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Gdzie to jest?
Podbabiogórze, leżące u północnych podnóży Babiej Góry, najwyższego szczytu polskich Beskidów, nazywanego ich królową,
administracyjnie wpisuje się w obszar powiatu suskiego, a geograficznie wciśnięte
jest między Podhale i polską Orawę od
południowego-wschodu, Słowację od południa oraz Żywiecczyznę z zachodu. Tu
stykają się ze sobą trzy części Beskidów:
Żywiecki, Makowski i Mały. Powiat suski
– Podbabiogórze, jest więc obszarem typowo górskim, a tworzy go 9 gmin – dwa
miasta: Sucha Beskidzka, która jest stolicą
i głównym ośrodkiem powiatu oraz Jordanów, jedna gmina miejsko-wiejska: Maków
Podhalański i sześć gmin wiejskich: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce. W skład położonego w południowej Małopolsce powiatu
wchodzi łącznie 37 miejscowości.

Dlaczego warto przyjechać
na Podbabiogórze?
Podbabiogórze jest tą częścią polskich
gór, która nie została jeszcze zawłaszczona przez turystykę masową, a co się z tym
wiąże jest tu spokojniej, bezpieczniej i taniej niż w znanych i hałaśliwych kurortach.
To region z pięknymi krajobrazami, ciekawy
i cenny przyrodniczo (park narodowy, park
krajobrazowy, dwa rezerwaty przyrody),
gdzie można przez cały rok uprawiać różne formy turystyki aktywnej. Warto wziąć
pod uwagę, że, w końcu nie bez powodu,
to właśnie tu, w roku 1906, postawiono
pierwsze polskie schronisko w Beskidach
Zachodnich, a także wytyczono pierwszy
polski, pieszy szlak turystyczny w tej części
gór (z Suchej do Zawoi).
Znaczącym walorem Podbabiogórza
jest jego dziedzictwo kulturowe. Barwny
folklor i tradycje regionu poznać można
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podczas licznie organizowanych tu imprez
regionalnych, a na spotkanie i odkrycie
czekają ciekawe zabytki, interesujące miejsca i fascynujące historie.

Co proponujemy w przewodniku?
Przewodnik składa się z 3 części, z których
każda przypisana jest nieco innej formie aktywności ruchowej, wymaga różnego zaangażowania i przygotowania logistycznego.
W pierwszej części opisujemy 10 wycieczek pieszych o zróżnicowanym stopniu
trudności. Wszystkie wiodą znakowanymi
szlakami, z których 8 prowadzi w różne
części Podbabiogórza, jedna pozwala
pokonać grań Babiej Góry i dotrzeć do
słowackiej Slanej Vody, a kolejna, inna trasa, południowymi, słowackimi zboczami
masywu doprowadzi na zawojską stronę
przez szczyt Małej Babiej Góry. Większość
z opisywanych tras bierze swój początek
przy przystankach busów, co zapewnia
możliwość dotarcia do punktu wyjścia
również komunikacją zbiorową. Podane
czasy przejść nie uwzgledniają przerw na
odpoczynek.
Podbabiogórze pokrywa gęsta sieć szlaków turystycznych, wśród których znajdują się zarówno trasy przeznaczone dla
wytrawnych wędrowców, jak i takie, którymi podążać może większość miłośników
pięknych widoków i przyrody, niezależnie
od turystycznego doświadczenia i wieku.
Te piesze wycieczki zawsze zapewniają
ich uczestnikom sporo satysfakcji. Podbabiogórskie przechadzki zachwalają bardzo
również amatorzy nordic walking. To także
fantastyczne tereny do uprawiania biegów
górskich, i to zarówno tych rekreacyjnych,
amatorskich, jak i trudnych, wyczynowych.
Pamiętać trzeba jednak o tym, że w górach
zawsze należy przestrzegać zasad bez-
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piecznego poruszania się i dostosowywać
wybór tras do swoich możliwości.
W drugiej części przewodnika proponujemy trasy spacerowe po 3 beskidzkich miasteczkach, które są głównymi ośrodkami
Podbabiogórza. Miasteczka te mają swoje
ciekawe, wiekowe dzieje, których materialne, namacalne ślady spotkamy spacerując
po uliczkach Suchej Beskidzkiej, Makowa
Podhalańskiego i Jordanowa. Wiele opisów
nawiązuje do wydarzeń z przeszłości, odnosi się do historii, ale też miejscowych podań,
legend oraz biografii osób, które stąd się
wywodziły lub tu przebywały.
Ostatnia część przewodnika może być
inspiracją do odbycia samochodowej lub
rowerowej wycieczki Podbabiogórskim
Szlakiem Architektury Drewnianej. Pod tą
nazwą, która pojawia się po raz pierwszy
w tej publikacji, prezentujemy tematyczną
trasę o charakterze pętli prowadzącą po
najbardziej interesujących, leżących pod
Babią Górą, obiektach związanych z dziedzictwem kulturowym tego regionu. Większość z tych obiektów umieszczona jest na
małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Przemierzając proponowaną trasę
można nie tylko przyjrzeć się im z bliska,
ale też poczuć niezwykłą i niepowtarzalną
atmosferę drewnianej architektury.
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WYCIECZKI
PIESZE

Każdy pobyt na Podbabiogórzu i każdą formę jego zwiedzania można połączyć z różnymi aktywnościami. Mogą to być więc nie
tylko wycieczki piesze, bo są tu też świetne
warunki do uprawiania m.in. turystyki rowerowej, zwłaszcza w jej górskim wydaniu,
turystyki konnej a zimą narciarstwa.
Na gości czeka dobrze rozwinięta baza
noclegowa oraz miejscowe specjały serwowane w karczmach i restauracjach regionalnych, które bez wątpienia zadowolą
nawet najwybredniejsze podniebienia.
JK
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TRASA I
WADOWICE
NOWY SĄCZ

TRASA I
Tarnawa Górna – Schronisko PTTK „Leskowiec”
– Leskowiec – Targoszów – Krzeszów
Czas przejścia:

3 godz. 25 min.

0.25 Makowe Rozstaje
(ok. 535 m n.p.m.)
Kontynuujemy marsz na wprost, podchodząc
dość łagodnie, początkowo skrajem śródleśnych łączek, a następnie wchodzimy w zwarty las i już bardziej stromo wychodzimy na
grzbiet Makowej Góry. Tu szlak skręca
w prawo. Po ponad półgodzinnym odcinku

jednostajnego, lecz generalnie łagodnego
podejścia, docieramy do węzła szlaków już
na głównym grzbiecie Beskidu Małego. Kierujemy się w lewo i idąc dalej za znakami
niebieskimi, żółtymi i zielonymi dochodzimy
do stojącego na skraju Polany Barglowej
schroniska PTTK „Leskowiec”.

1.35 Schronisko PTTK „Leskowiec”
(ok. 860 m n.p.m.)
Pomysłodawcą budowy schroniska
w rejonie Leskowca był Władysław Midowicz, a inwestycja została przeprowadzona w 1932 r. pod okiem zasłużonego
prezesa wadowickiego Koła Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego, obecnego
patrona obiektu – Czesława Panczakiewicza (1901-1958). Schronisko na Polanie Barglowej wyszło cało z zawieruchy
II wojny światowej, a w okresie powojennym było stopniowo rozbudowywane
i modernizowane. Dysponuje 32 miejsca-

ŻYWIEC

0.00 Tarnawa Górna (przystanek
busów „Tarnawa Górna Pętla”)
(ok. 440 m n.p.m.)
Z przystanku ruszamy za znakami niebieskimi
na zachód wiejską drogą asfaltową, mijając
wkrótce stuletnią kapliczkę domkową z figurą
Chrystusa Upadającego pod Krzyżem, a 250 m
dalej skręcamy w prawo w drogę osiedlową.
Niedługo później opuszczamy asfalt i wznosimy się kamienistą drożyną do węzła szlaków
na tzw. Makowych Rozstajach, gdzie
kończy się dochodzący z prawej szlak czarny
ze Śleszowic.

SUCHA BESKIDZKA

Przyjemna, niedługa wycieczka wschodnimi obrzeżami
Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Na trasie sympatyczne
schronisko górskie, interesujące sanktuarium poświęcone
św. Janowi Pawłowi II oraz wspaniała panorama ze
szczytu Leskowca.

mi noclegowymi w pokojach 3-, 4- i wieloosobowych.
Kontakt:
tel. 33 872 16 94, 606 743 880;
www.leskowiec.pttk.pl
Przed schroniskiem, pod jedną z tablic
informacyjnych, usytuowanych powyżej
rogacza z drogowskazami turystycznymi,

uwagę zwracają kamienne płyty z wykutymi w nich śladami trzech par butów oraz
charakterystycznym godłem herbu Pilawa. Są to tzw. Hrabskie Buty. W 1846 r.
wycieczkę na Leskowiec odbył hr. Adam
Potocki herbu Pilawa, właściciel dóbr leżących po północnej stronie grzbietu. Na pamiątkę wyprawy nakazał odkuć w kamieniu odcisk swoich obutych stóp i umieścić
ten swoisty pomnik na szczycie. W 1898 r.
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jego śladami poszli: nastoletnia hrabianka
Maria „Mery” Wielopolska i towarzyszący jej baron Roman Taube. Oba kamienie
zostały odnalezione i umieszczone w obecnym miejscu w 2004 r.
Co ciekawe, schronisko „Leskowiec” leży
w rzeczywistości na stoku szczytu noszącego obecnie nazwę – Groń Jana Pawła II.
Tyle tylko, że pierwotnie to właśnie ten
szczyt zwano Leskowcem (w najstarszym
brzmieniu – Laskowskie), a sąsiadującą
z nim od południa, wyższą kulminację (obecny Leskowiec) – Beskidem. W późniejszym
okresie, gdy nazwę „Leskowiec” przeniesiono na dawny Beskid, wzniesienie ponad
obecnym schroniskiem nazwano Jaworzyną. W 1981 r. Oddział PTTK w Wadowicach,
uchwalił zmianę nazwy Jaworzyny na Groń
Jana Pawła II. W 2004 r. nazwa ta została
ostatecznie usankcjonowana prawnie.
Na Groń Jana Pawła II (890 m n.p.m.)
można wyjść w ciągu 3 minut, idąc pod górę
od węzła szlaków obok schroniska za znakami:
zielonymi i niebieskimi. Podchodząc na szczyt,
mijamy po lewej teren Sanktuarium Górskiego Królowej Ludzi Gór.
Inicjatorami jego powstania byli Danuta
i Stefan Jakubowscy z Andrychowa, którzy
w 1991 r. ufundowali w tym miejscu „Krzyż

