
Trasa: 
Zwardoń – Groń – Węglarze 834 m n.p.m. – Sołowy Wierch 848 m n.p.m. – rozstaje szlaków przed Przełęczą Rupienka -
Przełęcz  Rupienka  672  m  n.p.m.  –  Rupienka  –  Fibaczka  –  stoki  Ochodzitej  –  Koczy  Zamek  847  m n.p.m.  –  Przełęcz
Koniakowska 766 m n.p.m. – Polenica – Mała Gańczorka 831 m n.p.m. – Gańczorka 909 m n.p.m. – Polana Czumówka –
rozstaje szlaków pod Koralówką 898 m n.p.m. – rozstaje szlaków pod Stecówką – Dolina Czarnej Wisełki – Wisła Czarne

kraj / pasmo: 
Polska / Beskid Śląski

Szlaki:

Czasy przejść:
• Zwardoń – Groń – Węglarze 834 m n.p.m. – Stołowy Wierch 848 m n.p.m. – rozstaje szlaków przed Przełęczą

• rozstaje szlaków przed Przełęczą Rupienka – Przełęcz Rupienka – Rupienka: 15 minut / szlak:
• Rupienka – Fibaczka – stoki Ochodzitej – Koczy Zamek: 35 minut / szlak:
• Koczy  Zamek  –  Przełęcz Koniakowska –  Polenica –  Mała  Gańczorka  – Gańczorka  –  Polana Czumówka –

rozstaje szlaków pod Koralówką: 1 godzina 50 minut / szlak:
• rozstaje szlaków pod Koralówką – rozstaje szlaków pod Stecówką: 25 minut / szlak:
• rozstaje szlaków pod Stecówką – Dolina Czarnej Wisełki: 15 minut / szlak: 
•

Łączny czas przejścia trasy: 7 godziny 10 minut

Dystanse:
• Zwardoń – Groń – Węglarze – Sołowy Wierch – rozstaje szlaków przed Przełęczą Rupienka: 5,2 km
• rozstaje szlaków przed Przełęczą Rupienka – Przełęcz Rupienka – Rupienka: 0,8 km
• Rupienka – Fibaczka – stoki Ochodzitej – Koczy Zamek: 1,9 km
• Koczy Zamek – Przełęcz Koniakowska – Polenica – Mała Gańczorka – Gańczorka – Polana Czumówka – 

rozstaje szlaków pod Koralówką: 5,6 km
• rozstaje szlaków pod Koralówką – rozstaje szlaków pod Stecówką: 1,3 km 
• rozstaje szlaków pod Stecówką – Dolina Czarnej Wisełki: 0,9 km 
• Dolina Czarnej Wisełki – Wisła Czarne: 4,9 km

Łączny dystans: 20,6 km

Oznaczenia szlaków / uwagi: 
• trasa została przygotowana również jako plik do pobrania w aplikacji KaMap, w dwóch formatach, poniżej kod jaki należy podać aby pobrać 

trasę:
◦ format GPX / 261f
◦ format KML / 23fa

Start: Zwardoń / stacja PKP

Meta: Wisła Czarne / Willa Wisełka

Tytułem wstępu:

Dawno dawno temu… tak tak,  wiem, zupełnie jakbym zaczynał opis baśni,  lub przepisał  tekst  z czołówki
„Gwiezdnych  Wojen”.  Jednak  tak  właśnie  było,  dawno temu gdy dysponowałem znacznie  lepszą  formą i
możliwościami, gdy nie toczyłem tylu walk z chorobami na różnych frontach, odwiedzałem takie szlaki jak ten
na który zapraszam dziś. To że szczęśliwie udało mi się znów na niego powrócić jest dobitnym dowodem jak
wielki wyłom w murze choroby dokonało konsekwentnie i starannie prowadzone od lat leczenie. 

No  ale  nie  o  tym  wszakże  ma  być…  szlak  do  którego  lektury  opisu  zapraszam,  należy  do  jednych  z
piękniejszych, spinających podnóża Beskidu Żywieckiego z Beskidem Śląskim, prowadząc przez wyjątkowo
malownicze rejony Zwardonia i Koniakowa, aż po masyw Baraniej Góry. Jest to jednak też szlak o stosunkowo
dużych wymaganiach kondycyjnych, o łącznej długości nieco ponad 20,5 km, obfitujący w liczne podejścia. Z
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pewnością jednak wart wysiłku… zapraszam do lektury opisu.

Po latach nieobecności udało mi się powrócić na dłuższe szlaki, taki jak opisany w tym tekście, ciesząc się z odkrywania cudów tych miejsc na nowo, tu na obu zdjęciach na polanie za
rozstajami szlaków pod Koralówką.

Opis i charakterystyka trasy:

Naszą  marszrutę  zaczynamy  od  dotarcia  w  rejon  stacji  PKP w  Zwardoniu.  Ze  względu  na  fakt  że  trasę
rozpoczynamy i  kończymy w dwóch bardzo oddalonych od siebie miejscach,  zalecane  jest  skorzystanie z
środków  transportu  publicznego.  Dotarcie  do  Zwardonia  nie  powinno  stanowić  żadnego  problemu,  gdyż
kursują tam liczne regularne połączanie kolejkowe z Katowic przez Bielsko-Białą i Żywiec.

