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CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA 



 

Lista uczestników 
Lista 

uczestników / 
Imię nazwisko 

Pesel Nr Dowodu Data 

urodzenia 

Adres Telefon / e-mail 

      

      

      

 



Program minutowy – dzień 2 
 

Czas Trasa Plan Pilot 

8:00 - 9:00 Ośrodek ‘sosna’ w Wiśle 
 
Adres: 43-360 Wisła, ul. Górnośląska 46 

Wykwaterowanie, śniadanie 
Śniadanie: 8.00 - 8.30 
Wykwaterowanie: 8:30 - 9.00 

 

9.00- 9.40 Wisła - Kubalonka- Istebna - Koniaków 
(Muzeum Koronkarskie) 
 
Długość: 21km 
Kopydło - Głębce - 941- 943 

Przejazd z Kubalonki do Muzeum Koronkarskiego. Po 
drodze opis mijanych miejsowości. 
Parking: 0zł (przy obiekcie) 

9.40 - 10.10 Muzeum Koronkarskie 
 
Adres: Izba Regionalna im. Marii Gwarek, 
Koniaków 505 

Zwiedzanie z przewodnikiem 
 
Koszt: 1zł /os(co łaska) 

10:10 - 10:20 Przejazd z muzeum do karczmy Ochodzita 
 
Długośc 1,5km 
Droga 943 

Krótki przejazd z pod muzeum do karczmy. 
 
Parking: pod karczmą (Adres: Koniaków Pietraszyna, 
Koniaków 969) 

 

10:20 - 10:50 Punkt widokowy Ochodzita 
Adres: Przy drodze głównej w Koniakowie, 
przy karczmie Ochodzita) 

Oglądanie panoramy - Beskid Śląski, Beskid Żywiecki 

10.50 - 12:05 Koniaków -Milówka - Węgierska Górka - 
Jezioro żywieckie - Sucha Beskidzka (Mały 

Po drodze omawiane miejscowości. 
 



Wawel)  
Długość: 68km 
943 - S69 - 69 - Browarna - Dworcowa - 
Obwodnica - Krakowska - Suska - 946 - Role - 
Adama Mickiewicza - Rynek - Zamkowa 

Parking: 0zł , bezpośrednio przy muzeum, duży darmowy 
dla autobusów, potwierdzony 

12:05- 13.10 Muzeum w Suchej Beskidzkiej 
 
Adres: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha 
Beskidzka 

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. 
 
Wstęp: 7zl/os 

 

13:10 - 14:10 Karczma Rzym w Suchej Beskidzkiej 
 
Adres: Rynek 1  
34-200 Sucha Beskidzka 

Przejście z zamku pod karczmę (400m, 5 minut), opis 
karczmy (5 minut), i czas wolny (30 minut).  
13.50 wspólne wyjście z karczmy. Na 14 powrót na 
parking. 

14.10 - 15.05 Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - 
Zawoja - Zubrzyca Górna (Muzeum Orawski 
Park Etnograficzny) 
 
Adres: 34 - 484 Zubrzyca Górna 
Długość - 43km 
Wadowicka - Makowska - Wolności - 3 Maja 
- 28 - 957 

Opis mijanych miejscowości i Babiogórskiego PN (w 
trasie) 
 
Parking (przy obiekcie): bezpłatny, wg. informacji z 
muzeum parking dla autobusów przy obiekcie 

 

15.05 - 16.05 Zubrzyca Górna - Orawski Park Etnograficzny 
 
Adres: 34 - 484 Zubrzyca Górna 

Zwiedzanie Orawskiego Parku Etnograficznego - po 
starym sektorze 
 
Cena: 7zł/os opiekuniowie darmo 



16:05 - 16:45 Zubrzyca Górna - Czarny Dunajec - 
 Chochołów 
 
Długość: 35km 
Droga nr 957 na Nowy Targ 
Droga 958 na Zakopane 

Opis panoramy Tatr i Czarnego Dunajca po drodze 
 
Parking przy kościele, lub przed strażą pożarną, lub 
alternatywnie parking pod sklepem (przed 
skrzyżowaniem dróg 958, 959) 

 

16:45 - 17:05 Chochołów  
Adres: Chochołów 195, 34-513 

Fotostop - tradycyjne chałupy góralskie. 

17:05 - 17:25 Parking w Chochołowie 
- 
Kiry, Parking przed Doliną Kościeliską 
 
Długość: 12 km 
Trasa: droga 958 

Przyjazd na parking przed wlotem do Doliny Kościeliskiej 
(Kiry) 
 
Cena parkingu: 20zł dzień 

17:25 – 18:05 Zwiedzanie Doliny Kościeliskiej - trasa 
piesza.  
 
Alternatywnie zamana z punktem dnia 3. 
Zwiedzanie Starego Cmentarza na 
PęksowymBrzyzku oraz Krupówek. 

Przejście Doliny Kościeliskiej do punku:  Polana Pisana 
(4km, około 40 minut drogi) i przewa przed powrotem, 
Po drodze mijamy 

 Jarcowa Skałka – wapień zawierający numulity 
 Cudakowa Polana z ławkami i stołem dla 

turystów 
 polana Stare Kościeliska z tzw. kapliczką 

zbójnicką 
 Lodowe Źródło po lewej stronie drogi 
 Brama Kraszewskiego 
 Sowa – oryginalnie ukształtowany blok skalny 

 
 Cena wstępu: za darmo po 16 

 



18:05 – 18:30 Polana Pisana (na pieszej trasie) - parking Powrót z Doliny Kościeliskiej (Polana Pisana) do autokaru 
(bez omawiania, szybki powrót) 

18:30 - 19.00 Parking przed Doliną Kościeliską 
- ośrodek Hanusina Chałupa 
 
Długość: 11 km 
958 - 47 - Ustup - Harenda 

Przejazd do ośrodka w którym będzie nocleg. 
 
Po drodze informacje ogólne o Zakopanem. 

19.00 - 19.30 ośrodek Hanusina Chałupa, Zakopane 
 
Adres: 
ul. Harenda 32c 
34-500 Zakopane 

Zakwaterowanie w ośrodku 
Podział na pokoje i przeniesienie rzeczy z autobusu do 
ośrodka 

19:30 - 20:00 ośrodek Hanusina Chałupa, Zakopane Obiado-kolacja w ośrodku 



Kontakty 
 

Ośrodek Hanusina Chałupa 
Anna Niżnik 
ul. Harenda 32c 
 34-500 Zakopane 
 
tel/fax: +48 18 20 684 47 
kom: +48 512 257 551 
e-mail: hanusia@hanusia.com.pl 
 
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 
 ul. Zamkowa 1, 
 34-200 Sucha Beskidzka, 
 tel. (33) 874-26-05 
 
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny 
w Zubrzycy Górnej 
34 - 484 Zubrzyca Górna 
Tel. 18 28 527 09 

mailto:hanusia@hanusia.com.pl


Potwierdzenia rezerwacji 

Potwierdzenie 1 Hanusina Chałupa 

 
 
Potwierdzenie 2 Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej 

 
 

 



 

 

 

 

 

Muzeum Koronkarskie w Krakowie 

Brak potrzeby rezerwacji, opłata za wstęp „co łaska”. Przyjęto 1zł od studenta, 

opiekunowie za darmo. 

Potwierdzenie 3 Muzeum Orawski Park Etnograficzny 



Kosztorys 
Kosztorys - 2 dzień - Wisła-Zakopane 05.06.2013       

          

    Ryczałt Dzien   

Transport(km wyliczone w ramach limitu 
1250km - 206km) Przyjęty ryczałt 1000zł za dzień 5 000,00 5 1 000,00 

      ogółem 1 000,00 

    Stawka (zł) Liczba osób Suma 

Nocleg (obiadokolacja w dniu 05.06 i 
śniadanie w dniu 6.06.2013 ) obiekcie 
Hanusina Chałupa studenci 60,00 37 2 220,00 

  kierowca 0,00 1 0,00 

  opiekunowie 0,00 2 0,00 

      ogółem 2 220,00 

  wg lokalizacji Stawka (zł) Jedn/Godz. Suma 

Parkingi 

1. Koniaków (Muzeum Koronkarskie) - 
free 0,00 0,00 0,00 

  2. Karczma Ochodzita (free) 0,00 0,00 0,00 

  3.  Sucha Beskidzka (Mały Wawel) - free 0,00 0,00 0,00 

  4. Zubrzyca Górna (Muzeum) 0,00 0,00 0,00 

  5. Kiry, Parking przed Doliną Kościeliską 20,00 1,00 20,00 

      ogółem 20,00 

Program krajoznawczy wg lokalizacji Stawka (zł) Liczba osób Suma 

studenci 1. Muzeum Koronkarskie 1,00 37 37,00 

  2. Punkt widokowy Ochodzita 0,00 37 0,00 

  3. Muzeum w Suchej Beskidzkiej 7,00 37 259,00 

  4. Muzeum Orawski Park Etnograficzny 7,00 37 259,00 

  5. Chochołów Fotostop 0,00 37 0,00 

  6. Dolina Kościeliska 0,00 37 0,00 



      ogółem 555,00 

opiekunowie 1. Muzeum Koronkarskie 0,00 2 0,00 

  2. Punkt widokowy Ochodzita 0,00 2 0,00 

  3. Muzeum w Suchej Beskidzkiej 0,00 2 0,00 

  4. Muzeum Orawski Park Etnograficzny 0,00 2 0,00 

  5. Chochołów Fotostop 0,00 2 0,00 

  6. Dolina Kościeliska 0,00 2 0,00 

      ogółem 0,00 

Inne   Stawka/Parametr 

Liczba 

osób/Parametr Suma 

  dodatkowe km ponad limit (rezerwa na dzień) 20 4,00 80,00 

  rezerwa na nieprzewidziane wydatki 20,00 37 740,00 

  wydruk teczki dnia 30,00 1 30,00 

      ogółem 850,00 

Razem koszty dnia     suma 4 645,00 

Koszt ogółem na studentów 

transport (w tym parkingi i extra km ponad 
limit)     1 100,00 

  koszty kierowcy (nocleg, wyżywnienie)     0,00 

  
nocleg+ wyżywienie (śniadanie 
+obiadokolacja)     2 220,00 

  program krajoznawczy     555,00 

  inne (rezerwa, wydruk)     770,00 

      ogółem 4 645,00 

Koszty ogółem na opiekunów (2os) nocleg+ wyżywienie     0,00 

  program krajoznawczy     0,00 

      ogółem 0,00 

koszty na  1 opiekuna       0,00 

koszty na 1 studenta       125,54 

 



CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

Opisy poszczególnych odcinków trasy 
 

Wisła – Kubalonka – Istebna - Koniaków 
1 Ogólna mapa przejazdu 

 

Mapka trasy dojazdu 



2 Mapa wyjazdu z Wisły 

 

