
 

Wycieczka nr 1  

wyprawa na BARANIĄ GÓRĘ i POLANĘ PRZYSŁOP - Schronisko PTTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczkę na Baranią Górę najlepiej rozpocząć od wyboru wariantu najlepszego dla 

nas. Kiedy już wybierzemy dogodne przejście dla siebie, możemy ruszać w przepiękny Park 

Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i rezerwat Baraniej Góry, gdzie dodatkowo na jego szczycie 

znajduje się ogólnodostępna, 15 metrowa stalowa wieża widokowa, oferująca panoramę gór 

trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Dlatego właśnie Barania Góra jest głównym celem 

naszej wyprawy. 

Na jej szczycie skupia się węzeł popularnych szlaków turystycznych m.in. na 

Skrzyczne (1257m. n.p.m), Malinowską Skałę, Przełęcz Salmopolską,(934m n.p.m.), do Wisły 

Czarne i Węgierskiej Górki, dodatkowo przez szczyt przebiega szlak czerwony - Główny Szlak 

Beskidzki. 

Beskid Śląski a dokładnie Barania Góra ma ogromne znaczenie dla polskiej „hydrologii”, 

ponieważ właśnie stąd, spod Baraniej Góry (1220m n.p.m.) wypływa Wisła – królowa Polskich 

rzek, której początek dają dwa strumienie, Czarna i Biała Wisełka. Za główne źródło uznawana 

jest Czarna Wisełka, wypływająca z południowo - zachodnich stoków Baraniej Góry na wysokości 

ok. 1150 m n.p.m. i mająca ok 9,3 km długości. Źródła te objęte są ochroną w ramach Rezerwatu 

Przyrody Barania Góra. Rezerwat ten został utworzony w roku 1953 i zajmuje powierzchnię ok. 

386 ha. Wiek drzew waha się tam od 70 do 200 lat, a znaczne fragmenty lasu zachowały 

wszystkie cechy drzewostanów pierwotnych. 

Tuż poniżej szczytu, na polanie Przysłop pod Baranią Górą działa popularne wśród 

turystów schronisko PTTK. Zostało ono uruchomione w roku 1925, a obecny budynek powstał w 

latach 1973 – 1979 w miejsce dawnego, drewnianego, przeniesionego w 1985 r. do 

centrum Wisły. Obok schroniska działa również Ośrodek kultury turystyki górskiej PTTK,  

w którym prezentowane są zbiory m.in. na temat historii turystyki w Beskidzie Śląskim. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_widokowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Czeska
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a


 

Ciekawostki 

• Szczyt Baraniej Góry oznaczony był dawniej betonowym słupem, nad którym wznosiła się 

drewniana wieża triangulacyjna 

• Barania Góra dość długo nie cieszyła się zainteresowaniem okolicznych mieszkańców  

i turystów. Pierwszą osobą, o której wiadomo oficjalnie, że zdobyła Baranią Górę był książę 

pszczyński Ludwik Anhalt-Coethen. Wszedł on na szczyt w lipcu 1810 roku. Jak sam twierdził, 

w pobliskiej Wiśle było tylko sześciu ludzi, którzy dokonali tego samego przed nim.  

• Na Baraniej Górze dość licznie występują limby i kosodrzewina. Oba gatunku zostały tu 

wprowadzone sztucznie 

• Na obszarze Rezerwatu Barania Góra występują rekordowe w skali kraju opady. Ich wartość 

wynosi od 1100 do 1700 mm rocznie.  

• W latach 1926 – 1927 przy schronisku na Przysłopie zbudowano skocznię narciarską, 

nazywaną „Ślązaczką”. Obiekt istniał do 1977 roku.  

• Pierwotnie schronisko na Przysłopie mieściło się w zamku myśliwskim Fryderyka Habsburga.  

W roku 1985 budynek ten został rozebrany i w całości przeniesiony do Wisły   
www. portalgórski.pl 

 

A oto wspomniane warianty, które można dopasować do swoich sił i umiejętności: 

 

Wariant 1   

Długość całej trasy i czas przejścia: 17,43 km / 5 h 

 

Początek trasy : Kamesznica PKS 

Koniec trasy: Kamesznica Górna 

Wejście: szlak   3 h    

Zejście: szlak  /  /  (30 min Schronisko PTTK na Przysłopie ) 

+ szlak  /  (30 min) + szlak( 1 h) 

Uwagi: Wariant ten przewiduje dojazd własnym środkiem transportu do początku tras.  
W trasie jest wliczone przejście "przez"  schronisko. 
 

Wariant 2 

Długość całej trasy i czas przejścia: 24,91 km / 7 h 10 min 

 

Początek trasy : ul.Trakt Cesarski kierunek Fort "Waligóra" (400 m od hotelu w lewo) 

Koniec trasy: Hotel "Zacisze" 

Wejście: szlak   4 h 35 min   

Zejście: szlak  ( 1 h 05 min) + szlak  (2 h 20 min) 

Uwagi: Jeżeli chcemy odwiedzić Schronisko PTTK na Przysłopie należy doliczyć dojście ze 

szczytu do schroniska + 30 min i ze schroniska do szlaku + 50 min. 
 

Życzymy udanej pogody i przyjemnej wędrówki !!! 
Autor: Tomasz Bambynek 

 

 


