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Lista uczestników 

Lista uczestników / 
Imie nazwisko 

Pesel Nr Dowodu Data urodzenia Adres Telefon / e-mail 
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PROGRAM MINUTOWY – Dzień III 
06.06.2013 – czwartek 

Lider dnia: ………………………. 
 

Członkowie grupy: …………………………… 
Czas Trasa Plan Pilot 

7:00 – 8:00 Hanusina Chałupa – Zakopane ul. Harenda 32c Śniadanie ……………… 

8:00 –8: 20 Hanusina Chałupa (Harenda 32c) –  al.3 Maja 
(parking dla autokarów) 

Przejazd 5 km 

8:20 – 8:35 Al. 3 Maja- ul. J. Zborowskiego – Krupówki - 
Cmentarz na Pęksowym Brzysku  (ul. 
Kościeliska)  

Postój autokaru: al. 3 Maja/ przejście [600m]: ul. 3 Maja, Zborowskiego, Krupówki 
na ulicę Kościeliską – cmentarz na Pęksowym Brzysku 

8:35-8:55 Cmentarz na Pęksowym Brzysku (ul. 
Kościeliska) 

Zwiedzanie, Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej - w razie niepogody 
oglądamy z zewnątrz- kościół zamknięty 

…………………… 

8:55 – 9:05 Cmentarz na PB – Muzeum Tatrzańskie (ul. 
Krupówki 10) 

Przejście ul Kościeliską i Krupówkami  [300m] 

9:05 – 10:05 Muzeum Tatrzańskie (ul. Krupówki 10) Zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego (z przewodnikiem)  [1godz] 

10:05 – 10.15 Muzeum Tatrzańskie (Krupówki 10 - ul. 
Zborowskiego - al. 3 Maja (parking) 

Powrót ul. J. Zborowskiego do autokaru (al.3 Maja)  [300m] 

10.15 – 10.45 Zakopane – Poronin - Bukowina Tatrzańska – 
Białka Tatrzańska [droga nr 47, Tatrzańska, 
Stasikówka, Kościuszki, Długa, Kaniówka, 
Środkowa] 

Przejazd [22km] – panorama Bukowiny i Białki Tatrzańskiej  

10.45 – 11.00 Białka Tatrzańska – Łopuszna -  Dworek 
Tetmajerów [ul. Pod Grapą, Obłazowa] 

Przejazd z Białki do Łopusznej [11km], parking przy Dworku Tetmajerów, 
opcjonalnie także: zwiedzanie kościoła drewnianego w. Świętej Trójcy i św. 
Antoniego Opata oraz cmentarza gdzie spoczywa ksiądz Józef Tischner 

11:00- 11:30 Łopuszna (Dwór Tetmajerów), ul. Gorczańska Zwiedzanie Dworku 

11:30- 11:45 Łopuszna (ul. Gorczańska) -  Gorczański Park 
Narodowy (panorama) – Dębno (parking przy 

kościele) 

Przejazd z Łopusznej do Dębna [6km], w drodze panorama Gorczańskiego PN . 

11:45 – 12:05 Kościół parafialny św. Michała Archanioła w 
Dębnie* 

Zwiedzanie kościoła (w razie niepogody jedynie z zewnątrz- zamknięty) wraz z 
otoczeniem 
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12:05-12:35 Dębno (parking) – Niedzica Przejazd [12km] przez Frydman i Falsztyn, panorama zalewu Czorsztyńskiego 

12:35-13:05 Niedzica - Zapora (ul. Widokowa 1) – Zamek Postój na parkingu przy zaporze, przejście na zaporę [100m], parę słów o 
elektrowni, informacje krajoznawcze, przejście do zamku [300m] 

. 

13:05 – 13:50 Zamek Niedzica Zwiedzanie z przewodnikiem ** 

13:50 –  14:00 Zamek – przystań statków Przejście na przystań [200m] 

14:00 - 14:55 Niedzica – J. Czorsztyńskie – 
Czorsztyn/powrót/ – Niedzica (przystań) 

Rejs statkiem po j. Czorsztyńskim, panorama Pienin / powrót do Niedzicy (rejs ok. 
50 min)- rejs okólny 

14:55 – 15:05 Przystań – parking przy zaporze Przejście na parking [400m]  

15:05 - 15:45 Niedzica (Parking) – Krościenko – Szczawnica 
[trasa 969 i ul. Główna] 

Przejazd [21km] przez tereny Pienińskiego PN (kilka słów od pilota) do Krościenka, 
i dalej do Szczawnicy 

15:45 -    16: 00 Szczawnica (parking ul. Zdrojowa) - plac Dietla 
1- pijalnia wód 

Postój autokaru, przejście ul. Zdrojową na plac Dietla [600m]  

16: 00 – 16:55 Pijalnia wód (Dom nad zdrojami) pl. Dietla 1 zwiedzanie „Domu nad zdrojami”(źródła mineralne, pijalnia wód, degustacja 
indywidualna) – bez przewodnika*** 

16:55 – 17:10 Szczawnica (ul. Zdrojowa) – Zakopane (ul. 
Harenda 32c) 

Przejście ul. Zdrojową na parking [600m], powrót do Zakopanego 

17:10 - 18:35 Zakopane – Hanusina Chałupa  [Krościenko, 
Czorsztyn, Dębno, Białka, Poronin- trasa 969] 

Zakopane – przejazd [56,5km]-  Informacje ogólne (w czasie przejazdu)  

18:35 - 19:15 Hanusina Chałupa (ul . Harenda 32c) Czas na przygotowanie do obiadokolacji 
Obiadokolacja w pensjonacie - od 18.50 

*jeżeli pogoda nie dopisze istnieje możliwość zwiedzenia innych świątyń w  stylu podhalańskim np w Harklowej czy Łopusznej 
** jeżeli nie uda się zrealizować punktu programu grupa ma czas wolny 
***opcjonalnie możliwość odpłatnego zwiedzenia galerii znajdującej się w budynku (bilety 1zł/ulgowy, 2zł/ normalny) 
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KONTAKTY 

 

1. NOCLEG: 
 

HANUSINA  CHAŁUPA 
Ul. Harenda 32c, 34-500 Zakopane 

Tel/fax: +48 182 068 447 

Kom: +48 512 257 551 

e- mail: Hanusia@hanusia.com.pl 

2. Muzeum Tatrzańskie 
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

ul. Krupówki 10 

34-500 Zakopane 

- tel. 18-20-152-05, 18-20-129-35, 

fax. 18-20-638-72 

biuro@muzeumtatrzanskie.pl 

www.muzeumtatrzanskie.pl 

3. Rejs statkiem: 

 
 

 

 

 

 

 

 
4. Niedzica Zamek  22 -  (Nie ma możliwości rezerwacji, kontakt w dniu   

zwiedzania) 
 
34-441 Niedzica 
Tel: 182 629 207 
Kom:  693 618 546 
E-mail: info@niedzicazamek.pl  
Web: www. niedzicazamek.pl 
 

" Żegluga i Turystyka" 
Lucyna Wolska-Jandura, Tomasz 
Jandura s.c. 

34 - 440 Czorsztyn 
Mizerna 96 

tel. (18) 275 01 21,  
tel. (18) 275 01 25  
fax (18) 275 07 07 
email: pensjonat@wolski.pl 

mailto:Hanusia@hanusia.com.pl
mailto:biuro@muzeumtatrzanskie.pl
http://www.muzeumtatrzanskie.pl/
mailto:info@niedzicazamek.pl
http://www.niedzicazamek.pl/
mailto:dama@wolski.pl
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5. Uzdrowisko Szczawnica – Pijalnia wód mineralnych 

 
Plac Dietla 2 
telefon: 18 540 04 22 

6. Łopuszna – Dworek Tetmajerów 
ul. Gorczańska 2, 
 tel. 18-26-539-19 
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Potwierdzenia rezerwacji 

 

1.  Nocleg  
 

 

2.  Zamek w Niedzicy – rezerwacja na tel. w dniu zwiedzania 
 

3.  Rejs statkiem  
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Kosztorys 

Kosztorys - III dzień  Zakopane 
- Bukowina - Szczawnica - 

Zakopane 

06.06.2013 

      

          

    Ryczałt wg umowy Dzień Suma  

Transport (km wyliczone w 

ramach limitu 1250km - 134km) Przyjęty ryczałt 1000zł za dzień 5 000,00 5 1 000,00 

      ogółem 1 000,00 

Nocleg  06.06. i śniadanie 07.06    Stawka(zł) Liczba osób Suma 

  studenci 60,00 37 2 220,00 

  opiekunowie (free) 0,00 2 0,00 

  kierowca (free) 0,00 1 0,00 

      ogółem 2 220,00 

Wyżywienie (obiadokolacja)  w 

dniu 06.06. - cena łączona z 

noclegiem 

  Stawka(zł) Liczba osób Suma 

  studenci 0,00 37 0,00 

  opiekunowie 0,00 2 0,00 

  kierowca 0,00 1 0,00 

      ogółem 0,00 

  Lokalizacja Stawka (zł) Jedn./godz Suma  

Parkingi Zakopane - al.3 Maja 15,00 1 15,00 

  Łopuszna -  ul. Gorczańska 0,00 0 0,00 

  Dębno (przy Kościele) 10,00 1 10,00 

  
Niedzica - ul.Wystawowa 1 (przy 
zaporze) 5,00 3 15,00 

  Szczawnica- ul. Zdrojowa 5,00 1 5,00 
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      ogółem 45,00 

Program krajoznawczy wg lokalizacji Stawka (zł) liczba osób Suma  

studenci 

1. Cmentarz i kościółek na 

Pęksowym Brzysku (free) 0,00 37 0,00 

  

2. Muzeum Tatrzańskie w 

Zakopanym 5,50 37 243,50 

  3. Dworek w Łopusznej 4,50 37 166,50 

  
4. Kościół parafialny św. Michała 
Archanioła w Dębnie 2,00 37 74,00 

  5.Zamek w Niedzicy 9,00 37 333,00 

  

6. Rejs statkiem po jeziorze 

Czorsztyńskim 14,00 37 518,00 

  7. Dom nad zdrojami- Szczawnica 0,00 37 0,00 

      ogółem 1 335,00 

opiekunowie 

1.  Cmentarz i kościółek na 
Pęksowym Brzysku (free) 0,00 2 0,00 

  
2. Muzeum Tatrzańskie w 
Zakopanym 7,00 2 14,00 

     3.  Dworek w Łopusznej 6,00 2 12,00 

  

4.  Kościół parafialny św. Michała 

Archanioła w Dębnie 2,00 2 4,00 

  5.  Zamek w Niedzicy 12,00 2 24,00 

  

6.  Rejs statkiem po jeziorze 

Czorsztyńskim 14,00 2 28,00 

  7. Dom nad zdrojami- Szczawnica 0,00 2 0,00 

      ogółem 82,00 

Inne 

 

Stawka/parametr Liczba osób/parametr Suma  

  rezerwa na nieprzewidziane wydatki 20,00 37 740,00 
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dodatkowe km ponad limit (rezerwa 
na dzień) 4,00 20 80,00 

  wydruk teczki 30,00 1 30,00 

      ogółem 850,00 

Razem koszty dnia     suma 5 532,00 

Koszt ogółem dla studentów transport (+parkingi,km ponad limit) 1 125,00 

  nocleg + wyżywienie 2 220,00 

  koszty kierowcy (nocleg, wyżywienie) 0,00 

  program krajoznawczy 1 335,00 

  inne ( rezerwa, wydruk teczki) 770,00 

      ogółem 5 450,00 

Koszt ogółem dla opiekunów (2 

os) nocleg + wyżywienie 0,00 

  program krajoznawczy 82,00 

      ogółem 82,00 

koszty na 1 studenta       147,30 

koszty na1 opiekuna       41,00 
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CZĘŚĆ  

MERYTORYCZNA 

 

 

- mapy trasy 

- opisy poszczególnych odcinków trasy 

- opis krajoznawczy regionu 
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Opisy poszczególnych odcinków trasy 

 

1.Zakopane – informacje ogólne

 

Zakopane – gmina miejska w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. 

Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do 

wielkości po Nowym Targu miastem Podhala. 

 

Txt…………… 

 

 

Muzea i galerie sztuki:  

 Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego 

 Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba 

 Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego 

 Muzeum Kornela Makuszyńskiego 

 Muzeum Jana Kasprowicza 

 Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" 

 Galeria Władysława Hasiora 

 Galeria Antoniego Rząsy 

 Miejska Galeria Sztuki 

 Muzeum Walki i Męczeństwa 

Foto 
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Rokrocznie na Wielkiej Krokwi odbywa się Puchar Świata w skokach 

narciarskich.Wielokrotnie odbywał się także Puchar Świata w kombinacji norweskiej. W 

mieście tym trzykrotnie odbywały się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym: w 

latach 1929, 1939 oraz w 1962 oraz jeden raz mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim w 

1939 roku. Miasto kandydowało do organizacji Mistrzostw Świata w Narciarstwie 

Klasycznym 2011 (przegrana z Oslo), Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 

2013 (przegrana z Val di Fiemme), Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 

2015 (przegrana z Falun) i Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 (przegrana 

z Lahti). Miasto starało się też (bezskutecznie) o organizację w 2006 roku Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich (wygrał Turyn). Obecnie czynione są starania o organizację Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w 2022 roku wraz z Krakowem oraz ośrodkiem narciarskim Jasna Niskie Tatry 

na Słowacji 

MAPY  

1. Zakopane - 

  

Zakopane- Hanusina Chałupa -> parking al.3 Maja (Ustup, Nowotarska- na rondzie skręt w 

lewo w al.3 Maja) 

Mapka 
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Zakopane - Parking, trasa na cmentarz na Pęksowym Brzysku i do Muzeum Tatrzańskiego 

 

Krupówki 

Krupówki są reprezentacyjną ulicą w Zakopanem położoną w centrum miasta. Zaczynają się 

na skrzyżowaniu z Nowotarską i ciągną ponad kilometrowym deptakiem na południe. Są 

przedłużeniem ulicy Zamoyskiego. 

Wzdłuż nich znajduje się wiele sklepów, restauracji, poczta oraz bardziej rozpoznawalne: 

 Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

 Dworzec Tatrzański 

 hotele Litwor, Orbis-Giewont, Gromada-Gazda, Sabała 

 siedziba zarządu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe, Sp. z o.o. 

 neoromański kościół parafialny pw. Świętej Rodziny na Krupówkach 

Można tam skorzystać z takich atrakcji jak przejażdżka dorożką, zdjęcie z misiem, itd. 

W połowie Krupówek rozciąga się widok na Giewont. 

Ulica Kościeliska 

Ulica Kościeliska to najstarsza ulica Zakopanego. Stanowi wraz ze Skibówkami 

i Krzeptówkami drogę wyjazdową na zachód. Ulicę otacza ludowa zabudowa góralska. 

Nazwa ulicy pochodzi od wsi Kościelisko, do której przed wydzieleniem ulicy Skibówki 

biegła Kościeliska. 

Droga istniała już w XIX wieku. W 1886 r. Walery Eljasz- Radzikowski wymienił ją pod 

obecną nazwą w swoim przewodniku
 

Mapka 
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Ważniejsze zabytki: 

 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zakopanem 

 Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku 

 Willa Koliba 

 Karczma "U Wnuka" 

Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem 

 (nazywany też starym cmentarzem) – pierwszy zakopiański cmentarz przy ul. Kościeliskiej, 

powstały w połowie XIX wieku, na którym od lat dwudziestych XX wieku chowano – oprócz 

tych, którzy posiadali tu rodzinne grobowce – już tylko ludzi wybitnych i zasłużonych dla 

Zakopanego, Tatr i Podhala. Nazwa cmentarza pochodzi od nazwiska darczyńcy ziemi, na 

której jest zlokalizowany, Jana Pęksy. W gwarze góralskiej „brzyz” („brzyzek”) oznacza 

urwisko nad potokiem. 

Pęksowy Brzyzek jest miejscem szczególnym w historii Zakopanego. Jest śladem istnienia 

tych, którzy jak Tytus Chałubiński kreowali rzeczywistość miasta i tych, którzy tworzyli jego 

legendę, jak Sabała, czy słynny skoczek narciarski i kurier tatrzański Stanisław Marusarz. Jest 

śladem ostatnim artystów związanych z Tatrami, wrosłych swą twórczością w  

podhalański folklor oraz pamięcią o znanych przewodnikach tatrzańskich. Prawie każdy, kto 

Rysunek 1  Cmentarz na Pęksowym Brzysku 

Foto 
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zapisał się w dziejach miasta i Tatr znalazł tu swoje miejsce. 

Na Pęksowym Brzyzku znajduje się około 500 grobów, w tym 250 osób zasłużonych. 

Cmentarz otacza kamienny mur. Prawie wszystkie nagrobki są niepowtarzalnymi dziełami 

sztuki, wykonanymi w drewnie,metalu lub kamieniu kapliczkami, góralskimi krzyżami, 

rzeźbionymi w motywy podhalańskie, malowanymi na szkle. Wiele z nich powstało w 

pracowni Władysława Hasiora (gdy jeszcze uczył w Liceum Technik Plastycznych w 

Zakopanem), m.in. rzeźby na grobie Marii Witkiewiczowej, Józefa Fedorowicza 

„Pimka”,Antoniego Rząsy, Wandy Widigierowej. 

Zaraz przy wejściu, z prawej strony, znajduje się symboliczny grób Witkacego, razem z 

mogiłą jego matki. Nieco dalej pochowany jest Stanisław Marusarz (z żoną lreną), Helena 

Marusarzówna i Kornel Makuszyński, na którego nagrobku palą się lampki przyniesione 

przez dzieci. Naprzeciw, po drugiej stronie alejki, znalazł swoje miejsce grób Władysława 

Orkana, z jego lewej strony spoczęły prochy Kazimierza Przerwy-Tetmajera, z prawej zaś 

Tytusa Chałubińskiego, a w drugim rzędzie Sabały i Stanisława Witkiewicza.  

W głębi cmentarza, znajdują się nagrobki Karola Stryjeńskiego, Antoniego Kenara, Jana 

Długosza, Antoniego Rząsy (którego dłuta jest pomnik na mogile Antoniego Kenara), 

Władysława Hasiora. Przy bramie – grobowiec rodziny Chramców, mogiła ks. Józefa 

Stolarczyka, a nieco dalej Beaty Obertyńskiej. Na końcu cmentarza, pod murem, najnowsza 

historia w dziejach cmentarza – kamienny nagrobek Mieczysława Biernacika, artysty-kowala 

i muzyka, który góralską filozofią połączył rzemiosło i sztukę. 

Przed cmentarzem po lewej stronie od wejścia znajduje się zabytkowy kościółek pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej, najstarszy drewniany kościół w Zakopanem, powstały w latach 

1847–1852. Wystrój wnętrza tworzą obrazy ludowe oraz drewniane figurki pochodzące z 

połowy XIX wieku. Na ołtarzu replika częstochowskiego obrazu Czarnej Madonny. 
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Muzeum Tatrzańskie  

Siedzibą muzeum jest budynek wzniesiony w latach 1913-1922 w stylu zakopiańskim, 

według projektu Stanisława Witkiewicza i Franciszka Mączyńskiego. 

 

Muzeum Tatrzańskie należy do najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Założone 

zostało jako muzeum przyrodnicze przez Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w 1888 roku 

dla uczczenia dra Tytusa Chałubińskiego (1820-1889), lekarza, botanika, wielkiego 

społecznika rozmiłowanego w Tatrach, propagatora Zakopanego, odkrywcy piękna i 

oryginalności kultury górali. Inicjatorem stworzenia muzeum był warszawski przemysłowiec, 

chemik i z zamiłowania przyrodnik Adolf Scholtze. 

 

Muzeum gromadzi zbiory w następujących działach kolekcjonerskich: 

 Dział Przyrodniczy - flora i fauna Tatr, dzieje geologiczne oraz świat tatrzańskich 

jaskiń, w tym najbardziej cenne: licząca ponad 2 700 okazów kolekcja mchów T. 

Chałubińskiego, 9 albumów obejmujących 900 gatunków roślin naczyniowych, cenna 

i rzadka jest, licząca blisko 140 gatunków kolekcja porostów, a także liczne zielniki; 

zbiory zoologiczne liczące ok. 58 1000 okazów obejmują swym zasięgiem Tatry, 

Skalne Podhale, Kotlinę Orawsko-Nowotarską oraz Pieniny, m.in. cenne: kolekcja 

ornitologiczna, zbiór motyli większych z Tatr i Podtatrza oraz zbiór ważek 

tatrzańskich; zbiory geologiczne obejmują 2 081 okazów typowych skał, minerałów i 

skamieniałości z całego obszaru Tatr i Podtatrza; ciekawostką jest piękny zbiór (96 

pozycji) skamieniałości fauny morskiej m.in. amonitów, jeżowców, małż i ślimaków. 

Rysunek 2  Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Pęksowym Brzysku 

Foto 
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 Dział Etnograficzny - wytwory kultury materialnej, rzemiosła artystycznego, sztuki 

ludowej z regionu Podhala, Spisza i Orawy, w tym charakterystyczny dla tych 

regionów sprzęt pasterski i domowy, kolekcja ubiorów, m.in. bezcenne stroje kobiece 

z okolic Czorsztyna, malarstwo na szkle, zdobione wyroby metalowe i skórzane oraz 

hafty, cenna kolekcja instrumentów ludowych oraz spinek metalowych. 