3 Lokalizacja muzeum koronkarskiego 

 

Szczegółowy opis trasy 

Wyjeżdżamy z Ośrodka Wypoczynkowego „Sosna” w Wiśle i jedziemy ulicą Górnośląską, a następnie ulicą Olimpijską 
przejeżdżając obok Ośrodka Sportowego Start, Hotelu Start i Kortów Tenisowych OS Start. Następnie skręcamy w 
ulicę 1 Maja – na rondzie jedziemy prosto wzdłuż tej ulicy. Po prawej stronie mijamy Ochotniczą Straż Pożarną. 
Następnie jedziemy przez Kopydło. Po prawej stronie mijamy OW Kontakt- dalej- Pensjonat Słoneczny Gród i Willę 
Stenia Wisła, a po lewej stronie Pensjonat pod Kasztanem. Następnie wjeżdżamy w Głębce (jedziemy trasą 941), 
wjeżdżamy do Kubalonki, gdzie po prawej stronie mijamy Kościół pw. Św. Krzyża- na skrzyżowaniu- w lewo/ jedziemy 
wciąż trasą 941. Po lewej stronie mijamy Karczmę po Zbóju. Wjeżdżamy do Istebnej/ na skrzyżowaniu –w lewo przy 
Kościele pw Matki Bożej Fatimskiej, dalej po lewej stronie Urząd Stanu Cywilnego. Jedziemy trasą 943. Mijamy 
Kościół Św Bartłomieja w Koniakowie, a po prawej stronie Emaus, Dom rekolekcyjny ruchu Światło- Życie. Po lewej 
stronie mijamy dalej Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego, a po prawej stronie przedszkole, a dalej 
Bank Spółdzielczy w Ustroniu i piekarnię Koniaków. Po lewej stronie mijamy Ochotniczą Straż Pożarną w Koniakowie, 
a zaraz za nią dojeżdżamy do Wystawy Koronek Koniakowskich im. M. Gwarek.    

Kubalonka- Przełęcz w Beskidzie Śląskim, przez którą prowadzi droga wojewódzka nr 941 z Wisły do Istebnej. Po 
prawej stronie szosy, stoi drewniany, zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Krzyża z 1779 r., przeniesiony tu w 

Mapka trasy dojazdu 



latach 1957-1958 z Przyszowic (powiat gliwicki), gdzie pełnił rolę kościoła przycmentarnego. Kościół jest elementem 
szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Jest to ciekawy obiekt ze względu na interesujące 
rozwiązanie architektoniczne nie występujące w żadnym innym kościele na Śląsku - przeciągnięty i połączony 
częściowo z ogrodzeniem pulpitowy dach. W obecnym miejscu, w jakim znajduje się kościół (w lesie), wydaje się nie 
mieć ono sensu, jednak w poprzedniej lokalizacji chroniło stojący na skraju wsi obiekt przed śniegiem zawiewanym z 
pola. W okolicy i na samej przełęczy znajdują się restauracje, bary, pensjonaty, w tym znany od lat 
międzywojennych bar "Beczka". Tuż nad przełęczą, na stokach szczytu Kubalonka, narciarskie trasy biegowe ze 
strzelnicą do biathlonu (posiadające licencję FIS) i niewielki wyciąg narciarski dla początkujących. W siodle 
przełęczy węzeł szlaków turystycznych, przebiega tu m.in. Główny Szlak Beskidzki. Swój początek ma tu również 
Beskidzka Ścieżka Planetarna. 

Istebna- Jest to miejscowość turystyczna położona w Beskidzie Śląskim, krajobraz miejscowości to głównie tereny 
górzyste z zalesieniami. Przez miejscowość przepływa rzeka Olza. Wraz z 
Jaworzynką i Koniakowem tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś. Obecnie jedynie 
niewielka część ludności utrzymuje się z rolnictwa. Większość żyje z pracy 
w usługach, obsłudze ruchu turystycznego lub z pracy w sąsiednich 
miastach. Wieś jest ośrodkiem sportowym, szczególnie dzięki 
rozbudowanym trasom biegowym na przełęczy Kubalonka oraz 
kompleksowi narciarskiemu Zagroń Istebna, często odwiedzanemu przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Z Istebnej pochodzi 
prawdopodobnie najstarszy zespół regionalny w Polsce "Istebna". Istebna ze 
względu na swoje położenie uchodzi za jedną z najbardziej atrakcyjnych 
miejscowości w Polsce pod względem turystycznym. W Istebnej można 
zobaczyć między innymi: 

 Parafialny kościół katolicki pw. Dobrego Pasterza 
 Kurna chałupa Kawuloków 
 Parafialny kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
 Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
 Kościół ewangelicko-augsburski 
 Muzeum prywatne i galeria rodziny Konarzewskich 
 Izba pamięci Jerzego Kukuczki na Wilczem pod Młodą Górą. 

 

W granicach administracyjnych Istebnej znajduje się Chatka AKT na Pietraszonce w przysiółku Pietraszonka oraz 
schronisko PTSM w przysiółku Zaolzie, a także liczne pensjonaty i kwatery prywatne. 

W zimie działa tu kilka ośrodków narciarskich, w tym dwa duże: 

 Kompleks Zagroń Istebna, w którym uruchomiono w 2009 roku pierwszy w Istebnej wyciąg krzesełkowy, w 
kompleksie tym działa również Park Wodny „Olza” i Centrum Zdrowia i Energii „Meridian”; 

 Ośrodek Narciarski Złoty Groń w Istebnej, z 6-osobowym wyciągiem krzesełkowym oddanym do użytku w 
grudniu 2012 roku. 

HISTORIA: 

Pierwszą osadą na terenie Istebnej były Jasnowice, powstały one najprawdopodobniej w połowie XVI; urbarz z roku 

1552 określa je jako świeżo założoną wieś. Pod koniec tego też wieku na stokach południowych Złotego Gronia 

4 Kościół Świętego Krzyża w Istebnej 
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pojawili się osadnicy, tworząc podstawy pod rozwój nowej wsi Istebnej. Jednak pierwsza wzmianka o tej wsi ukazuje 

się w urbarzu Księstwa Cieszyńskiego dopiero w 1621 roku – spisano w nim wszystkich osadników oraz ich 

powinności, które miały obowiązywać od 1643 roku. Pierwsi osadnicy przybyli do Istebnej z terenów zachodnich 

Górnego Śląska, jednak osiedlili się tu również pasterze wołoscy, dając początek późniejszym przysiółkom. 

Najprawdopodobniej przybyli oni z terenów Słowacji, skąd przynieśli nazwę wsi Istebna – istnieje bowiem już od 

XIII w. na Orawie miejscowość o nazwie Istebné. Wołosi zapoczątkowali miejscowe pasterstwo, które okazało się 

być o wiele bardziej dochodowe niż rolnictwo (ziemia nie była urodzajna). Pierwsza pieczęć gminy z roku 1702 

obrazuje kozę ogryzającą drzewo, co symbolizuje wieloletnią walkę zarządu dóbr książęcych z hodowlą kóz przez 

górali i wypasaniem ich w lasach.  

Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej oraz wojnie czechosłowacko–polskiej o Śląsk Cieszyński z 1919 r. wieś, 
na mocy decyzji Rady Ambasadorów, została przyznana Polsce. Nowe 
granice odcięły Istebną od jej centrum administracyjnego – 
Jabłonkowa i dopiero otwarcie drogi przez przełęcz Kubalonkę w roku 
1932 połączyło wieś z resztą polskiej części Śląska Cieszyńskiego. 

W 1930 został poświęcony kościół ewangelicki znajdujący się na 
wschodnim końcu wsi. 

Koniaków- Jest najwyżej położoną wsią w Beskidzie Śląskim, leży na 

południowy zachód od Żywca i na południe od Wisły w historycznych 

granicach Śląska Cieszyńskiego. Koniaków jest znany przede 

wszystkim ze względu na produkcję koronkowych ozdób i części 

garderoby (ostatnio także bielizny).  

HISTORIA: 

Osadnictwo na obszarze Koniakowa rozpoczęło się w pierwszej 
połowie XVII wieku. Prowadzone było ono przez mieszkańców 
Istebnej szukających nowych terenów pod łąki i pastwiska. Za 
początek miejscowości uznaje się dziś rok 1712. Wtedy to na obszarze 
dzisiejszego Koniakowa wzniesiono pierwszych sześć stałych chałup. W 

następnych sześciu latach dołączyło do nich kolejnych dziewięć. 
Pierwsi osadnicy zajmowali się wyłącznie wypasaniem bydła i 

nierzadko popadali w konflikty z nadzorcami leśnymi. Samodzielna gmina powstała w 1816 roku, a za jej nazwę 
obrano Koniaków, nadać ją mieli osadnicy pochodzący z Koniakowa pod Cieszynem. W herbie umieszczono konia. 

W lipcu 1920 roku miejscowość decyzją Rady Ambasadorów znalazła się w granicach Polski. 

W okresie międzywojennym rozwinęło się tu narciarstwo. W 1923 odbyły się pierwsze zawody, w których 
uczestniczyło 46 dziewcząt i chłopców. 

RELIGIA: 
Na terenie wsi działalność duszpasterską prowadzi Kościół Rzymskokatolicki (parafia św. Bartłomieja). 

Muzeum Koronkarskie 
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Koniaków to miejsce magiczne. Niemal naturalnie odcięta od reszty świata, najwyżej położona wioska w Beskidzie 
Śląskim. To tutaj powstają unikatowe koniakowskie koronki  znane ze swojego kunsztu na całym świecie, zarówno 
jako tradycyjne serwety, obrusy, bieżniki koronkowe jak i wyjątkowa i delikatna damska bielizna  koronkowa a 

ceny w sumie chyba dostępne bo patrząc 
na czas wykonania to strasznie 
pracochłonna praca. Już samo usytuowanie 
wsi jest niezwykłe: zabudowania 
wzniesiono nie w dolinie, lecz wysoko na 
grzbiecie, w pobliżu charakterystycznego 
szczytu Ochodzitej i do tego jeszcze na 
europejskim dziale wód, między zlewiskami 
Morza Czarnego i Bałtyku. Nazwę wsi 
prawdopodobnie przynieśli ze sobą 
osadnicy ze szlacheckiego Koniakowa koło 
Cieszyna, którzy przybyli w te strony w 
początkach XVIII w. i założyli osadę, będącą 
dzisiaj najwyżej położoną wsią w 
województwie śląskim (ok. 700-740 m). 
Mieszka tu ponad 3 tys. osób. Wieś swą 
nazwę zawdzięcza prawdopodobnie 

osadnikom ze szlacheckiego Koniakowa koło Cieszyna, którzy przybyli w te strony w początkach XVIII w. i wysoko w 
górach założyli osadę (ok. 700-740 m). Spośród około 3 tys. mieszkańców, 400 kobiet zajmuje się wyrobem 
słynnych koniakowskich koronek. Powstają one w ciekawy sposób - wszystkie drobne elementy, zwykle 
nawiązujące do ornamentyki roślinnej, dzierga się osobno, następnie zaś są one łączone przy pomocy przeróżnych 
wzorów geometrycznych. Efekty misternej pracy mieszkanek Koniakowa zdobią ołtarze miejscowego kościoła św. 
Bartłomieja (z 1901 r., przebudowany w 1956 r.). 

