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Z plecakiem 
w Beskid 
Mały

Wadowice – miasto rodzinne pa-
pieża Jana Pawła II – położone jest 
w wyjątkowo malowniczym regionie 
województwa małopolskiego, łączą-
cego w sobie bogactwo atrakcji tu-
rystyczno-krajobrazowych Beskidu 
Małego, jak i Pogórza Wielickiego. 
Najlepszym sposobem na poznanie 
wschodniej części Beskidu Małego, 
jest wyruszenie w drogę w jedną 
z zaproponowanych przez nas tras 
turystycznych. Wszystkie one pro-
wadzą wyznaczonymi szlakami tu-
rystycznymi PTTK. Najkrótsza trasa 
liczy 10,4 km – najdłuższa 22,3 km. 
Zostały one przygotowane tak, aby 
punkt rozpoczęcia wycieczki był 
jednocześnie punktem końcowym. 
Stopień trudności poszczególnych 
tras sprzyja spędzaniu wolnego cza-
su przez całe rodziny, doskonały jest 
również dla bardziej doświadczonych  
piechurów. Na szlakach nie braku-
je atrakcji dla miłośników przyrody 
i historii. Z górskich szlaków podzi-
wiać można widokowe panoramy 
na Wadowice, koryto rzeki Skawy 
czy na Zaporę w Świnnej Porębie. 
Informacje na temat szlaków tury-
stycznych pieszych, można znaleźć 
na stronie internetowej wadowickie-
go Centrum Informacji Turystycznej  
www.it.wadowice.pl.

Wadowice  to doskonały punkt startowy, od którego 
można zacząć swoją przygodę  w Małopolsce.  
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1  Klasztor Ojców Karmelitów Bosych - Sanktuarium św. Józefa 

2  Ścieżka przyrodnicza „Na Dzwonku”

3  Kościół pw. św. Aleksego z XIX wieku

4  Schronisko PTTK Leskowiec (najstarsze schronisko w Beskidzie Małym)

5  Kaplica – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór na Groniu Jana Pawła II

6  Panorama ze szczytu Leskowca (Tatry, Babia Góra, Pilsko i inne pasma górskie)

6

2

5

N

4

 Na Jaroszowicką Górę
 Na Łysą Górę 
 Na Leskowiec

Jezioro 
Mucharskie

Z plecakiem 
w Beskid 
Mały



Wycieczkę rozpoczynamy na Placu 
Kościuszki w Wadowicach, gdzie na 
parkingu możemy zostawić samo-
chód. Szlak niebieski prowadzi nas 
ul. Karmelicką koło klasztoru Ojców 
Karmelitów Bosych. To pierwsze miej-
sce na trasie, które warto odwiedzić. 
Następne kilometry asfaltowej drogi 
prowadzą nas pomiędzy zabudowa-
niami wsi Zawadka. Przed ostrym za-
krętem w lewo, przy którym jest przy-
stanek, skręcamy w prawo. Szlak 
niebieski zaczyna piąć się do góry po 
czym wchodzi w las. Po około 30 mi-
nutach dochodzimy do przełęczy 
Czesława Panczakiewicza, gdzie na 
ławkach przy kapliczce możemy od-
począć przed dalszą drogą.
Zostawiamy szlak niebieski i od tego 
momentu wędrować będziemy żół-
tym. Po pokonaniu lekkiego wzniesie-
nia zdobywamy zalesiony szczyt Łysej 
Góry (554 m n.p.m.). Od tego momen-
tu szlak systematycznie biegnie w dół, 
oprócz wzniesienia Iłowiec (472 m 
n.p.m.), przed którym czeka nas krót-
kie podejście. Schodząc z Iłowca szlak 
żółty łączy się z czarnym. 

Wycieczkę rozpoczynamy przy restau-
racji „Czartak”, gdzie na parkingu mo-
żemy zostawić samochód. Idąc czar-
nym szlakiem wzdłuż asfaltowej drogi, 
po chwili skręcamy w prawo i lekkim 
podejściem w górę dochodzimy do 
rozwidlenia, gdzie wchodzimy na 
szlak żółty. Rozpoczynamy podejście 
pod szczyt Iłowca (472 m n.p.m.). Stąd 
czeka nas około godzinny marsz do 
przełęczy Cz. Panczakiewicza. Tam 
przy kapliczce możemy zrobić prze-
rwę na krótki posiłek. Następnie zo-
stawiamy szlak żółty i schodzimy w 
dół niebieskim do wsi Ponikiew. 
Zbaczając nieco ze szlaku, możemy 
zobaczyć kościół pw. św. Aleksego z 
poł. XIX wieku. Główną drogą docho-
dzimy do pętli autobusowej. Zaraz za 
przystankiem po lewej stronie, szlak 
niebieski prowadzi nas drogą szutro-
wą aż do granicy lasu. Wraz ze wzro-
stem wysokości, szlak robi się coraz 
trudniejszy i wymagający. Przed sa-
mym szczytem Groń Jana Pawła II 
(886 m n.p.m.) możemy cieszyć się 
widokiem na Dolinę Skawy rozciąga-
jącym się z Polany Beskid. Po dojściu 