 Dział Sztuki - obrazy, grafiki i rysunki o tematyce tatrzańskiej, która pojawiła się w 

sztuce polskiej zaczynając od pierwszej połowy XIX w.; duża kolekcja to zbiór 

portretu, na który składają się wykonane w różnych technikach dzieła przedstawiające 

znanych w Zakopanem artystów, polityków, sportowców a także typy górali, w tym 

portrety patrona muzeum dra T. Chałubińskiego wykonane przez różnych artystów 

m.in. pędzla Stanisława Witkiewicza, a także pastele wykonane przezStanisława 

Ignacego Witkiewicza (Witkacego) w jego słynnej "Firmie Portretowej"; cenną jest 

kolekcja 50 karykatur wykonanych przez Kazimierza Sichulskiego, jednego z 

najgłośniejszych polskich karykaturzystów portretujących swoich współczesnych, a 

także interesujący zbiór rzeźby artystów zakopiańskich.  

Sztukę współczesną reprezentują kolekcje autorskie m.in. dzieł Władysława Hasiora. 

Odrębne miejsce zajmują eksponaty związane z dziejami taternictwa i narciarstwa 

oraz Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego - historyczny sprzęt sportowy, odznaki 

klubów, odznaczenia sportowe, medale oraz pamiątki po wybitnych zawodnikach. 

 

Ekspozycje stałe: Historyczna - dzieje poznania Tatr, przyrodnicza - flora i fauna Tatr, dzieje 

geologiczne oraz świat tatrzańskich jaskiń, etnograficzna - wnętrze chałupy góralskiej z 

przełomu XIX i XX w. oraz prezentacja różnych dziedzin kultury ludowej. 

 

 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 

ul. Krupówki 10 

34-500 Zakopane 

Województwo małopolskie 

Tel: (+48 18) 201 52 05, 201 29 35 

Fax: (+48 18) 206 38 72 

WWW: www.muzeumtatrzanskie.com.pl 

Email: museum@tatrynet.pl 

 

 

 

 

Rysunek 3 Jedna z ekspozycji muzeum 

Foto 

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/stanislaw-ignacy-witkiewicz-witkacy
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/stanislaw-ignacy-witkiewicz-witkacy
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/kazimierz-sichulski
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/wladyslaw-hasior
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4d11e1920a38e0c6
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4d11e1920a38e0c6
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Zakopane -> Bukowina Tatrzańska [trasa 47/ 

Tatrzańska] -15 km 

 

Bukowina Tatrzańska  -> Białka Tatrzańska [Długa, Kaniówka] 

– 5 km 

Rysunek 4 Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego 

Foto 

Mapka trasy 

Mapka trasy 
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2. Bukowina Tatrzańska – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie 

małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska. 

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim. 

Miejscowość jest siedzibą gminy Bukowina Tatrzańska. 

 

Rysunek 5 Panorama Bukowiny Tatrzańskiej 

 

Rysunek 6 Budynek Domu Ludowego 

Bukowiańskie Centrum Kultury, Dom Ludowy im. Franciszka Ćwiżewicza 

Bukowina Tatrzańska leży na wysokości od 860 do ponad 1000 m n.p.m. (według innych 

źródeł 850–960 m n.p.m.) i jest położona na Pogórzu Spisko-Gubałowskim; liczy 2700 

mieszkańców. 

Pierwsze wzmianki na temat Bukowiny Tatrzańskiej pochodzą z XVII wieku. W 

dwudziestoleciu międzywojennym następuje przekształcenie wsi z rolniczo-pasterskiej w 

wieś turystyczną. Położona na trasie z Poronina do Łysej Polany. Obecnie duży ośrodek 

turystyczno-wypoczynkowy. Rozbudowana baza noclegowa. Stacja sportów zimowych, 

liczne małe wyciągi narciarskie, w tym popularny ośrodek Olczański Wierch ze Stacją 

Turnia, dysponującą wyciągiem krzesełkowym. W grudniu 2008 otwarto kompleks 

rekreacyjny Terma Bukowina, natomiast na początku roku 2009 oddano do użytku Stację 

Foto 

Foto 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Widok_na_Tatry_z_Bukowiny_1.JPG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bukowina_tatrzanska_dom_ludowy.jpg
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Narciarską Rusiń-ski (4 osobowa kolej firmy Von Roll, długość: 700 m, różnica wysokości: 

124 m, zdolność przewozowa: 2400 osób na godzinę oraz 2 wyciągi orczykowe). 

Budynek Domu Ludowego to jedna z największych w Polsce budowli drewnianych. W 

miejscowości znajduje się szereg drewnianych pensjonatów z okresu międzywojennego, 

wybudowanych w stylu inspirowanym stylem witkiewiczowskim (inaczej w stylu 

zakopiańskim) 

.Pogórze Spisko- Gubałowskie   

– południowa, najwyższa część Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, od północy 

ograniczona Pienińskim Pasem Skałkowym, który we wschodniej części przechodzi w pasmo 

górskie Pienin, od południa zaś oddzielona od Tatr obniżeniem Rowu Podtatrzańskiego. 

Topografia 

W ramach Pogórza Spisko-Gubałowskiego wyróżnić możemy następujące części 

 Pogórze Skoruszyńskie. Dzieli się na 3 części: 

 Pogórze Orawskie – na zachód od Doliny Zimnej Wody Orawskiej. Najwyższym 

szczytem jest Kopec (1251 m) 

 Skoruszyńskie Wierchy – pomiędzy Doliną Zimnej Wody Orawskiej a Orawicą. 

Najwyższym szczytem jest Skoruszyna (1314 m) 

 Orawicko-Witowskie Wierchy – między dolinami Orawicy a Czarnego Dunajca, na 

granicy polsko-słowackiej. Najwyższy szczyt – Magura Witowska 1233 m. Inne 

ważniejsze szczyty: Przysłop Witowski (1161 m), Hurhoci Wierch (1090 m). 

 Pogórze Gubałowskie (Pasmo Gubałowskie) – między doliną Czarnego Dunajca na 

zachodzie a doliną Białego Dunajca na północnym wschodzie. Najwyższe 

szczyty: Palenica Kościeliska (1183 m), Butorowski Wierch (1160 m) i Gubałówka (1126 

m). 

 Pogórze Bukowińskie (Gliczarowskie) – między doliną Białego Dunajca na zachodzie a 

doliną Białki na wschodzie. Najwyższy szczyt – Cyrhla nad Białką (1158 m). 

 Pogórze Spiskie – na wschód od doliny Białki. Część leżąca na Słowacji zwana 

jest Magurą Spiską, często jednak nazwą tą określa się całe Pogórze Spiskie. Najwyższe 

szczyty: po stronie słowackiej – Rzepisko (1259 m), po stronie polskiej – Kuraszowski 

Wierch (1040 m). 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palenica_Ko%C5%9Bcieliska&action=edit&redlink=1
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Opis regionu 

W granicach Polski Pogórze Spisko-Gubałowskie ma powierzchnię ok. 370 km². Zbudowane 

jest z nieco zdyslokowanego i zapadającego z południa na północ fliszu karpackiego a 

jego wierzchowina ma powierzchnię erozyjno-denudacyjną. Ma ona duże nachylenie, co 

świadczy o jej nierównomiernym wypiętrzaniu. Stoki południowe są krótkie i strome, stoki 

północne bardziej łagodne i przecięte płytkimi dolinami. Na głównych dolinach występują 

zbudowane ze żwirów tarasy plejstoceńskie. Jest silnie zabudowane, przy czym zabudowania 

znajdują się nie tylko w dnach dolin, ale również na ich stokach i na wierzchowinie, sięgając 

do wysokości 1100 m n.p.m. W wyniku dużego zaludnienia lasy w polskiej części zostały 

silnie przetrzebione. W większych lasach na Pogórzu Spiskim utworzono rezerwat przyrody 

Niebieska Dolina. Z bardzo rzadkich w Karpatach gatunków roślin występują: bagno 

zwyczajne, podejźrzon rutolistny, storczyk drobnokwiatowy, storzan bezlistny, tojad 

Kotuli, turzyca dwupienna, widlicz Isslera, zarzyczka górska. Większość z nich jest rzadka 

również w całej Polsce. Słowacka część regionu jest silniej zalesiona. 

Północna granica Pogórza Gubałowskiego i Bukowińskiego z Kotliną Orawsko-

Nowotarską przebiega wzdłuż linii tektonicznej, na której znajdują się liczne wapienne skałki. 

Większe z nich to Żdżar w Maruszynie (773 m), Cisowa Skała (668 m) i Obłazowa (670 m) 

pod Nową Białką,Ranisberg (także Ranysborg lub Raniszberg, 678 m) koło Szaflar. Wokół 

jednej z tych skałek (Skałka Rogoźnicka 708 m), na zachodnich granicach Pogórza 

Gubałowskiego utworzono rezerwat przyrody Skałka Rogoźnicka 

 

3. Białka Tatrzańska 

Jest to znana w Polsce miejscowość letniskowa, posiadająca koleje linowe, wyciągi 

narciarskie, jak również baseny termalne. Długość wsi to ponad 8 km. Z południowej strony 

wsi otwiera się szeroka dolina do Tatr Bielskich, która sprawia, że w Białce Tatrzańskiej 

występuje wysokie nasłonecznienie łagodzące ostry górski klimat. 

Na stałe miejscowość zamieszkuje ponad 2 tys. mieszkańców. Zdarza się, że w okresie 

zimowym liczba turystów przewyższała liczbę mieszkańców nawet trzykrotnie. 

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim. 

Założona na starym korzeniu w XVII wieku, za panowania Władysława IV Wazy, 

najprawdopodobniej w latach 1616-1618. 

W skład wsi wchodziły dobra leśne w Tatrach, m.in. w okolicy Morskiego Oka oraz 

Wołoszyna. Poza gospodarką rolną, mieszkańcy wsi zajmowali się także pasterstwem, a w 
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XVIII-XIX wieku zasłynęli jako wytrawni kuśnierze, którzy produkowali dla potrzeb 

Podhalan i mieszkańców sąsiedniego Spisza słynne kredowane, białczańskie kożuchy. 

Od założenia znajdowała się w rękach prywatnych, przeszła w posiadanie starostwa 

nowotarskiego w XVII wieku (została wymieniona w spisie który otrzymał starosta Mikołaj 

Komorowski), stąd nie wiadomo dokładnie o jej początkach. 

Pierwotna nazwa brzmiała "Nowa Białka" - stąd nazwisko Nowobielski (obecnie Nowobilski) 

wyodrębnione z rodu Budzów alias Rusinów, najprawdopodobniej założycieli wioski (tezę 

taką przyjmują autorzy "Genealogii Rodów Sołtysich na Podhalu) 

.  