Koronka koniakowska to rękodzieło o ponad 200 letniej tradycji, dzięki niej Koniaków jest znany na całym świecie.  
Koronki koniakowskie... gdyby nie one, ta piękna górska wioska, byłaby prawie w ogóle nie znana. Zaczęło się pod 
koniec xix wieku. Wśród mieszczan zapanowała moda na przyozdabianie odzieży, między innymi koronkami. W 
miejscowych szkołach rozpoczęto naukę robót szydełkowych, ale najbardziej do "heklowania" zapaliły się 
koniakowianki. Początkowo koronki wykorzystywano do wyrobu czółek i czepców, które były elementem ubioru 
wszystkich zamężnych kobiet. Szybko jednak, bo już w 1900 roku zaczęły pojawiać się "heklowane" wstawki w 
poduszkach, bluzkach i koszulach, a niedługo potem serwetki prostokątne i kwadratowe. Najpóźniej koronczarki 
zaczęły tworzyć serwety okrągłe. 
Właśnie serwety koronkowe rozsławiły Koniaków, bieżniki i obrusy z koronki koniakowskiej zdobią dziś stoły na 
całym świecie, kościoły, nawet gabinety królewskie i prezydenckie. Przygotowano koronkowe serwety m. in. dla 
Królowej Elżbiety i Papieża. Koronki z Koniakowa wykonywane są najczęściej z białych, lub kremowych nici 
bawełnianych - tzw. kordonka. mają one bardzo specyficzny charakter, ich wzornictwo oparte jest głównie o 
motywy roślinne. Każdy element koronki wykonuje się osobno i na końcu łączy w całość. Koronkarstwo jest w 
Koniakowie wciąż bardzo żywe. Sztuka tworzenia koniakowskich koronek przekazywana jest tutaj z pokolenia na 
pokolenie.  

6 Muzeum Koronki w Koniakowie 
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Beskid Sląski  graniczy z Beskidem Śląsko-

Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na 

południowym wschodzie, Kotliną Żywiecką na 

wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie 

i Pogórzem Śląskim na północy. Beskid Śląski składa 

się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, 

rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje 

się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo 

Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim. 

Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest 

Skrzyczne (1257 m n. p. m.). Według 

rozpowszechnionego podania, przytoczonego w 

XVIII w. w "Dziejopisie Żywieckim" przez 

ówczesnego wójta żywieckiego, Andrzeja 

Komonieckiego, nazwa góry 

(Skrzyczne lub Skrzecznia) ma pochodzić od 

skrzeczenia żab, które w wielkiej ilości zamieszkiwały staw, kiedyś istniejący podobno w kotle (rzekomo 

polodowcowym) między Skrzycznem a Małym Skrzycznem. 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 należące do Ośrodka 

Narciarskiego COS (m.in. trasa FIS) i łącznej długości 14 km. 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. 

Drugim najwyższym szczytem tego pasma jest Barania Góra (1220 m 

n. p. m.), który jednocześnie jest najwyższym szczytem polskiej 

części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska. Góra leży na 

granicy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. Szczyt znajduje się na terenie 

miasta Wisła. Na zachodnich stokach obszar źródliskowy Wisły: tam 

wypływają potoki źródłowe (Biała i Czarna Wisełka) – teren źródlisk jest 

chronionym obszarem. Góra jest węzłem szlaków turystycznych prowadzących 

m.in. na Skrzyczne, Malinowską Skałę, Przełęcz Salmopolską, do Wisły 

Czarne i Węgierskiej Górki. Przez szczyt przebiega Główny Szlak 

Beskidzki.Barania Góra oraz okoliczne szczyty to dobry punkt widokowy – na 

szczycie znajduje się ogólnodostępna, stalowa wieża widokowa. Panorama 

obejmuje m.in.: Beskid Śląski, Beskid Śląsko-Morawski, Beskid Żywiecki, Małą 

Fatrę, Beskid Mały. Na polanie Przysłop pod Baranią Górą (900 m n.p.m.) od 

1925 r. działa schronisko turystyczne (aktualnie PTTK). Obecne schronisko, 

murowane, wybudowane zostało w 1978 r. w miejsce dawnego, drewnianego, przeniesionego w 1985 r. do 

centrum Wisły. 

Główne miejscowości turystyczne Beskidu Śląskiego to: 

Bielsko-Biała, Ustroń, Wisła, Istebna, Brenna, Szczyrk. Na 

terenie Beskidu Śląskiego możemy znaleźć wiele zabytków. 

Zabytkowe kościoły (kościół parafialny w Górkach Wielkich, 

Rysunek 7 Położenie Beskidu Śląskiego 

Rysunek 9 Wieża widokowa na 
Baraniej Górze 

Rysunek 8 Widok na Skrzyczne 

Rysunek 10 Zamek w Grodźcu 

Foto 

Foto 

Mapka pasma górskiego 



kościół parafialny z XVIII wieku w Brennej, kościół drewniany z XVIII w. pod Przełęczą Kubalonka w Istebnej, kościół 

drewniany z XVIII w. w Szczyrku), zamki (Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej z II poł. XIV, zamek w Grodźcu z XVI), 

chałupy (chałupa Kawuloków z końca XIX w, w Istebnej) i wiele innych. 

 

 

Beskid Żywiecki - to drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce. Należy do Zewnętrznych 

Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich. Przebiega przez niego Wielki Europejski Dział 

Wodny między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.  

Beskid Żywiecki, podobnie jak w całych Karpatach, cechuje piętrowy układ roślinności, jednak w wielu miejscach w 

wyniku działalności człowieka uległ on zaburzeniu. Przed osiedleńczą działalnością ludzi lasy pokrywały całe Karpaty 

(tzw. Puszcza Karpacka). W Beskidzie Żywieckim lasy obecnie 

zajmują jeszcze około 70% powierzchni, czyli znacznie więcej 

od średniej krajowej. Piętro pogórza (do wysokości 600–700 m) 

jest całkowicie zmienione w wyniku działalności człowieka. Dominują 

w nim pola uprawne, tereny zabudowane i lasy mieszane z 

przewagą świerka. W dolinach potoków i rzek występują 

olszyny z olszą szarą. Na wysokościach 600–1150 m rozciąga 

się regiel dolny. Dawniej porastały go głównie lasy bukowo-jodłowe, 

te jednak zostały wycięte, na ich miejsce wprowadzono świerka, 

który szybko rośnie i ma duże zastosowanie w budownictwie. 

Wyhodowano tutaj ekotyp świerka zwany świerkiem istebniańskim, 

charakteryzujący się bujnym wzrostem i wysokością ponad 40 m 

Jedynie w nielicznych miejscach można jeszcze spotkać pierwotne 

fragmenty żyznej buczyny karpackiej lub kwaśnej buczyny górskiej. 

z bukiem pospolitym, w niewielu tylko miejscach uchowały się 

skupiska jodeł i pojedyncze jawory. Sztucznie wprowadzony świerk okazał się nieodporny na szkodniki 

i wiatrołomy .Obecnie w Beskidzie Żywieckim kontynuowaną jest zaplanowana na kilkadziesiąt lat 

przebudowa drzewostanu świerkowego na drzewostan wielogatunkowy. Pomiędzy 1150 a 1400 m rozciąga się regiel 

górny, w którym lepiej zachowała się roślinność pierwotna. Rośnie tu głównie karpacki bór świerkowy, w dolnych 

partiach spotyka się nieliczne jawory i buki. Piętro kosodrzewiny występuje na wysokościach 1400–1650 m (a więc 

tylko na Pilsku i Babiej Górze. Właściwe piętro halne (alpejskie) rozciąga się w Beskidzie Żywieckim powyżej 

poziomicy 1650 m i występuje tylko w partiach szczytowych Babiej Góry. 

Fauna Beskidu Żywieckiego niewiele się różni od typowej fauny Karpat Zachodnich. Z ssaków kopytnych 

występują jelenie, dziki i sarny, z drapieżników lis, borsuk, kuna 

leśna, ryś, żbik, wilk . Czasami pojawiają się niedźwiedzie 

brunatne zachodzące tutaj ze strony słowackiej, gdzie zakładają gawry. 

Znaleziono też gawrę na polskiej stronie Smerekowa Wielkiego, ślady 

niedźwiedzia na Babiej Górze, samicę z młodymi obserwowano na Hali 

Rycerzowej, Wyjątkowo bogaty jest świat ptaków. Wśród gatunków 

drapieżnych najliczniej występują: jastrząb gołębiarz, puszczyk, pustułka 

zwyczajna, krogulec, kruk i myszołów zwyczajny. W lasach Wielkiej 

Raczy oraz na Hali Śrubita obserwowano rzadkiego głuszca, dość częsty 

jest jarząbek. W reglu dolnym występuje kilka 

gatunków sikorek, orzechówka, dzięcioły 

(trójpalczasty, czarny, zielony), dzięciołek, strzyżyk, pluszcz, muchołówki, drozdy. Z ryb w potokach 

występują pstrągi, strzeble i głowacz białopłetwy. Przedstawicielami górskich płazów są kumak górski, żaba 
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trawna, ropucha, rzekotka drzewna i szczególnie chronione salamandra plamista, i traszka karpacka. Z gadów można 

spotkać jaszczurki i żmije zygzakowate. 

Wśród bezkręgowców stwierdzono występowanie około 2500 gatunków. Najliczniejsze są owady. 

Wśród motyli obserwowano gatunki występujące także na niżu (np. paź królowej, paź żeglarz, rusałka pawik), ale są 

także gatunki górówek występujące tylko w górach 

Najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego jest Babia 

Góra (inaczej Diablak) 1725 m n. p. m. Jest to najwyższy 

szczyt całych Beskidów Zachodnich, najwyższy 

poza Tatrami szczyt w Polsce i drugi, po Śnieżce, pod 

względem wybitności. Zaliczany jest do Korony Gór Polski. 

Najwyższy wierzchołek, Diablak, odznacza się wybitnymi 

walorami widokowymi. Roztacza się z niego panorama na 

wszystkie strony, obejmująca Beskid 

Żywiecki, Śląski,Mały, Makowski, Wyspowy,  Gorce, Kotlinę 

Orawsko-Nowotarską, Tatry oraz góry Słowacji. Przez szczyt 

przechodzą cztery szlaki które prowadzą na szczyt również od 

strony Słowacji – to właśnie z Orawskiej Półgóry poprowadzono 

w 1894 r. pierwszy znakowany szlak turystyczny na szczyt 

Babiej Góry – wytyczył go Beskidenverein (wówczas był to 

szlak w granicach Węgier). Rok później BV poprowadził szlaki 

od strony polskiej (wówczas galicyjskiej) – są to jedne z pierwszych szlaków w polskich Beskidach Zachodnich. 