ML

Ludziom Gór” dla uczczenia IV pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny. Cztery lata później obok stała już kaplica, zaprojektowana
przez Jerzego Bizonia, Halinę Jarosz i Andrzeja Kucharskiego. Wewnątrz znajduje
się m.in. tron, na którym papież zasiadał
w Skoczowie 22 maja 1995 r.
W 2001 r. odsłonięty został pomnik Jana
Pawła II, dzieło Światosława Karwata i Bogdany Ligęzy-Drwal. Ponadto na terenie
sanktuarium znajdują się kapliczki z płaskorzeźbionymi stacjami drogi krzyżowej,
kilka innych kapliczek oraz głaz poświęcony
pamięci ofiar Katynia i katastrofy samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem w 2010 r.
Kontynuując wycieczkę, ruszamy spod schroniska PTTK „Leskowiec” za znakami
żółtymi i czarnymi, idąc przez zarastającą
Polanę Barglową. Po 5 min. stajemy na
Przełęczy Władysława Midowicza
(868 m n.p.m.). Znaki czarne odbijają tu
w prawo do Rzyk, z lewej natomiast dochodzą
z Krzeszowa znaki czerwone Małego Szlaku
Beskidzkiego. Idąc nadal na wprost za znakami żółtymi i czerwonymi, wchodzimy między
drzewa. Przed nami teraz kwadrans podejścia
ładnym lasem bukowo-świerkowym, w którym
można dostrzec pojedyncze, sztucznie nasadzone limby, na szczyt Leskowca.
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1.55 Leskowiec (922 m n.p.m.)
Leskowiec, choć nie jest najwyższym spośród szczytów wschodniej części Beskidu
Małego (tzw. Góry Zasolskie), ponieważ
o 7 m ustępuje pod tym względem Łamanej
Skale, jest z całą pewnością w tym regionie
szczytem najbardziej znanym i najpopularniejszym celem wycieczek. Na wierzchołku stoi obecnie wiata turystyczna, słup
z drogowskazami oraz krzyż, ustawiony tu
w 2000 r., w jubileuszowym roku chrześcijaństwa. Południową stronę kopuły szczytowej
pokrywa hala, która choć z każdym rokiem
coraz bardziej zarastająca, wciąż jeszcze pozostaje znakomitym punktem widokowym.
Centralny punkt panoramy oglądanej
ze szczytu stanowi dominująca na horyzoncie Babia Góra. Na lewo od Babiej
Góry, za głębokim obniżeniem przełęczy
Krowiarki, ponad którym, w przypadku
doskonałej widoczności, można dostrzec
mały fragment Tatr, dźwiga się Pasmo
Polic, w którym najłatwiej wyróżnić
można najwyższą, rozłożystą Policę
oraz Okrąglicę z charakterystycznym
masztem telefonii komórkowej. Plan
bliżej widać niższe, równoległe Pasmo
Jałowieckie, a przed nim – grupę Solnisk. W prawej części panoramy uwagę
zwraca wysokie Pilsko oraz kształtna
Romanka. Natomiast po lewej głębokie
obniżenie doliny Skawy, ku której opadają grzbiety Polic i Pasma Jałowieckiego,
zamykają, widoczne przy dobrej przejrzystości powietrza, Gorce z najwyższym
Turbaczem. Na lewo od nich nakładają
się na siebie liczne wzniesienia Beskidów: Wyspowego i Makowskiego.
Ze szczytu kierujemy się w lewo, już tylko za
znakami żółtymi, i schodzimy na południowy
wschód przez halę. Niżej wkraczamy w las.
Szlak biegnie odtąd leśnymi drogami i ścież-
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kami, to dość stromo, to nieco łagodniej,
przecinając kilka niewielkich polanek. Ze
względu na liczne skrzyżowania i rozdroża,
należy bacznie śledzić znaki. W końcu wychodzimy na widokowe łąki ponad Targoszowem
i idziemy przez środek sporej polany z efektownym widokiem na najwyższe partie Beskidu Żywieckiego (Pasmo Polic, masyw Babiej
Góry, rejon Pilska i Romanki) na horyzoncie
oraz nieco bliższe Pasmo Jałowieckie.
Szeroka, sypana kamieniami droga doprowadza do targoszowskiego os. Pagórek i poprzecznie biegnącej drogi asfaltowej. Przecinamy ją
i kontynuujemy zejście na wprost. Przechodząc
przez kolejny odcinek pól, a następnie mijając
domy os. Wieczorki, schodzimy do doliny Targoszówki i węzła szlaków turystycznych obok
kapliczki w Targoszowie.

3.00 Targoszów (kapliczka górnicza)
(ok. 495 m n.p.m.)
W XVIII-XIX w. okolice Targoszowa były
miejscem pozyskiwania niskoprocentowej
rudy żelaza na potrzeby hut działających
wówczas w Ślemieniu, Suchej i Makowie.
Kapliczka została ufundowana w 2. poł.
XIX w. przez górników jako wotum za ocalenie podczas jednego z wypadków, o które przy tej pracy nie było trudno.
Kierujemy się w lewo i – idąc odtąd za znakami żółtymi i zielonymi – kontynuujemy naszą wycieczkę,
podchodząc krótko na Gronik (552 m).
Znajduje się tu kolejna interesująca
kapliczka górnicza z figurą Matki Bożej,
wystawiona w 1896 r. – jak mówi napis
fundacyjny – przez Wojciecha Płonkę, Jana
Fludra i „wszystkich Gurników”.
Z Gronika schodzimy do drogi asfaltowej, biegnącej przez Krzeszów, przy której szlak
żółty się kończy.
3.25 Krzeszów (przystanek
busów „Krzeszów Pod Dębem”)
(ok. 465 m n.p.m.)
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TRASA II
Krzeszów – Żurawnica – Sucha Beskidzka
Czas przejścia:

3 godz. 25 min.

0.00 Krzeszów (kościół parafialny)
(ok. 520 m n.p.m.)
Początek trasy przed kościołem w Krzeszowie. Napotykamy tu szlak zielony, którym
będziemy wędrować podczas całej wycieczki.
Na zachód prowadzi on do Targoszowa i pod
Łamaną Skałę (929 m n.p.m.), my natomiast
ruszamy na wschód, przecinamy skrzyżowanie i idziemy lokalną drogą asfaltową biegnącą wśród zabudowań wsi w kierunku widocznego niższego wierzchołka Żurawnicy (724 m
n.p.m.) z krzyżem. W miarę podejścia droga
wznosi się bardziej stromo, za to towarzyszy
nam coraz rozleglejszy widok.
Po lewej widać praktycznie całe Pasmo
Leskowca i Łamanej Skały w Beskidzie
Małym, a za nami pozostaje Beskid Śląski (od Szyndzielni i Klimczoka, przez
Skrzyczne z przekaźnikiem, po Baranią
Górę) i piramida Romanki w Beskidzie
Żywieckim.

Dochodzimy do rozwidlenia, na którym
kierujemy się w prawo, drogą wyłożoną kamiennymi płytami i wychodzimy ponad najwyżej położone domy Krzeszowa. Wchodzimy
w las, idąc wygodną, szeroką drogą. Wkrótce
odchodzi ona w prawo, my zaś kierujemy się
w lewo, pod górę i wychodzimy na polanę,
w górnej części której warto się zatrzymać,
by obejrzeć uroczy widok jaki rozpościera się
za nami.
Na ostatnim planie imponująco prezentuje się masyw Babiej Góry, na lewo od
niego – ciemny wał Pasma Polic, a na
bliższym planie – Pasmo Jałowieckie.
Skręcamy w prawo. Szlak przewija się na północną stronę grzbietu i wkracza do młodego
lasu. Pozostawiamy po prawej w górze szczyt
Żurawnicy (724 m n.p.m.), a następnie
idziemy wąską ścieżynką, mając po prawej
w górze grzbiet, pod którym zaczynają poja-

ŻYWIEC

NOWY SĄCZ

Krótka trasa, idealna jako „rozgrzewka” przed wyprawami
w wyższe partie Podbabiogórza. Na szlaku kilka
uroczych zakątków oraz bardzo ciekawa formacja skalna
na Żurawnicy – Kozie Skały.

wiać się coraz liczniej wychodnie piaskowca
– Kozie Skały. Podziwiając oryginalne
formacje skalne dochodzimy do skrzyżowania
szlaków. Z lewej, po bardzo stromym w tym
miejscu zboczu, dochodzą znaki czerwone.

1.00 Żurawnica – Kozie Skały
(ok. 715 m n.p.m.)
Kozie Skały, ciągnące się na odcinku ok.
500 m wzdłuż grzbietu Żurawnicy (724 m
n.p.m.), są zbudowane z odpornych na wietrzenie piaskowców ciężkowickich. Opadają na północ stromymi, kilkumetrowej
wysokości ścianami, wśród których kryją

się niewielkie schroniska skalne. Stwierdzono tu obecność rzadkich gatunków
mchów, kilku gatunków zanokcic i innych
roślin lubiących skalne środowisko. Mówi
się o planach utworzenia tutaj rezerwatu
leśno-florystycznego, jednak póki co żadnych konkretnych kroków celem realizacji
tego zamierzenia nie podjęto.
Kontynuujemy marsz za znakami zielonymi
i czerwonymi wzdłuż Kozich Skał. Uwaga!
Należy zachować tu wzmożoną ostrożność –
wąska ścieżka biegnie w pobliżu skalistego
urwiska (po lewej), z którego upadek grozi
fatalnymi konsekwencjami... Wreszcie opusz-
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czamy linię grzbietu i schodzimy łagodnie
przez las, wychodząc wkrótce na malowniczą,
widokową przełączkę, na której stoi kilka zabudowań maleńkiego os. Carchel, należącego
do Tarnawy Dolnej oraz ładna kapliczka
z 2. poł. XIX w.
Za przełęczą ponownie wchodzimy w las i docieramy do rozdroża. Znaki czerwone biegną
stąd dalej na wprost, natomiast my kierujemy
się za znakami zielonymi w prawo i podchodzimy przez ładną buczynę pod wierzchołek
Gołuszkowej Góry (715 m n.p.m.).
Wkrótce, już niedaleko szczytu, wychodzimy
na polankę z młodą brzezinką. Dalej szlak obniża się odcinkami lasu i polanek, wyprowadzając na widokowe pola ponad przełęczą
Lipie (516 m).

Przełęcz, zabudowaną domami osiedla
o tej samej nazwie, widać blisko pod
nami. Zaraz za nią wznosi się Lipska
Góra, a na lewo od niej grzbiet Jasień
– Prorokowa Góra ponad doliną potoku
Błądzonka. Na dalszych planach widać
kolejne wzniesienia Beskidu Makowskiego oraz dolinę Skawy, na osi której
– przy dobrej widoczności – horyzont
zamyka odległy wał Gorców. Na prawo od Lipskiej Góry, w dole, oglądamy
zabudowania Stryszawy, a ponad nimi
szczyty Pasma Jałowieckiego z najwyższym Jałowcem oraz królującą na
ostatnim planie Babią Górę.
Schodzimy pomiędzy domy os. Lipie, należącego już do Suchej Beskidzkiej, na przełęcz i do asfaltowej drogi przez nią biegnącej.

TRASA II

JK

Tu skręcamy w lewo, a po 100 m – w prawo,
kierując się w stronę kolejnych zabudowań
i Lipskiej Góry (631 m n.p.m.). Wchodzimy
w rzadki las i po kilkunastu minutach podejścia stajemy na szczycie z pozostałościami
punktu triangulacyjnego.

2.35 Lipska Góra (631 m n.p.m.)
Wierzchołek jest pozbawiony widoków,
można tu jednak wypocząć na małej polance, na środku której rosną trzy młode
sosenki.
Kontynuujemy marsz na południowy wschód,
idąc lasem, początkowo nieznacznie w dół,
przez pofalowany teren pod szczytem (uwaga
na znaki na licznych rozwidleniach!). Zejście
staje się coraz bardziej strome, a odgłosy
miasta – coraz wyraźniejsze. Tracimy szybko
wysokość, dochodząc do pierwszych domów

os. Kułasówka i drogi asfaltowej (ul. Słoneczna). Skręcamy w nią w lewo, niebawem
przekraczamy most na Stryszawce (w miejscu
ujścia do niej potoku Zasypniczanka) oraz
tory linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec
i docieramy do skrzyżowania z ruchliwą drogą wojewódzką nr 956. Tu skręcamy w lewo
i po dalszych dziesięciu minutach marszu
ul. Mickiewicza dochodzimy do stacji kolejowej w Suchej Beskidzkiej, gdzie nasza
wycieczka się kończy.

3.25 Sucha Beskidzka (stacja
kolejowa) (ok. 345 m n.p.m.)
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SUŁKOWICE

Bieńkówka – Koskowa Góra – Maków Podhalański
Czas przejścia:

ZEMBRZYCE

TRASA III
4 godz. 15 min.

0.00 Bieńkówka (przystanek busów
„Bieńkówka Celakówka”) (ok. 495 m n.p.m.)
Z przystanku udajemy się kilkadziesiąt metrów
na zachód, w stronę Budzowa, napotykając
biegnące z naprzeciwka znaki niebieskie.
Kierujemy się za nimi w lewo (na południe),
przekraczamy mostek na Skorutówce, następnie opuszczamy asfalt i idąc wzdłuż małego
potoczka wychodzimy poza zabudowania wsi.
Wyżej wchodzimy w las, następnie idziemy
przez pas pól (liczne rozdroża – uważać na
znaki!). W końcu ścieżka zwraca się wprost na
południe i wznosi się ku granicy zwartego lasu.
0.30 Stok Koskowej Góry
(granica lasu) (ok. 630 m n.p.m.)
Warto zatrzymać się tu na odpoczynek
i obejrzeć ładny widok na wypełnioną
domami Bieńkówki dolinę Skorutówki,
a ponad nią – pasemko Babicy z Bieńkowską Górą i Jachowską Górą, znad
której wystaje fragment zalesionego
grzbietu Chełmu.

Wchodzimy w las i – po krótkim odcinku stromego podejścia – idziemy przyjemną drogą
leśną, to lekko się obniżając, to wznosząc. Po
kilkunastu minutach szlak zaczyna wznosić
się wyraźniej i dochodzi do drogi poprzecznej, w którą skręca ostro w lewo i wyprowadza na odkryty teren nieopodal domów
należącego do Bogdanówki os. Łazy. Tu,
obok kamiennego krzyża i tablicy informacyjnej poświęconej Janowi Sałapatkowi „Orłowi” (1923-1955), urodzonemu w pobliskiej
Jachówce jednemu z najbardziej znanych
żołnierzy niepodległościowego podziemia po
II wojnie światowej, skręcamy w prawo i dochodzimy do pobliskiej kapliczki.