Nasz wypad zaczynamy od dotarcia do stacji PKP w Zwardoniu, kursują tam liczne i regularne połączenia z Katowic przez Bielsko-Białą i Żywiec, od wczesnych godzin rannych do późnego
wieczora.

Po dotarciu w rejon dworca PKP w Zwardoniu,  udajemy się  przed budynek,  zakręcając  za chodnikiem w
prawo. Wkrótce po przeciwnej stronie drogi mienimy mapę i drogowskazy, a wśród nich interesujący nas ze
szlakiem niebieskim w kierunku Rupienki i dalej Baraniej Góry. Podążając cały czas za chodnikiem zmierzamy
w górę,  po kilkudziesięciu metrach po lewej miniemy parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Tuż
obok szosa przetnie się z dołączającą od prawej inną drogą prowadząca przez most nad torami kolejowymi. Tu
właśnie zakręcamy w prawo na wiadukt zmierzając na jego drugą stronę.

Po dotarciu w rejon dworca PKP w Zwardoniu, udajemy się przed budynek, zakręcając w prawo zmierzając za szosą w górę...

Tam droga ponownie się rozwidla, w tym miejscu pierwsza ważna uwaga nawigacyjna, otóż większość map
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pokazuje  błędny  przebieg  szlaku  niebieskiego,  wskazując  jakoby  odbija  on  tu  w  lewo  w  kierunku  tzw

Wężowej Góry, prowadzając dalej przez pola w kierunku mostu nad drogą transgraniczną S69. Tymczasem w
rzeczywistości szlak zakręca za mostem w prawo, podążając za szosą, mijając po lewej prywatne domy, po

prawej  skarpę  i  bocznice  kolejowe  stacji  PKP  Zwardoń.  Zaś  po  niecałych  200m  zakręcając  w  lewo

wprowadzając pomiędzy prywatne zabudowania, mijając po prawej charakterystyczną zabytkową drewnianą

chupę.

Podążając ze stacji PKP  w górę chodnikiem, po kilku minutach po lewej miniemy charakterystyczny dom, a za nim parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Tuż obok szosa przetnie
się z dołączającą od prawej inną drogą prowadząca przez most nad torami kolejowymi. Tu właśnie zakręcamy w prawo na wiadukt zmierzając na jego drugą stronę...

W dalszej części szlak przez cały czas prowadzi wzdłuż szosy, która po chwili wyprowadzi nas na wzniesienie,
otwierając  przed  nami  piękne,  obszerne  widoki.  W  dole  po  prawej  dostrzeżemy  punk  celny  przejścia
granicznego w Zwardoniu. My wciąż podążając za szosą zakręcamy wpierw w lewo, potem w prawo zbliżając
się mostu drogowego nad wspomnianą szosą S69. Jeśli mielibyśmy się trzymać marszruty z niektórych map,

to właśnie w tym rejonie po lewej powinniśmy wyjść na most. Wciąż wędrując za szosą przekraczamy most,
za którym szosa lekko zakręcając zacznie opadać w dół, gdzie po lewej zobaczymy budynek prywatnego domu
wczasowego „Granit”.

 3   opis szlaku: „Zwardoń – Rupienka – Koczy Zamek – Gańczorka – Dolina Czarnej Wisełki – Wisła Czarne”  /  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



Po przekroczeniu wiaduktu drogowego, docieramy do kolejowego rozwidlanie, tam wbrew temu co podają niektóre z map, zakręcamy za znakami w prawo, idąc wzdłuż domów po lewej i
skarpy z widoczną stacją PKP w Zwardoniu po prawej. Po niecałych 200m zakręcając w lewo wprowadzając pomiędzy prywatne zabudowania, mijając po prawej charakterystyczną

zabytkową drewnianą chupę, a następnie podążamy za wijącą się wstęgą szosy, w kierunku mostu drogowego nad transgraniczną szosą S69. Po drodze miniemy (po lewej stronie) piękny
stary dom, a po prawej widoczny w oddali punkt celny w Zwardoniu.

Mijając go szosa zacznie wznosić, by po krótkim podejściu doprowadzić nas do krzyżówki. Patrząc na wprost,
po przeciwnej stronie drogi dostrzeżmy niebieski znak. Przekraczając szosę zakręcamy w lewo podążając w
górę chodnikiem wzdłuż niej. Po pokonaniu niewielkiego wzniesienia, wciąż wędrując za drogą opadającą w
dół,  po  chwili  szosa  ponownie  się  wznosząc  zakręci  w lewo,  w miejscu  tym wskazane jest  zachowanie

wzmożonej czujności, gdyż tuż przed zakrętem nasz szlak opuści szosę zakręcając w prawo, w górę,  za

drogą gospodarczą z kamiennych płyt. Oznakowanie tego miejsca pozostawia wiele do życzenia, szczególnie
w okresie gdy drzewa posiadają listowie, które przesłania znaki.
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Po przekroczeniu mostu szosa lekko zakręcając zacznie opadać w dół, gdzie po lewej zobaczymy budynek prywatnego domu wczasowego „Granit” (zdjęcie na dole po lewej). Mijając go
szosa zacznie wznosić, by po krótkim podejściu doprowadzić nas do krzyżówki. Patrząc na wprost, po przeciwnej stronie drogi dostrzeżmy niebieski znak. Przekraczając szosę zakręcamy

w lewo podążając w górę chodnikiem wzdłuż niej...