Obecnie Białka Tatrzańska pod względem infrastruktury turystycznej jest jedną z 

najatrakcyjniejszych miejscowości górskich (szczególnie zimą ze względu na bardzo dobre 

warunki do uprawiania sportów zimowych). W Białce znajduje się kilka ośrodków 

narciarskich: 

 Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej z m.in. 5 wyciągami 

krzesełkowymi 

 Wyciągi Narciarskie Bania w Białce Tatrzańskiej z m.in. 1 wyciągiem krzesełkowym 

 Stacja Narciarska Kaniówka w Białce Tatrzańskiej z m.in. 1 wyciągiem krzesełkowym 

 Wyciąg narciarski "U Kuruca" . 

Większość wyciągów jest objęta wspólnym systemem karnetów, tzw. „Tatra Ski”. Ośrodek 

narciarski Kotelnica Białczańska zajął w 2009 roku I miejsce jako Najlepszy Ośrodek 

Mapka pasma górskiego 
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Narciarski w Polsce wg portalu onet.pl. Ośrodek powtórnie otrzymał I miejsce jako Najlepszy 

Ośrodek Narciarski w Polsce wg portalu onet.pl w 2012 roku. 

Górska rzeka Białka nadaje się do uprawiania sportów ekstremalnych m.in kajakarstwa 

górskiego i spływów pontonowych. Okoliczne wzgórza wykorzystywane są także 

przez paralotniarzy. 

W Białce Tatrzańskiej 16 czerwca 2011 r. oddano do użytku baseny termalne Terma Bania o 

powierzchni lustra 1382,67 m². Woda termalna parku wodnego pozyskiwana jest z głębokości 

2500 metrów i ma temperaturę około 80 stopni Celsjusza. Dach kompleksu pokryty jest w 

całości naturalną roślinnością. 

 

Rysunek 7 Baseny termalne w Białce Tatrzańskiej 

Wart obejrzenia jest zabytkowy drewniany kościółek pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, 

który należy do Szlaku Architektury Drewnianej. Został on wybudowany około 1700 roku 

przez Jędrzeja Topora i Jana Chlipalskiego. Kościółek, podobnie jak okoliczne świątynie 

drewniane pokryty jest gontem, składa się z prezbiterium, nawy oraz wieży z nadwieszaną 

izbicą i hełmem. Wnętrze jest barokowe i barokowo-klasycystyczne. Kościół okolony jest 

murowanym ogrodzeniem, w którym zachowały się bramy z XVIII i XIX wieku. Całość 

ocieniają lipy - zabytki przyrody. W latach 20-tych XX wieku, wykonano prace renowacyjne i 

konserwatorskie. Dziś we wnętrzu zgromadzony jest zbiór narzędzi rolniczych i dawnych 

przedmiotów gospodarczych. W okresie wakacyjnym odprawiana jest msza święta w języku 

łacińskim. 

Foto 
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Rysunek 8 Kościół w Białce Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

Odległości do ważniejszych miejscowości: Bukowina Tatrzańska – 5 km, Zakopane – 

21 km, Nowy Targ – 12 km, Poprad – 56 km, Kraków – 90 km. 

Białka Tatrzańska -> Łopuszna – 10,5 km 

Opis krajoznawczy regionu 

Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u 

północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z 

wyłączeniem obszarów leżących na prawym 

brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia 

Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, 

na południu wkracza w Tatry. Północną granice Podhala 

stanowią Gorce. W krajobrazie Podhala występują rozległe 

torfowiska i stożki napływowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka trasy dojazdu 

Foto 

Mapka 
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Południową część Podhala nazywa się czasem "Skalnym Podhalem" – obejmuje ono obszar 

od Brzegów i Bukowiny po Zakopane, Kościelisko i Witów. 

Największe miejscowości: Nowy Targ (historyczna stolica Podhala), Czarny 

Dunajec, Ludźmierz, Zakopane, Biały Dunajec, Szaflary, Białka Tatrzańska, Bukowina 

Tatrzańska, Poronin, Podczerwone, Chochołów,Witów, Koniówka i inne. 

Wysokości bezwzględne tej krainy wahają się od 600 do 900 m n.p.m. Zimy są tutaj mroźne 

ze średnią temperaturą stycznia -6 °C i częstymi zamgleniami, lata natomiast – stosunkowo 

ciepłe (ze średnią temperaturą lipca 16 °C) i suche 

4. Łopuszna 

Łopuszna, znana przede wszystkim z pięknego, drewnianego kościółka, leży nad Dunajcem, 

w niewielkiej odległości od Nowego Targu. Źródła historyczne podają, iż w 1575 r. wieś 

otrzymał od króla Stefana Batorego Walerian Poradowski za odwagę wykazaną na polu 

bitwy. Na początku XVII w. Łopuszna należała do kasztelana sądeckiego Hieronima 

Przyłęckiego. W 1772 r. Jan Lisicki herbu Prus wziął wieś w dzierżawę, a w 1787 r. rodzina 

Lisickich ją wykupiła. Na przełomie XVIII i XIX w. syn Jana, Romuald Lisicki, wybudował 

zachowany do dzisiaj zespół dworski. 

Właścicielem dworu i wsi od 1824 r. był Leon Tetmajer, który ożenił się z Ludwiką, córką 

Romualda Lisickiego. W czasach Tetmajerów do dworu przyjeżdżało wielu znamienitych 

gości – pisarzy i działaczy politycznych. Później Łopuszna przeszła w ręce córki Tetmajerów, 

Kamili, która poślubiła Kazimierza Lgockiego. W 1892 r. Lgoccy przeprowadzili remont 

swojej siedziby, zmieniając jej wygląd: ściany otynkowano i pobielono, a szczyt facjatki nad 

Rysunek 9a)b)  Mapka i  Panorama Podhala 

Rysunek 10  Dwór w Łopusznej 

Foto 
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wejściem ozdobiono modnymi wówczas motywami stylu szwajcarskiego. Majątek był ich 

własnością do 1949 r., kiedy został upaństwowiony. W 1959 r. zespół dworski poddano 

remontowi konserwatorskiemu, w czasie którego usunięto m.in. elementy przebudowy z 1892 

r. 

Obecnie w odnowionym dworze działa Muzeum Kultury Szlacheckiej. Jest ono filią 

zakopiańskiego Muzeum Tatrzańskiego, do którego założenie w Łopusznej należy od 1978 r. 

Centralnym punktem zespołu jest parterowy dwór, wzniesiony z drewna, w konstrukcji 

zrębowej. Nakrywa go gontowy dach łamany. Przez drewniany ganek z falistym szczytem 

prowadzi wejście do symetrycznie rozplanowanego wnętrza. Jest tu obecnie tworzona 

ekspozycja ukazująca wygląd XIX-wiecznej siedziby średniozamożnej szlachty – zwiedzać 

można już urządzoną dworską kuchnię. 

Obok dworu mieści się niewielka, drewniana oficyna, gdzie pierwotnie znajdowała się 

kuchnia i mieszkanie służby. W najbliższym zaś otoczeniu budynku dworskiego rozlokowane 

są budynki gospodarcze: spichlerz, stajnia z wozownią i obory, a także chałupa Stanisława 

Klamerusa, przeniesiona tutaj z zagrody nr 105 w Łopusznej. Wewnątrz urządzono 

ekspozycję pokazującą wnętrze domu chłopskiego z okresu międzywojennego 

 

 

Łopuszna -> Dębno - parking [ trasa 969] – 6 km 

5. Gorczański Park Narodowy 

Foto trasy 
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Gorczański Park Narodowy jest typowo leśnym parkiem górskim z wyraźnie piętrowym 

układem roślinności. Obejmuje centralną i północno-wschodnią część Gorców, jednak 

najwyższy szczyt tych gór Turbacz (1311 m n.p.m.) leży poza granicami parku. Najwyższe 

wzniesienia należące do parku to: Jaworzyna Kamienicka, Mostownica, Czoło Turbacza, 

Kiczora, Gorc Kamienicki. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są grupy wychodni 

skalnych, groty skalne i jaskinie powstałe na skutek przesunięcia się skał. 

Lasy, często o charakterze pierwotnym stanowią fragmenty dawnej Puszczy Karpackiej. 

Regiel dolny tworzą różne typy buczyn i bory jodłowe, a piętro regla górnego pokrywa bór 

świerkowy. Na terenie obu regli występują polany i hale utworzone przez górali dla wypasu 

owiec. Porastają je krokusy (szafrany spiskie). 

 Na obszarze parku znajdują się poza Turbaczem wszystkie najwyższe szczyty Gorców: 

Jaworzyna Kamienicka (1288 m), Kiczora (1282 m), Kudłoń (1279 m), Gorc (1228 m) i 

Czoło Turbacza (1258 m).  

Mapka pasma górskiego i trasy 
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Symbolem parku jest salamandra plamista. 

HISTORIA - Już przed II wojną światową dostrzegano konieczność ochrony pięknego 

krajobrazu i posiadającego duże walory przyrodnicze obszaru Gorców. W 1927 r. właściciel 

tych terenów – Ludwik Wodzicki z Poręby Wielkiej utworzył na obszarze 114 ha rezerwat 

przyrody im. Władysława Orkana. Właściwy Gorczański Park Narodowy utworzono jednak 

dopiero w 1981 r. Początkowo miał powierzchnię 5908 ha, w 1988 r. został rozszerzony do 

6763 ha, później zwiększono jeszcze jego powierzchnię; stan na 2002 r. wynosi 7030 ha. 

Najstarszym sakralnym zabytkiem GPN jest kapliczka Bulandy na Polanie Jaworzyna 

Kamienicka. 

TURYSTYKA - Na terenie parku można uprawiać turystykę pieszą, rowerową, konna i 

narciarską. Przez obszar parku prowadzi ok. 70 km znakowanych szlaków turystycznych. 

Przy granicy parku są dwa schroniska górskie: na starych Wierchach i na Turbaczu. U 

podnóża gór znajdują się miasta: Nowy Targ, Krościenko, Rabka, Mszana Dolna. 