1.05 Kapliczka nad os. Łazy
(ok. 800 m n.p.m.)
To niezwykle malownicze miejsce. W uroczej, krytej gontem kapliczce domkowej
wystawionej ok. 1910 r. przez Jana Koska
znajduje się polichromowana figura Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. Legenda
głosi, że wieziono ją tędy z Sidziny do Kal-

WADOWICE

Trasa prowadzi przez dość rzadko odwiedzane przez turystów,
a bardzo malownicze tereny Beskidu Makowskiego. Szlak jest
nietrudny, dostępny dla każdego piechura, a widok z Koskowej
Góry należy do najpiękniejszych i najbardziej rozległych
w całych polskich Beskidach.

NOWY SĄCZ

warii Zebrzydowskiej, jednak trzy pary wołów ciągnące wóz z figurą właśnie w tym
miejscu się zatrzymały i nie chciały ruszyć
dalej z miejsca. Uznano to za wyraz woli
Bożej i pozostawiono tu figurę na stałe,
a później wybudowano dla niej kapliczkę.
Spod kapliczki roztacza się piękny widok. Blisko nas, po prawej, wznosi się
pokryta polami szczytowa kopuła Koskowej Góry z masztem oraz domami
os. Koski na stoku, natomiast po lewej
szczególnie efektownie prezentują się
pojedyncze, charakterystyczne szczyty
Beskidu Wyspowego: Śnieżnica, nieco
bliższa Lubogoszcz, za którą można
dostrzec sam wierzchołek Ćwilina,
a nieco bardziej w prawo odległy czu-

bek najwyższej w tej części Beskidów
Mogielicy oraz rozłożysty Luboń Wielki
z masztem na szczycie. Przy dobrej widoczności panoramę zamyka wspaniały
łańcuch Tatr.
Za kapliczką skręcamy w prawo i – idąc teraz
za znakami niebieskimi i żółtymi – kierujemy
się w stronę bliskiego szczytu Koskowej Góry
(z charakterystycznym masztem telefonii
komórkowej) i dochodzimy do os. Koski. Przy
pierwszych domach osiedla szlaki się rozchodzą. Wybieramy prawe odgałęzienie i, idąc
odtąd już tylko za znakami żółtymi, szybko
podchodzimy ponad zabudowania, docierając
wkrótce na odsłoniętą platformę szczytową
Koskowej Góry (866 m), nieco na lewo
od masztu.
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TRASA III
Romanka). Plan przed Babią oglądamy
znaczną część Pasma Polic, z najwyższą Policą i Okrąglicą (z masztem), a na
prawo od niego – Pasmo Jałowieckie
oraz (jeszcze bardziej w prawo) – Pasmo Leskowca i Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Jeśli widoczność dopisze,
na horyzoncie dostrzeżemy także Beskid Śląski z najwyższym Skrzycznem
(z przekaźnikiem na szczycie).
Idziemy w stronę masztu, a następnie w lewo
w kierunku zabudowań os. Majdówka (należącego jeszcze do Bogdanówki). Opuściwszy
zabudowania schodzimy łagodnie grzbietem
wygodną, szeroką drogą. Dalej szlak biegnie
przez las i grzbietowe polanki, po pewnym
czasie opuszczając linię grzbietu i rozpoczynając trawers południowych stoków Przysłopskiego Wierchu (793 m n.p.m.).
Idziemy dłuższy odcinek kamienistą leśną
drogą, systematycznie się obniżając. W miejscu, w którym szlak się wyrównuje, mijamy po
prawej ciekawą kapliczkę, posadowioną na postumencie z wyrytą datą „1930” (lub „1936”).
Wędrując dalej, pozostawiamy po lewej jar źródliskowy jednego z potoków, następnie powracamy do linii grzbietu i docieramy do siodła
w grzbiecie pomiędzy Przysłopskim Wierchem
(793 m n.p.m.) i Ostryszem (707 m n.p.m.).

ML

1.20 Koskowa Góra (866 m n.p.m.)
Znajdujemy się w jednym z najbardziej
widokowych miejsc w całych Beskidach,
przy czym warto zaznaczyć, że nie dotyczy to już samego wierzchołka Koskowej, na który można podejść 200 m
w lewo. Szybko podrastająca brzezinka
sprawiła, że obecnie widoki z niego
są już bardzo ograniczone, panoramę
najlepiej więc obecnie oglądać właśnie
spod przekaźnika, gdzie na niewielkim
obszarze można wybrać miejsca dogodne do oglądania widoków niemal na
wszystkie strony świata (poza drobnym
fragmentem w kierunku południowym,
przesłoniętym przez sam szczyt).
Na wschodzie widać oglądane już
wcześniej szczyty Beskidu Wyspowego oraz – na lewo od nich – najwyższe partie Pasma Lubomira i Łysiny
w Beskidzie Makowskim i bliższy Kotoń, jeszcze w Paśmie Koskowej Góry.
Bardziej w prawo horyzont zamykają
szczyty Gorców z najwyższym Turbaczem. Na południowym zachodzie
dominuje w panoramie masyw Babiej
Góry, zza której wystaje odległe Pilsko,
a na prawo do niego – kolejne wysokie
szczyty Beskidu Żywieckiego (Rysianka,

ML
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2.15 Przełęcz między Przysłopskim
Wierchem i Ostryszem (ok. 645 m n.p.m.)
Po prawej stoi tu ogrodzony krzyż, a przed
nim – ławeczka.
Kontynuujemy marsz na wprost, wzdłuż
grzbietu, wśród pasów pól i brzozowych zagajników. Wkrótce szlak wchodzi w las i obchodzi od południa szczyt Ostrysza (707 m
n.p.m.), nieco dalej przechodzi przez mało
wyraźną kulminację Stańkowej (666 m
n.p.m.), a następnie, wiodąc monotonną
drogą leśną, doprowadza do węzła szlaków,
żółtego i czarnego, na skraju większej polany.
3.00 Polana pod Stańkową
(ok. 655 m n.p.m.)
Na rozwidleniu skręcamy ostro w lewo, opuszczając grzbiet i – idąc wciąż za znakami żółtymi – rozpoczynamy zejście do Makowa Podhalańskiego. Schodzimy lasem i skrajem pól,
momentami stromo, mijając kilka rozdroży.
Przy jednym z nich znajduje się miejsce pamięci, poświęcone czwórce partyzantów, poległych z rąk Niemców podczas akcji, jaka rozegrała się w nieodległej Żarnówce 23 stycznia
1945 r. Znajdują się tu: mała kapliczka z oryginalnym wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, które wręcza partyzantowi palmę
męczeństwa, a także rysowane portrety partyzantów, zawieszone na drzewach.

TRASA III
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Z rozdroża schodzimy szybko do dzikiej dolinki
potoczku płynącego spod Bryndzówki (698 m
n.p.m.). Przekraczamy go, następnie pokonujemy niski grzbiecik i idziemy przez zarastającą
łąkę, a niżej wchodzimy ponownie w las. Szlak,
który biegnie odtąd drogą wyłożoną kamiennymi płytami, wychodzi w końcu na odkryty teren.
Roztacza się stąd ładny widok na Maków Podhalański i jego górskie otoczenie z dominującym w panoramie
Pasmem Polic.
Dochodzimy do pierwszych domów miasta,
skręcamy w lewo i idąc krótko wzdłuż potoku
ul. Widokową, docieramy do poprzecznej drogi,
wyłożonej kamiennymi płytami (ul. Moniuszki). Idziemy nią w prawo, od pewnego momentu już asfaltem, pozostawiając po lewej bloki
os. 1000-lecia, a następnie skręcamy w lewo
w ul. Kasztanową i mijając miejscowy szpital,
dochodzimy do ul. 3. Maja - głównej drogi biegnącej przez centrum Makowa Podhalańskiego. Tu szlak skręca w prawo, a następnie,
na skrzyżowaniu ze światłami, w lewo, w ul. Kolejową i biegnie w stronę widocznej stacji kolejowej, przy której nasza trasa się kończy.

4.15 Maków Podhalański
(stacja kolejowa) (ok. 355 m n.p.m.)
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Stryszawa Roztoki – Jałowiec – Zawoja Przysłop
– Sucha Beskidzka
Czas przejścia:

6 godz. 15 min.

0.00 Stryszawa (przystanek busów
„Stryszawa Roztoki”) (ok. 605 m n.p.m.)
Z końcowego przystanku busów „Stryszawa
Roztoki” idziemy 200 m na wschód, w stronę
centrum wsi, gdzie natrafiamy na początek
szlaku żółtego. Idziemy nim na południe,
wkrótce przekraczając mostek. Jeśli udamy
się stąd drogą w lewo, dojdziemy po 50 m
do schodków sprowadzających pod kaskadę
pięknego wodospadu na Upornym
Potoku (warto podejść!). Szlak żółty skręca
natomiast w prawo, mija po lewej kamień pamiątkowy z tablicą poświęconą kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, który bardzo często odwiedzał te okolice, spędzając urlopy w klasztorze
ss. zmartwychwstanek w pobliskim os. Siwcówka, a za następnym mostkiem – pasiekę
z kilkunastoma ulami. Dalej idziemy skrajem

MAKÓW PODHALAŃSKI

Całodniowa wycieczka, pozwalająca poznać niemal cały główny
grzbiet Pasma Jałowieckiego. Szczyt Jałowca zachwyca panoramą
na Beskid Żywiecki, również w dalszej części trasy nie brakuje
miejsc widokowych, zwłaszcza na masyw „Królowej Beskidów”
– Babiej Góry. Na trasie napotkamy także ciekawostki przyrodnicze
– wodospad na Upornym Potoku oraz pień potężnego świerka
„Siłosława”.

JABŁONKA

lasu i łąk, a następnie przez las, przecinamy
szeroką drogę stokową i po dalszych kilku
minutach jednostajnego podejścia mijamy
po lewej tablicę edukacyjną obok potężnego
powalonego drzewa.

JK

0.40 Pień świerka „Siłosława”
(ok. 770 m n.p.m.)

Jeszcze do niedawna ponad dwustuletni
świerk „Siłosław” był prawdziwym królem jałowieckich lasów. Mierzący 460 cm
w pierśnicy i ponad 30 m wysokości przerastał wszystkich swoich leśnych sąsiadów.
Niestety, od pewnego czasu coraz bardziej
usychał, wskutek uderzenia pioruna całkowicie obumarł, aż wreszcie w 2012 r., w cza-
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1.40 Jałowiec (1111 m n.p.m.)
Nazwa Jałowca wywodzi się zapewne
od ubogiej (jałowej) ziemi, względnie od
krzewów jałowca, które niegdyś mogły
porastać jego zbocza. Wierzchołek oraz
obszar podszczytowy zajmuje piękna hala.
Na szczycie stoją: wiata turystyczna, tablica informacyjna, rogacz z drogowskazami, a także drewniany krzyż wystawiony
w 2000 r. przez mieszkańców Stryszawy
dla upamiętnienia częstych pobytów na
tym terenie kardynałów: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły (pod krzyżem – kamień z tablicą pamiątkową).

ML

sie jednej z wichur, runął. Pozostał jednak
na miejscu celem naturalnej mineralizacji,
dlatego wciąż można oglądać jego złamany
pień z kikutami wysuszonych gałęzi.
Obok „Siłosława” szlak wykręca w prawo (na
zachód) i nadal wznosi się jednostajnie. Po
pewnym czasie przecinamy bardzo szeroką
drogę leśną i wkrótce docieramy do węzła
szlaków nieopodal widocznej po lewej, zarastającej Polany Krawcowej.

1.05 Polana Krawcowa
(ok. 920 m n.p.m.)
Szlak żółty tu się kończy. Dalej wędrujemy za
znakami niebieskimi, które dochodzą z prawej strony. Wkrótce rozpoczynamy strome,
mozolne podejście na szczyt Jałowca (1111 m
n.p.m.), podczas którego musimy na krótkim
odcinku pokonać ponad 150 m przewyższenia. Pniemy się grzbietem przez las bukowy,
by w końcu dotrzeć do śródleśnej polany.
Podchodzimy krótko jej skrajem i niedługo
potem wychodzimy na Halę Trzebuńską
(Kubulkową) pokrywającą szczytową kopułę Jałowca (1111 m n.p.m.).

