
 

 

 

 

111555   mmmaaajjjaaa   222000111666,,,   tttrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   ooorrraaazzz   HHHaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa:::   

 Wisła - Czarne >> Barania Góra   

czas przejścia: 2h 15m, dystans: 7,4km Szlak niebieski 

 Barania Góra >> Magurka Wiślańska 

czas przejścia: 50m, dystans: 2,2km Szlak czerwony   

 Magurka Wiślańska >> Gawlas 

czas przejścia: 30m, dystans: 1,5km Szlak zielony 

 Gawlas >> Pod Malinowską Skałą 

czas przejścia: 30m, dystans: 1,5km Szlak zielony 

 Pod Malinowską Skałą >> Malinowska Skała 

czas przejścia: 10m, dystans: 0,5km Szlak zielony 

  Malinowska Skała >> Schronisko PTTK Skrzyczne 

czas przejścia: 1h 30m, dystans: 4,4km Szlak zielony 

 Schronisko PTTK Skrzyczne >> Pod Skrzycznem 

czas przejścia: 30m, dystans: 1,1km Szlak niebieski 

 Pod Skrzycznem >> Szczyrk 

czas przejścia: 1h 0m, dystans: 3,5km Szlak niebieski 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 7H 0M 

WWWeeerrrsssjjjaaa   llleeekkkkkkaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii:::   

 Szczyrk >> Pod Skrzycznem 

czas przejścia: 1h 30m, dystans: 3,5km Szlak niebieski 



 

 

 Pod Skrzycznem >> Schronisko PTTK Skrzyczne 

czas przejścia: 45m, dystans: 1,1km Szlak niebieski 

 Schronisko PTTK Skrzyczne >> Pod Skrzycznem 

czas przejścia: 30m, dystans: 1,1km Szlak niebieski 

 Pod Skrzycznem >> Szczyrk 

czas przejścia: 1h 0m, dystans: 3,5km Szlak niebieski 

CZAS PRZEJŚCIA WERSJI LEKKIEJ: OK. 3H 30M 

 

WWWeeerrrsssjjjaaa   sssuuupppeeerrr   llleeekkkkkkaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii:::   

 Szczyrk >> Schronisko PTTK Skrzyczne  

czas wjazdu wyciągiem krzesełkowym: 30m, koszt wjazdu 12 zł. 

 Schronisko PTTK Skrzyczne >> Szczyrk 

czas zjazdu wyciągiem krzesełkowym: 30m, koszt zjazdu 12 zł. 

CZAS OPALANIA: OK. 6H 30M 

 

SSSkkkrrrzzzyyyccczzznnneee (1257 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego w Zewnętrznych 

Karpatach Zachodnich w Polsce. Jako najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne należy do Korony Gór 

Polski. 

Poczynając od końca lat 60. XX w. odkryto na stokach Skrzycznego kilkanaście niewielkich jaskiń typu 

szczelinowego i schronisk skalnych, rozwiniętych w budujących górę piaskowcach. Największa z nich, 

Jaskinia Pajęcza (długość korytarzy 61 m - dziś już niedostępna po zawaleniu wejścia), znajduje się na 

południowy zachód od hali Jaworzyna, na wysokości ok. 1075 m n.p.m., a jej nazwa pochodzi od 

występującej tam bogatej fauny pajęczaków.Na szczycie Skrzycznego znajduje się schronisko PTTK, basen 

dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, strzelnica (łuk, wiatrówka) i boisko. Można tam wjechać dwuodcinkowym 

wyciągiem krzesełkowym ze Szczyrku. Na zboczach góry znajdują się trasy narciarskie o różnym stopniu 

trudności o łącznej długości 14km.Przez Skrzyczne przechodzi też wiele szlaków turystycznych (np. na 

Baranią Górę) – pieszych i rowerowych (również wyczynowych Downhill, na których odbywały się między 

innymi zawody Pucharu Polski). Ponadto szczyt Skrzycznego ze strony wschodniej (od Jeziora Żywieckiego) 

jest znakomitym startowiskiem dla miłośników paralotni. 

BBBaaarrraaannniiiaaa   GGGóóórrraaa – kopulasty szczyt o wysokości 1220 m n.p.m. w południowo-wschodniej części Beskidu 

Śląskiego, drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Jednocześnie jest 

najwyższym szczytem polskiej części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska. Na zachodnich 

stokach obszar źródliskowy Wisły: tam wypływają potoki źródłowe (Biała i Czarna Wisełka) – teren źródlisk 

jest chronionym obszarem. Zbocza porośnięte lasami jodłowo-bukowymi z domieszką jesionów, jaworów i 

świerków; stanowiska sztucznie wprowadzonych limb i kosodrzewiny. Występują wychodnie 

gruboławicowego piaskowca istebniańskiego. Rezerwat przyrody "Barania Góra" o powierzchni 386 ha 

obejmuje szczytowe partie góry wraz z obszarem źródliskowym Wisły. Ponadto ochronie w ramach 

rezerwatu przyrody "Wisła" podlegają cieki wodne Czarnej Wisełki, Białej Wisełki i Malinki (ochrona pstrąga 

potokowego). Ciekawa flora: z bardzo rzadkich w Polsce roślin występuje tutaj tocja karpacka i tojad 



 

 

morawski a także wierzbownica zwieszona (częsta w Sudetach, rzadka w Karpatach). 

Barania Góra – zwłaszcza obecnie, gdy wycięte zostały znaczne połacie lasów na jej wschodnich i 

południowych stokach – jest doskonałym punktem widokowym. Dodatkowo na jej szczycie znajduje się 

ogólnodostępna, stalowa wieża widokowa, oferując panoramę gór trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. 

Widok z niej obejmuje: Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki z Babią Górą, Tatry, 

Góry Choczańskie, Małą Fatrę, Góry Strażowskie, Jaworniki i Beskid Śląsko-Morawski, a przy szczególnie 

dobrej widoczności nawet Jesioniki należące już do Sudetów. 

 

Kontakt w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

Uwaga: Powyższe informacje zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczki OSP Korabniki w 

dniu 15 maja 2016. Wszelkie podane informacje w zakresie odległości, czasów przejścia, cen itp. są 

zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł oraz wynikają ze średniej arytmetycznej czasów przejść osoby 

dorosłej przez powyższe szlaki. Należy brać pod uwagę indywidualne zdolności i formę fizyczną każdego z 

uczestników.  Wyciąg krzesełkowy na i ze Skrzycznego jest czynny w godzinach 8.00-16.15. 