W 1906 doszło do pierwszego wejścia narciarskiego na szczyt – dokonało tego sześciu 

członków Beskidenverein z Zabrza. Dwa lata później wyczyn ten powtórzyli Polacy – oba wejścia były od strony 

polskiej (wówczas galicyjskiej). 

Pierwsze obiekty noclegowe powstały na Babiej Górze już w 1806 – był to schron dla arcyksięcia Józefa 

Habsburga, palatyna Węgier. Funkcjonował krótko, zniszczyła go wichura. Stał prawdopodobnie w miejscu, w 

którym dzisiaj wznosi się pomnik z 1876 r. 

W połowie stulecia stanął schron turystyczny z prawdziwego zdarzenia, tzw. Losertówka. Powstał w 1852 z 

inicjatywy hr. Filipa Saint Genois – właściciela dóbr makowskich, Zawoi i Babiej Góry. Nazwę zawdzięcza 

Józefowi Loserthowi, naczelnikowi ówczesnego obwodu wadowickiego. Schron miał postać kwadratu o boku 

4 metrów, zbudowano go z miejscowego kamienia. Posiadał trzy otwory okienne, otwór wejściowy, a 

przykryty był spadzistym dachem krytym gontem. Brak okien oraz stolarki sprawił, że schron już po kilku 

latach padł ofiarą burz oraz porywistych wiatrów. 

Pierwsze schroniska pojawiły się na początku XX wieku: 

 Schronisko na Babiej Górze – obecnie już nie istnieje 

 Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach – pierwsze polskie schronisko w Beskidach Zachodnich 
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Ochodzita - (895 m n.p.m.) – wybitna, bezleśna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie Śląskim, wznosząca się w 

głównym grzbiecie karpackim na terenie Koniakowa. Stanowi zwornik dla odgałęziającego się tu ku północy 

właściwego grzbietu Beskidu Śląskiego. Stoki w większości wykorzystywane rolniczo: w niższej części jako pola 

uprawne lub łąki kośne, wyżej jako pastwiska. 

Na północnym zachodzie, tuż poniżej szczytu Ochodzitej, leżą zabudowania Koniakowa. Dalej widać ciągnący się po 

południowych stokach Złotego Gronia sznur zabudowań Istebnej. Poza doliną Olzy ciemne lasy wspinają się na stoki 

Młodej Góry i widocznych za nią Kiczor. Bardziej na prawo, na ostatnim planie, widać wierzchołek Wielkiej Czantorii. 

Ponad wyraźnie wciętą przełęczą Kubalonka widzimy obniżenie doliny Wisły, a na prawo, na ostatnim planie – 

Równicę z jasną plamą podszczytowej polany. Widok w kierunku północnym zamyka ciemny wał zachodniego 

ramienia Baraniej Góry. Na ich tle widzimy niepozorny grzbiet, upstrzony polanami, biegnący od zwornikowej 

Karolówki w stronę przełęczy Kubalonka. Od 

Karolówki biegnie ku nam – przez Gańczorkę, 

spłaszczony, bezleśny Tyniok, Przełęcz 

Koniakowską i niepozorny Koczy Zamek – główny 

grzbiet Beskidu Śląskiego. 

W kierunku północno-wschodnim, w 

perspektywie doliny Soły, widać obniżenie 

Kotliny Żywieckiej. Poza nią horyzont zamyka 

wschodnia część Beskidu Małego, tzw. Góry 

Zasolskie – w konturze głównego grzbietu tej 

grupy górskiej rozróżnić można m.in. jej 

najwyższy szczyt – Madahorę. 

W kierunku wschodnim i południowo-wschodnim 

widoczny jest prawie cały Beskid Żywiecki. 

Wyróżnimy tu m.in. płaski, ciemny grzbiet 

Romanki, a na prawo od niej wysoki garb 

Lipowskiej. Spoza Lipowskiej wystaje czubek 

Pilska, zasłaniając najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich – Babią Górę. Na prawo od Pilska ciągnie się graniczny 

grzbiet Beskidu Żywieckiego. Ponad głębokim obniżeniem przełęczy Glinka (Ujsolskiej), na lewo od rozległego, 

pokrytego lasami Muńcuła, można często dostrzec Tatry. 

Na prawo od Muńcuła, na tle dwuwierzchołkowej Rycerzowej, rozpościera się rozłożysty Rachowiec z podszczytową 

polaną, zaś prawie dokładnie na południu widzimy Wielką Raczę. Na horyzoncie, na prawo od Rycerzowej, można 

czasem zauważyć niewielki ząbek szczytu Wielkiego Chocza wznoszącego się nad słowacką Orawą. W kierunku 

południowym na horyzoncie widoczne są najwyższe szczyty słowackiej Małej Fatry, kolejno od lewej: poszarpany, 

skalisty blok Wielkiego Rozsutca, foremny stożek Stohu i spłaszczona piramida Wielkiego Krywania Fatrzańskiego. 

Zwracając się na południowy zachód, ujrzymy – ponad niewysokimi grzbietami w rejonie Jaworzynki, którymi biegnie 

granica państwa – szczyty słowackich Beskidów Kisuckich i Jaworników. Na prawo od nich, poza kopułą Girowej, kryje 

się Przełęcz Jabłonkowska. Za nią widzimy w wielkim skrócie perspektywicznym pasmo Wielkiego Połomu, już w 

Beskidzie Śląsko-Morawskim, którym biegnie granica czesko-słowacka. 

Dokładnie w kierunku zachodnim widać głęboko wciętą dolinę Łomnej, ograniczoną od północy rozłożystą kopą 

Kozubowej. Na horyzoncie, ponad doliną Łomnej, wznosi się najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego – Łysa 

Góra (czes. Lysá hora), charakterystyczna z uwagi na wysoki maszt nadajnika telewizyjnego. Panoramę zamyka 

ostatni wyższy szczyt tej grupy górskiej –Ostry, którego zbocza opadają w prawo do doliny Olzy. 

20 Panorama z punktu widokowego w Ochodzitej 
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Milówka - wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, siedziba gminy Milówka, leżąca 
w Beskidzie Żywieckim nad rzeką Sołą.  

Węgierska Górka- wieś gminna w Polsce położona w województwie śląskim, wpowiecie żywieckim, w gminie 

Węgierska Górka. W latach 1975-1998 miejscowość 

administracyjnie należała do województwa bielskiego. 

Miejscowość, położona na zboczach Beskidu Śląskiego i 

Beskidu Żywieckiego niedalekoŻywca, jest siedzibą gminy 

Węgierska Górka. Przez Węgierską Górkę przepływa rzeka 

Soła. 

 

Aleja Zbójników w Węgierskiej Górce powstała w 2009 

roku jako efekt odbywającego się wczerwcu pleneru 

rzeźbiarskiego. Celem przedsięwzięcia było 

przedstawienie w formie rzeźb skróconego przeglądu 

postaci i dziejów zbójnictwa na Żywiecczyźnie. 

Sześciu artystów wykonało sześć postaci zbójników. 

Rzeźby o wysokości od 4,5 do 5 metrów zostały 

ustawione wzdłuż ul. Zielonej, nieopodal Urzędu 

Gminy Węgierska Górka. Planowane jest rozszerzenie 

alei o kolejne rzeźby. 

 

Bulwary nad Sołą 

7 grudnia 2009 roku został oddany do użytkowania bulwar, 

podzielony na trzy części: od ul. Kamiennej prawym brzegiem 

rzeki Soły do ul. Zielonej, wzdłuż potoku Żabniczka oraz 

brzegami Młynówki. Jedną z większych atrakcji bulwaru jest 

most łukowy nad Sołą, wykonany z afrykańskiego drewna, 

który łączy ul. 3 Maja z bulwarami i parkiem oraz traktem 

cesarskim po drugiej stronie rzeki. Całość ma być uzupełniona 

drobną infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową, parkami 

zabaw dla dzieci, oświetlona i oznakowana. Wybudowane 

zostaną też parkingi, zejścia do Soły i stanowiska wędkarskie. 

Na bulwary ma być docelowo przeniesiona cała aktywność 

turystyczna z centrum Węgierskiej Górki. 

Zagospodarowanie prawego brzegu Soły jest jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych i urbanistyczno–

planistycznych w powiecie żywieckim, jak i w subregionie południowym województwa śląskiego 
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Żywiec -miasto i gmina w województwie śląskim, wpowiecie żywieckim, położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek 

Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na 

wysokości 345–350 m n.p.m.  

Żywiec leży w południowej Polsce, w 

województwie śląskim, w głębokim obniżeniu 

śródgórskim – Kotlinie Żywieckiej, nad 

łączącymi się w pobliżu centrum miasta rzekami 

Sołą i Koszarawą. Miasto graniczy z gminami: 

Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łękawica, 

Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna. 

Jezioro Żywieckie(Żywiecki Zbiornik Wodny, 

Zbiornik Wodny Tresna) - zbiornik retencyjny na 

Sole koło Żywca, położony na granicy Kotliny 

Żywieckiej i Beskidu Małego. Utworzenie w 1966 

r. zbiornika zaporowego spowodowało zalanie 

wsi, m.in. Zarzecza,Tresnej, Zadziela i Starego Żywca. 

 Jezioro Żywieckie malowniczo wcięte pomiędzy niewysokimi szczytami, pełne żaglowek i ośrodków to wspaniałe 

tereny wypoczynkowo-rekreacyjne i duża atrakcja zarówno Beskidu Małego jak i Żywieckiego. 

Jezioro Żywieckie to sztuczny zbiornik retencyjny, powstały w 1966 roku na Sole niedaleko Żywca. Potężny zbiornik 

leży na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego.  

Brzegi jeziora są świetnie zagospodarowane, istnieją 

tu widokowe,górskie trasy turystyczne piesze i 

rowerowe oraz piękne plaże, np. bezpłatne kąpielisko 

strzeżone w zatoczce Moszczanka. 

Największą atrakcją jeziora jest możliwość uprawiania 

wszelakich sportów wodnych. Powstały tu liczne 

szkółki żeglarskie i pływackie oraz wypożyczalnie 

sprzętu wodnego i rowerów. 

Jezioro Żywieckie to raj dla wodniaków, wędkarzy, 

ludzi gór, a nawet dla grzybiarzy, gdyż porastają tu 

gęste, zdrowe lasy. W pobliżu warto odwiedzić Górę Żar (można wjechać samochodem a dalej kolejką terenową na 

sam szczyt),Międzybrodzie Żywieckie i oczywiście Żywiec. 