Z Jałowca rozpościera się wspaniała
panorama. Po lewej otwiera ją schowany częściowo za drzewami masyw
Babiej Góry. Dalej na prawo wznoszą
się kolejne szczyty Beskidu Żywieckiego
na czele z potężnym Pilskiem oraz widocznymi na prawo od niego Rysianką
(z podszczytową halą) i Romanką. Na
zachodzie, tuż przed nami, wznosi się
bliski Lachów Groń, pod szczytem którego jaśnieje Hala Janoszkowa. Za nim
horyzont zamyka daleki wał Beskidu
Śląskiego na odcinku od Baraniej Góry
po długie, najwyższe Skrzyczne (z przekaźnikiem), wcięcie doliny Żylicy i grupę Magury i Klimczoka z Szyndzielnią.
Poniżej tej ostatniej, na dnie Kotliny
Żywieckiej, można dostrzec błękitną
plamę Jeziora Żywieckiego.
Ze szczytu ruszamy na wschód za znakami
żółtymi i niebieskimi i idziemy grzbietem,
łagodnie się obniżając szeroką „aleją” leśną
wśród pięknej buczyny. Po kilku minutach
dochodzimy do rozwidlenia, na którym znaki niebieskie odchodzą w prawo, do Zawoi
Wełczy, my natomiast, idąc dalej za znakami
żółtymi, pokonujemy odcinek stromego zejścia, schodząc w obniżenie pomiędzy Jałow-
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cem a Kolędówką (884 m n.p.m.). Niżej szlak
ponownie łagodnieje i wyprowadza na skraj
polany Opaczne.

2.15 Polana Opaczne
(ok. 920 m n.p.m.)
Można stąd w kilka minut zejść do prywatnego schroniska (obecnie zawiesiło działalność - stan na styczeń 2020 r.).
Kontynuujemy marsz szeroką, wygodną drogą grzbietową na wschód. Dalej szlak, wiodąc
przez ciemny las, obchodzi szczyt Kolędówki (884 m n.p.m.), a następnie powraca do
linii grzbietu. Wychodzimy na podchodzące
od południa wysoko pod grzbiet łąki i wkrótce stajemy przy węźle szlaków na przełęczy Kolędówki (809 m n.p.m.).
2.45 Przełęcz Kolędówki
(809 m n.p.m.)
Z prawej dochodzi tu zielono znakowana trasa z Zawoi, która nieco dalej odbija w lewo do
Stryszawy Matusy. My natomiast, trzymając
się nadal żółtego szlaku, podchodzimy na

Solnisko (883 m n.p.m.). Obchodzimy
od lewej jego dwa wierzchołki, mijając kilka
rozłożonych między nimi domów przysiółka
Figury, a następnie nowe domy letniskowe.
Dalej podchodzimy łagodnie wśród zagajników i polanek, następnie, idąc nieco stromiej,
przechodzimy przez wąski pas lasu i wychodzimy na szczyt Kiczory (905 m n.p.m.).

3.40 Kiczora (905 m n.p.m.)
Jest to wciąż jeszcze świetny punkt
widokowy, prawdopodobnie niestety
już niedługo, gdyż podrastające drzewa
stopniowo zasłaniają panoramę i już
teraz, by obejrzeć ją w całości, trzeba
trochę pochodzić po podszczytowej
polanie, odnajdując dogodnie odsłonięte miejsca. Pięknie prezentuje się stąd
zwłaszcza Babia Góra i Pasmo Polic, po
lewej stronie doliny Skawy wznoszą się
niższe grzbiety Beskidu Makowskiego,
a horyzont zamykają odległe „kopki”
Beskidu Wyspowego.

22

TRASA IV

ML

Ze szczytu schodzimy grzbietem przez las,
bądź skrajem lasu i widokowych łąk, a następnie stromą, niewygodną, kamienistą ścieżką.
Szybko tracimy wysokość i dochodzimy do
szerokiej, bitej drogi osiedlowej. Tutaj, na
granicy Stryszawy i Zawoi, na skraju
należącego do Zawoi os. Toczki, szlak żółty
się kończy, my natomiast idziemy nadal na
wprost, za znakami czerwonymi, które dochodzą tu z prawej, z Zawoi Centrum. Po chwili
stajemy na szerszej, dość ruchliwej drodze,
przełamującej się przez grzbiet.

4.10 Przełęcz Przysłop (661 m n.p.m.)
Przez przełęcz, oddzielającą Kiczorę od Magurki, biegnie droga Stryszawa - Zawoja. My
kontynuujemy marsz na wprost, idąc pomiędzy domami przysiółka Granica (rzeczywiście
droga stanowi w tym miejscu granicę dwóch
wspomnianych wcześniej wsi) i wkrótce stajemy na kolejnym skrzyżowaniu, przy węźle
szlaków nieopodal budynku dawnej szkoły
podstawowej oraz remizy OSP w centrum skupiska osiedli o wspólnej nazwie Przysłop.

4.25 Osiedle Przysłop
(ok. 675 m n.p.m.)
Skręcamy w lewo i idziemy za znakami czarnymi, niebieskimi i czerwonymi drogą as-

faltową w stronę bliskiego szczytu Magurki
(872 m n.p.m.). Po kilku minutach podejścia
dochodzimy do rozwidlenia, na którym znaki
czerwone odchodzą w prawo.
Stoi tu piękna kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1870 r., a obok umieszczony w 2014 r. głaz pamiątkowy, będący
wotum wdzięczności mieszkańców osiedla
za opiekę Matki Bożej podczas II wojny
światowej i ocalenie ich przed śmiercią
z rąk niemieckich oprawców.
Znajdujemy się w bardzo ciekawym
miejscu. To właśnie tutaj stykają się granice
trzech wsi, w skład których wchodzą poszczególne siedliska, tworzące grupę osiedli o wspólnej nazwie Przysłop. Cały teren
na zachód od drogi, którą podchodziliśmy,
należy do Stryszawy, natomiast obszar położony na wschód od niej dzieli na dwie części droga, w którą skręca szlak czerwony. Na
północ od tej drogi leży Grzechynia, a na
południe – Zawoja. Pomimo przynależności
do trzech różnych miejscowości (i zarazem
trzech różnych gmin), wszyscy mieszkańcy
żyją po prostu na Przysłopiu. Wierni uczęszczają do tego samego kościoła w Zawoi Zakamień, a dzieci jeszcze do niedawna uczyły
się w tej samej osiedlowej szkole podstawowej, niedawno zlikwidowanej.
Za znakami czarnymi i niebieskimi kierujemy
się teraz w lewo, podchodząc drogą asfaltową, która kluczy między domami należącego
do Stryszawy os. Spyrki (przy drodze ciekawe
przykłady tradycyjnego budownictwa - chałupy, piwniczka). Wyżej zbliżamy się do domów
kolejnego stryszawskiego osiedla, o nazwie
Janiki, ponad zabudową którego, pod szczytem Surzynówki (816 m n.p.m.), dominuje
charakterystyczny budynek hotelu „Beskidzki Raj” wraz z wieżą widokową. Droga zatacza
łuk w prawo i wyprowadza na przełęcz pomiędzy Magurką (872 m n.p.m.) a Surzynówką
(816 m n.p.m.).
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4.45 Przełęcz Zasypnica Wyższa
(ok. 775 m n.p.m.)
Na przełęczy – rozwidlenie szlaków. Szlak
niebieski biegnie nadal drogą asfaltową
na północny zachód do Stryszawy Kotliki.
Jeśli dysponujemy większą ilością wolnego czasu, warto podejść nią nieco do
„Beskidzkiego Raju” i wspiąć się na ogólnodostępną wieżę widokową (wstęp płatny),
z której rozpościera się wyśmienity widok
na Beskidy na czele z potężną Babią Górą
i majestatycznym Pasmem Polic (w rozpoznaniu poszczególnych szczytów pomagają świetnie opracowane tablice z rysunkami panoram).
Po wizycie w „Beskidzkim Raju” wracamy na
przełęcz i podchodzimy na wschód, za znakami czarnymi do granicy lasu pod szczytem
Magurki (872 m n.p.m.). Przy granicy
lasu szlak skręca w lewo. Schodzimy dość
stromo drogą leśną biegnącą skosem w dół
stoku, szybko tracąc wysokość. Znacznie już
niżej z lewej dochodzi kolejny leśny trakt
trawersujący zachodnie stoki Magurki (872 m
n.p.m.). Idziemy odtąd już bardzo łagodnie
w dół i w końcu wychodzimy z lasu na przełęcz
pomiędzy Magurką (872 m n.p.m.) a Kamienną (744 m n.p.m.), zwaną Przełęczą Zasypnicką Niższą.
5.15 Przełęcz Zasypnicka Niższa
(ok. 695 m n.p.m.)
To bardzo urokliwe miejsce. Przy szlaku
stoi ładna, nowa (2011 r.) kapliczka,
nieopodal, na jednym z drzew pobliskiego zagajnika, wisi druga. Za nami widać
szczyt Magurki, a na prawo od niego
– Surzynówkę z budynkiem „Beskidzkiego Raju”. Z przodu, na północnym
wschodzie, zza zakończenia grzbietu
opadającego ze szczytu Magurki wyłania się zalesiony wał Chełmu, na
lewo od niego widać niższy Starowidz,
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a pomiędzy nimi, na ostatnim planie,
majaczy sylwetka Żaru nad Kalwarią
Zebrzydowską. Przed Starowidzem,
plan bliżej, widać jeszcze stoki Jasienia
nad Suchą Beskidzką, a blisko nas, tuż
pod przełęczą, domy os. Kubasiaki należącego już do Suchej.
Na przełęczy skręcamy ostro w prawo i schodzimy stromo, najpierw drogą polną, a następnie przez las, na dno doliny potoku
Zasypniczanka. Dalej idziemy w dół doliny
płynącego po prawej potoku, wkrótce opuszczając las i dochodząc do pierwszych domów
dużego skupiska osiedli o wspólnej nazwie
Zasypnica w Suchej Beskidzkiej. Przed
nami teraz długi, trzykilometrowy odcinek
zejścia drogą pomiędzy coraz gęstszymi zabudowaniami. W końcu docieramy, obok budynku Szkoły Podstawowej nr 2, do skrzyżowania
z ruchliwą drogą wojewódzką nr 946. Tu skręcamy w prawo i po dalszych dziesięciu minutach marszu ul. Mickiewicza dochodzimy do
stacji kolejowej w Suchej Beskidzkiej,
gdzie nasza wycieczka się kończy.

6.15 Sucha Beskidzka
(stacja kolejowa) (ok. 345 m n.p.m.)
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Jordanów – Wysoka – Góra Ludwiki – Jordanów
Czas przejścia:

KRAKÓW
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3 godz.

0.00 Jordanów rynek
(ok. 495 m n.p.m.)
Początek trasy na rynku w Jordanowie.
Ruszamy na południe ul. Kolejową za znakami czerwonymi (Główny Szlak Beskidzki)
i żółtymi. Idąc w dół, mijamy po prawej kościół, a następnie dawny zajazd „Poczekaj”,
stojący poniżej cmentarza. Niżej droga skręca w lewo, przekracza tory linii kolejowej Kraków – Zakopane i dochodzi do skrzyżowania
koło kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1. poł. XIX w. Tu szlaki się rozchodzą. Znaki żółte biegną lekko w prawo, w stronę Toporzyska (będziemy za nimi wracać, kończąc
naszą wycieczkę), my natomiast skręcamy
w lewo za znakami czerwonymi, przekraczamy most na Skawie i idziemy ul. Przemysłową
wzdłuż torów, mijając po lewej stację kolejową. Nieco dalej opuszczamy drogę asfaltową,
schodząc z niej w prawo i idziemy wzdłuż

NOWY SĄCZ

Krótki spacer po okolicach Jordanowa, idealny dla mniej
zaawansowanych turystów, ale też miłośników historii i pięknych
widoków – cmentarz wojskowy na Wysokiej upamiętnia jedną
z najważniejszych bitew pierwszej fazy kampanii wrześniowej
1939 roku, a rewelacyjna panorama z niepozornej Góry Ludwiki
zachwyci każdego.

płynącego po lewej strumienia. Szlak wznosi się łagodnie przez rzadki las, mija kilka
skrzyżowań i placów do składowania drewna
i dociera do wsi Wysoka, przechodząc pomiędzy cmentarzami: parafialnym (po lewej)
i wojskowym (po prawej).

1.05 Wysoka (ok. 585 m n.p.m.)
Na wprost, kilkadziesiąt metrów od drogi, widać otoczony drzewami zabytkowy,
późnorenesansowy dwór z końca XVI w.
Wzniesiony z kamienia łamanego i cegły
na planie prostokąta, jest piętrowym, podpiwniczonym budynkiem, potynkowanym,
wzmocnionym w narożnikach szkarpami
i krytym wysokim, czterospadowym dachem. Pierwotnie posiadał cechy dworu
obronnego. Przeprowadzona pod koniec
XVIII w. przebudowa nadała mu charakter szlacheckiej rezydencji mieszkalnej.