Trasa prowadzi oznakowanymi szla-
kami turystycznymi, żółtym oraz 
czarnym. Wycieczkę rozpoczyna-
my za mostem na rzece Skawie w 
Jaroszowicach, gdzie przed wejściem 
w las możemy zostawić samochód 
przy brzegu rzeki. Po około 1,5 h zdo-
bywamy szczyt Jaroszowickiej Góry 
(541 m n.p.m.). Schodząc ze szczytu 
asfaltową drogą docieramy do mostu, 
z którego podziwiamy czoło zapory w 
Świnnej Porębie. Idąc szlakiem do-
cieramy do drogi krajowej nr 28, skąd 
po około 10 minutach dochodzimy do 
restauracji „Czartak”, gdzie możemy 
zjeść oraz odpocząć przed dalszymi 
trudami podróży. Opuszczamy DK28 
i dalej podążając czarnym szlakiem 
trawersujemy zbocza góry Iłowiec 
(472 m n.p.m.). Dochodzimy do asfal-
towej drogi, gdzie szlak czarny łączy 
się z żółtym. Schodząc w dół docie-
ramy do XIX-wiecznego dworu Emila 
Zegadłowicza. Zostawiając dwór po 
prawej stronie, udajemy się drogą as-
faltową ponownie w kierunku DK28. 
Po przejściu jej, szlakiem żółtym docie-
ramy do mostu w Jaroszowicach skąd 

Asfaltową drogą dochodzimy do 
skrzyżowania, gdzie po prawej stronie 
znajduje się XIX-wieczny dwór Emila 
Zegadłowicz. Szlak czarny prowadzi 
nas w las,  gdzie wchodzimy na 
Ścieżkę przyrodniczą „Na Dzwonku”. 
Po krótkim odcinku w górę, dociera-
m y  d o  k a p l i c y  n a  D z w o n k u 
(Goryczkowiec, 373 m n.p.m.). Z tego 
miejsca podziwiamy piękną panora-
mę, w której przy ładnej pogodzie do-
minuje Babia Góra. Idąc dalej szla-
kiem czarnym wchodzimy pomiędzy 
zabudowania Gorzenia Dolnego, aż 
docieramy do ronda na ul. Niwy, na 
którym skręcamy w lewo w  Aleję 
Wolności. Po drodze możemy zajrzeć 
d o  p o n a d  s t u l e t n i e g o  P a r k u 
Miejskiego. Stamtąd droga prowadzi 
nas do skrzyżowania przy Klasztorze 
Ojców Karmelitów Bosych, skąd do 
parkingu na Placu Kościuszki czeka 
nas tylko krótki spacer w dół. Wyciecz-
ka skierowana jest głównie do bar-
dziej doświadczonych piechurów.

podziwiamy koryto rzeki Skawy oraz 
zbocza Jaroszowickiej Góry. Trasa jest 
stosunkowo łatwa, jednak podejście na 
szczyt może sprawić trochę trudności. 

Na Jaroszowicką 
Górę

Na Łysą Górę Na Leskowiec

• Kościół pw. św. Aleksego z XIX wieku

• Schronisko PTTK Leskowiec (najstarsze schronisko w Beskidzie Małym)

• Kaplica – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór na Groniu Jana Pawła II

• Panorama ze szczytu Leskowca (Tatry, Babia Góra, Pilsko i inne pasma górskie)• Emil Zegadłowicz - wadowicki poeta, pisarz, dramaturg i znawca sztuki.

• Klasztor Ojców Karmelitów Bosych – Sanktuarium św. Józefa – do zwiedzania  
cela św. Rafała Kalinowskiego oraz kościół klasztorny z pamiątkami po św. Janie Pawle II

• Ścieżka przyrodnicza „Na Dzwonku”, długość trasy – 3 km, czas przejścia: 1,5 – 2 godz.

do schroniska PTTK Leskowiec, czeka 
nas zasłużony odpoczynek. Miejsce, 
które koniecznie trzeba zobaczyć to 
kaplica Matki Bożej Królowej Gór. Od 
schroniska czerwony szlak prowadzi 
nas na szczyt Leskowca (918 m n.p.m.), 
skąd rozpościera się panorama na 
Tatry, Babią Górę, Pilsko i  inne pasma 
górskie. Wracamy tym samym szla-
kiem do schroniska, gdzie wybieramy 
szlak żółty. Zejdziemy nim aż do re-
stauracji „Czartak”. Po drodze czekają 
nas warte uwagi występy skalne na 
szczytach Żar (680 m n.p.m.) i Kamień 
(678 m n.p.m.). Zejście jest stosunko-
wo łagodne. Po wejściu pomiędzy za-
budowania czeka nas jeszcze krótki 
spacer na parking.

• Długość:  10,7 km • Czas przejścia:  ok. 3 h 15 min. 

• Stopień trudności: trasa łatwa

• Przebieg trasy: Most na Skawie w Jaroszowicach – Jaroszowicka Góra – Pod Iłowcem –  
dwór Emila Zegadłowicza – Most na Skawie w Jaroszowicach

• Długość:  15,2 km • Czas przejścia: ok. 5 h 05 min. 

• Stopień trudności: trasa średnio łatwa

• Przebieg trasy: Wadowice pl. Kościuszki – Przełęcz Czesława Panczakiewicza  
– Łysa Góra – Iłowiec – Kaplica na Dzwonku – Wadowice pl. Solidarności

• Długość:  21,4 km • Czas przejścia: ok. 7 h 20 min.  

• Stopień trudności: trasa trudna

• Przebieg trasy: Czartak – Iłowiec – Łysa Góra – Ponikiew – Groń Jana Pawła II  
– Leskowiec – Groń Jana Pawła II – Kamień – Chobot – Czartak 