Przykładowe trasy turystyczne piesze na terenie GPN: 

CZARNY Konina - Kopa -  Pustak - Kudłoń - polana Jastrzębie - Lubomierz  -  5,4 km 

CZARNY Łopuszna - polana pod Wysznią - Jankówki - Zielenica    - 1,5 km 

CZERWONY Stare Wierchy - Turbacz - Hala Długa - Kiczora - Zielenica - gr. GPN  - 10,0 

km 

Przykładowe trasy turystyczne konne i rowerowe na terenie GPN: 

Konina Potasznia - Pasieka - Koninki Hucisko - 7,3 

Koninki Hucisko - dolina potoku Turbacz - Czarne Błota - 5,0 

Koninki Hucisko - dolina Olszowego Potoku - Tobołów - Poręba Górna - 9,0 

Przykładowe ściezki edukacyjne na terenie GPN: 

Dolina Gorcowego Potoku - 5,3 km 

Dolina Kamienicy - 4,0 km 

Dolina potoku Jaszcze - 8,0 km  

FUNKCJE TURYSTYCZNE GORCZAŃSKIEGO PARKU NAROWODEGO:  

 funkcja turystyczna - możliwość zwiedzania tego miejsca 

 funkcja wypoczynkowa - możliwośc wypoczęcia fizycznego na świeżym powietrzu, 

oderwanie się od rzeczywistości, pracy, miasta.  

 funkcja zdrowotna - park narodowy jest miejscem w minimalnym stopniu dotkniętym 

przez działalność człowieka, w celu zwiekszenia komfortu turystom. A więc jest to 
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naturalne nie skażone miejsce, które ma doskonały wpływ na nasze zdrowie. 

 funkcja kształceniowa świadomości ekologicznej -  dzięki informacją udzielanym 

przez przewodników znajdującym się na terenie Gorczańskiego PN mamy możliwość 

zwiększenia swojej świadomości ekologicznej. 

 funkcja edukacji kulturowej (Pozostałością dawnej kultury są drewniane szałasy 

reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie ) 

ZAGOSPODAROWNIE TURYSTYCZNE GORCZAŃSKIEGO PARKU 

NARODOWEGO: 

 Gorczański Park Narodowy jest usytuowany w dogodnym miejscu (zaledwie kilka km 

od Nowego Sącza), co jest jednym z kluczowych elemetów wpływających na jego 

popularność. 

 Na terenie Parku znajduje się wiele zabytkowych, kulturowych budowli (Gotyckie 

drewniane kościółki, drewniane szałasy - architektura zagórzańska i podhalańska itp.)  

 ścieżki turystyczne 

 ławki, kosze na śmieci na terenie parku 

LOKALIZACJA - Znajduje się na terenie 5 gmin: Mszana Dolna (1161 ha), Niedźwiedź 

(2995 ha), Kamienica (1313 ha), Nowy Targ (598 ha), Ochotnica Dolna (963 ha). Większość 

obszaru stanowi własność Skarbu Państwa (6567 ha), pozostałe to własność prywatna (382 

ha) lub gminna (81 ha). 

 KONTAKT Z PARKIEM NARODOWYM-   

Siedziba dyrekcji parku: Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź;   

telefon. (0-18) 331 72 07;  

 fax. (0-18) 331 72 07 

 e-mail: gpn@gorcepn.pl 

*Gorce  – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest 

prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania 

polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz 

nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można 

też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry. Łagodna linia grzbietowa 

masywu oraz głębokie doliny potoków nadają im niepowtarzalny charakter. Szczególną 

atrakcyjnością zawdzięczają polanom grzbietowym, z których roztaczają się rozległe widoki 

na Tatry, Babią Górę, Pieniny oraz Beskid Wyspowy.  Mało uczęszczane ścieżki, świeże 

powietrze i przepiękne widoki są rajem dla miłośników turystyki aktywnej. Strumienie i 

szumiące wodospady przecinające zbocza Turbacza i Gorca, sprawiają że Gorczański Park 

Narodowy jest jedyny w swoim rodzaju i odwiedzany przez całe rodziny uprawiające 

mailto:gpn@gorcepn.pl
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turystykę pieszą. Można tu spotkać salamandrę plamistą, która ze względu na to że występuje 

tylko tutaj stała się znakiem rozpoznawczym Parku 

6. Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Dębnie   

Kościół św. Michała Archanioła – gotycki, drewniany kościół parafialny w Dębnie 

Podhalańskim w powiecie nowotarskim, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami 

południowej Małopolski i Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

 

Rysunek 11 Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie  

HISTORIA i BUDOWA -Pierwszy kościół w Dębnie wzniesiono prawdopodobnie w XIII 

wieku. Obecny kościół wybudowany został w II połowie XV w na miejscu starszej świątyni. 

Z tego okresu pochodzą nawa i prezbiterium. Jest to świątynia orientowana o konstrukcji 

zrębowej. Jest jednym z najlepiej 

zachowanych gotyckich drewnianych 

kościołów i jednocześnie jednym z 

najbardziej znanych polskich zabytków 

w kraju i zagranicą (otrzymał jako 

jedyny drewniany kościół nominację w 

konkursie siedmiu cudów Polski), 

wyróżnia się sylwetką (praktycznie 

niezmienioną od czasów budowy) – 

wkomponowaną w krajobraz i 

wyjątkowo cennym ruchomym 

wyposażeniem, a także unikatową 

polichromią patronową pochodząca z 

około 1500 roku, najstarszą, w całości 

zachowaną w Europie, wykonaną na Rysunek 12 Wnętrze kościoła św. Michała Archanioła w Dębnie 

Foto 

Foto 
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drewnie. Niewątpliwie jest to najlepiej zachowana tego rodzaju polichromia w Polsce. Jest 

wykonana w 33 kolorach i zawiera aż 77 motywów w 12 układach.  

Najczęstsze to ornamenty roślinne i geometryczne. Występują także wątki figuralne i 

zwierzęta, wśród nich głównie jelenie. Szablony były wielokrotnie używane w różnych 

obiektach, te prawdopodobnie, ze względu na ich świecki charakter w dworach szlacheckich i 

magnackich. 

Uwagę zwraca wizerunek orła jagiellońskiego nad belką tęczową. Wieżę z pochyłymi 

ścianami, silnie zwężającymi się ku górze, wzniesiono w konstrukcji słupowo-ramowej, z 

izbicą, w 1601 r. Dziś jest to jedna z najstarszych konstrukcji tego typu w Polsce, sądzi się, że 

starsza jest tylko wieża kościoła w Binarowej. Dachy kościoła, zadaszenia i ściany wieży oraz 

jej hełm podbite są gontem, ściany izbicy wieży oszalowane zostały deskami z ozdobnie 

wyrzynaną koronką u dołu. We wnętrzu znajdują się cenne zabytki rzeźby i malarstwa 

gotyckiego. Do najcenniejszych należą:    

  Ołtarz główny, stanowiący cenny zabytek malarstwa tablicowego. Jest tryptykiem z 

początku XVI w. W jego polu środkowym znajdują się wizerunki Matki Bożej z 

Dzieciątkiem, św. Michała Archanioła z mieczem i wagą oraz św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej, na skrzydle lewym - św. Jana Ewangelisty oraz św. Stanisława, zaś 

na skrzydle prawym – św. Jana Chrzciciela oraz św. Mikołaja. Po zamknięciu 

widzimy sceny pasyjne: Chrystus w Ogrójcu, Ecce Homo, Biczowanie, Upadek pod 

krzyżem. Te malowidła są prawdopodobnie nieco późniejsze (ok. 1530), widać na 

nich wyraźny wpływ renesansu; 

  Dwa ołtarze boczne wykonane w stylu barokowym. W lewym, z 1651 roku, znajduje 

się szafka z gotyckimi rzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem w części centralnej 

oraz świętych Cecylii i Katarzyny po stronie lewej, Barbary i Doroty po stronie 

prawej. Figury datowane są na około 1440 rok;    * Malowane gotyckie tabernakulum 

na północnej ścianie wykonane z drewna w XIV wieku; 

  Krucyfiks z około 1380 roku na belce tęczowej. Prawdopodobnie jest to najstarszy 

zabytek w kościele. Niewykluczone, że był w wyposażeniu pierwszej świątyni w 

Dębnie. Jego ramiona są naturalnymi gałęziami drzewa. Na ich końcach, a także na 

dole umieszczono trzy koliste tarcze z godłami Ewangelistów. Po obu stronach 

krucyfiksu znajdują się drewniane figury Matki Bożej z lewej i św. Jana Ewangelisty z 

prawej strony; 

  Posąg św. Mikołaja z gotyckiego ołtarza wykonany w 1420 roku. Obecnie znajduje 

się na północnej ścianie. Umieszczony jest w prostokątnym drewnianym pudle, na 

którego wewnętrznych ścianach namalowano wizerunki św. Szczepana oraz św. 

Wawrzyńca. 

  Kopia pochodzącego z 1280 roku malowidła sztalugowego - najstarszego w Polsce. 

Malowidło wykonane na desce lipowej przedstawia św. Agnieszkę i św. Katarzynę 

trzymającą w rękach palmy. Oryginał został przeniesiony z kościoła do Muzeum 



36 
 

Archidiecezjalnego w Krakowie.   

Prócz tego w kościele zachowały się archaiczne elementy wyposażenia, w większości 

wykonane z desek pokrytych malowidłami. Kościół posiadał soboty od początku swego 

istnienia, jednak obecne wzniesiono na początku XIX wieku. 

Atrakcją tego niezwykłego kościoła są cymbałki zazwyczaj leżące w prezbiterium. Są bardzo 

stare – mogły powstać nawet w V wieku. Szczególny dźwięk tych cymbałków, określany 

mianem gamy perskiej (dłuższe płytki dają wyższe tony), został uzyskany przez wykonanie 

płytek ze specjalnego stopu i zakopanie ich w ziemi na pewien okres. 

W kościele znajduje się również XVI-wieczna haftowana chorągiew wojenna z wizerunkiem 

św. Stanisława ze Szczepanowa. Wedle niepotwierdzonych przekazów zostawiły ją wojska 

Jana III Sobieskiego powracającego spod Wiednia po zwycięstwie nad Turkami. 

Według dawnej klasyfikacji świątynię zaliczano do zabytków klasy zerowej. W 2003 roku 

cały obiekt wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia 

został zapisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajduje się też na szlaku 

architektury drewnianej województwa małopolskiego (Trasa III - Region Podhalańsko-

Pieniński). 

W filmie "Janosik" w kościele w Dębnie główny bohater brał ślub. Jednak widzom pokazano 

aż trzy kościoły – inny, kiedy młodzi do niego wchodzili, kościół w Dębnie – gdzie odbywała 

się cała ceremonia i jeszcze inny, gdy z niego wychodzili.   

FUNKCJE TURYSTYCZNE KOŚCIOŁA: 

 funkcja edukacji kulturowej - kultywuje dziedzictwo przeszłości. 

 

LOKALIZACJA  - Kościół znajduje się w południowej części polski w województwie 

Małopolskim. Jest zlokalizowany między Krakowem a Zakopanem przy drodze nr. 969, 20 

km od Nowego Targu. Dębno leży, geograficznie, w północnej części Kotliny Nowotarskiej, 

a kulturowo na Podhalu.  