Jest to również miejsca gdzie wreszcie na dłużej opuścimy asfalt i beton trotuarów. Po pokonaniu krótkiego
intensywnego  podejścia  przez  las  mieszany,  dotrzemy  do  polany  otwartej  na  prawo  w  kierunku  szczytu
Kobyłkuli i dalej Beskidu Żywieckiego. Mijając po prawej stronie zbudowania gospodarcze podążamy polną
drogą  w  górę,  trawersując  zbocza  Węglarze.  Po  drodze  miniemy  charakterystyczny  punk  widokowy  z

ławeczką.  Wkrótce  potem  ścieżka  zakręci  w  lewo  wyrywając  w  górę.  W  miejscu  tym  rozpoczynamy
zasadnicze podejście pod szczyt Sołowy Wierch.
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zdjęcia od góry od lewej: Po pokonaniu niewielkiego wzniesienia, wciąż wędrując za drogą opadającą w dół, po chwili szosa ponownie się wznosząc zakręci w lewo, w miejscu tym
wskazane jest zachowanie wzmożonej czujności, gdyż tuż przed zakrętem nasz szlak opuści szosę zakręcając w prawo, w górę, za drogą gospodarczą z kamiennych płyt. Po kilkudziesięciu
metrach, minięciu „zielonej bramy” z młodników i krzewów, dotrzemy do charakterystycznego punktu widokowego z ławeczką, wkrótce potem szlak zakręci w lewo o czym poinformuje znak

na słupie, rozpoczniemy podejście, początkowo drogą z betonowych płyt w stronę Sołowego Wierchu.

Ścieżka prężąc się w górę, poprowadzi nas początkowo lasem mieszanym, by nie długo potem wyprowadzić na
malowniczą rozległą polanę, otwartą na prawą stronę. Mijamy ją wciąż mozolnie zdobywając kolejne metry
wysokości, by po około 200 metrach ponownie wejść w krótki i  rzadki las. Po jego przekroczeniu ścieżka
otworzy  się  na  prawo,  ponownie  rozpościerając  przed  nami  malownicze  panoramy,  co  zresztą  będzie
charakterystyczna cechą tego szlaku. Po prawej  w przesiekach pomiędzy drzewami,  dostrzeżemy w oddali
charakterystyczny pozbawiony drzew szczyt z nadajnikiem, to nasz kolejny cel – Ochodzita. Niedługo potem
ścieżka  lekko  się  wznosząc  ponownie  wprowadzi  w  las,  gdzie  wkrótce  mieniem  słabo  wyodrębniony,

nieopisany szczyt Sołowy Wierch 848m n.p.m..
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Polana pod Sołowym Wierchem

Mijając polanę pod Sołowym szczytem ścieżka wciąż się wznosząc przeprowadzi nas przez rzadki, niewielki las by po chwili wyprowadzić na otwartą przestrzeń, z miejsca tego roztaczają
się piękne panoramy, spoglądając w prawo (zdjęcie po prawej na dole) dostrzeżemy w oddali charakterystyczny pozbawiony drzew szczyt z nadajnikiem, to nasz kolejny cel – Ochodzita. 

Na szczycie zakręcamy za znakami w prawo, wychodząc wkrótce na krawędź lasu i podążając w dół za szeroką
leśną  drogą.  Rozpoczynamy  zejście  z  Sołowego  Wierchu  w  kierunku  Przełęczy  Rupienka. Wytracając
wysokość, po około 300 metrach ścieżka zakręci w prawo, w las mieszany by lawirując pomiędzy drzewami
wypoziomować się doprowadzając na śródleśną polaną, tam na wprost pomiędzy dorodnymi świerkami, tak
właściwymi  dla  tych  terenów,  zobaczymy  kopułę  Ochodzitej.  Mijając  polanę  ścieżka  ponownie  opadając
zakręci w lewo by po kilku minutach doprowadzić do śródleśnego siodła otoczonego takimi samymi pięknymi
świerkami. W miejscu tym zakręcamy w lewo w stronę widocznej w dole szosy. Tam ponownie zakręcamy, tym
razem w prawo, podążając dalej wzdłuż drogi.
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Sołowy Wierch 848m n.p.m. ruszając w dalszą drogę zakręcamy w prawo za znakami...

...wychodząc na szeroki leśny trakt otoczmy niskim lasem, szlak cały czas opadając po kilkudziesięciu metrach zakręci w prawo o czym poinformuje stosowany znak na drzewie, by
następnie wprowadzić w las. Wędrując spotkamy również pod polskim oznakowaniem szlaku słowackie plakietki z flagą Unii Europejskiej. Charakterystyczną cechą beskidzkich szlaków są

skryte w cieniu lasów mokradła, często porośnięte efektowną zieloną rzęsą glonów i mchów...

Niedługo potem dotrzemy do centrum Przełęczy Rupienka 672m n.p.m., natrafimy tam po lewej stronie szosy

drogowskaz. Dotarcie do tego miejsca nie powinno nam zająć więcej niż 1 godzinę 40 minut. W miejscu tym
w lewo odbija zielony szlak prowadzący do Jaworzynki Trzycatek i Jaworzynki Czadeczka. My podążając
nadal za niebieskimi znakami ruszamy nadal za szosą w dół. Po kilkuset metrach docieramy do otwartej części
przełęczy, po lewej mijając budynek prywatnego pensjonatu, po prawej piętrzące się po stokach Ochodzity
prywatne domostwa.
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Wytracając wysokość, po około 300 metrach ścieżka zakręci w prawo, w las mieszany by lawirując pomiędzy drzewami wypoziomować się doprowadzając na śródleśną polaną, tam na
wprost pomiędzy dorodnymi świerkami,, zobaczymy kopułę Ochodzity...