JK

W sąsiedztwie zachowały się, czytelne do
dzisiaj, założenia zieleni: ogrodu, parku
krajobrazowego i tak zwanego zwierzyńca
(las w przedłużeniu ogrodu dworskiego).
Ponadto obok dworu stoją: zabudowania
gospodarcze, spichlerz i, przeniesiony tu
z niedalekiej Naprawy, drewniany budynek
dawnej szkoły wiejskiej z 1870 r.
Na tutejszym cmentarzu wojskowym
spoczywa jedna osoba cywilna oraz czternastu polskich żołnierzy poległych podczas
bohaterskiej bitwy stoczonej 1-2 września
1939 r. na terenie wsi i w jej najbliższej
okolicy przez oddziały polskiego wojska
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pod dowództwem płk. Stanisława Maczka (wspierane przez miejscową ludność)
z nacierającymi pancernymi oddziałami
niemieckimi. Łącznie w bitwie poległo –
po stronie polskiej – 55 żołnierzy oraz trzy
osoby cywilne. Corocznie 1 września na
cmentarzu odbywają się Powiatowe Uroczystości Rocznicowe Wybuchu II Wojny
Światowej.
W Wysokiej opuszczamy czerwony Główny
Szlak Beskidzki i wędrujemy dalej za rozpoczynającymi się tutaj znakami niebieskimi.
Wiodą one na zachód wzdłuż ogrodzenia
cmentarza wojskowego, a następnie grząską, trawiastą ścieżką, wznosząc się łagodnie przez las. Później dróżka jest już szersza
i wygodniejsza. Mijamy po prawej, tuż przy
szlaku, niewyraźną kulminację Jawornika
(635 m n.p.m.) i docieramy do śródleśnej
polany, na której z lewej dochodzi szeroka
droga. Idziemy nią nadal na wprost. Wkrótce

docieramy do kolejnej drogi, tym razem już
asfaltowej, domów os. Nad Lasem należącego
do Toporzyska i węzła szlaków. Z prawej
dołączają tu znaki żółte, którymi wkrótce będziemy wracać do Jordanowa. Zanim jednak
to nastąpi, pójdźmy jeszcze nieco na wprost,
za znakami niebieskimi i żółtymi, najpierw
asfaltem, a następnie wygodną drogą polną,
która wyprowadzi nas na szczyt Góry Ludwiki (653 m n.p.m.).

1.50 Góra Ludwiki (653 m n.p.m.)
Pochodzenie oryginalnej nazwy wzniesienia nie jest znane. Imię „Ludwika” było
popularne w przeszłości raczej wśród osób
wyższego stanu, zatem być może nazwał
tak górę jeden z właścicieli tutejszego prywatnego majątku na cześć jednej ze swoich bliskich.
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Z odkrytego wierzchołka Góry Ludwiki
rozpościera się kapitalna panorama.
Przed nami wznosi się piękna piramida
Babiej Góry. Dalej w prawo, za wcięciem przełęczy Krowiarki, oglądamy
całe Pasmo Polic. Na dalszych planach,
bardziej po prawej, widać grzbiety
wzniesień Beskidu Makowskiego wznoszące się ponad doliną Skawy już po jej
północno-wschodniej stronie. Z kolei
na lewo od Babiej Góry biegną niskie
grzbiety Pasma Orawsko-Podhalańskiego, znad którego wystają Działy
Orawskie z najwyższym wśród nich
Bukowińskim Wierchem (z charakterystycznym masztem przekaźnika). Dalej
po lewej horyzont wypełniają Gorce
z najwyższym Turbaczem. Przy dobrej
widoczności ostatni plan panoramy
zajmuje efektowny łańcuch Tatr.

Z Góry Ludwiki wracamy do rozwidlenia szlaków niebieskiego i żółtego, na którym skręcamy w lewo, idąc odtąd już tylko za znakami
żółtymi. Schodzimy około 0,5 km, przecinając
pas lasu, i dochodzimy do drogi asfaltowej.
Znacznie już niżej wkraczamy pomiędzy zwartą
zabudowę należącego do Jordanowa os.
Repelówka i w końcu dochodzimy do drogi Jordanów – Toporzysko – Sidzina (ul. Przemysłowa) obok kapliczki domkowej. Skręcamy w prawo, następnie przekraczamy most na Skawie
i dochodzimy do znanego nam już skrzyżowania dróg przed przejazdem kolejowym na linii
Kraków – Zakopane, obok kapliczki z figurą
Chrystusa Frasobliwego. Za znakami żółtymi
i czerwonymi (które dołączają z prawej i za
którymi wędrowaliśmy na początku wycieczki)
wracamy na jordanowski rynek.

3.00 Jordanów rynek
(ok. 495 m n.p.m.)
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MAKÓW PODHALAŃSKI

TRASA VI
Sidzina Wielka Polana – Przełęcz Kucałowa
– Polica – Mosorny Groń – Zawoja
Czas przejścia:

5 godz. 05 min.

Atrakcyjna, urozmaicona trasa, wiodąca przez wysokie
i dostojne Pasmo Polic. Nie zabraknie zarówno pięknych
widoków (z Przełęczy Kucałowej czy Mosornego Gronia),
cennych przyrodniczo lasów (leśne rezerwaty przyrody na Policy),
jak i ciekawostek przyrody nieożywionej (wodospad na Mosornym
Potoku – jeden z piękniejszych w Beskidach). Po drodze warto
zatrzymać się w popularnym schronisku PTTK na Hali Krupowej.

0.00 Sidzina (przystanek busów
„Sidzina Wielka Polana”)
(ok. 760 m n.p.m.)
Szlak czarny, którym będziemy szli w pierwszej części wycieczki, rozpoczyna się na końcowym przystanku busów „Sidzina Wielka Polana” przy drodze Sidzina – Zubrzyca Górna, na
terenie małego os. Ciśniawa w Sidzinie. Ruszamy bitą drogą na północny zachód. Szlak,
wznosząc się łagodnie, zaraz za ostatnim budynkiem, nie dochodząc do pobliskiego placu
postojowego, schodzi z drogi w prawo, na wąską ścieżkę. Odtąd wznosimy się systematycznie, trawersując stok opadający z grzbietu
odchodzącego ze szczytu Okrąglicy (1247 m
n.p.m.) na południowy wschód.
Po lewej, w dole, pozostaje dol. Zakulawki,
tzw. Psia Dolina, która przed II wojną
światową była uważana przez niektórych za
najpiękniejszą dolinę w Beskidach. Mijamy

po prawej niewielką wychodnię skalną. Wyżej
przecinamy bardzo szeroką drogę stokową
i wznosimy się nadal ścieżką w skos zbocza, by
po kilku kolejnych minutach ponownie wyjść
na „stokówkę”. Skręcamy w lewo i podchodzimy nią łagodnie. Mijamy plac do składowania
drewna, a kilkaset metrów dalej opuszczamy
drogę stokową, schodząc z niej w prawo i kontynuując na dłuższym odcinku jednostajne
podejście w skos stoku, trawersem grzbietu
opadającego z Okrąglicy. Po kilkunastu minutach w oddali, po lewej, na stoku Złotej Grapy,
widać już schronisko PTTK na Hali Krupowej,
ku któremu zmierzamy. Dochodzimy wreszcie
do granicy zwartego lasu bukowego, wzdłuż
której biegnie poprzeczna droga, a wraz z nią
szlak zielony z Sidziny do Zawoi. Skręcamy
w lewo i za znakami czarnymi i zielonymi
idziemy teraz na północny zachód, bardzo
łagodnie się obniżając przez niską buczynę,
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szeroką wygodną drogą prowadzącą trawersem szczytu Okrąglicy (1247 m n.p.m.)
wznoszącego się w górze po prawej. Po 5 min.
wychodzimy z lasu na halę Sidzińskie
Pasionki i docieramy do widocznego z dala
rogacza z drogowskazami na przełęczy.

1.15 Przełęcz Kucałowa
(1170 m n.p.m.)
Przełęcz Kucałowa jest największym węzłem szlaków turystycznych w Paśmie
Polic. Siodło i jej najbliższe okolice zajmuje spora, malownicza hala, składająca się
z dwóch części, których granica biegnie

wzdłuż grzbietu pasma. Część północna
(od strony Zawoi), w znacznej części już
zarośnięta, to Hala Kucałowa, bardziej wylesiona część południowa (od strony Sidziny), to Sidzińskie Pasionki.
Przełęcz Kucałowa jest dobrym punktem widokowym na Pasmo Koskowej
Góry w Beskidzie Makowskim (widoczne na północy i północnym zachodzie)
z charakterystycznym, odkrytym szczytem Koskowej z przekaźnikiem. Z kolei
bezpośrednio na wschodzie widać bliski
szczyt Okrąglicy z masztem, a na pra-
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wo od niego – obniżenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, zamknięte efektownym, „zębatym” murem Tatr.
Jeszcze szersza panorama rozciąga się
ze szczytu pobliskiej Jasnej Góry, na
który można wyjść w ciągu 3 minut szeroką ścieżką, odchodzącą w prawo tuż
za siodłem z drogowskazami. Na zachodzie widać stąd niedalekie, zalesione
szczyty Złotej Grapy i Policy, a bardziej
w prawo, na dalszym planie, długie,
widoczne praktycznie w całości Pasmo
Jałowieckie. Uwagę zwraca gęsta zabudowa grupy os. Przysłop wchodząca
wysoko pod szczyt Magurki. Poniżej zabudowań osiedla widać białą „kreskę”
nieczynnego wiatraka prądotwórczego
oraz klasztor karmelitów bosych w Zawoi Zakamieniu. Na ostatnim planie
ciągnie się na całej długości Beskid
Mały, a bardziej po lewej – Beskid Śląski, widoczny przy dobrej przejrzystości
powietrza.
Z przełęczy skręcamy w skos w lewo i schodzimy przez halę w stronę widocznego budynku
schroniska.

1.20 Schronisko PTTK na Hali
Krupowej (ok. 1150 m n.p.m.)
Pomysł budowy schroniska turystycznego w Paśmie Polic wysunął powstały
w 1932 r. Oddział Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Jordanowie. Budowę rozpoczęto w 1935 r., a rok później obiekt służył już turystom. Schronisko nie przetrwało zawieruchy wojennej. Pasmo Polic było
obszarem aktywnej działalności oddziałów
partyzanckich i podczas niemieckiej obławy, która miała na celu ich rozbicie, 14 października 1944 r. schronisko spłonęło.
Odbudowane zostało – już pod auspicjami
PTTK – w 1955 r. i od tamtej pory, kilkakrotnie rozbudowane i zmodernizowane,
nieprzerwanie służy turystom przemierzającym szlaki Pasma Polic.
Schronisko nosi imię Kazimierza Sosnowskiego (1875-1954), zasłużonego krajoznawcy, pedagoga, autora przewodników,
zaangażowanego w powstanie tutejszego
obiektu i wielu innych beskidzkich schronisk.
K. Sosnowski był również autorem koncepcji
Głównego Szlaku Beskidzkiego, który później także został nazwany jego imieniem.
Obiekt dysponuje obecnie 38 miejscami
noclegowymi w pokojach 2-, 4- i wieloosobowych.
Kontakt:
tel. 18 447 50 05, 607 033 997;
e-mail: krupowa@o2.pl;
www.krupowa.pttk.pl
Swoistą ciekawostką jest nazwa schroniska. Brzmi ona oficjalnie: „Schronisko PTTK
na Hali Krupowej” choć w rzeczywistości
budynek stoi na skraju hali Sidzińskie Pasionki, a prawdziwa Hala Krupowa znajduje się na stoku Okrąglicy (1247 m n.p.m.),
niespełna 1 km na północny wschód od
schroniska.
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Wracamy na Przełęcz Kucałową i spod rogacza z drogowskazami turystycznymi kierujemy się w lewo, za znakami czerwonymi Głównego Szlaku Beskidzkiego (oraz – początkowo
– także zielonymi). Wkrótce wchodzimy w las
i obchodzimy pozostający w górze po prawej
szczyt Złotej Grapy (1247 m n.p.m.).
Na kolejnym rozdrożu znaki zielone odbijają w prawo, do Zawoi. My kontynuujemy
marsz na wprost, na lewo od linii grzbietu,
wznosząc się początkowo łagodnie, później
bardziej stromo, zwartym lasem, a następnie
przez duży, lecz mocno już zarastający wyrąb.
W końcu ponownie wkraczamy w las i niedługo później stajemy na szczycie.

