
Czupel 

To najwyższy szczyt Beskidu Małego i liczy sobie 930 metrów n.p.m. Znajduje się on 
praktycznie na przedmieściach Bielska Białej i oprócz pieszych wycieczkowiczów gości na 
swoich zboczach całe zastępy narciarzy biegowych oraz rowerzystów. Po drodze na 
szczyt mijamy schronisko na Magurce oraz ciekawą architektonicznie stacje narciarstwa 
biegowego. 

01
Film

Czupel zdobywam z przełęczy Przegibek, a po drodze sprawdzam co kryje się w 
schronisku na Magurce oraz w tajemniczej Smoczej Jamie. Zapraszam na film! 

02 
Propozycja Trasy 

Trasa na Czupel nie należy do 
najtrudniejszych. Podejście to niecałe 5 
kilometrów, na których pokonamy 329 
metrów przewyższenia. Wędrówkę 
prowadzimy wzdłuż niebieskich 
szlakówek, by po godzinie i 45 minutach 
dotrzeć na szczyt. Po drodze warto 
zarezerwować sobie czas na szybkie 
zejście ze szlaku do Jaskini Smocza 
Jama oraz na przerwę w schronisku na 
Magurce. 

03
Dojazd

Do Bielska Białej dotrzecie zarówno PKP jak i licznymi autobusami. 
Dla osób docierających na szlak samochodem przy Przełęczy Przegibek znajduje się 
spory, bezpłatny parking. Przy dobrej pogodzie zapełnia się jednak w błyskawicznym 
tempie, możliwe więc, że będziecie musili parkować samochód wzdłuż drogi. Na trasie 
uważajcie na rowerzystów, gdyż często przemieszczają się drogą na Przełęcz, a zakręty i 
serpentyny powodują, że dostrzec ich można w ostatniej chwili.

04
Najważniejsze informacje

Przełęcz Przegibek, z której ruszamy znajduje się na wysokości 663 m n.p.m. i jest 
zlokalizowana pomiędzy szczytami Sokołówka (853 m n.p.m.) i Przegibek (685 m n.p.m.). 
Ponadto przełęcz ta rozdziela Beskid Mały na część północną, zwaną grupą Chrobaczej 
Łąki, oraz część południową, zwaną grupą Magurki Wilkowickiej i Czupla. Przy parkingu 



znajduje się restauracja Gawra, rodem wyjęta z lat ’90 i choćby dlatego warto do niej 
zajrzeć. 

Szlak nie jest zbyt stromy, wspina się na przemian szutrową drogą i mniejszymi ścieżkami. 
Po około 50 minutach docieramy do Magurki Wilkowickiej, która znajduje się w głównym 
grzbiecie tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej, między Czuplem (930 m) i Sokołówką (853 m). 
Na Magurce Wilkowickiej wybudowano tor saneczkowy schodzący od samego jej szczytu 
do Straconki. Na polanie, na szczycie Magurki, stoi nadajnik radiowo-telewizyjny oraz 
schronisko, jak również stacja narciarstwa biegowego o nowoczesnej bryle 
architektoniczne. 

Z rozległej polany roztacza się widok na Beskid Śląski, Mały oraz Żywiecki. Schronisko, 
które stało tu na początku spłonęło i dzisiejszy budynek powstał w 1913. W latach 70 
został wyremontowany i nadal czuć w nim klimat dawnego PTTK. Przy wejściu wita nas 
mozaika z kolorowym motylem, a całe wnętrze trochę zatrzymało się w czasie, co akurat 
subiektywnie oceniamy jak atut tego miejsca. Schronisko jest całkiem spore, oferuje 56 
miejsc noclegowych.

Dalej trasa prowadzi nas już praktycznie po płaskim. Po drodze warto odbić na chwilę ze 
szlaku do Jaskini Wietrzna Dziura, zwanej również Smocza Jama. Jaskinia Smocza Jama, 
od roku 1993 jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Jaskinia jest wąskim, 20-metrowym 
korytarzem pomiędzy skałami. Grota powstała w wyniku rozszerzania się szczelin 
ciosowych w strefie grzbietowej masywu Magurki. Jest ona typowym przykładem jaskini 
pseudokrasowej typu szczelinowego. Wejście do niej nie jest zbyt trudne, nie polecamy tej 
atrakcji osobom nie lubiącym pająków i innych drobnych, leśnych żyjątek. 

05
Podsumowanie 

Czupel jest najwyższym szczytem Beskidu Małego. To pasmo górskie w Polsce, 
stanowiące część Beskidów Zachodnich. Ma długość ok. 35 km i szerokość 10–15 km. 
Pasmo graniczy z Bramą Wilkowicką, Beskidem Makowskim, Kotliną Żywiecką, Pogórzem 
Wielickim, Pogórzem Śląskim. 

Nazwa Beskid Mały pochodzi od jego niewielkiej powierzchni, nie wysokości. 

Góra dość łatwa do zdobycia, warto zaplanować chwile na postój w schronisku na 
Magurce. 

Można śmiało wybierać się z czworonogami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wilkowicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Makowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_%C5%BBywiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Wielickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Wielickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_%C5%9Al%C4%85skie