GODZINY ZWIEDZANIA (tylko grupowo) - oprócz niedziel i świąt: 

pon. - piątek 9.00 - 12.00 i 14.00 - 16.30 

sobota 9.00 - 12.00 

KONTAKT: 

Parafia Rzymsko-Katolicka Świętego Michała Archanioła 

34-434 Dębno ul. Kościelna 42 

tel. 018 275 17 97    
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e-mail  debno@diecezja.pl 

 

Z parkingu w Dębnie wracamy ok. 1,3 km 

trasą 969 do skrzyżowania prowadzącego 

na Niedzicę, skręt w lewo, przejazd przez 

Frydman i Falsztyn do Niedzicy  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debno -> Niedzica (przez Frydman, Falsztyn) [13 km] 

 

 

Czorsztyn 

 W południowej części województwa małopolskiego, na granicy Gorców, Pienin i 

Spisza leży niewielki, ale jakże hojnie obdarzony przez naturę obszar Gminy Czorsztyn o 

powierzchni 6172 ha. Północna część gminy leżąca powyżej drogi łączącej Nowy Targ z 

Mapka trasy dojazdu 

Mapka trasy dojazdu 

mailto:debno@diecezja.pl
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Nowym Sączem należy do pasma Gorców z ich łagodnymi, lesistymi grzbietami i falistymi 

dolinami potoków. Południowo-wschodnia część to urzekające kolorami Pieniny kojarzone z 

masywem Trzech Koron, Pienińskim Parkiem Narodowym, a przede wszystkim z Przełomem 

Dunajca, istnym cudem natury, słynnym na całą Europę i podziwianym przez tysięczne rzesze 

turystów, którzy co roku spływają flisackimi łodziami. 

 Istotnymi bardzo atrakcyjnym elementem pienińskiego krajobrazu jest Zalew 

Czorsztyński. Powstał on przez spiętrzenie wód Dunajca zaporą ziemno-betonową o 

długości404 miwysokości56 m. Wody rozdzielające pasmo Pienin Spiskich od 

Czorsztyńskich stoków gorczańskiego pasma Lubania rozciągają się od zapory pod zamkiem 

w Niedzicy po okolice Dębna. Wokół jeziora znajdują się liczne miejsca do wypoczynku i 

wędkowania, a w rejsy wypływają statki spacerowe i gondole. 

 Nad brzegiem zalewu na początku lat 90-tych XX, z wybranych obiektów 

budownictwa ludowego i uzdrowiskowo-willowego znajdujących się na terenach 

przeznaczonych pod przyszłe jezioro, powstał skansen – Osada Turystyczna Czorsztyn. 

Znajduje się tam również muzeum etnograficzne. Istnieje zaplecze noclegowo-

gastronomiczne. 

Magnesem przyciągającym turystów do Gminy Czorsztyn są też zagospodarowane 

stoki góry Wdżar: wyciągi krzesełkowe i orczykowe, trasy dla narciarzy i snowboardzistów, 

alpejska zjeżdżalnia, mini zoo, anomalie magnetyczne. Nieopodal na Przełęczy Snozka 

znajduje się pomnik Władysława Hasiora – Grające organy. 

 Kładka rowerowo-piesza w Sromowcach Niżnych, która połączyła dwa brzegi 

Dunajca, po polskiej i słowackiej stronie przyczyniła się do ożywienia ruchu turystycznego 

pomiędzy obu krajami. Dzięki tej 120 metrowej konstrukcji powstała atrakcyjna pętla 

turystyczna łącząca drogę od Szczawnicy i Czerwonego Klasztoru ze szlakami turystycznymi 

na Sokolicę i Trzy Korony. 

Ale Ziemia Czorsztyńska to także różnorodność i bogactwo wydarzeń historycznych. 

Zamek w Czorsztynie wzniesiony około 1350 r. przez Kazimierza Wielkiego strzegł 

południowych granic Polski. Tędy przejeżdżali kupcy z południowej Europy, a także orszaki 

królewskie. Tu w Pieninach przebywała Święta Kinga, a z okien zamkowych patrzyła na 

wody Dunajca młodziutka Jadwiga, przyszła królowa. Był tutaj Władysław Jagiełło, a także 

jego syn Władysław Warneńczyk, bywali sławni rycerze (Zawisza Czarny) i senatorowie 

Rzeczpospolitej.  W1790 r. potężny pożar strawił dachy i od tego czasu budowla 

zaczęłapodupadać. Po górskiej fortecy pozostały malownicze, postrzępione ruiny,których 

najważniejszą część stanowi masywna czworoboczna wieża iprzylegające do niej mury 

dawnych pomieszczeń mieszkalnych. Częściowozrekonstruowane piwnice mieszczą 

ekspozycję muzealną. 

W sołectwach gminy – Czorsztyn, Huba, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna, Sromowce 

Niżne, Sromowce Wyżne, żyje około siedmiu tysięcy mieszkańców. We wszystkich 

miejscowościach istnieje dobrze zorganizowana baza noclegowa i gastronomiczna – hotele, 

motele, zajazdy, pensjonaty, kwatery, gospodarstwa agroturystyczne, a także restauracje, bary 

i stołówki. Z roku na rok przybywa też coraz więcej kwater prywatnych i innych miejsc 

noclegowych, oferujących komfortowe pokoje z pełnym domowym wyżywieniem. Dogodne 

położenie gminy sprawia, że może to być dobra baza wypadowa również w Tatry, a także na 

Słowację. 

Jezioro (zalew) Czorsztyński 

 LOKALIZACJA - Znajduje się w południowej części kraju, ok. 10 km od Nowego Targu. 

Jadąc z Nowego Targu drogą nr. 969 w kierunku Krościenka nad Dunajcem mijamy go po 

prawej stronie. Jest to zaporowy zbiornik wodny na rzece Dunajec, w Kotlinie Nowotarskiej, 

pomiędzy Pieninami i Gorcami. Powstał przez zbudowanie w Niedzicy zapory wodnej 
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pomiędzy Pieninami Spiskimi i Właściwymi. 

Wybudowanie zapory o wysokości 56 metrów umożliwia piętrzenie wód Dunajca do 

wysokości 534,50 m n.p.m. (maksymalny poziom piętrzenia), przy czym minimalny poziom 

piętrzenia wynosi 510,00 m n.p.m., a normalny poziom piętrzenia to 529,00 m n.p.m. 

Poniżej zapory Zbiornika Czorsztyńskiego znajduje się drugi, znacznie mniejszy Zbiornik 

Sromowski pełniący rolę zbiornika wyrównawczego dla zbiornika Czorsztyńskiego. 

FUNKCJE I ZADANIA ZBIORNIKA– poza znaczeniem przyrodniczym i krajobrazowym 

– kojarzone są z kilkoma kierunkami jego eksploatacji. 

  Najważniejszą jego funkcją jest ochrona przeciwpowodziowa doliny Dunajca, 

poprzez gromadzenie nadmiaru wody płynącej tą rzeką w czasie wezbrań. 

 Zbiornik Czorsztyński poprawia również warunki spływu przełomem pienińskim, 

podwyższając przepływy minimalne typowe dla okresów posusznych. 

  Coraz większą popularność zyskuje także jako atrakcyjne miejsce nadwodnego 

wypoczynku z możliwością: kąpieli, żeglowania, wędkowania i nurkowania.  

 Ważną funkcją Zbiornika Czorsztyńskiego jest produkcja energii elektrycznej przez 

elektrownię szczytowo-pompową o mocy 92 MW, usytuowaną w jego zaporze. 

(FUNKCJE TURYSTYCZNE: wypoczynkowa- możliwość skorzystania z noclegów, miejsca 

przeznaczone do kąpieli, nurkowania itp., zdrowotna - pływanie w kąpieliskach umożliwia 

wyeliminowanie lub zapobieganie różnych chorób przedewszystkim problemy z 

kręgosłupem, otyłość; wychowawcza - możliwośc ruchliwości przestrzennej każdego 

człowieka a zwłaszcza dzieci) 

 

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE:  

 duża baza noclegowa 

 możliwość rejscu po zalewie 

 kapieliska, możliwość żeglarstwa, nurkowania, wędkowania 

    ścieżki turystyczne 

 

Niedzica 

Turystyka :  

Na Polanie Sosny znajdującej się pomiędzy Dunajcem a szosą do dawnego przejścia 

granicznego Niedzica – Łysa nad Dunajcem znajduje się osada turystyczna z polem 

namiotowym, restauracją w dawnym dworze przeniesionym tutaj z Grywałdu, dwa 

pensjonaty, przystań wodna z wypożyczalnią, parking i ośrodek narciarski. 

Zabytki: 
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 Kościół św. Bartłomieja z ok. 1320 r., a według podań nawet 1278 r., w którym 

znajdują się: polichromia z ok. 1410 r., tryptyk św. Bartłomieja (1452 r.), organy (ok. 

1660 r.) oraz obraz "Męczeństwo św. Bartłomieja" (1770 r.) 

 zamek Dunajec z XIV wieku znajdujący się w miejscowości Niedzica-Zamek, nad 

Zbiornikiem Czorsztyńskim 

 piętrowy spichlerz z murowaną piwnicą z XVIII w., będący jedynym tego typu 

obiektem na całym Podtatrzu. Znajduje się na grzbiecie Tabor 

 budynek dawnej celnicy na grzbiecie Tabor 

Zamek Niedzica

 
 

 Pierwszy raz nazwa zamek Dunajec łac. novum castrum de Dunajecz pojawiła się w 

dokumencie z 1325 zapisana jako własność rodu Jana i Rykolfa panów na Brzozowicy. Byli 

to wnukowie comesa spiskiego Rudygera z Tyrolu, który za nadaniem króla Węgier Andrzeja 

II w roku 1209 lokował Niedzice. Do roku 1470 zamek pozostawał pod władaniem 

potomków Rudygera, a następnie stał się własnością comesa spiskiego Zapolya Emeryka. 

Dobra zamku niedzickiego były bardzo rozległe, rozciągały się na całym Zamagurzu. 

 

Początkowo zamek ten stanowił węgierską strażnicę na granicy z Polską. W roku 1470 

przeszedł w ręce rodu Zapolyich, następnie, przez okres ponad 60 lat w posiadanie Łaskich 

(Hieronima, a następnie jego syna Olbrachta). Znany ze złego prowadzenia się Olbracht Łaski 

zamek najpierw zastawił, a później sprzedał Jerzemu Horvathowi, który starannie go 

odbudował przekształcając w okazałą renesansową rezydencję (w znacznej części w takiej 

postaci zachował się po dziś dzień). W roku 1858 zamek w Niedzicy przejął kolejny 

węgierski ród Salamonów. 