2.20 Polica (1369 m n.p.m.)
Jesteśmy w najwyższym punkcie całego
Pasma Polic, a zarazem na czwartym najwyższym (po Babiej Górze, Pilsku i Małej
Babiej Górze) szczycie całych polskich Beskidów.
Szczyt, do niedawna całkowicie zalesiony, dziś, wskutek licznych wiatrołomów, jest całkiem dobrym punktem
widokowym, zwłaszcza na wspaniały
masyw Babiej Góry oraz – na dalszym
planie na lewo od Babiej – słowackie
szczyty Magury Orawskiej, Gór Choczańskich z najwyższym Wielkim Choczem oraz Tatry.
Lasy porastające szczytowe partie Policy podlegają ochronie rezerwatowej. Po
północnej stronie szczytu znajduje się
rezerwat przyrody „Na Policy im. prof.
Zenona Klemensiewicza” o powierzchni
58,73 ha, utworzony w 1972 r. Drugi, mały
rezerwat, przylegający do poprzedniego, leży po południowej stronie szczytu.
To rezerwat „Na Policy” o powierzchni
13,21 ha, utworzony w 1998 r. Oba to rezerwaty leśne, chroniące naturalny świer-
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kowy bór górnoreglowy, w ostatnich latach niestety mocno przetrzebiony przez
wichury. Spośród występujących tu przedstawicieli fauny do najcenniejszych należą
gatunki ptaków: głuszec i dzięcioł trójpalczasty oraz owad sichrawa karpacka, chrząszcz z rodziny kózkowatych, będący endemitem karpackim. Szczytowe partie Pasma
Polic podlegają także ochronie w ramach
europejskiej sieci obszarów chronionych
„Natura 2000”.
Na szczycie stoi od 2003 r. krzyż, poświęcony pamięci ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce niedaleko stąd
2 kwietnia 1969 r. Tego dnia samolot kursowy Polskich Lini Lotniczych LOT, lecący
z Warszawy do Krakowa, z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn zboczył z kursu
i uderzył w stromy, północny stok Policy.
Wszystkie 53 osoby znajdujące się na pokładzie zginęły, wśród nich m in. wybitny
językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Zenon Klemensiewicz oraz
były minister leśnictwa, poseł na Sejm
i ambasador PRL w Mongolii Stanisław
Tkaczow.
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3.00 Kiczorka (1298 m n.p.m.)
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W krzyż wmontowano elementy poszycia rozbitego samolotu. Widoczne na nich
napisy są poświęcone ofiarom katastrofy
oraz 60. rocznicy przybycia w Pasmo Polic
oddziału partyzanckiego „Huta Podgórze”
i 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, a umieścili je byli partyzanci – Karol Borowy
i Adam Leśniak.
Na szczycie Policy rozpoczyna się szlak niebieski, biegnący przez Czyrniec (1328 m n.p.m.)
na Przełęcz Zubrzycką (876 m n.p.m.), my jednak kontynuujemy marsz za znakami czerwonymi, mijając po 100 m po prawej pomnik
ofiar opisanej wyżej katastrofy.
Pomnik, posiadający oryginalny kształt samolotowego statecznika, stanął w 2005 r.
z inicjatywy mieszkańców Zawoi i Skawicy.
Jest na nim umieszczona tablica z nazwiskami wszystkich osób, które zginęły podczas tragicznego lotu.
Dalej idziemy przez wielki, powoli zarastający wiatrołom, a następnie przez coraz
gęstszy las, łagodnie się obniżając wzdłuż
południowej granicy rezerwatu przyrody „Na
Policy im. prof. Z. Klemensiewicza”. W końcu
schodzimy na przełączkę między Kiczorką
(1298 m n.p.m.) i Policą (1369 m n.p.m.),
a następnie wznosimy się przez kwadrans na
szczyt Kiczorki.

Kiczorka jest często obecnie używanym
określeniem tego wybitnego szczytu w Paśmie Polic, jednak nie jedynym. W przeszłości stosowano także nazwy: Pięć Kopców
lub Kopiste, na mapach do dzisiaj pojawia
się także określenie: Cyl Hali Śmietanowej.
Mianem „Hala Śmietanowa”, bez wyróżniania samego wierzchołka, powszechnie
określają to miejsce do dzisiaj miejscowi.
Hala Śmietanowa, której miano pochodzi od nazwiska znanej góralskiej rodziny
Śmietanów ze Skawicy, była w przeszłości
jednym z największych terenów wypasowych w rejonie Babiej Góry. Zajmowała
niegdyś rozległy obszar, obejmujący szczyt
i północno-zachodnie zbocza góry. Odkąd
w l. 60. XX w. owce opuściły halę, zaczęła
ona stopniowa zarastać i obecnie praktycznie cały jej obszar pokrywa już młody las.
Z Kiczorki schodzimy za znakami żółtymi
na północny zachód. Zejście, od pewnego
momentu bardzo strome, wiedzie niezbyt
wygodną ścieżką wśród niewysokich, w znacznej części uschniętych, świerków, a później
łagodnieje (z prawej dołączają znaki niebieskie). Dochodzimy do rozwidlenia szlaków
tuż pod szczytem Mosornego Gronia (1047 m
n.p.m.). Tu opuścimy znaki żółte, kierując się
w prawo szlakiem niebieskim, jednak zanim
to zrobimy, podejdźmy na bliski wierzchołek
z górną stacją kolei linowej.

3.45 Mosorny Groń (1047 m n.p.m.)
Kolej linowa na Mosorny Groń rozpoczęła działalność w 2003 r., obecnie pozostaje
w zarządzie Polskich Kolei Linowych S.A.
Czteroosobowe krzesełka pokonują 332 m
różnicy wzniesień (dolna stacja w przysiółku Zawoi – Policznem leży na wysokości 713 m, górna, obok której stoimy –
1045 m). Narciarska trasa zjazdowa mierzy
zaś 1312 m długości.
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Obok górnej stacji działa restauracja.
Można także wypocząć na wolnym powietrzu, korzystając z wypoczynkowej wiaty
i ławeczek.
Kapitalnie prezentuje się stąd cały
masyw Babiej Góry. Z jej wierzchołka, Diablaka, grzbiet w lewo biegnie
przez Gówniak, Kępę i Sokolicę w stronę niewidocznej przełęczy Krowiarki,
a w prawo schodzi przez Kościółki na
przełęcz Bronę, dalej dźwiga się na
Małą Babią Górę i ponownie opada,
długim ramieniem, na Przełęcz Jałowiecką, oddzielającą masyw Babiej od
widocznej bardziej po prawej Mędralowej. Zza Przełęczy Jałowieckiej wystają
wierzchołki dalszych szczytów Beskidu
Żywieckiego: Pilska i Palenicy, najdalszej Rysianki oraz rozłożystej Romanki.
W dole, pod trasą wyciągu, skupiają się
domy przysiółka Policzne.
Wracamy do rozwidlenia i kierujemy się
w lewo za znakami niebieskimi. Po pokonaniu odcinka stromego zejścia dochodzimy
do poprzecznej kamienistej drogi, w którą
skręcamy w lewo. Droga ta okresowo zmienia
się w koryto jednego ze źródłowych cieków
Mosornego Potoku, który wkrótce spada
w prawo, w dół, w miejscu niewielkiego osuwiska. Dalej szlak przecina kilka maleńkich
potoczków spływających spod szczytu Mosornego Gronia (1047 m n.p.m.), następnie
kilka razy skręca ostro na kolejnych rozdrożach (uwaga na znaki!) i zbiega ostro w dół
przez młody las bukowy, zbliżając się do dna
doliny Mosornego Potoku. Słysząc coraz wyraźniej dobiegający z dołu szum wodospadu,
dochodzimy do miejsca, w którym w prawo,
w dół, odchodzi ubezpieczona drewnianą poręczą ścieżka, sprowadzająca bezpośrednio
pod kaskadę.
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4.35 Wodospad na Mosornym Potoku
(ok. 755 m n.p.m.)
Wodospad na Mosornym Potoku zwany
także Mosorczykiem, to jeden z najwyższych (ok. 8 m wysokości) i zarazem najpiękniejszych wodospadów w całych Beskidach. Spieniona woda potoku opada przez
kilka skalnych progów wymodelowanych
w warstwach fliszu karpackiego. Malownicze skały ograniczają także wodospad po
bokach, co jeszcze dodaje temu miejscu
wyjątkowego uroku.
Znad wodospadu kontynuujemy marsz za
znakami niebieskimi wzdłuż płynącego po
prawej potoku. Znacznie już niżej przechodzimy na jego prawy brzeg i wychodzimy z lasu,
docierając do drogi asfaltowej biegnącej
przez przysiółek Zawoi o nazwie Mosorne.
Skręcamy w lewo i schodzimy drogą w dół
osiedla niespełna 1,5 km, dochodząc do drogi
wojewódzkiej Białka – Jabłonka, na skrzyżowaniu z którą, w pobliżu przystanka busów
„Zawoja Mosorne” w Zawoi, nasza trasa się
kończy.
5.05 Zawoja (przystanek busów
„Zawoja Mosorne”) (ok. 575 m n.p.m.)
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TRASA VII
Zawoja Widełki – Hala Barankowa
– Hala Kamińskiego – Mędralowa – Przełęcz
Jałowiecka – Zawoja Czatoża - Zawoja Widełki

3 godz. 45 min.
JABŁONKA

Czas przejścia:

Interesująca trasa wiodąca przez omijane często przez turystów
– ze względu na sąsiedztwo znacznie bardziej popularnej Babiej
Góry – południowo-zachodnie krańce Podbabiogórza. Na szlaku
najdalej wysunięty na północ punkt Słowacji – Mędralowa,
widokowa Hala Kamińskiego, a w sezonie dodatkową atrakcją
jest wypas owiec na Hali Barankowej.

0.00 Zawoja Widełki
(ok. 640 m n.p.m.)
Początek trasy w Zawoi, na rozwidleniu
dróg na tzw. Widełkach (lub Małych Widełkach). Za znakami czarnymi, żółtymi i zielonymi kierujemy się drogą na północ, w stronę
centrum Zawoi, idąc przez przysiółek Składy.
Wkrótce, wraz ze szlakiem czarnym, skręcamy
ostro w lewo w odchodzącą lekko w tył boczną
drogę osiedlową (należy zachować uwagę, by
nie przeoczyć skrętu! szlaki: żółty i zielony
biegną dalej główną drogą na wprost).
Mijamy po lewej ośrodek wypoczynkowy
„Harnaś” i wkrótce dochodzimy do skrzyżowania, na którym kończy się asfalt. Skręcamy tu w prawo, przecinamy niewielki potok
i idziemy dalej wzdłuż niego, podchodząc
bardzo łagodnie kamienistą drogą, początkowo pomiędzy ostatnimi zabudowaniami

osiedla (ciekawe przykłady starej, drewnianej
architektury), później przez las. Stopniowo
podejście staje się bardziej strome. W końcu
pozostawiamy po prawej szczyt Kolistego
Gronia (810 m n.p.m.) i wychodzimy na
skraj hali, niedaleko widocznych po prawej
zabudowań przysiółka Mylne Młaki.

0.40 Hala Barankowa
(ok. 800 m n.p.m.)
Znajdujemy się nad dolną częścią Hali Barankowej, na której każdego lata odbywa
się wypas owiec, a w stojącej tu bacówce
można nabyć produkty z owczego mleka,
takie jak oscypki, bundz czy żętycę. Bacówka stoi poniżej szlaku, za widoczną ze
skrzyżowania kępą niskich drzewek. Prowadzi do niej w prawo w skos, w dół polany, trawiasta droga.

Skręcamy w lewo i po chwili stajemy na rozdrożu w środkowej części hali.
Po lewej stronie odsłania się tu widok
na masyw Babiej Góry.
Opuszczamy szlak czarny i ruszamy za znakami
żółtymi na południe. Przed nami teraz odcinek
dłuższego podejścia – początkowo idziemy
zacienionym wąwozem, w którym na dnie
ścieżki odsłaniają się warstwy fliszu karpackiego, a później, po ostrym skręcie w prawo,
grzbietem, jednostajnie, lecz niezbyt stromo,

odcinkami rzadkiego lasu bukowego i powoli
zarastających wiatrołomów. Wichury, często nawiedzające te tereny, poczyniły nie tylko szkody w drzewostanie, ale i utrudniły orientację
w terenie (powalonych zostało wiele drzew, na
pniach których znajdowały się znaki), dlatego
należy cały czas trzymać się linii grzbietu, idąc
w stronę coraz bliższego lasu, już pod samym
szczytem Magurki (1114 m n.p.m.), oraz poprzedzającego go świerkowego młodnika. Minąwszy wspomniany młodnik, przecinamy pas lasu,
a następnie wychodzimy z niego na północno-wschodni kraniec Hali Kamińskiego.
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100 m dalej – rozwidlenie (z lewej dochodzi
tu szlak czarny z Zawoi Czatoży). Za znakami żółtymi i czarnymi kontynuujemy marsz
na wprost, mijając po kolejnych 200 m po
prawej, tuż przy drodze, szczyt Magurki
(1114 m n.p.m.), a następnie schodzimy
krótko, skrajem lasu i hali, na jej najbardziej
widokową część, do węzła szlaków.

my zajmują szczyty Beskidu Śląskiego,
widoczne od Baraniej Góry po najwyższe w tej grupie górskiej Skrzyczne oraz
– za obniżeniem doliny Żylicy – zlaną
w jeden masyw grupę Magury, Klimczoka i Szyndzielni. Jeszcze dalej w prawo oglądamy grupę Magurki Wilkowickiej i Czupla w Beskidzie Małym.