Wędrując dalej szlak wciąż opadając zakręci po chwili w lewo wyprowadzając na krawędź siodła, gdzie w dole dostrzeżemy asfaltową szosę...

...będzie to już skraj Przełęczy Rupienka 672m n.p.m. – po zejściu do szosy, zakręcamy w prawo podążając wzdłuż niej w stronę kopuły Ochodizty.

Przed nami krótkie podejście, na szczycie którego docieramy do kolejnego skrzyżowania. Podobnie jak miało
to miejsce wcześniej po przeciwnej stronie dostrzeżemy niebieski znak na drzewie, oraz kolejny drogowskaz.
Przechodzimy  szosę  zakręcając  w  lewo,  trzymając  się  jej  prawej  krawędzi.  Na  drogowskazie  zobaczymy
informację  na  temat  przebiegu  naszego  szlaku,  jak  i  towarzyszącego  nam  chwilowo  szlaku  żółtego,
prowadzącego do Wisły Głębce przez Koźińce.
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Na Przełęczy Rupienka 672m n.p.m. trafimy na drogowskaz, my podążając nadal za szlakiem niebieskim zmierzamy w górę za szosą mijając po lewej   budynek pensjonatu, po prawej
piętrzące się po stokach Ochodzity prywatne domostwa. Przed nami krótkie podejście, na szczycie którego docieramy do kolejnego skrzyżowania. Podobnie jak miało to miejsce wcześniej

po przeciwnej stronie dostrzeżemy niebieski znak na drzewie, oraz kolejny drogowskaz. Przechodzimy szosę zakręcając w lewo, trzymając się jej prawej krawędzi.

Podążając w górę, po około 100 m, po prawej stronie drogi, tuż przy kolejnej krzyżówce, zobaczymy niewielką
murowaną kapliczkę, w miejscu tym opuszczamy główną szosę, oraz szlak żółty, odbijając w prawo w kolejną
początkowo asfaltową, szybko jednak przechodzącą w wykładaną betonowymi płytami, drogę. Czeka nas teraz

dość intensywne podejście pod Ochodzitę, przy czym szlak nie dochodzi do samego szczytu, odbija po około

200 metrach w prawo, trawersując szczyt, prowadząc z pominięciem jego kulminacji w kierunku Przełęczy

Koniakowskiej.

Podążając w górę, po około 100 m, po prawej stronie drogi, tuż przy kolejnej krzyżówce, zobaczymy niewielką murowaną kapliczkę, w miejscu tym opuszczamy główną szosę, oraz szlak
żółty, odbijając w prawo w kolejną początkowo asfaltową, szybko jednak przechodzącą w wykładaną betonowymi płytami, po kilkudziesięciu metrach zakręcamy w prawo trawersując

zbocza Ochodzity...

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby na Ochodzitą, która jest pięknym punktem widokowym, z czego

zresztą powodu bywa licznie odwiedzana przez fotografów. By dotrzeć na szczyt możemy podążać nadal

prosto w górę za ścieżką prowadzącą w stronę lasu. Jej przebieg jest dość oczywisty, a sama kulminacja

szczytu dobrze widoczna. Powrót na szlak też nie powinien nastręczyć żadnych problemów, możemy zejść z

niego wprost na Przełęcz Koniakowską ponownie włączając się w nasz niebieski szlak.
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Trawersując zbocza Ochodzity po prawej będziemy mogli podziewać piękne panoramy na szczyty Beskidu Żywieckiego, oraz mijać… liczne krzewy ostrężyn

Sam będąc  zbyt  wcześniej  w tym miejscu  aby  cieszyć  się  z  dobrego światła  umożliwiającego wykonanie
pięknych fotografii (lub zbyt późno w zależności od spojrzenia na tą sprawę) podążałem za szlakiem. Jak już
wiemy zakręca on w prawo, w polną dróżkę, cały czas się wznosząc i trawersując zbocza Ochodzity. Po prawej
stronie  będziemy  mogli  podziwiać  imponującą  panoramę,  na  pobliskie  szczyty  Złamane,  Skalanka,  czy
Sobczakowej Grapy, jak i odleglejsze szczyty Beskidu Żywieckiego, w dole zaś rozsypane po polach i łąkach
zabudowania prywatnych domów. Po lewej zaś zobaczymy charakterystyczny nadajnik na szczycie Ochodzitej.

...wędrując zboczami Ochodzity, po lewej zobaczymy charakterystyczny nadajnik na szczycie

Po kilkunastu minutach podchodzenia,  ścieżka wprowadzi w niewielki  lasek, by chwilę potem łagodniejąc,
zacząć opadać,  wyprowadzając na krawędź rozległej  Przełęczy Koniakowskiej.  Z miejsca tego roztacza się
piękny widok na niewielką beskidzką wioskę, z rozsianymi po stokach zabudowaniami, nad którymi po prawej
w tle  dostrzeżemy masyw Romanki,  Rysianki  i  Boraczej.  Podążając  przez  zieloną  z  drzew bramę,  drogą
gruntową idziemy w stronę  pierwszych  zabudowań.  Tu droga  przejdzie  w asfaltową prowadząc  pomiędzy
domami. Zakręcając wpierw w prawo, a następnie w lewo doprowadzi nas w końcu do krawędzi głównej szosy
(drogi krajowej 943) prowadzącej przez Przełęcz Koniakowską do Koniakowa i dalej Istebnej.
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Po strawersowaniu zboczy Ochodzity, dotrzemy na krawędź polnej drogi prowadzącej w stronę zabudowań rozsianych po Przełęczy Koniakowskiej, podążając za nią wchodzimy pomiędzy
zabudowania, włączając się w drogę dojazdową do posesji, klucząc za nią dotrzemy do głównej szosy (droga krajowa nr 943) prowadzącą przez Przełęcz Koniakowską. 