 

Po zakończeniu I wojny światowej zamek znalazł się na terytorium Polski, choć własnością 

Salamonów pozostawał aż do 1945. Bardzo istotny fakt z tamtego okresu to zachowanie w 

dobrach zamkowych aż do 1931 (najdłużej w Europie) szczątkowych form pańszczyzny. Od 

Foto 
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1948 prowadzono na zamku prace restauracyjne i częściową odbudowę. W części 

pomieszczeń utworzono dom pracy twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, inne 

udostępniono do zwiedzania, tworząc muzeum wnętrz i historii regionu spiskiego. W 1960 w 

baszcie urządzono stację sejsmologiczną Zakładu Geofizyki PAN. 

 

Jedną z najbardziej tajemniczych kart w historii zamku jest odnalezione, podobno tuż po II 

wojnie światowej, inkaskie "kipu" � rodzaj zapisu informacji pismem węzełkowym, które 

zawiera ponoć informacje o ukrytym skarbie. Zamek "wystąpił" m.in. w serialu telewizyjnym 

"Janosik" oraz "Wakacje z duchami". W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku kręcono tutaj 

zdjęcia do filmu "Zemsta" na podstawie komedii Aleksandra Fredry. Zamek jest również 

"bohaterem" książki przygodowej pt. "Ciotka, licho i niedzickie zamczycho". 

 

Dzisiaj zamek spełnia funkcje muzealno-hotelowo-gastronomiczne, będąc jedną z 

największych atrakcji historycznych południowej części województwa małopolskiego. Do 

zamku prowadzi "aleja". Za bramą wejściową i sienią znajduje się dziedziniec zamku 

dolnego. W obrębie tej części zamku mieszczą się pokoje gościnne, kawiarnia, a w dawnej 

sali balowej restauracja. W części muzealnej można zobaczyć tzw. komnaty Salamonów, 

wyposażone w przedmioty z XVI-XIX w. Drewniane schody prowadzą na taras widokowy. 

Przez koleją bramę wiedzie wejście do zamku górnego i do zamkowych lochów, które służyły 

jako piwnice, a także jako więzienie (obecnie urządzono tu tzw. izbę tortur). Na skraju 

dziedzińca zamku górnego znajduje się studnia wykuta w litej wapiennej skale na głębokość 

ponad 60 m. W tzw. Izbach Pańskich na zamku górnym zobaczyć można: salę myśliwską, 

izbę żupną i izbę straży. Po drugiej stronie Dunajca na lewym brzegu jeziora Czorsztyńskiego 

znajdują się ruiny zamku w Czorsztynie. 

 

Zwiedzanie zamku w Niedzicy- zamek otwarty dla zwiedzających: od 01.05 do 

30.09 codziennie w godzinach 9:00 - 19:00 (ostatnie wejście o godzinie 18.30) oraz od 01.10 

do 30.04 w godzinach 9:00 - 16:00 (z wyjątkiem poniedziałków). 

  

Kontakt +48 18 262 94 89, +48 18 262 94 80 

  

Cennik - 12 zł /os. bilet zwykły, 9 zł / os. bilet ulgowy, Spichlerz cena: 4 zł / os. Spichlerz 

czynny tylko w okresie letnim. Wystawa "wozownia" w cenie biletu do zamku. 
 

Krościenko nad Dunajcem – 

 wieś o charakterze turystyczno-wypoczynkowym w dolinie Dunajca i Krośnicy położona u 

podnóża Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego, w województwie małopolskim. Krościenko 

nad Dunajcem uzyskało prawa miejskie w 1348 roku, z nadania króla Kazimierza III 

Wielkiego, a utraciło je w 1932 roku w wyniku spadku liczby mieszkańców. Jest 

miejscowością turystyczną, doskonałą bazą wypadową do wycieczek w Pieniny, Gorce i 

Beskid Sądecki. 

Kotlina Nowotarska – wschodnia część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, położona 

między Beskidami Zachodnimi na północy a Pogórzem Spisko-Gubałowskim na południu. 

Powstała w neogenie w wyniku ugięcia się obszaru pomiędzy łańcuchami górskimi i 

pogórzami. W wytworzonej w ten sposób niecce powstało jezioro, które z czasem zapełniło 
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się osadami żwirów i iłów; ich grubość sięga 300 m. Również w czwartorzędzie podczas 

kolejnych okresów zlodowaceń stożki napływowe gromadziły tutaj lodowcowo-rzeczne 

osady. Granice według regionalizacji Jerzego Kondrackiego: 

 od zachodu Kotlina Nowotarska jeszcze na terenie Polski przechodzi w Kotlinę Orawską. 

Granicę między nimi tworzy bardzo słabo zaznaczony w terenie Europejski Dział Wodny. 

Przebiega on tutaj między Orawą (zlewnia Morza Czarnego) a Dunajcem (zlewnia 

Bałtyku). Biegnie od Koniówki po zachodniej stronie rzeki Czarny Dunajec na północ do 

miejscowości Piekielnik. 

 od północy kotlina graniczy z Beskidem Orawsko-Podhalańskim i Gorcami. Granica 

przebiega doliną Piekielnika (dopływ Czarnej Orawy), podnóżami wzniesień beskidzkich 

do Nowego Targu, stąd doliną Dunajca do Zbiornika Czorsztyńskiego, który znajduje się 

w obrębie Kotliny Nowotarskiej, 

 granica zachodnia: zapora na Zbiorniku Czorsztyńskim, 

 od południa kotlina graniczy z Pieninami, Pogórzem Bukowińskim i Pogórzem Spisko-

Gubałowskim. Granica przebiega południowymi brzegami Zbiornika Czorsztyńskiego do 

zachodniego końca Zielonych Skałek, stąd północnymi podnóżami Pienin 

Spiskich i Skalicami Nowotarskimi (od Obłazowej przez Cisową Skałę i Ranisberg), dalej 

na południowy zachód, początkowo potokiem Rogoźnik, potem północno-zachodnimi 

podnóżami Pogórza Gubałowskiego po wschodniej stronie Czarnego 

Dunajca po Koniówkę. 

 

Kotlina Nowotarska ma powierzchnię 369 km², a jej równinny teren opada w kierunku 

wschodnim do wysokości około 510 m n.p.m. w Zbiorniku Czorsztyńskim. Znajdujące się 

w Pienińskim Pasie Skałkowym skały (Obłazowa 670 m i Cisowa Skała 686 m) są 

najwyższymi wzniesieniami, które według podziału mezoregionów znajdują się na granicy 

kotliny. Biorąc jednak pod uwagę, że na południe od nich również rozciąga się równina, 

można uznać, że należą jeszcze do Kotliny Nowotarskiej. 
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Niedzica – parking przy zaporze, zamek  (ul.Widokowa 1) 

Niedzica – mapka rejsu po jeziorze Czorsztyńskim 

Mapka trasy  

Mapka trasy  
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Niedzica -> Krościenko nad Dunajcem- 

Szczawnica [22,3km] – trasa 969 

 

Pieniny 

Pieniny  – pasmo górskie w 

południowej Polsce i północnej Słowacji, 

stanowiące najwyższą część długiego, 

porozdzielanego pasa skałek 

wapiennych(Pieniński Pas Skałkowy). 

Od południa Pieniny graniczą z 

pasmem Magury Spiskiej, od północy 

z Gorcami i Beskidem Sądeckim, na zachodzie zaś – z Kotliną Orawsko-

Nowotarską oraz Pogórzem Spisko-Gubałowskim. Rozciągają się na długości ok. 30 km na 

wschód od przełomu Białki. Dwa przełom Dunajca dzielą Pieniny na 3 części: 

 Pieniny Spiskie, między doliną Białki a przełomem Dunajca pod Niedzicą. 

Najwyższy szczyt Żar (błędnie: Branisko) – 879 m n.p.m.; 

 Pieniny Środkowe (Pieniny Właściwe), często określane po prostu jako Pieniny, od 

Niedzicy do Przełomu Dunajca między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą (w granicach 

Polski). Najwyższy szczyt Trzy Korony – 982 m n.p.m. (najwybitniejszy szczyt całych 

Pienin). Tutaj należy też położona całkowicie po słowackiej stronie Grupa Golicy, przez 

Mapka trasy dojazdu 

Foto 
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niektórych topografów wyodrębniana w oddzielną, czwartą część Pienin, przez wielu 

włączana do Małych Pienin; 

 Małe Pieniny – sięgające do doliny Popradu, najwyższy szczyt Wysoka (Wysokie Skałki; 

1050 m n.p.m.) będąca też najwyższym szczytem całych Pienin. Od Beskidu Sądeckiego 

oddziela je dolina Grajcarka i jego dopływu – Białej Wody. 

Ogromne walory przyrodnicze Pienin doceniano od dawna. Już w 1751 badała je ekipa 

naukowców z Wiednia, a liczba późniejszych wybitnych badaczy Pienin przekracza 100 

nazwisk. W 1932, mimo trudnej sytuacji Skarbu Państwa, dokończono wykupu terenów od 

prywatnych właścicieli (po wygórowanych stawkach) i na obszarze najciekawszej i 

najcenniejszej pod względem przyrodniczym środkowej części Pienin utworzono Pieniński 

Park Narodowy (wówczas było to tylko 423 ha). Niemal równocześnie po stronie słowackiej 

utworzono PIENAP. Jeszcze przed wojną rząd polski kontynuował dalszy wykup terenów 

pod park, a po wojnie w obszar parku włączone zostały znaczne obszary, które nadal 

pozostają własnością prywatną, ale gospodarka na nich odbywa się pod kontrolą parku. Są 

stopniowo wykupywane przez park. W Małych Pieninach istnieje kilka rezerwatów przyrody. 

Negatywne skutki na wrażliwy ekosystem Pienin może wywrzeć wybudowana 

w Niedzicy zapora wodna. 

Rezerwaty przyrody: 

 rezerwat przyrody Biała Woda 

 rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami 

 rezerwat przyrody Wąwóz Homole 

Foto 
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 rezerwat przyrody Wysokie Skałki 

 rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka 

Pieniny, zwłaszcza ich środkowa część, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów 

turystycznych w Polsce. Pod względem liczby turystów zajmują w Polsce drugie 

po Tatrach miejsce. Władysław Anczyc w 1864 stwierdził: "Kto nie był w Tatrach i 

Pieninach, ten nie był nigdzie i nic nie widział". O dużej popularności turystycznej Pienin 

decydują walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze tych gór, dobra dostępność 

komunikacyjna oraz dobrze zorganizowana baza noclegowa i infrastruktura turystyczna. 

Dodatkowo na ich atrakcyjność wpływa występowanie kwaśnych, nasyconych dwutlenkiem 

węgla wód mineralnych zwanych szczawami, 

Atrakcją turystyczną na skalę europejską jest spływ tratwami Przełomem Dunajca. 