Sucha Beskidzka – miasto i gmina w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie suskim. 

Miasto położone jest w niewielkiej kotlinie na skraju Beskidu Makowskiego i Beskidu Małego, u ujścia rzeki 

Stryszawki do Skawy.  
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Warto zobaczyć: 

Zamek suski Castiglone-Suskich, następnie Komorowskich, później Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich, 

przebudowany w stylu barokowym – zwany 

"Małym Wawelem"; obecnie hotel i 

restauracja "Kasper Suski" oraz siedziba 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz, tutaj 

znajduje się Muzeum Miejskie Suchej 

Beskidzkiej ul. Zamkowa 1 

 

 

 

 

Beskid Mały - pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o 
długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km. Według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego 
Beskid Mały sąsiaduje: 

 na północnym zachodzie i północy – z Pogórzem Śląskim i Pogórzem Wielickim; 
 na wschodzie i południowym wschodzie – z Beskidem Makowskim, od którego oddziela go dolina potoku 

Stryszówka po jego ujście do Skawy, dalej Skawa po ujście do niej Stryszawki i dalej Stryszawka z dopływem 
Lachówką i dopływem tej ostatniej – Kocońką; 

 na południu i południowym zachodzie – z Kotliną Żywiecką; 
 na zachodzie – poprzez Bramę Wilkowicką i dolinę rzeki Białej z Beskidem Śląskim. 

Przełom rzeki Soły (utworzony przez erozję wsteczną prawobrzeżnego dopływu Wisły, który wypływał niegdyś w 
okolicy Porąbki), dzieli Beskid Mały na część zachodnią (Pasmo Czupla i Magurki) i wschodnią (tzw. Beskid 
Andrychowski). 

Szczyty 

 część zachodnia – grupa Czupla i Magurki Wilkowickiej: Czupel (933 m) – najwyższy szczyt Beskidu Małego, 
Magurka Wilkowicka (909 m, schronisko), Groniczki (839m), Hrobacza Łąka (828 m, schronisko), Gaiki (808 
m), Czupel Mały (654 m), Łysa Góra (653 m) 

 Część wschodnia – grupa Leskowca i Łamanej Skały (Beskid Andrychowski: Łamana Skała – Madohora (929 
m), Leskowiec (922 m), Jaworzyna (890 m, schronisko) – Groń Jana Pawła II, Potrójna (884 m), Jaworzyna 
(864 m), Gancarz (802 m), Żar (761 m, kolejka linowo-terenowa), Bukowski Groń (782 m) 

Beskid Mały ma urozmaicona rzeźbę terenu, główny grzbiet i jego odnogi głęboko wcinają się w doliny rzeczne, 
zbocza są strome (czasem przekraczają nachylenie 30 stopni), deniwelacje przekraczają 500 m. Występują małe 
jaskinie, schrony, baszty i ostańce skalne. 

26 Zamek Suski 

Foto 



Sucha Beskidzka – Karczma Rzym, Muzeum Miejskie 
 

27 Mapa przejścia z muzeum do karczmy 

 

Karczma Rzym - do Suchej Beskidzkiej przyjeżdża się, aby zobaczyć Zamek Suski, piękne widoki czy zabytkowy 

kościół. Po całym dniu zwiedzania, chętnie każdy zjadłby coś dobrego, oryginalnego, a może nawet 

"szatańskiego". Większość podróżnych nie ma wątpliwości gdzie w Suchej podawane jest najlepsze staropolskie 

jadło. Na suskim rynku stara chata wyróżnia się wśród odnowionych domów, reklam świetlnych i kolorowych 

bilboardów. Nie zważając na mijający czas od wieków wita, podróżnych serdecznie, zapraszając w swe progi. 

Wchodząc do "Rzymu" trudno nie odnieść wrażenia, iż tutaj czas się 

zatrzymał. Wszędzie panuje półmrok. Idąc po skrzypiących deskach, 

spotyka się diabła a potem Twardowskiego. Kiedy mija pierwsze 

zauroczenie panującą atmosferą warto zasiąść za stołem, zamówić 

"szatańską" potrawę... a potem tylko jeść, rozmawiać i nie myśleć o 

codziennych troskach. 

Karczma powstała na początku XVIII wieku, kiedy w Suchej urządzane 

były końskie targi. Zjeżdżali się wtedy kupcy z okolicy i handlowali. 

Targu dobijali w gospodzie na rynku. Lało się piwo i miód, trwała 

zabawa. Dziś wszakże karczmę odwiedzają nie tylko kupcy, ale cel 

pozostał ten sam, dobra strawa i radosna atmosfera. 

Karczma mieści się wciąż w tej samej chacie. Na zewnątrz nic się nie zmieniło a obecny właściciel PSS Społem 

w Wadowicach, dba o to, żeby wygląd budynku pozostawał taki sam. Co kilka lat drewno jest impregnowane 

pod okiem konserwatora wojewódzkiego. Niegdyś w gospodzie mieszkali ludzie, goście zaś przyjmowani byli 

w sieni. Teraz w Rzymie nikt nie mieszka, urządzono kawiarnię i restaurację, wykopano podziemia, gdzie  
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mieszczą się magazyny. 

Podobno Rzym był pierwszy od legendy. Kiedy nazwa zawitała na dobre w szyldzie karczmy, historia zaczęła 

przeplatać się z legendą Mickiewicza o Panu Twardowskim. Dziś wszystko łączy się ze szlachcicem i diabłem. 

Legenda żyje w Rzymie. 

Karczma nie narzeka na brak klienta. Bardzo wielu gości powraca tu co rok. Przyjeżdżają z różnych części 

Polski i z zagranicy. Szczególnie Polonia amerykańska ukochała sobie to miejsce. Idealnie pasuje jako 

przystanek między Zakopanem a Krakowem. 

Klienci bardzo chwalą ludowy wystrój karczmy, oryginalne, ręcznie robione ozdoby z bibuły, pajączki - to cały 

urok "Rzymu". I jeszcze muzyka góralska. Czasami zespół ludowy z jednej z okolicznych wiosek przygrywa 

gościom przy jedzeniu. Szczególną atrakcją jest Pan Twardowski, który pojawia się na większości 

uroczystościach. Menu karczmy jest równie "diabelskie" co cały jej wystrój i legenda. Specjał Twardowskiego, 

Lody Pani Twardowskiej, Mikstura Szatańska, Diablik Twardowskiego, Napitek Zbójnicki i wiele innych potraw 

brzmiących bardziej swojsko dla mniej odważnych gości. "Rzym" szczyci się tym, iż do gotowania nie potrzebuje 

nowoczesnych zatruwaczy smaku jak kuchenka mikrofalowa. Potrawy są przyrządzane, na sporym piecu 

węglowym. Być może dlatego mają tak wielu zwolenników. 

Przed laty radni Suchej chcieli zlikwidować karczmę "Rzym". Mówiono, że brzydka, że szpeci rynek. Ot stara 

stercząca buda. Nie udało się, karczma przetrwała. Potem, w latach 70 organizowano w niej imprezy dla 

dostojników rządowych, był tu nawet Jaroszewicz. Dziś nikt w mieście nie wyobraża sobie rynku bez "Rzymu". 

Tym bardziej, że gospoda cieszy się sławą wśród turystów. A tych Sucha wita zawsze serdecznie. 

 

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorządową instytucją kultury Gminy Sucha Beskidzka. Zostało 

powołane na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/381/06 z dnia 24 października 2006 roku. Inauguracja 

działalności nastąpiła 15 września 2007 roku. 

Siedzibą muzeum jest południowo-wschodnie 

skrzydło renesansowego zamku nazywanego 

popularnie „Małym Wawelem”. Muzeum posiada 

następujące działy: historyczny – kolekcja działu 

mieści się na I piętrze południowo-wschodniego 

skrzydła zamku, etnograficzny - obrazujący 

tradycyjną kulturę ludową Górali Babiogórskich i 

Żywieckich usytuowany w budynku „Domku 

Ogrodnika”, który  położny jest w zachodniej część 

parku zamkowego oraz dział edukacji i promocji. W 

2011 roku w muzeum, w ramach rządowego 

programu Kultura+ powstała w pełni wyposażona 

pracownia digitalizacyjna.   

Celem muzeum jest  gromadzenie zabytków w 

statutowo określonym zakresie, katalogowanie i 

naukowe opracowywanie zbiorów, przechowywanie ich 

w warunkach zapewniających właściwy stan 

zachowania i bezpieczeństwo, magazynowanie w 
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sposób dostępny do celów naukowych, zabezpieczanie i konserwację oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie 

w terenie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i 

przyrody, urządzanie wystaw stałych i czasowych, organizowanie badań naukowych, prowadzenie działalności 

edukacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych oraz naukowych, zapewnianie właściwych 

warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów a także zgromadzonych informacji, prowadzenie działalności 

wydawniczej. 

Muzeum gromadzi  zbiory związane są z historią miasta Sucha Beskidzka oraz rodami szlacheckimi 

zamieszkującymi zamek (XVI- XX w.). Są wśród  nich liczne pamiątki, druki ulotne, fotografie, cymelia, 

malarstwo, grafika i rzeźba. W muzealnej kolekcji poczytne miejsce zajmują manuskrypty, starodruki i mszały 

rzymskie. Duży zasób stanowią dokumenty obrazujące historię miasta od 2.poł XIX w. do lat 70.tych XX 

wieku. Wśród depozytów, prezentowanych na wystawach stałych znajduje się habsburska kolekcja 

malarstwa nowożytnego oraz malarstwo młodopolskiego artysty Wojciecha Weissa. Duży zasób zbiorów 

muzealnych stanowią muzealia o charakterze regionalnym, obrazujące kulturę materialną i duchową  górali 

babiogórskich i żywieckich, przekazanych muzeum w 2010 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. 

 Muzeum na bieżąco gromadzi zbiory związane z historią miasta Sucha Beskidzka i regionu, pozyskując je drogą 

darowizn i zakupów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sucha Beskidzka – Maków Podhalański– Zawoja – Zubrzyca 
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34 Mapa przejazdu przez Maków Podhalański 

 

Maków Podhalański – miasto w woj. małopolskim, w powiecie suskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Maków 

Podhalański. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bielskiego. Położone nad rzeką Skawą, w 

Beskidzie Makowskim, u stóp Bryndzówki (698 m n.p.m.). 

Do początku XX w. powszechnie funkcjonowała nazwa Maków. Jest to nazwa dzierżawcza, pochodzi 
prawdopodobnie od imienia chłopa zasadźcy Maka. Popularna etymologia wiążę jednak tę nazwę z rośliną 
makiem, co znalazło odzwierciedlenie w herbie miasta. 
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Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na obszarze Polski były dwa miasteczka o takiej nazwie (drugie to Maków 
Mazowiecki). O uporządkowanie nazewnictwa wnioskowała kolej. Zaproponowano kilka określeń, które mogły być 
drugim członem nazwy: Krakowski, Podgórski, Małopolski i Podhalański. Ostatecznie przyjęta została ta ostatnia 
wersja, choć z geograficznego i historycznego punktu widzenia jest ona niepoprawna – kraina Podhale zaczyna się 
kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Decyzję tę zaakceptowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 16 października 
1930 r. 