1.40 Hala Kamińskiego
(ok. 1100 m n.p.m.)
Nazwa hali pochodzi prawdopodobnie od
dość popularnego we wsi Koszarawa, na
terenie której leży jej większa część, nazwiska „Kamieński”.

Od rogacza z drogowskazami idziemy na południowy zachód grzbietem, za znakami żółtymi i zielonymi. Następnie wchodzimy w las
i po 7 min. spaceru przez buczynę dochodzimy do rozwidlenia. Szlak zielony odchodzi tu
w lewo, my natomiast kontynuujemy marsz
grzbietem, szerszą drogą, idąc już tylko za
znakami żółtymi i wkrótce dochodzimy do
głównego grzbietu Beskidu Żywieckiego
i granicy polsko-słowackiej na wschodnim
wierzchołku Mędralowej.

Bardzo ładnie prezentuje się stąd na
południowym zachodzie bliska Mędralowa z podszczytową halą. Na prawo
od niej, ponad szeregiem innych, niższych wzniesień, ostatni plan panora-
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1.55 Mędralowa (wschodni
wierzchołek) (ok. 1150 m n.p.m.)
To bardzo ciekawe miejsce. W średniowieczu zbiegały się tu trzy granice: Węgier,
Polski i księstw śląskich, a w praktyce –
Czech (po oddaniu księstwa oświęcimskiego w lenno królowi czeskiemu w 1. poł.
XIV w.). Później, gdy w XV-XVI w. księstwa
śląskie powróciły do Polski, przez Mędralową – tak jak i przez Babią Górę – przebiegała granica pomiędzy Polską i Węgrami,
w okresie porozbiorowym – między Galicją
i Węgrami, a w l. 1918-1939 – między Polską i Czechosłowacją. W okresie II wojny
światowej ponownie stykały się tutaj trzy
granice: Rzeszy Niemieckiej, Generalnego
Gubernatorstwa oraz podporządkowanej
Hitlerowi Słowacji. Po roku 1945 powrócono do stanu z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Odtąd przez Mędralową
ponownie biegła granica polsko-czecho-

słowacka. Od 1993 r. jest to granica polsko-słowacka, a miejsce dawnego trójstyku
granic jest zarazem najdalej wysuniętym
na północ punktem Republiki Słowackiej.
Warto skręcić w prawo i podejść kilkaset
metrów za znakami czerwonymi na główny wierzchołek Mędralowej (1169 m
n.p.m.), pokryty od strony północnej halą
o tej samej nazwie.
Mędralowa nie jest pierwotną nazwą
szczytu, niegdyś góra ta zwana była Wielkim Jałowcem, w odróżnieniu od niższego,
położonego bardziej na północ i popularniejszego wśród turystów „zwykłego”
Jałowca (1111 m n.p.m.). Obecna nazwa
pochodzi od nazwiska „Mędrala”, do dziś
popularnego w okolicy, zwłaszcza w Koszarawie i Przyborowie. Do Mędralów należała podszczytowa hala, stąd jej nazwa – Hala
Mędralowa – która z czasem przeniosła się
także na samą górę.
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2.30 Przełęcz Jałowiecka Północna
(998 m n.p.m.)
Północna z dwóch Przełęczy Jałowieckich
zwana jest także Tabakowym Siodłem,
a przebiegająca przez nią ścieżka z Zawoi do Orawskiej Polhory – Tabakowym
Chodnikiem. Niska – jak na tę część Beskidów – przełęcz była w przeszłości wykorzystywana jako dogodne przejście z Zawoi
na Orawę i odwrotnie, nie zawsze w celach
zgodnych z prawem. Trasę tę wykorzystywali m.in. przemytnicy, szmuglujący przez
granicę różne towary. Jednym z tych, na
które zapotrzebowanie było najwyższe,
był „tabak”, czyli tytoń.
Z przełęczy ruszamy za znakami czarnymi na
południowy wschód wąską ścieżką biegnącą
przez widokowy wyrąb.
ML

Z hali rozpościera się wspaniała panorama. Bezpośrednio na północ
widać trzy bliskie szczyty: Jałowiec
z podszczytową Halą Trzebuńską (Kubulkową), wtapiającą się w jego tło
Czerniawę Suchą oraz – na lewo od
Jałowca – połączony z nim grzbietem,
Lachów Groń. Za nimi, na ostatnim
planie, ciągnie się wał Beskidu Małego,
widoczny stąd prawie w całości. Plan
przed Beskidem Małym, na lewo od Lachów Gronia, ciągnie się płaskie Pasmo
Pewelskie, a najbardziej z lewej, ponad
dnem Kotliny Żywieckiej, wznoszą się
szczyty Beskidu Śląskiego.
Na prawo od Jałowca ciągnie się główny grzbiet Pasma Jałowieckiego zachodzący za pobliską Magurkę z doskonale
widoczną Halą Kamińskiego, a jeszcze
dalej w prawo – Beskid Makowski. Panoramę zamyka wystający nad lasem
po prawej szczyt Policy.

Wracamy na wschodni wierzchołek Mędralowej i idziemy dalej czerwonym Głównym Szlakiem Beskidzkim, schodząc stromo przecinką
graniczną.
Grzbietem, którym wędrujemy, przebiega
Europejski Dział Wodny – potoki spływające na północ należą do zlewiska Morza Bałtyckiego, zaś te po południowej, słowackiej
stronie szczytu – do zlewiska Morza Czarnego.
Wkrótce z lewej dochodzi szlak zielony, z którym niedawno się rozstawaliśmy. Za znakami
czerwonymi i zielonymi kontynuujemy zejście, teraz już łagodne, przecinką graniczną
na Przełęcz Jałowiecką Północną
(998 m), na której najpierw w prawo odchodzi słowacki szlak żółty do Orawskiej Polhory
a 100 m dalej, w lewo – szlak czarny do Zawoi
Czatoży, którym będziemy kontynuować naszą wędrówkę.

Pięknie prezentuje się stąd masyw Babiej Góry: na pierwszym planie Mała
Babia Góra, a za nią – Diablak i grzbiet
opadający z niego na przełęcz Krowiarki. Na lewo od niej widać Kiczorkę w Paśmie Polic, zza której wystaje wierzchołek Policy. Na lewo od szczytu Kiczorki
zwraca uwagę Mosorny Groń z koleją
linową i „językiem” trasy narciarskiej.
Na dalszym planie – wzniesienia Beskidu Makowskiego, m.in. Koskowa Góra
z charakterystycznym masztem.
Schodzimy stromo, początkowo przez wyrąb,
a następnie wysoki las bukowy, osiągając
w końcu dno doliny jednego ze źródłowych
potoków Skawicy. Następnie idziemy wzdłuż
niego, już łagodnie, pofalowaną, szeroką
drogą, przekraczamy kładkę na strumieniu
i wychodzimy na duży plac, na którym zbiega
się kilka leśnych dróg. Tu skręcamy w lewo
i obniżamy się ścieżką poprowadzoną wzdłuż
szerokiej drogi, na którą wychodzimy nieco
niżej. Przechodzimy przez solidny most i kontynuujemy marsz drogą w dół doliny. Po ok.

JK

10 min. dochodzimy do miejsca, w którym
do naszego szlaku czarnego dołącza z prawej
żółty, schodzący z polany Markowe Szczawiny.
Niżej – kolejne rozwidlenie, na którym rozstajemy się ze szlakiem czarnym, skręcającym w lewo. Idziemy nadal drogą na wprost
za znakami żółtymi, dochodząc po 300 m
do asfaltu i pierwszych domów os. Czatoża
w Zawoi. Po kilku dalszych minutach mijamy po prawej bardzo ciekawy zespół trzech
piwniczek oraz prostą dzwonnicę loretańską.
Stąd jeszcze ok. 1 km marszu drogą do skrzyżowania w Zawoi Widełkach, gdzie rozpoczynaliśmy naszą wycieczkę.

3.45 Zawoja Widełki
(ok. 640 m n.p.m.)
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Przełęcz Krowiarki – Babia Góra
– Polana Markowe Szczawiny – Przełęcz Krowiarki
Czas przejścia:

5 godz. 05 min.

0.00 Przełęcz Krowiarki
(1012 m n.p.m.)
Trasa rozpoczyna się na przełęczy Krowiarki, oddzielającej masyw Babiej Góry
(1725 m n.p.m.) od Pasma Polic. Przebiega
przez nią droga wojewódzka Białka – Jabłonka, na samej przełęczy oraz 200 m na
wschód od niej znajdują się parkingi.
Pierwotna nazwa przełęczy to Przełęcz
Lipnicka (Lipnickie Siodło), ponieważ z dawien dawna prowadziło tędy przejście
z Zawoi do Lipnicy Małej na Orawie. Krowiarkami zwano początkowo jedynie znajdującą się na niej polanę, na której w XIX w.
dziewczęta wypasały krowy (stąd nazwa).
Jeszcze przed wybuchem II wojny
światowej, w 1938 r. wybudowano drogę
jezdną wyprowadzającą na Krowiarki z Zubrzycy Górnej. Przy jej budowie pracował
wówczas, jako członek Junackiego Hufca

Pracy, młody Karol Wojtyła, co upamiętnia pomnik stojący na przełęczy. Szosę od
strony Zawoi doprowadzono tu dopiero
30 lat później.
Osobie Papieża – Polaka poświęcona
jest także ozdobna, drewniana tablica,
stojąca po przeciwnej stronie szosy. Przypomina ona o tym, że właśnie tutaj zakończyła się ostatnia górska wycieczka kard.
Karola Wojtyły przed jego wyborem na
Stolicę Piotrową, którą odbył 9 września
1978 r. w towarzystwie swego ówczesnego sekretarza, ks. Stanisława Dziwisza oraz
ks. Tadeusza Stycznia na trasie Skawica –
Hala Krupowa – Krowiarki.
Na przełęczy stoi w stanie surowym
budynek nowego prywatnego schroniska,
znajduje się tu także mały sklepik oraz
punkt informacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego wraz turystyczną izbą

JABŁONKA

Najpopularniejsza trasa na szczyt „Królowej Beskidów” – Babią
Górę. Niezapomniane panoramy, lekcja poglądowa piętrowego
układu roślinności, szlak o wysokogórskim posmaku, a zarazem
– przy sprzyjających warunkach pogodowych – niezbyt trudny,
dostępny dla każdego średnio zaawansowanego amatora górskich
wędrówek. Krótko mówiąc – dla każdego turysty odwiedzającego
obszar opisywany w przewodniku pozycja obowiązkowa!

edukacyjną, w którym prowadzona jest
sprzedaż biletów wstępu na teren parku
(należy je zakupić, ponieważ cała nasza
wycieczka prowadzi przez jego obszar).
Pomiędzy punktem informacyjnym a szosą
leży w cieniu drzew płyta pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi
(1891-1969) wybitnemu polskiemu językoznawcy, który zginął w 1969 r. w katastrofie lotniczej pod Policą (patrz str. 31).
Pierwsze głosy zwracające uwagę na
wyjątkowe walory przyrodnicze masywu
Babiej Góry i wskazujące na zasadność objęcia tego obszaru zorganizowanymi formami ochrony pojawiły się jeszcze przed