Dotarłszy do tego miejsca,  zakręcamy w prawo,  o czym poinformuje nas strzałka na drzewie przy szosie,
możemy też od razu przejść na jej drugą stronę. Niedługo potem po lewej zobaczymy przystanek PKS / BUS, a
za  nim  parking,  na  który  zakręcamy,  tuż  obok  wjazdu  na  niego  po  lewej  stronie  natrafimy  na  kolejny
drogowskaz.  Obok parkingu znajduje się  Dom Wczasowy Koronka z ogólnodostępną restauracją. Mijamy

budynek wciąż podążając za szosą, już nie główną lecz prowadzącą obok DW Koronka, szlak prowadząc jej
krawędzią zakręca w dół w lewo, opuszczając Przełęcz Koniakowską. Ja jednak zachęcam do poświęcenia

kilkunasty minut i odwiedzenia pobliskiego szczyty Koczy Zamek.
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Dotarłszy do krawędzi szosy (droga krajowa nr 943) zakręcamy w prawo, o czym poinformuje nas stosowna strzałka na drzewie, możemy też od razu przekroczyć szosę i podążając jej
krawędzią zmierzać do widocznego po lewej stronie przystanku BUS / PKS, oraz zlokalizowanego za nim parkingu przy DW Koronka. Po lewej na dole rozkład jazdy z wymienionego

przystanku na Przełęczy Koniakowskiej, połączenia obsługiwane są przez prywatnego przenośnika WISPOL. Tuż obok parkingu natrafimy również na choinkę szlaków, wskazującej dalszy
przebieg naszego niebieskiego szlaku. Sprzed DW Koronka roztacza się piękna panorama na okoliczne szczyty, podążając wzdłuż budynku, krawędzią prowadzącej tamtędy drogi

zmieszamy w górę...

By tam dotrzeć, zamiast zakręcać w dół w lewo, idąc prosto przecinamy drogę, kierując się na widoczne z
daleka  niewielkie  wzniesienie.  Ścieżka  prowadzi  tuż  obok  jaru  w którym dostrzeżemy  otwarte  skalane

zbocze szczytu. Po kilku minutach i pokonaniu podejścia wkroczymy na szczyt Koczego Zamku 847m n.p.m,
również on jest wspaniałym punktem widokowym na szczyty Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Słowackie
szczyty Beskidu Kisuckiego i Jawornika. Znajduje się tam również pamiątkowy krzyż i kamienny postument z
tablicą dedykowaną pamięci żołnierzy Armii Krajowej, oraz harcerzom Szarych Szeregów Ziemi Beskidzkiej
poległych w obronie ojczyzny podczas drugiej wojny światowej.
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Będąc na Przełęczy Koniakowskiej z pewnością warto poświęcić kilkanaście minut na odwiedzenie pobliskiego szczytu Koczy Zamek 847m n.p.m, by tam dotrzeć, zamiast zakręcać w dół w
lewo obok DW Koronka, idąc prosto przecinamy drogę, kierując się na widoczne z daleka niewielkie wzniesienie. Ścieżka prowadzi tuż obok jaru w którym dostrzeżemy otwarte skalane
zbocze szczytu, następnie po pokonaniu krótkiego podejścia staniemy na szczycie gdzie natrafimy na pamiątkowy krzyż i tablicę, miejsce to jest również pięknym punktem widokowym.

Na szlak powracamy ze szczytu tą samą drogą, dotarłszy do szosy, zakręcamy w prawo, podążając za nią w dół,
przechodząc  na drugą stronę  Przełęczy  Koniakowskiej.  Przed  nami piękny widok na pofalowane łagodnie
wzgórza i doliny, obsypane mniej lub bardziej zgrupowanymi budynkami domów, pomiędzy nimi szachownice
pól uprawnych, oraz wijące się wstęgi dróg dojazdowych do posesji. Całości widoku dopełnia masyw Baraniej

Góry w stronę którego zmierzamy, oraz poprzedzający go masyw Gańczorki.
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Z Koczego Zamku na szlak powracamy ze szczytu tą samą drogą, dotarłszy do szosy, zakręcamy w prawo, podążając za nią w dół, przechodząc na drugą stronę Przełęczy Koniakowskiej.
Przed nami piękny widok na pofalowane łagodnie wzgórza i doliny, obsypane mniej lub bardziej zgrupowanymi budynkami domów...