Spokojne miasteczko, położone w dolinie o specyficznym mikroklimacie, już w latach międzywojennych przyciągnęło 
wiele osób, które postawiły tutaj swoje wille. Na stoku Makowskiej Góry powstało także sanatorium przeciwgruźlicze. 
Miasto jest znane ze swoje szkoły krawieckiej, założonej w 1896 r., w której uczy się typowego dla tego obszaru haftu 
makowskiego. Wyroby lokalnego rękodzieła ludowego są popularnymi pamiątkami z tego regionu. 

Zawoja - Wieś w Polsce największa pod względem powierzchni, uważana jest także za najdłuższą, położona w 

województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Zawoja. 

Miejscowość jest siedzibą gminy Zawoja. 

Zawoja leży u stóp Babiej Góry (1725 m), w dolinie rzeki Skawica oraz na stokach pasm górskich zaliczanych do 

dwóch regionów geograficznych: do Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie) i Beskidu Makowskiego (Pasmo 

Przedbabiogórskie czyli Jałowieckie). 

Znana miejscowość letniskowa i turystyczna, stanowi punkt wypadowy dla turystyki w rejonie Babiej Góry, pasma 

Policy i Jałowca. Mieści się tu siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego. Zawoja jest jedną z najdłuższych wsi w 

Polsce, liczy około 18 kilometrów długości. W 2001 Zawoję zamieszkiwało około 6200 mieszkańców. 

Wieś Zawoja wraz z wsią Skawica, położone są w dolinie Skawicy 

niosącej wody spod Babiej Góry do Skawy, powstały one w wyniku 

naporu osadniczego torującego sobie drogę w pierwotnej puszczy 

karpackiej. Pierwsze wzmianki o Skawicy, jako o wsi istniejącej, 

pochodzą sprzed 1593. Przez długi czas wsie Zawoja i Skawica 

traktowane były jako jedna i określane mianem Skawica. Przez 

cały okres staropolski wsie należały do starostwa lanckorońskiego 

i pozostały we władaniu kolejnych dzierżawców królewszczyzny. 

W 1847 miejscowość nawiedził wielki głód, który przyczynił się do 

wybuchy tyfusu i cholery. 

Od 1836 wprowadzono nazwę "Zawoja". Wywodzi się ona od 

wołoskiego słowa zavoi i oznacza "las nad rzeką". 

2 kwietnia 1969 w Zawoi (na północnym stoku Policy), rozbił się samolot An-24 SP-LTF Polskich Linii Lotniczych LOT. 

W katastrofie zginęły 53 osoby (47 pasażerów i 6 członków załogi), nikt się nie uratował. Z okazji 40. rocznicy 

katastrofy został postawiony pomnik na szczycie Policy.  

 

Babiogórski Park Narodowy - polski park narodowy utworzony w 1954 roku na terenie województwa 

krakowskiego. 
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Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim (województwie małopolskim) przy granicy 

ze Słowacją. Po słowackiej stronie istnieje park krajobrazowy "HornáOrava". Obejmuje północną i południową stronę 

masywu Babiej Góry włączając najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego – Diablak (1725 m n.p.m.). 

W Zawoi, gdzie znajduje się siedziba Dyrekcji Parku, utworzono specjalny Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego 

Parku Narodowego prezentujący w przystępny sposób walory babiogórskiej przyrody. Dla uatrakcyjnienia 

zwiedzania parku wytyczono sieć ścieżek edukacyjnych. 

Park został powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku[1]. Został założony na 

powierzchni 16,37 km2[1]. 

Rezerwat ścisły obejmował 1049,88 ha, a rezerwat częściowy 624,89 ha. Na fakt utworzenia Babiogórskiego Parku 

Narodowego wpłynęło wiele czynników, między innymi klasycznie wykształcony układ pięter roślinnych, zespół 

roślinności naskalnej i jedyne w Polsce stanowiska roślin: okrzyn jeleni i rogownica alpejska. W partii szczytowej 

Babiej Góry występuje jedyne w Beskidach piętro halne oraz wiele zanikających stawków osuwiskowych. 

W 1977 roku objęto Babią Górę w granicach Parku Narodowego statusem Rezerwatu Biosfery i włączono do 

programu UNESCO-MAB "Człowiek i biosfera". Ponad 20-letnie starania o powiększenie Parku przyniosły efekt w 

1997 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów powiększono obszar parku do 3391,55 ha. Utworzono również otulinę 

o powierzchni 8437 ha. 

 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej - skansen regionalny tworzony od 1937 roku, otwarty w 1955 roku 

w Zubrzycy Górnej prezentujący dzieje, architekturę, kulturę 

materialną, społeczną i duchową regionu Górnej Orawy. 

Ekspozycja jest szczególnie interesująca ze względu na oryginalność 

regionalnej kultury powstałej w wyniku połączenia dorobku dwóch 

fali osadniczych – pasterzy wołoskich przepędzających tu swoje 

stada z terenów Karpat Wschodnich oraz rolników napływających 

od północy (z Małopolski). 

Współzałożycielką i pierwszą dyrektorką parku była urodzona we 

Lwowie polska etnolog Wanda Jostowa.  

Orawski Park Etnograficzny był plenerem kilku filmów, kręcono 

tutaj Janosika i Ogniem i Mieczem. 

Muzeum zorganizowane jest w formie zespołu zabytkowych zabudowań (z pełnym wyposażeniem, udostępnionych 

do zwiedzania) rozmieszczonych na terenie parku. Najważniejsze elementy ekspozycji to: 

Lamus – piętrowy budynek z XVIII wieku, otoczony otwartą galeryjką, nakryty gontowym dachem typu namiotowego, 
pełniący rolę spichlerza plebańskiego; 
Czarna Karczma – budynek z XVIII wieku typu "kurna chata" o zwartej bryle, nakryty wysokim gontowym dachem 
typu polskiego, obecnie recepcja i kasa biletowa muzeum; 
Chałupa Alojzego Dziubka z Jabłonki – chłopski budynek mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku, nakryty 
czterospadowym dachem, wewnątrz trzy duże izby w układzie amfiladowym; 
Pasieka z charakterystycznymi dla Orawy ulami kłodowymi; 
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Dwór Moniaków – budynek rodziny sołtysa z XVII wieku, wnętrze typu "kurna chata", wewnątrz izby w układzie 
amfiladowym między innymi biała izba, czarna izba i salon, wszystkie bogato wyposażone zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem; 
Zabudowania gospodarcze dworu – między innymi owczarnia, olejarnia, stajnie; 
Chałupa Paś-Filipka – klasyczna orawska chałupa z XIX wieku z czterospadowym dachem gontowym z amfiladowym 
układem pomieszczeń, wnętrza wyposażone w sprzęt pomocniczy do tkactwa; 
Chałupa Dziurczaka – budynek z końca XIX wieku, nieudostępniony do zwiedzania (archiwum muzeum). 
Folusz – zrębowy budynek służący do spilśniania sukna; 
Tartak – napędzany kołem wodnym; 
Kuźnia – z kowadłem i potężnymi miechami; 
Chałupa biednicka Możdżenia – budynek z końca XIX wieku, charakterystyczny dla niezamożnych chłopów, pod 
jednym dachem dwuizbowy dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze; 
Od początku lat 90. trwają prace nad utworzeniem nowej części skansenu w układzie oryginalnej struktury wsi 

orawskiej. Obecnie udało się odtworzyć kilka zagród z XIX wieku (zagroda Misińców, zagroda Małysów, zagroda 

Joanny Moniak, zagroda Czarniaków). 

 

Beskid Makowski to grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem 

Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem 

Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem 

Babiogórskim i pasmem Orawskie Beskidy (po słowackiej 

stronie). Bazując na pracach Jerzego Kondrackiego (autora 

naukowo opracowanej regionalizacji geograficznej Polski) 

można powiedzieć, że Beskid Makowski ma powierzchnię ok. 

900 km², długość ok. 60 km i szerokość 15 km. 

Najwyższym Szczytem jest Mędralowa 1169 m n. p. m.. Znajduje 

się na granicy polsko-słowackiej a szczytem tym biegnie Wielki 

Europejski Dział Wodny. Na wschodnim, niższym wierzchołku  

Mędralowej znajduje się słupek graniczny III/90. Jest to historyczny 

punkt graniczny. Do 1564 schodziły się na nim granice Węgier, Polski 

i ziem śląskich, a w czasie II wojny światowej granice Generalnego 

Gubernatorstwa, III Rzeszy i Słowacji. W czasie II wojny światowej Niemcy przy pomocy miejscowej ludności wykonali 

na grzbiecie Mędralowej system ziemnych umocnień. Pozostałości okopów można zaobserwować jeszcze obecnie. 

Na wierzchołku tym Słowacy ustawili dużą tablicę informacyjną z opisem ciekawych miejsc w okolicy. Tablica jest w 

kilku językach, w tym również w języku polskim. Mędralowa jest całkowicie zalesiona, ale na jej północnych 

podszczytowych stokach znajduje się rozległa polana zwana Halą Mędralową. Na polanie znajduje się szałas, 

utrzymany w bardzo dobrym stanie (m.in. również dzięki społecznemu zaangażowaniu turystów i przewodników 

beskidzkich). Można w nim znaleźć schronienie przed deszczem, a w razie potrzeby również przenocować. 

Przebiegająca przez Mędralową granica polsko-słowacka jest najdalej na północ wysuniętym punktem 

granicznym Słowacji. Mędralowa jest jednym z punktów przelotowych szlaku prowadzącego z Babiej Góry na Pilsko. 

Roztacza się z niej widok na Jałowiec i Beskid Mały. 

Z powodu trzymania się innego podziału geograficznego Polski Mędralowa nie znalazła się w Koronie Gór 

Polski (KGP). Jednak wg podziału J. Kondrackiego jest ona najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego i powinna 

być zaliczona do KGP. 
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Czarny Dunajec – Chochołów - Kiry 
 

38 Mapa przejazdu: Zubrzyca Górna do Chochołów (przez Czarny Dunajec) 

 

 

Czarny Dunajec - Wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w 

powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec.  W okresie zaboru 

austriackiego była siedzibą tzw. "państwa czarnodunajeckiego". W latach 

1880-1934 miejscowość miała prawa miejskie. Czarny Dunajec jest miejscem 

urodzenia Karola Zająca 

Karol Zając-były polski narciarz. Zając należał do najlepszych narciarzy w 

kraju. Brał udział w Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na początku 1940 roku 

uciekł na nartach w Tatrach na Węgry i dalej na zachód, gdzie przyłączył się 

do jednostek Wojska Polskiego. Po wojnie nie wrócił do Polski, zamieszkał 

USA gdzie zrobił doktorat. 

