczowego miejsce „Skrzyżowanie przy szlaku Białych Serc”.

Na górze po lewej Schronisko PTTK na Leskowcu widziane z Przełęcz Władysława Midowicza (tu po prawej na górze i na dole po lewej), gdzie natrafimy na choinkę szlaków, w miejscu tym
opuszczamy szlak czerwony, zakręcając w lewo i włączając się szlak czarny, który doprowadzi nas do mety szlaku w Rzykach Jagódki, mijając przełęcz szlak wprowadzi nas w mieszany las,

szybko zaczynając intensywnie opadać...
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Wędrując za wciąż intensywnie opadając szerokim kamienistym traktem po kilkunastu minutach szlak zakręci
w prawo, las po jego lewej stronie zacznie się przerzedzać, chwilę potem dostrzeżemy w dole szutrową drogę.
Szlak zakręcając w lewo doprowadzi nas do niej, gdzie zakręcamy w stronę w prawą. Warto tu dodać że po
naszej lewej zobaczymy leśny parking na którym można pozostawić własny samochód wybierając się z tego
miejsca na Leskowiec, lub jeśli ktoś będzie nas z niego odbierał, jednak jest on dostępny publicznie wyłącznie
w dni ustawowo wolne. 

Trawersując za intensywnie opadającą ścieżką masyw Gronia Jana Pawła II w przesiekach po lewej stronie szlaku żegnać nas będą widoki na pobliskie szczyty Beskidu Małego. Mniej
więcej w połowie długości trasy zobaczymy po prawej stronie szlaku kapliczkę z krzyżem i drewnianymi ławami, oraz ulokowanymi na pobliskim drzewie tabliczkami drogowskazów i nazwą

rzeczowego miejsce „Skrzyżowanie przy szlaku Białych Serc”.

Zakładając że zmierzamy na przystanek BUS/PKS, jak wspominałem zakręcamy w prawo po kilkudziesięciu
metrach mijając po stronie lewej drewnianą rzeźbę Jana Pawła II, oraz piękny przykład dawnej drewnianej

beskidzkiej architektury w postaci starej kuźni. Tuż za nią dotrzemy do asfaltowej szosy, gdzie zakręcamy w
lewo kierując się w dół. Po kilku minutach dotrzemy do mety naszego szlaku, tudzież pętli z której odjeżdżają
autobusy obsługujące linie miejskie miasta Andrychów, prywatne BUS-y i rzadkie PKS-y.
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Ostatnie metry górskiego odcinka czarnego szlaku, ścieżka wyprowadzi nas z lasu zakręcając w prawo, w dole po lewej zobaczymy leśny parking na którym można pozostawić własny
samochód wybierając się z tego miejsca na Leskowiec, lub jeśli ktoś będzie nas z niego odbierał, jednak jest on dostępny publicznie wyłącznie w dni ustawowo wolne.

Dostępność trasy / ostrzeżenia:

Trasa dostępna przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych. Dobrze oznakowana nie przedstawiająca
większych trudności w nawigacji terenowej. Jedynie w okresie zalegania pokrywy śnieżnej należy się liczyć ze
znacznymi  utrudnieniami,  szlak  może  być  tylko  częściowo,  lub  wcale  nie  przetarty.  Ze  względu  na  duża
całkowitą długość wynoszącą 19,3 km oraz dość istotną wartość sumy podejść wynosząca 841 metry, trasa
wymaga odpowiedniego przygotowania fizycznego. Jest  jednak również możliwa do przejścia przez osoby
słabiej przygotowane fizycznie, w takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę własne tempo marszu,
wydłużając stosowanie całkowity przewidywany czas przejścia, lub podzielić ją na kilka odrębnych wycieczek.

 Opuszczając las, miniemy po lewej stronie zabytkowy budynek dawnej kuźni, za którym dotrzemy do krzyżówki gdzie zakręcamy w lewo włączając się asfaltową szosę, podążając za nią w
dół po kilku minutach dotrzemy do przystanku PKS/BUS.

Szlak piękny, obfitujący w liczne ciekawostki i atrakcje przyrodnicze, predysponujące go również do turystyki
rodzinnej, możliwy również do pokonania rowerem. W przypadku chęci eksploracji jaskiń w Zamczysku, lub
Czarnych  Działach,  należy  pamiętać  o  ich  specyfice,  wymagającej  odpowiedniego  przygotowania  i
doświadczenia, nie jest wskazane zapuszczenie się do nich bez takowego.

GALERIA / album powiązany z opisem szlaku  :  

• GALERIE Z OPISANEJ TRASY: www.zyciepisanegorami.pl/galeria-kocierz-zamczysko-leskowiec-22-04-2020 

Przydatne linki:
• strona Powiatu Żywieckiego / rozkład jazdy BUS-ów na trasie Żywiec/Kocierz i odwrotnie: http://www.zywiec.powiat.pl/rozklad-jazdy/trasa-

zywiec-kocierz-kocierz-zywiec.html#.VGxzfWfIc1I
• strona Gminy Łękawica / rozkład jazdy BUS-ów: http://www.lekawica.com.pl/rozklad-jazdy-pks-bus,43.html 
• rozkład jazdy MZK Żywiec: www.mzk.zywiec.pl/rozklad-jazdy
• strona miasta Andrychów / rozkład jazdy linii obsługującej połączenie na trasie Andrychów/Rzyki i inne – http://andrychow.eu/rozklad-jazdy/
• Chatka Gibasówka / profil na Facebooku – https://www.facebook.com/pg/Chatka-Gibasy-Nocleg-Beskid-Ma%C5%82y-wwwgibasyprvpl-

297659406929785/about/?ref=page_internal 
• Chatka Gibasówka / oficjalna strona – http://gibasy.prv.pl/
• Schronisko PTTK na Leskowcu – http://www.leskowiec.pttk.pl/

Ważne telefony / e-mail:
• GOPR numer alarmowy – 985 lub 601 100 300
• międzynarodowy numer ratunkowy – 112
• Chatka Gibasówka / Chatkowy – Staszek 692-284-011 (zalecany sms)

 31   opis szlaku: „Kocierz Rychwałdzki – Zamczysko – Siodło Gibasowe – Leskowiec – Rzyki Jagódki”  /  CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org



Wykorzystane źródła: 
• Jaskinie w Czarnych Działach – https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinie_w_Czarnych_Dzia%C5%82ach
• Zamczysko na Łysinie – https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamczysko_na_%C5%81ysinie
• Leskowiec – https://pl.wikipedia.org/wiki/Leskowiec 
• Schronisko PTTK na Leskowcu / ciekawostki – http://www.leskowiec.pttk.pl/ciekawostki.html 

opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
publikacja: 09.05.2020

www.zyciepisanegorami.pl
kontakt: zyciepisanegorami@gmail.com
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