Po kolejnych kilkunastu minutach podążania za zakręcającą łagodnie w prawo szosą, dotrzemy do krzyżówki,
oraz zlokalizowanego tuż obok bielonego, bielonego krzyża. Mijamy skrzyżowanie wciąż kierując się w dół, w
kierunku siodła i kolejnej krzyżówki. My jednak nie bacząc na nie, podążamy cały czas prosto w kierunku
dobrze widocznego, częściowo zalesionego szczytu. Wędrując z pewnością warto rozglądać się wokół, jak i za
siebie… po lewej  pejzaż  zdominuje  masyw Ochodzity,  po  prawej  szczyty  Beskidu  Żywieckiego,  za  nami
Przełęczy Koniakowskiej.

Po kolejnych kilkunastu minutach podążania za zakręcającą łagodnie w prawo szosą, dotrzemy do krzyżówki, oraz zlokalizowanego tuż obok bielonego, bielonego krzyża. Mijamy
skrzyżowanie wciąż kierując się w dół, w kierunku siodła i kolejnej krzyżówki, podążając prosto w kierunku wzniesienia otoczonego z częściowo porośniętym szczytem przez las...

Czeka  nas  teraz  dość  intensywne  podejście  szosą  wśród  zabudowań  w  kierunku  wspomnianego  lasu  na
wzniesieniu. Pokonawszy je i dotarłszy w rejon krawędzi lasu, szosa się urywa, a my opuszczamy ją odbijamy
w  prawo  na  leśną  drogę  prowadzącą  do  szlabanu  wytaczającego  zakres  Obszaru  Natura  2000  Beskidu

Śląskiego. Mijamy  szlaban  podążając  lekko  opadającą  leśną  drogą  lasem  mieszanym  z  przewagą  drzew
liściastych. W miejscu tym należy zachować wzmożoną czujność, o czym zresztą poinformują nas stosowne
znaki  (wykrzyknik),  nasza  droga  przecina  się  tu  z  inna  leśną  drogą  gospodarczą,  my zakręcamy w lewo
rozpoczynając zejście w dół.
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...po drodze warto rozglądać się wokół, otaczać nas będą piękne widoki po lewej pejzaż zdominuje masyw Ochodzity, po prawej szczyty Beskidu Żywieckiego, za nami Przełęczy
Koniakowskiej. Pokonawszy podejście, dotarłszy w rejon krawędzi lasu, szosa się urywa, a my opuszczamy ją odbijamy w prawo na leśną drogę prowadzącą do szlabanu wytaczającego

zakres Obszaru Natura 2000 Beskidu Śląskiego. Podążając za szlakiem dotrzemy po chwili do śródleśnego skrzyżowania, gdzie zakręcamy w lewo…

Chwilę potem po prawej mienimy prywatny dom, a po przejściu kolejnych kilkudziesięciu metrów ścieżka
wyprowadzi nas na malowniczą, częściowo zalesioną polanę. Szlak zakręcając wpierw w lewo, następnie po
pokonaniu krótkiego podejścia w prawo,  prowadząc  wśród wysokich istebniańskich  świerków,  trawersując
zbocze Polenicy, sprowadzając na śródleśne słabo wyodrębnione siodło. Tam ponownie zakręcając w prawo
ścieżka zacznie się wznosić, by po minięciu niewielkiego młodnika wyprowadzić na kolejną polankę.
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Chwilę potem po prawej mienimy prywatny dom, a po przejściu kolejnych kilkudziesięciu metrów ścieżka wyprowadzi nas na malowniczą, częściowo zalesioną polanę. Szlak zakręcając
wpierw w lewo, następnie po pokonaniu krótkiego podejścia w prawo, prowadząc wśród wysokich istebniańskich świerków, trawersując zbocze Polenicy...

W miejscu tym rozpoczyna się tu ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza prowadząca do źródeł rzeki Olzy, o czym
poinformuje  nas  tablica  i  drogowskaz.  Jeśli  chcielibyśmy  je  odwiedzić  należy  pamiętać  że  według

drogowskazu zajmie nam to w jedną stronę około 30 minut, co oznacza około godzinną stratę nie licząc

czasu  jaki  spędzimy  przy  źródle.  Mijając  polanę  ponownie  wkraczamy  w  las  mieszany,  z  przewagą
skarłowaciałych  brzóz  i  jarzębin.  Szlak  prowadząc  w  górę,  będzie  chwilami  otwierał  się  po  prawej  na
malownicze panoramy obejmujące Beskid Żywiecki. Po drodze miniemy, trawersując go z prawej szczyt Małej
Gańczorki.
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Szlak trawersując doprowadzi nas śródleśną polanę pomiędzy Polenicą, a Małą Gańczorką, w miejscu tym natrafimy na tablicę informacyjną i drogowskaz prowadzący do źródeł rzeki Olzy.
Wędrując warto też zwrócić uwagę na piękną szatę roślinną Beskidu Śląskiego...

Po kilkunastu minutach szlak odbije w lewo, ostro wyrywając w górę. Zmieni się też struktura samego szlaku,
wypełni go żwir skalny ze zwietrzałych zlepieńców i piaskowców, oraz wystające z gruntu głazy. Będzie to już
ostatni  fragment  podejścia  pod właściwy szczyt  Gańczorki,  zanim jednak tam dotrzemy czeka  nas  jednak
jeszcze nieco trudu, zdobywając kolejne metry wysokości. Po przejściu przez młodnik, szlak wyprowadzi nas
na otwartą na prawo polaną, zamkniętą od lewej charakterystyczną formacją skalną z niewielką jaskinią, znaną
pod  nazwą  Groty  w  Gańczorce.  Nazwa  szczytu,  według  lokalnego  podania,  pochodzi  od  garncarza  (w
miejscowej gwarze: gańczorza), który miał tutaj mieszkać w samotności i tu umrzeć samobójczą śmiercią. Inne
podania mówią, że miało to być miejsce tracenia skazańców i grzebania samobójców. 