 

W Czarnym Dunajcu znajduje się cmentarz żydowski. Został założony w 

drugiej połowie XIX wieku znajduje się na północ od miejscowości przy 

drodze wylotowej na Rabkę. Podczas drugiej wojny światowej był 

miejscem masowych egzekucji. 

Specyfikę tej ziemi oddaje niezwykły krajobraz. Przed oczami od południa mamy pasmo Tatr; od strony 

zachodniej pasmo Babiej Góry, gdzieś od wschodu Pieniny, a od północy pasmo Gorców. Poza tym wszędzie 

dookoła rozciąga się równina. Wsie i osady czarnodunajeckiej ziemi wyrastają koło wody. Jeśli im cokolwiek 

grozi, to przede wszystkim powódź. Ale powodzie z rzadka sięgają domów, najczęściej niszczą drogi i plony. 
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Następnym zagrożeniem dla mieszkańców, co się okazało w poprzednim roku jest halny. To właśnie on połamał 

dziesiątki drzew w gminie Czarny Dunajec. 

Przedziwnym skarbem tej ziemi jest torf. 

Dziwne to. Czy kojarzysz górala z torfem? A 

jednak od wielu lat, gdy z doliny 

czarnodunajeckiej zniknęły lasy, "cegła" stała 

się dla wielu warunkiem przetrwania zimy. 

Największy zabytek Czarnego Dunajca to 

Kościół pod wezwaniem Trójcy 

Przenajświętszej. Przed ponad 800 laty 

Podhale przedstawiało obraz ziemi surowej, 

okrytej borami i lasami, ponad które wznosiła 

się korona Tatr. W 1234 przybywają zakonnicy 

Cystersi do Ludźmierza i zakładają pierwszą 

na Podhalu parafię. Na terenie tej parafii 

ludźmierskiej, zakłada Tomasz Miętus w 1552 

roku, osadę Czarny Dunajec i on to na swoim 

własnym gruncie postawił drewniany 

kościółek pod wezwaniem Trójcy 

Przenajświętszej. W roku 1605, syn Tomasza, 

Jan Miętus zbiera delegację z okolicznych wsi i 

wysyła ją do Myślenic, aby do ksiąg miejskich 

wpisać akt utworzenia parafii Czarny Dunajec. 

Czarny Dunajec przeżył kilka pożarów. W roku 1787 spłonęła prawie połowa budynków mieszkalnych, w tym i 

kościół parafialny drewniany pochodzący z końca 

XVI w. Na jego miejsce wybudowano nową 

świątynię. Jednak wkrótce dotknął ją nowy 

kataklizm - w roku 1818 spadło sklepienie. 

Wówczas wystawiono kościół murowany, lecz i ten 

został uszkodzony podczas pożaru, który zniszczył 

Czarny Dunajec w nocy z 24 na 24 kwietnia 1859 

roku. Spłonęły wówczas wszystkie budynki 

plebańskie. Kościół parafialny został odbudowany 

przy wielkim wysiłku społeczności parafialnej. 

Odbudowany po pożarze kościół miał prezbiterium 

jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście.  
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Czarny Dunajec Ciekawostka - europejskie sejsmografy zarejestrowały wstrząsy o skali 3,4 st. w skali Richtera. 

Epicentrum znajdowało się w Czarnym Dunajcu, 93 km pod powierzchnią Ziemi, 10 km na północny zachód od 

Zakopanego. Wstrząs został zarejestrowany przez wiele obserwatoriów sejsmologicznych w Polsce i za granicą. 

Wstrząsy były odczuwalne w powiatach tatrzańskim, nowotarskim i na niektórych osiedlach Krakowa jak i 

również w Bielsku Białej i Wadowicach. Wstrząsy nie wyrządziły poważniejszych szkód. Przesuwały się meble, 

kwiatki spadały z okien. Nie ma doniesień o żadnych poważniejszych szkodach. W kilku miejscach mieszkańcy 

wystraszeni powychodzili z domów. Ściany w szkole w rynku popękały, dzieci mają wolne jutro od szkoły; ściany 

w kościele popękały; w Ratułowie i Starym Bystrem kominy się poprzewracały; meblościanki; w sklepach 

produkty spadały z regałów itd. 

 

Chochołów - Najczęściej odwiedzaną miejscowością gminy Czarny Dunajec jest z pewnością Chochołów. 

Względy historyczne i bogactwo kulturowe sprawiają, że w tej wsi, której lokację datuje się na 1592 rok, 

codziennie można spotkać turystów z niemal całego świata. Położona w województwie małopolskim, w 

powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Chochołów to wieś zbudowana prawie w całości z 

oryginalnych chałup góralskich. Do miejscowej tradycji należy mycie ich z zewnątrz wodą z mydłem dwa razy do 

roku, na Wielkanoc i Boże Ciało. 

Zasłynęła w historii z powstania chochołowskiego w 1846 roku, przeciw Austriakom. Na czele jego stał 

miejscowy organista i nauczyciel Jan 

Andrusikiewicz. Górale rozbroili straż 

skarbową. Austriacy podburzyli przeciw nim 

chłopów z Czarnego Dunajca. W walce 

Andrusikiewicz został ciężko ranny. 

Pozbawieni kierownictwa górale poddali się. 

Ponad stu uwięziono. Z Chochołowa 

pochodzi skoczek narciarski Robert Mateja. 

Większość budynków, mimo objęcia ich 

opieką konserwatorską, jest stale 

zamieszkana. Chochołów to żyjący skansen 

regionalnego budownictwa. W trosce o 

odwiedzających wykonano w tej 

miejscowości chodniki i zadbano o 

nawierzchnię drogi. Przez Chochołów biegnie bowiem główny szlak komunikacyjny z Czarnego Dunajca do 

Zakopanego. Z centrum wsi prowadzi także droga do przejścia granicznego za Słowacją (Stara Hora) 

 

Podhale - Podhale to 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. 
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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, Konió

wka i inne. 

Na Podhalu wśród wolnej od dawna od powinności 

pańszczyźnianych ludności góralskiej rozwinęła się bogata 

kultura ludowa. Podobnie jak w przypadku ludności 

kurpiowskiej i łowickiej, miało to związek z jej znaczną 

swobodą. 

Z Podhalem związane są takie wybitne postaci jak: Tytus Chałubiński, Stanisław Dziwisz, Stanisław Marusarz, 

Helena Marusarzówna, Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Józef Tischner. 
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Kiry - Dolina Kościeliska – Zakopane 
 

44 Mapa przejazdu: Chochołów do Kiry 
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46 Mapa przejazdu: Kiry do Zakopane (Hanusina Chałupa) – wjazd do Zakopane 

 

47 Mapa przejazdu: Kiry do Zakopane (Hanusina Chałupa) – przejazd przez Zakopane 
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48 Mapa przejazdu: Kiry do Zakopane (Hanusina Chałupa) – dojazd do ośrodka 

 

Dolina Kościeliska - Z Chochołowa do Kir (parkingu 

przed doliną) dotrzemy drogą 958 kierunek Zakopane. 

Dolina Kościeliska jest jedną z najpiękniejszych i 

najbardziej urokliwych dolin tatrzańskich, ma ok 8km 

długości i sięga aż po główny grzbiet Tatr. Górną jej 

część stanowią doliny: Pyszniańska, Tomanowa, i 

Smreczyńska, które utworzone są w skałach 

metamorficznych i mają charakter polodowcowy 

(liczne kotły polodowcowe (Błyszcz, Kamienista, 

Ciemniak)), a w zagłębieniu między morenami powstał 

Smreczyński Staw (0.75 ha) o bagnistych brzegach, 

ulegający stopniowemy zarastaniu. Na Małej Polanie 

Ornaczańskiej stoi Schronisko Ornak które jest siedzibą TOPR-u. Środkowy i dolny odcinek Doliny Kościeliskiej 

utworzony w skałach osadowych o różnej odporności charakteryzują występujące na przemian zwężenia tzw. 

bramy (Niżna Brama - Brama Kantaka, Brama Józefa I. Kraszewskiego, Brama Raptawicka), oraz rozszerzenia w 

formie polan (Wyżnia Kira Miętusia, Cudakowa Polana, Stare Kościelisko, Pisana Polana), Miejscem o 

szczególnych walorach przyrodniczo-krajoznawczych jest Brama Raptawicka. Świadczy o tym bogactwo form 

skalnych utworzonych w wapieniach oraz liczne systemy jaskiń (Mylna, Raptawicka, Mroźna, Obłazkowa Jama, 

Smocza Jama). Osobliwością jest Skała Pisana, na której widoczne są podpisy złożone kiedyś przez turystów. U 

jej podóża z Jaskini Wodnej Pod Pisaną wypływają wody Kościeliskiego Potoku. Bramę Józefa I. Kraszewskiego 

stanowi półkilometrowy wąwóz utworzony w jasnych wapieniach, porośnięty pierwotnym lasem świerkowym. 

W 1879 roku umieszczono tu marmurową tablicę upamiętniającą 50-lecie twórczości pisarza. W rejonie tym 

wody Kościeliskiego Potoku zasila Źródło Lodowe, jedno z najpiękniejszych wywierzysk Tatrzańskich. Położona 

Rysunek 49 Dolina Kościeliska 

Mapka trasy dojazdu 

Foto 



w jego pobliżu Jaskinia Mroźna (500m długości) jako jedyna w Tatrach posiada elektryczne oświetlenie. 

 

Historia  

W przeszłości Dolina Kościeliska była związana z przemysłem hutniczym. Srebro, miedź i antymon 

wydobywano tu już od końca XV w. Od końca XVIII w. wydobywano głównie rudy żelaza. W Starych 

Kościeliskach przetapiano tę rudę, była kuźnia, chaty robotników, karczma, leśniczówka i kościółek dla 

robotników. Właśnie od kościółka pochodzi nazwa doliny. Natomiast karczma stała na polanie przy mostku 

prowadzącym do Lodowego Źródła i Bramy Kraszewskiego, dzierżawił ją od hrabiego Władysława Zamoyskiego 

Jan Słowiński. Przez Dolinę Kościeliską, a dalej przez Tomanową Przełęcz prowadziła trasa na Słowację, którą 

podróżowali kupcy z jucznymi końmi i przemytnicy. Na trasie napadali nieraz na nich zbójnicy, o czym świadczą 

historyczne przekazy, a także nazwy skał, za którymi czyhali zbójnicy: Zbójnickie Okna, Zbójnicka Turnia, 

Zbójnicki Stół. Pod koniec XVIII wieku pojawili się w dolinie pierwsi turyści, od 1815 r. dolina stała się już dla 

turystów bardzo popularna – wędrowano nią aż na szczyt Bystrej, by podziwiać wschód słońca. Natchnienie do 

swoich utworów czerpali tu tacy twórcy jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stefan Żeromski i inni. W leśniczówce 

utworzono pierwsze schronisko. Jan Gwalbert Pawlikowski zaczął badać i opisywać jej jaskinie. W czasie II wojny 

światowej w dolinie ukrywał się oddział partyzancki im. Szczorsa, a doliną kurierzy tatrzańscy przeprawiali się za 

granicę. 