Równolegle (po słowackiej stronie rzeki) biegnie też szlak pieszo-rowerowy zwany Drogą 

Pienińską. Interesujące są również ruiny zamku w Czorsztynie i gotycko-renesansowy zamek 

w Niedzicy, a także (na terenach sąsiadujących z Pieninami) drewniane kościółki 

w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim, kościoły w Krempachach i Frydmanie. Po Zbiorniku 

Czorsztyńskim kursują dla turystów statki pasażerskie białej floty tj. statek "Harnaś", 

wykonujący 50-minutowe rejsy widokowe oraz statki "Halny" i "Dunajec" przewożące 

turystów pomiędzy zamkami w Niedzicy i Czorsztynie. 

Schroniska turystyczne: 

 schronisko PTTK "Orlica" 

 schronisko pod Durbaszką 

 schronisko PTTK "Trzy Korony 

Foto 
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Pieniński Park Narodowy 

Park został utworzony 1 czerwca 1932 r. Zajmuje 

najcenniejsze pod względem krajobrazowym i 

przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw 

Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, 

Przełom Dunajca. Ma najwyższy wśród wszystkich 

polskich parków narodowych wskaźnik nasilenia ruchu 

turystycznego. Liczba osób odwiedzających rocznie 

park wynosi  ok.585 tys. 

Historia:      

Jego historia sięga 1921 roku, kiedy to z inicjatywy 

prof. Władysława Szafera na terenie będącym własnością Stanisława K. Drohojowskiego 

powstał rezerwat dla ochrony łąk wokół ruin Zamku w Czorsztynie . Pod koniec lat 20. XX 

w. rozpoczęto wykupy gruntów prywatnych położonych głównie w Pieninach Środkowych w 

Masywie Trzech Koron, z przeznaczeniem pod utworzenie pierwszego w Polsce parku 

narodowego. Wstępny projekt opracował prof. Stanisław Kulczyński. 23 maja 1932 r. 

podsekretarz stanu Wiktor Leśniewski podpisał za ministra rolnictwa rozporządzenie o 

utworzeniu z dniem 1 czerwca 1932 r. z rezerwatu w Pieninach jednostki organizacyjnej pod 

nazwą "Park Narodowy w Pieninach". Jeszcze przed II wojną światową powiększano dalej 

poprzez wykupy obszar parku, powstały też małe prywatne rezerwaty w Małych Pieninach. 

Kolejną podstawą prawną istnienia parku było rozporządzenie Rady Ministrów z 30 

października 1954 r. o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1955 r. Pienińskiego Parku 

Narodowego. Obszar jego uległ powiększeniu do 2231 ha poprzez włączenie w skład parku 

terenów należących do chłopów i gromad wiejskich (ale z prawem do użytkowania przez 

nich). Zlikwidowano też nadmiar szlaków turystycznych. Aktualnie park funkcjonuje w 

oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r., w 2003 r. ma powierzchnię 

2346 ha i w dalszym ciągu powiększa się jego obszar poprzez wykupy. 

Fauna i Flora : 

Mimo niewielkiej powierzchni parku jego flora jest bardzo ciekawa i zróżnicowana. Na 

obszarze PPN występuje 1100 gatunków roślin naczyniowych, w tym 2 endemity: pszonak 

pieniński i mniszek pieniński. Występuje , aż 167 gatunków roślin górskich. Opisano także 

ponad 400 gat. glonów, 230 gat. mchów, 550 gat. grzybów kapeluszowych, ponad 400 gat. 

porostów i ciągle opisywane są nowe gat. W lasach i na ich obrzeżach zakwitają : śnieżyczka 

przebiśnieg, pierwiosnek lekarski i pierwiosnek wyniosły, lepiężniki, żywiec gruczołowaty, 

miesiącznica trwała. Urozmaicony teren i różnorodność warunków środowiskowych sprawia, 

że również świat zwierząt jest ciekawy. W Pieninach naliczono ponad 7 tys. gatunków 

zwierząt, w tym ok. 235 gatunków kręgowców[3]. Z większych ssaków występują: borsuk, 

dzik, jeleń, ryś, żbik, kuna leśna, sarna. Dzięki występowaniu jaskiń, w których mogą 

zimować, bogata jest fauna nietoperzy, obejmująca aż 15 gatunków. Najliczniejszy wśród nich 

jest rzadki już w Europie podkasaniec mały. Z rzadkich gryzoni warto wymienić mysz 

małooką, reprezentującą element flory stepowej. 
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Szczawnica – parking(ul.Zdrojowa), droga na pl. Dietla, uzdrowisko [600m]  

8. Szczawnica 

  Miasto uzdrowiskowe w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, siedziba 

władz gminy miejsko-wiejskiej Szczawnica. Położone w Beskidach Zachodnich, nad 

potokiem Grajcarkiem. 

Według danych z 31 grudnia 

2010 r. miasto miało 6022 

mieszkańców
[2]

. 

W Szczawnicy rozpoczyna 

się Droga Pienińska – szlak 

pieszo-rowerowy biegnący 

wzdłuż Dunajca (głównie po 

słowackiej stronie) i kończący 

się w słowackim Czerwonym 

Klasztorze. 

W pobliżu znajduje się masyw 

górski Jarmuta, na którym 

według podań znajdować się Rysunek 13 Muzeum Uzdrowiskowe 

Mapka trasy dojazdu 

Foto 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczawnica#cite_note-Ludno.C5.9B.C4.872010-12-2
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miała pogańska świątynia. Szczawnica leży w dolinie potoku Grajcarka, który jest prawym 

dopływem Dunajca. Większa część zabudowy i terenów miasta znajduje się w 

obrębie Beskidu Sądeckiego, natomiast za doliną potoku Grajcarka wznoszą się już Pieniny. 

Zabudowa miasta zlokalizowana jest między Pieninami a pasmem Radziejowej (Beskid 

Sądecki). 

Miasto jest położone na wysokości od 430 do 510 m n.p.m. W Szczawnicy znajduje się Stacja 

Narciarska Palenica z ok. 4 kilometrami tras narciarskich. Najdłuższa z nich – 

z Szafranówki (1800 m, tzw. Trasa Rodzinna) oraz najbardziej znana Paleni c 1 z Palenicy (o 

długości 1000 m – jedna z ciekawszych tras zjazdowych w Polsce), są obsługiwane przez z 4-

osobowy wyciąg krzesełkowy o przepustowości 2200 osób na godzinę, zarządzany 

przez Polskie Koleje Linowe. Szczawnica jest uzdrowiskiem już od połowy XIX wieku. 

Leczone są tam choroby układu oddechowego i przewodu pokarmowego, ze względu na 

występowanie szczaw alkalicznych słonych oraz korzystnych warunków klimatycznych. 

Uzdrowisko Szczawnica wróciło ponownie w 2005 r. w drodze sądowego porozumienia do 

przedwojennych właścicieli rodziny hr. Stadnickich. Szczawnicki zdrój ma prawie dwieście 

lat. W 2010 w centrum – przy placu Dietla – zostało otwarte Muzeum Uzdrowiskowe, 

którego fundatorem jest Andrzej Mańkowski – wnuk Adama Stadnickiego, ostatniego 

właściciela zdroju. Ekspozycja związana jest ze szczawnickim uzdrowiskiem – zebrano ponad 

350 różnego rodzaju przedmiotów związanych z lecznictwem zdrojowym, archiwalnych 

dokumentów, rycin, planów budynków, starych fotografii, kart pocztowych, książek oraz 

zdjęcia i portrety właścicieli uzdrowiska 
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Beskid Sądecki 

Beskid Sądecki, zajmujący południowo-wschodnią część województwa małopolskiego, to w 

większości rejon górzysty. W jego południowej części rozciąga się pasmo zachodnie 

Radziejowej (Radziejowa - 1265 m n.p.m.) i wschodnie Jaworzyny (Jaworzyna Krynicka - 

1116 m n.p.m.). Beskid Sądecki od Gorców i Pienin oddziela swym korytem Dunajec. 

Podobnie jak Poprad płynie on ku północy i obie rzeki spotykają się w Kotlinie Sądeckiej, 

której Dunajec stanowi centralną oś. Jego dopływ - Kamienica Nawojowska, stanowi granicę 

między Beskidem Sądeckim a Niskim.  

W paśmie Radziejowej i Jaworzyny spotkamy roślinność alpejską (widłak alpejski, 

macierzanka halna i in.), a poniżej subalpejską - np. miłosnę górską. Górskie rzeki 

Nowosądecczyzny są siedliskiem wielu gatunków ryb, a rejony leśne,  

Na terenie Ziemi Sądeckiej i sąsiadującego z nią 

powiatu nowotarskiego znajduje się Popradzki Park 

Krajobrazowy (ponad 54 tys. ha) wraz z otuliną 

(prawie 24 tys. ha), jeden z największych w Polsce. W 

Beskidzie Sądeckim znajduje się 14 rezerwatów 

Rysunek 14 Widok na plac Dietla 

Foto 

Foto 
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przyrody, w tym 12 leśnych.stanowiące blisko połowę jej powierzchni, obfitują w liczną 

zwierzynę łowną. 

Już w czasach starorzymskich wiodły tędy - wzdłuż Dunajca i Popradu - dwa odgałęzienia 

ważnej drogi handlowej (bursztyn) - np. znaleziska w Gostwicy i dolinie Białej k. Grybowa. 

W późniejszych wiekach była to główna arteria komunikacyjna łącząca Polskę z Węgrami. 

Przez Stary Sącz przewożono do Polski węgierską 

sól, miedź i żelazo, a następnie do Prus i Flandrii.  

Beskid Sądecki to także prężny ośrodek turystyczny, 

w miejscowościach Krynica Zdrój, Muszyna, 

Piwniczna Zdrój, Rytro, Żegiestów Zdrój swoje 

noclegi oferują kwatery prywatne, domy wczasowe, 

pensjonaty, hotele, sanatoria. Beskid Sądecki to 

także centrum narciarswa z najbardziej znanymi tu 

Ośrodkami w Krynicy, Wierchomli, Piwnicznej. 

Najcieplejszym miesiącem na Ziemi Sądeckiej jest lipiec (średnia temperatura w piętrze 

niższym wynosi 18 st. C).Rozbudowana i dobrze utrzymana sieć szlaków turystycznych ze 

schroniskami górskimi (na Przechybie, Jaworzynie Krynickiej, Hali Łabowskiej, pod 

Wierchomlą, Bereśnikiem, Makowicą i Niemcową, Katolickie Schronisko Młodzieżowe - 

Stary Sącz Słotwiny) zachęca do turystyki pieszej, wypraw rowerami górskimi (ale także 

wędrówek na nartach zimą). Przez Beskid Sądecki przebiega główny Szlak 

Zachodniobeskidzki (czerwony) z Ustronia przez Rytro, Halę Łabowską i Jaworzynę po 

Beskid Niski i Bieszczady.  

Foto 