(źródło: wikipedia)
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Mijając polanę ponownie wkraczamy w las mieszany, z przewagą skarłowaciałych brzóz i jarzębin. Szlak prowadząc w górę, będzie chwilami otwierał się po prawej na malownicze panoramy
obejmujące Beskid Żywiecki. Po drodze miniemy, trawersując go z prawej szczyt Małej Gańczorki. Wkrótce potem ścieżka zakręci w lewo ostro wyrywając w górę, zmieni się też jej

charakter, wypełni go żwir skalny ze zwietrzałych zlepieńców i piaskowców, oraz wystające z gruntu głazy. Będzie to już ostatni fragment podejścia pod właściwy szczyt Gańczorki, po
pokonaniu podejścia ścieżka poprowadzi otwartym terenem otwierając przed nami piękne widoki na beskidzkie szczyt na prawo i za nami, oraz skalne wychodnie Gańczorki po lewej...

Mijając po lewej ściany skalnego muru, podążając za wciąż wznoszącą się ścieżką dotrzemy do kulminacji

szczytu Gańczorki 909m n.p.m.. Mijając go szlak opadając zakręci w prawo, prowadząc lasem mieszanym z
przewagę  drzew  liściastych.  Po  kilkunastu  minutach  dotrzemy  do  malowniczej,  nie  tyle  ze  względów
widokowych, ale przede wszystkim bogatej  szaty roślinnej  Polany Czumówka.  Tuż za nią szlak ponownie,
zrazu delikatnie, potem coraz bardziej intensywnie zacznie się wznosić w górę. Po kolejnych kilku minutach
doprowadzi  nas  na skrzyżowanie leśnych dróg,  tu zakręcamy w lawo.  W miejscu tym łączymy się też ze

szlakiem żółtym.
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...mijając po lewej ściany skalnego muru, podążając za wciąż wznoszącą się ścieżką dotrzemy do kulminacji szczytu Gańczorki 909m n.p.m..

Po około 200 metrach podejścia dotrzemy do kolejnego rozstajów szlaków pod Koralówką. Natrafimy tam na

ważne dla dalszego przebiegu wycieczki drogowskazy. W miejscu tym opuszczamy bowiem nasz niebieski

szlak, który zakręca w prawo, prowadząc w górę w kierunku Schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią

Górą. Włączamy się w krótki, rozpoczynający się tu łącznikowy szlak czarny. Tak oto po około 4 godzinach 15
minutach (według mapy) przebywszy piękne rejony otaczające Zwardoń, oraz Koniaków, pokonawszy blisko

14 km docieramy do stóp masywu Baraniej Góry…

Na górze po lewej i prawej Polana Czumówka – niedługo po minięciu polany i pokonaniu krótkiego podejścia natrafimy na skrzyżowanie leśnych dróg gospodarczych, w miejscu tym
zakręcamy w lewo, włączając się w prowadzący tamtędy szlak żółty. Podążając razem z nim, wciąż w górę, po kilku minutach dotrzemy do rozwidlenia szlaków Pod Koralówką.

Włączając się we wspomniany czarny szlak zakręcamy za znakami w lewo podążając za opadającą w dół drogą
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gospodarczą, która po chwili zakręci łagodnie prawo. Warto tu dodać że wędrując miniemy zlokalizowane po
lewej  stronie  kilkadziesiąt  metrów  poniżej  drogi,  schronisko  studenckie  Chatka  Akt.  Po  około  piętnastu
minutach dotrzemy szczytu otwartej na lewo polany.  Warto tu zatrzymać się na kilka minut, oraz zejść ze
szlaku nieco niżej w dół polaną.

Na rozstajach szlaków Pod Koralówką opuszczamy nasz niebieski szlak, który zakręca w tym miejscu w prawo prowadząc dalej w stronę schroniska PTTK na Przysłopie (pod Baranią Górą),
włączając się w rozpoczynający się tu krótki łącznikowy szlak czarny...

Z  miejsca  tego  roztacza  się  wspaniała  panorama,  której  nie  zobaczymy  już  w  dalszym  przebiegu  naszej
marszruty.  W dole  wśród  falujących  wzgórz  dostrzeżemy zabudowania  Koniakowa i  Istebnej,  ponad  nimi
szczyty Beskidu Żywieckiego, po prawej słowackie szczyty Beskidów Kisuckich i Jaworników, po lewej zaś
kopułę miniętego szczytu Ochodzitej. Nacieszywszy oczy pięknymi widokami wracamy na szlak, by po chwili
dotrzeć do kolejnego śródleśnego skrzyżowania. Tam kończy się łącznikowy szlak czarny, przecinając się ze
szlakiem czerwonym, prowadzącym w lewo w kierunku Stecówki i dalej Przełęczy Kubalonka, oraz w prawo
do Doliny Czarnej Wisełki.
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Po około piętnastu minutach wędrówki czarnym szlakiem łącznikowym dotrzemy do szczytu otwartej na lewo polany. Warto tu zatrzymać się na kilka minut, oraz zejść ze szlaku nieco niżej
w dół polaną. Roztaczając się stamtąd piękne panoramy, których nie będziemy mogli już później podziwiać, w tym szczyty Beskidu Żywieckiego, po prawej słowackie szczyty Beskidów
Kisuckich i Jaworników, po lewej zaś kopułę miniętego szczytu Ochodzitej, a na pierwszym planie rozrzucone zabudowania Koniakowa i Istebnej, po lewej na dole malowniczo położona

wioska Istebna Wojtasze.