 

Dolina Kościeliska była też ulubionym miejscem dla poszukiwaczy skarbów, o czym świadczą liczne 

pozostawione przez nich znaki na skałach. 

 

Zakopane - Od dawna nazywane zimową stolicą Polski ze względu na swoje położenie w bezpośrednim 

otoczeniu Tatr, przez co miasto jest dużym ośrodkiem sportów zimowych. 

Powstało jako osada na miejscu sezonowych osad pasterskich. Pierwszy (zaginiony) przywilej osadniczy wydał 

podobno Stefan Batory w 1578 roku, który to przywilej został zatwierdzony przez króla Michała 

Wiśniowieckiego przywilejem osadniczym w 1670 roku (znanym tylko z odpisów – nie zachował się oryginał). W 

1676 roku wieś liczyła 43 mieszkańców. W 1824 roku Zakopane wraz z częścią Tatr zostało sprzedane 

węgierskiej rodzinie Homolacsów. W 1886 r. zostało uznane za uzdrowisko a w 1889 r. roku kupił je na licytacji 

(wraz z dużą częścią Tatr) hrabia Władysław Zamoyski – "mąż opatrznościowy" Tatr polskich, który stworzył 

podwaliny obecnego parku narodowego. W XVIII wieku w Kuźnicach zbudowano hutę żelaza (w XIX wieku był to 

największy zakład metalurgiczny w Galicji), ale rozkwit Zakopanego rozpoczął się w drugiej połowie XIX w., 

kiedy to właściwości klimatyczne Zakopanego zaczął popularyzować Tytus Chałubiński. W czasie II wojny 

światowej Zakopane stało się punktem przerzutowym na Węgry a w podziemiach hotelu "Palace" mieścił się 

areszt Gestapo. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Korybut_Wi%C5%9Bniowiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Korybut_Wi%C5%9Bniowiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnice_%28Zakopane%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii


 
 

Jest najwyżej położonym miastem Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje się część Tatr (z 

najwyższym punktem jakim jest wierzchołek Świnicy – 2301 m n.p.m.). Pomijając tereny TPN, miasto leży na 

wysokości 750–1126 m n.p.m.Centralny punkt Zakopanego – skrzyżowanie ul. Krupówki i Kościuszki znajduje 

się na wysokości 838 m n.p.m. Na północy rozciąga się pasmo Gubałówki, a na południu nad miastem góruje 

Giewont 

Pod koniec XIX wieku Zakopane stało się ośrodkiem 

kulturalnym, odwiedzanym (lub zamieszkanym) przez 

takie sławne postacie polskiej kultury jak: Henryk 

Sienkiewicz, Władysław Orkan, Stanisław Witkiewicz, 

Stefan Żeromski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan 

Kasprowicz, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, 

Stanisław Ignacy Witkiewiczi inni. Stanisław Witkiewicz 

(ojciec) jest autorem tzw. stylu zakopiańskiego 

(zwanego też od jego nazwiska witkiewiczowskim) w 

budownictwie. Z pobytem letników a później także 

osiedlającej się w Zakopanem inteligencji nastąpił 

rozwój turystyki i taternictwa. W 1873 r. zawiązało się 

Towarzystwo Tatrzańskie, którego celem było 

propagowanie wiedzy o Tatrach, badanie ich, ułatwienie turystyki, ochrona przyrody i popieranie miejscowego 

rozwoju. Wśród inicjatorów powstania Towarzystwa był Tytus Chałubiński, ks. Józef Stolarczyk, Walery Eljasz-

Radzikowski i inni. Działalności tego Towarzystwa Zakopane zawdzięcza pierwsze oświetlenie, organizację 

poczty i telegrafu, budowę Dworca Tatrzańskiego. Rozwój taternictwa i powtarzające się wypadki były 

powodem powołania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (1909). Inicjatorem jego 

powstania był przede wszystkim Mariusz Zaruski. Z działalnością Związku Przyjaciół Zakopanego powołanego w 
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1900 r. związana jest także budowa pomnika Tytusa Chałubińskiego i powstanie pierwszych stowarzyszeń 

sportowych. 

Do najsławniejszych zabytków zaliczane są: barokowy drewniany kościółek obok Cmentarza Zasłużonych na 

Pęksowym Brzyzku; góralska zabudowa drewniana; budowle w stylu zakopiańskim; wille (np. Koliba, Pod 

Jedlami, Atma i inne).  

 

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. 

Tatry – Tatry to najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat. 

Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z tego około 175 km² 

(22,3%) leży w granicach Polski, a ok. 610 km² (77,7%) na 

terytorium Słowacji. 

Długość Tatr, mierzona od wschodnich podnóży Kobylego 

Wierchu (1109 m) do południowo-zachodnich podnóży 

Ostrego Wierchu Kwaczańskiego(1128 m), wynosi w linii 

prostej 57 km, a ściśle wzdłuż grani głównej 80 km. Grań 

główna Tatr przebiega od Huciańskiej Przełęczy (905 m) na 

zachodzie do Zdziarskiej Przełęczy (1081 m) na wschodzie. 

Tatry są objęte ochroną przez ustanowienie na ich obszarze 

polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego TANAP-u oraz przynależności do Światowej Sieci 

Rezerwatów Biosfery UNESCO. 

 

Tatry dzieli się na: 

 Tatry Zachodnie – najwyższy szczyt: (2248 m), po polskiej stronie: Starorobociański Wierch (2176 m), 

niekiedy z Tatr Zachodnich wydzielany jest Masyw Siwego Wierchu (1805 m), położony w całości na terenie 

Słowacji, 

 Tatry Wschodnie: 

o Tatry Wysokie – najwyższy szczyt: Gerlach (2655 m), po polskiej stronie: graniczny, północno-

zachodni wierzchołek Rysów (2499 m), 

o Tatry Bielskie – najwyższy szczyt: Hawrań (2152 m). 
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Granicą pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Wschodnimi jest przełęcz Liliowe oraz Dolina Suchej Wody Gąsienicowej (w 

granicach Polski) i Dolina Cicha Liptowska (po stronie Słowacji). Tatry Bielskie od Wysokich oddziela Przełęcz pod 

Kopą. 

Znaczną częścią grani głównej Tatr biegnie Wielki Europejski 

Dział Wodny między zlewniami Morza Bałtyckiego i Morza 

Czarnego. Teren na wschód i północ to zlewiska Bałtyku 

(dorzecze Dunajca i Popradu), pozostały obszar to zlewisko 

Morza Czarnego (dorzecza Orawy i Wagu). 

Wrażenie wypiętrzenia masywu górskiego jest pogłębione 

przez sąsiedztwo głębokich kotlin. Tatry otaczają: od 

zachodu i północy – Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, od 

wschodu i południa Obniżenie Liptowsko-Spiskie. Dno dolin 

znajduje się na wysokości ok. 500–700 m n.p.m. Deniwelacje 

między okalającymi kotlinami a szczytami Tatr dochodzą do 

2 km. 

Obecnie Tatry są bardzo licznie odwiedzane, szczególnie ich 

polska część – chociaż jest mniejsza niż słowacka, to jednak 

liczba turystów jest tu znacznie większa. Rocznie polską część Tatr odwiedza około 3 mln osób. Apogeum 

odwiedzin przypada w sezonie wakacyjnym, kiedy to polską część odwiedza około 1 miliona turystów. Rekord 

tygodniowy odwiedzin TPN to 180 tys. osób, a dzienny 40 tys. osób. 

Zbudowane liczne szlaki turystyki pieszej, nartostrady i trasy zjazdowe na obszarze Polski i Słowacji, baza noclegowa, 

liczne wyciągi narciarskie, a także koleje linowe (na Kasprowy Wierch i Łomnicę oraz linowo-terenowa – na 

Gubałówkę i Smokowieckie Siodełko) sprzyjają turystyce i sportom zimowym. 

Łączna długość szlaków w polskiej części Tatr wynosi 275 km, natomiast w części słowackiej 651 km. 

Najliczniej odwiedzanymi miejscami po stronie polskiej są Morskie Oko, Giewont, Kasprowy Wierch oraz Dolina 

Kościeliska i jaskinie w jej okolicy. 

Najwyższym punktem w Tatrach, na który można się dostać znakowanymi szlakami turystycznymi, są Rysy, 

natomiast najtrudniejszym znakowanym szlakiem jest Orla Perć. 

W całych Tatrach turyści mogą zdobyć 88 szczytów – 26 w Tatrach Wysokich i 62 w Tatrach Zachodnich. 

Ratownictwem w polskiej części Tatr zajmuje się Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które jako jedno z 

niewielu na świecie nie wymaga posiadania ubezpieczenia górskiego i 

nie pobiera odpłatności za akcje ratownicze. W słowackiej części 

akcjami ratowniczymi zajmuje się Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS), 

jednak wymagane jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia 

górskiego, w przypadku jego braku należy się liczyć z obowiązkiem 

pokrycia kosztów akcji ratowniczej. 

Turystyka jest też obecnie najważniejszym źródłem bezpośredniego i 

pośredniego (schroniska, ratownictwo, gastronomia, komunikacja, 

kolejka, wyciągi) oddziaływania człowieka na przyrodę Tatr. Stale 

rosnąca presja turystyczno-sportowo-rekreacyjna jest uważana za 

najbardziej destrukcyjną formę antropopresji obok zanieczyszczeń 

powietrza napływających na teren Tatr znad dużych ośrodków przemysłowych. Presja turystyczno-sportowo-

rekreacyjna dotyczy zarówno Tatr w obrębie granic Polski, jak również 
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Tatr słowackich. 

Od roku 1980 TANAP zamyka szlaki „powyżej schronisk” na czas tatrzańskiej zimy, najpierw był to okres od 1 

października do 30 czerwca, a od roku 2004 jest to okres od 1 listopada do 15 czerwca. 

W 2012 r. TPN uruchomił system TatryInfo, który jest przewodnikiem i lokalizatorem działającym na telefonach 

komórkowych poprzez technologie NFC i QR. 

W grudniu 2012 w Kuźnicach uruchomiono PIEPS Check Point – punkt kontrolny dla detektorów lawinowych. 

W Tatrach znajduje się 25 schronisk (9 w Polsce i 16 na Słowacji). Najwyżej położonym jest słowackie schronisko pod 

Rysami, najwyżej położonym polskim schroniskiem jest schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. 

 

WNIOSKI I NOTATKI 