Sam zdecydowałem się na ten ostatni wariant i ten został tu opisany, tudzież zejście do Doliny Czarnej Wisełki,
oraz  dalej  Wisły Czarne.  Jeśli  wybraliśmy również  ten sam kierunek,  na  krzyżówce zakręcamy w prawo,
rozpoczynając zejście  do dna doliny którym płynie Czarna Wisełka.  Dotarcie tam nie powinno nam zająć
więcej niż kilkanaście minut. Dotarłszy do doliny, zakręcamy w lewo, włączając się w prowadzącą jej dnem tuż
obok koryta potoku asfaltowej drogi dojazdowej do schroniska PTTK na Przysłopie.
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Ruszając z polany powracamy tą samą drogą na czarny szlak, wkrótce potem dotrzemy do rozstajów szlaków gdzie kończy się szlak czarny. Napotkamy tam szlak czerwony prowadzący w
lewo w stronę Stecówki, a w prawo w interesującym nas kierunku – do dna doliny Czarnej Wisełki (zdjęcie na dole pośrodku i po prawej)

Ostatni  odcinek  naszej  wycieczki  prowadzi  cały  czas  opadającą  lekko  w  dół  szosą,  prowadzącą  obok
tworzącego wiele efektownych kaskad i progów wodnych potoku Czarnej Wisełki. Wędrówka przez dolinę do
jej  wylotu w Wiśle Czarne nie powinna nam zając więcej  niż  godzinę dziesięć minut (według mapy, sam
zakładałbym tu raczej około półtorej godziny niespiesznego marszu). Pokonawszy ten dystans dotrzemy do
parkingu tuż przy wlocie do doliny kończąc naszą wędrówkę. 

Ostatni odcinek szlaku prowadzi szosą doliną Czarnej Wisełki, w kierunku jej wylotu w Wiśle Czarne.

Jeśli  chcemy skorzystać  z  środków transportu  publicznego zmuszeni  będziemy jeszcze  podejść  około 250
metrów do najbliższego przystanku PKS / BUS, przy czym w takim przypadku warto wcześniej zapoznać się z
rozkładami jazdy dla tego rejonu. Należy też się liczyć z tym że ostatnie PKS i BUS-y odjeżdżają z tego
miejsca  stosunkowo wcześniej,  z  tego  względu  jeśli  nie  będziemy  w stanie  zdążyć  na  żaden  z  nich,  ani
zorganizować  nikogo  kto  by  po  nas  podjechał,  można  rozważyć  przebycie  opisanej  trasy  w  kierunku
odwrotnym, warunkując to zacznie częstszymi i kursującymi do późnego wieczora pociągami.
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Po lewej kaskady Czarnej Wisełki, podczas zejścia doliną do Wisły Czarne, po prawej autor – ostatni odcinek szlaku przyszło mi pokonywać w deszczu, nic jednak nie zburzyło mojej
radości z pokonania tego pięknego szlaku do czego i was zachęcam...

Dostępność trasy / ostrzeżenia:

Trasa dostępna przez cały rok, z zastrzeżeniem iż w okresie zaleganie pokrywy śnieżnej znaczna jej część może
pozostawać  nie  przetarta.  W warunkach  ograniczonej  widzialności  należy  zachować  wzmożoną uwagę  na
odcinkach prowadzących otwartymi polami i łąkami ze względu na brak tyczek informujących o przebiegu
szlaku.  Odcinek  od  Zwardonia  do  mostu  nad  drogą  graniczną  S69  ma  inny  niż  wskazują  niektóre  mapy
przebieg, pomija on Wężową Górę. Poza kilkoma miejscami o nieoczywistym przebiegu, przede wszystkim ze
względu  na  zasłonięte  lub  zniszczone  oznakowanie,  szlak  nie  przedstawia  większych  problemów
nawigacyjnych.

Szla  długi,  o  licznych,  niektórych  intensywnych,  podejściach,  wymagający  odpowiedniego  przygotowania
fizycznego. Możliwy również do pokonania przez osoby o słabszej kondycji, jednak w takim przypadku należy
do podanych czasów przejść dodać odpowiednią jego rezerwę dostosowaną do własnego tempa marszu. Szlak
rozpoczyna się i kończy w dwóch, różnych, oddalonych od siebie miejscach, z tego względu wskazane jest
korzystanie z środków transportu publicznego.

GALERIA / albumy powiązane z opisem szlaku:

• GALERIE Z OPISANEJ TRASY: w  ww.  zyciepisanegorami.pl/zwardon-ochodzita-wisla-czarne-10-08-2019  

Przydatne linki:
• rozkład jazdy PKP – www.rozklad-pkp.pl
• rozkład jazdy prywatnego przewoźnika WISPOL obsługującego połączenia Koniaków, Przełęcz Kubalonka, Wisła – http://wispol.pl/rozklad-

jazdy/

Ważne telefony / e-mail:
• GOPR numer alarmowy – 985 lub 601 100 300
• międzynarodowy numer ratunkowy – 112

opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel

30.09.2019

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