I wojną światową. W 1928 r. status specjalnie traktowanych „lasów ochronnych”
uzyskały świerczyny regla górnego po południowej stronie masywu, wyodrębnione
z obszaru Nadleśnictwa Orawa, a w 1929 r.
Władysław Midowicz (1907-1993), twórca sieci polskich szlaków turystycznych na
Babiej Górze i późniejszy gospodarz schroniska na Markowych Szczawinach, przedstawił pierwszy konkretny projekt utworzenia w masywie „Królowej Beskidów”
parku narodowego. W 1934 r., w znacznym stopniu dzięki staraniom wybitnego
botanika, prof. Władysława Szafera
(1886-1970), utworzony został na Babiej
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Górze rezerwat przyrody, ale park narodowy powołany został dopiero dwadzieścia
lat później, w 1954 r.
W 1977 r., w uznaniu wyjątkowych walorów przyrodniczych, Babiogórski Park
Narodowy został włączony do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO (program: „Man and the Biosphere”
– „Człowiek i biosfera”). BgPN obejmuje
obecnie powierzchnię 3392 ha z czego
1062 ha podlega ochronie ścisłej, a 2142
– częściowej.
W granicach BgPN znajduje się najwyższa część masywu Babiej Góry z doskonale,
wzorcowo wręcz, uwidocznionym piętrowym układem roślinności. Niższe partie,
powyżej piętra pogórza (do wysokości
ok. 700 m n.p.m.), porasta regiel dolny
(buki, jodły, także świerki; ok. 700-1150
m n.p.m.), który wyżej ustępuje miejsca
reglowi górnemu z dominującym świerkiem (ok. 1150-1400 m n.p.m.). Powyżej
górnej granicy lasu napotkamy piętro
kosodrzewiny (ok. 1400-1650 m n.p.m.),
które wreszcie pod samym szczytem Diablaka (ok. 1650-1725 m n.p.m.) przechodzi w piętro alpejskie (halne), porośnięte
roślinnością wysokogórską i zbiorowiskami porostów. Na niewielkim stosunkowo

terenie parku stwierdzono występowanie
ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, ok.
300 gatunków mchów i wątrobowców, ponad 250 gatunków porostów i ponad 800
gatunków grzybów. Symbolem BgPN jest
okrzyn jeleni, który w Polsce występuje
jedynie tutaj oraz na jednym stanowisku
w Beskidzie Śląskim, zaś rogownicę alpejską można w naszym kraju spotkać wyłącznie w masywie Babiej Góry. Bardzo bogaty
jest także świat zwierzęcy – m.in. pojawiają
się tu niedźwiedzie, rysie i wilki.
Babia Góra jest także częścią europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura
2000”.
Z przełęczy ruszamy za znakami czerwonymi
(Główny Szlak Beskidzki) na zachód, rozpoczynając od razu jednostajne, w miarę zyskiwania
wysokości coraz bardziej strome podejście,
idąc cały czas zwartym lasem świerkowym. Po
dłuższym odcinku męczącego marszu widzimy, że coraz niższa górnoreglowa świerczyna
zaczyna się wreszcie przerzedzać, mijamy pomiędzy drzewami pierwsze kępy kosodrzewiny
i wychodzimy w końcu na platformę widokową na pierwszym od północnego wschodu
znaczącym spiętrzeniu grzbietu Babiej Góry
o nazwie Sokolica (1367 m n.p.m.).

0.50 Sokolica (1367 m n.p.m.)
Nazwa tego miejsca pochodzi prawdopodobnie od... orłów, które gniazdowały tu
jeszcze w 2. poł. XIX w., a które miejscowi
górale brali za sokoły. Charakterystycznym
elementem Sokolicy jest skalne urwisko
po jej północnej stronie, powstałe na przestrzeni wieków wskutek kilku obrywów,
z których ostatni miał miejsce ok. 6 tys. lat
temu.
Sokolica jest bardzo dobrym punktem widokowym. Świetnie widać stąd
zwłaszcza kolejne spiętrzenia grzbietu
biegnącego ku szczytowi Babiej Góry,
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którymi będziemy wkrótce wędrować,
a także jej efektowny, bardzo stromy,
północny stok. Z najwyższej kulminacji Diablaka grzbiet opada na przełęcz
Bronę wtapiającą się w tło dwuwierzchołkowej Małej Babiej Góry. Z tej
ostatniej grzbiet graniczny biegnie ponownie w prawo, przez niską Przełęcz
Jałowiecką, na zalesiony szczyt Mędralowej.
Na szlaku, niedaleko przed Sokolicą, a także tuż po wejściu na jej platformę szczytową możemy zauważyć pod nogami stare
słupy graniczne z okresu II wojny światowej
z wykutymi literami „D” („Deutschland” –
„Niemcy”) i „S” („Slowakei” – „Słowacja”).
Będziemy je często spotykać także na kolejnym odcinku naszej trasy. Wcześniej,
aż do XVIII w., biegła tędy granica polsko-węgierska, a w okresie rozbiorów – galicyjsko-węgierska. Grzbietem, którym wędrujemy, przebiega także Europejski Dział
Wodny – potoki spływające na północ należą do zlewiska Morza Bałtyckiego, zaś te
po południowej, orawskiej stronie szczytu
– do zlewiska Morza Czarnego.
100 m za Sokolicą dochodzimy do rozwidlenia, na którym w prawo odchodzi szlak zielony, my natomiast idziemy nadal na wprost za
znakami czerwonymi, wznosząc się wyłożoną
kamieniami ścieżką grzbietową. Towarzyszą
nam coraz rzadsze i niższe świerki oraz, coraz
częściej, kępy kosodrzewiny. Przekraczamy
górną granicę lasu, wznosząc się dalej przez
zwarte, bujne łany kosówki. Pośród nich, po
prawej w dole, w pewnej odległości od szlaku
kryje się Zła Dolinka.
W dolince – wedle lokalnych podań – mają
być ukryte zaklęte pieniądze zbójnickie.
23 marca 1944 r. rozbił się w tym rejonie niemiecki samolot wojskowy Junkers
Ju52/3m, prawdopodobnie na skutek awarii lub błędu pilota. Spośród trzyosobowej

ML

załogi jedna osoba zginęła, a dwie zostały
ciężko ranne.
Wkrótce wychodzimy na następne spiętrzenie grzbietu o nazwie Kępa (kolejna platforma widokowa otoczona barierką, ławeczki).

1.15 Kępa (1521 m n.p.m.)
Z Kępy idziemy grzbietową, ułożoną z kamieni ścieżką, przecinającą bujne łany kosodrzewiny, płasko lub wznosząc się bardzo
nieznacznie – ten odcinek grzbietu określa
się czasami jako Zarubane. Przechodzimy
przez porośnięty kosodrzewiną garb grzbietowy, następnie osiągamy kolejne, bardzo
widokowe wyrównanie terenu, na którym
pozostawiamy po prawej Zimną Dolinkę.
Nazwa dolinki jest związana z tym, że szczególnie długo zalega w niej śnieg. Zimna Dolinka leży poza szlakiem i wchodzenie do niej
jest zabronione.
Dalej pokonujemy odcinek wyraźniejszego
podejścia na kolejne spiętrzenie grzbietu – Zamki. Zwarte dotąd połacie kosodrzewiny rozpadają się na pojedyncze,
coraz rzadsze kępy. Osiągnąwszy Zamki,
mijamy ponownie krótkie wyrównanie terenu, a następnie podchodzimy przez dwa niewielkie, bezimienne garby i wychodzimy na
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Gówniak (1617 m n.p.m.), mijając tuż
po prawej przy szlaku charakterystyczną grupę głazów na jego spiętrzeniu.

1.55 Gówniak (1617 m n.p.m.)
Gówniak zwany jest także dość często Wołowymi Skałkami lub Główniakiem, jednak
najbardziej prawidłowa i autentyczna jest
prawdopodobnie ta pierwsza, trzeba przyznać – dość oryginalna nazwa. Nawiązuje
ona do odchodów pozostawianych przed
laty przez wypasane wówczas wysoko pod
szczytem Babiej Góry woły. Dziś nie ma już
po nich (ani po wołach, ani po pozostawianych przez nie „pamiątkach”) śladu, natomiast wiosną w tym rejonie grzbietu cieszą
oko białe kwiaty sasanki alpejskiej.
Kontynuujemy podejście łagodnie pofalowanym grzbietem, pokonując jego kolejne
spiętrzenia określane niekiedy jako Mały
Garb Niżni oraz Mały Garb Wyżni.
Towarzyszą nam już tylko pojedyncze, niskie
kępy kosodrzewiny – wkraczamy w piętro
halne, co oznacza, że jesteśmy blisko szczytu.
I rzeczywiście – po kolejnych 5 min. bardzo
łagodnego już podejścia stajemy wśród skalnego rumowiska na tzw. Diablej Kuchni.

Jesteśmy tuż pod głównym wierzchołkiem Babiej Góry – Diablakiem, jednak
widok na wschód warto obejrzeć już
stąd, gdyż panoramę z Diablaka w tym
kierunku właśnie Diabla Kuchnia przesłania. Na prawo od bliskiego, zalesionego, widocznego na północnym wschodzie Pasma Polic widać najwyższe partie
Beskidu Makowskiego (Pasmo Lubomira
i Łysiny) oraz – dalej na prawo – charakterystyczne, kształtne szczyty Beskidu
Wyspowego z łatwym do odróżnienia
Luboniem Wielkim (z masztem) oraz
odległą, najwyższą wśród nich Mogielicą. Dalej na prawo oglądamy ciemne
grzbiety Gorców, na prawo od których,
jeśli natrafimy na bardzo dobrą widoczność, możemy dostrzec jeszcze Beskid
Sądecki z najwyższą kopułą Radziejowej,
łączący się dalej z Małymi Pieninami
z trudniejszą już do wyróżnienia Wysoką. Przy dobrej przejrzystości powietrza
wprawne oko może dostrzec tuż przed
Wysoką, nieco na lewo od niej, jasną
plamkę skalistych Trzech Koron w Pieninach Właściwych oraz leżące na prawo
od nich Pieniny Spiskie. Dalej w prawo
horyzont zamykają wyrównane grzbiety
słowackich Gór Lubowelskich oraz – ciągnącej się plan bliżej – Magury Spiskiej,
na prawo od której dźwiga się wspaniały
mur Tatr.
Znacznie bliżej, w dole, oglądamy niskie wzniesienia na terenie Orawy oraz
jej liczne wsie.
Zaraz za Diablą Kuchnią przechodzimy przez
bardzo płytkie obniżenie zwane Siodłem
Bończy (ok. 1715 m).
Przełączka zawdzięcza swoją nazwę Jowinowi Fryderykowi Bystrzyckiemu-Bończy,
nadwornemu astronomowi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był
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ponoć w 1782 r. na szczycie Babiej Góry,
co sam opisał w artykule opublikowanym
w „Gazecie Warszawskiej” ponad 30 lat
później, w 1813 r. Tyle tylko, że wg późniejszych badaczy relacja Bończy była zapewne jedynie wytworem jego wyobraźni...
Po chwili stajemy na głównym wierzchołku
Babiej Góry – Diablaku (1725 m
n.p.m.).

2.15 Babia Góra (Diablak)
(1725 m n.p.m.)
Babia Góra, najwyższy szczyt Beskidów
Zachodnich i zarazem najwyższy – poza
Tatrami – punkt na mapie Polski, jest miejscem wyjątkowym. Jej potężna, majestatyczna sylwetka, wyrasta wysoko ponad
okoliczne grzbiety górskie, będąc jednym
z najbardziej charakterystycznych punktów beskidzkich panoram. Zwana jest
„Królową Beskidów”, choć żyjący od wieków w cieniu jej potężnych stoków górale
nazywają ją także „Kapryśnicą”, a poeta

Seweryn Goszczyński ochrzcił ją mianem
„Matki Niepogód”. Rzeczywiście, pogoda
na Babiej Górze lubi płatać figle, a silny
wiatr na wierzchołku to zjawisko znane
chyba każdemu turyście, który zdobył jej
szczyt, jednak „Królowa” bywa także łaskawa i w rzeczywistości wcale nierzadko zdarzają się tu piękne, słoneczne dni. Wielką
sławą cieszą się także oglądane ze szczytu
wschody słońca.
Ludowe legendy przekazują kilka objaśnień nazwy masywu, ale w większości
z nich przewija się motyw jego rzekomego
podobieństwa do siedzącej kobiety, bądź
odwołania do rzekomo odbywających
się na jej wierzchołku sabatów czarownic
(bab), które biesiadują wówczas z goszczącymi je tam czartami. Widok często skrytego w chmurach i smaganego gwałtownymi
wiatrami szczytu mógł rzeczywiście kierować wyobraźnię górali w stronę sił nieczystych, stąd zapewne wzięła się nazwa jego
głównej kulminacji – Diablaka.
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Stojący na szczycie od 1876 r. kamienny
obelisk z nieczytelnym już napisem w języku węgierskim upamiętnia wyprawę, jaką
w 1806 r. odbył na Babią Górę arcyksiążę
Józef Habsburg, brat cesarza austriackiego Franciszka I. Obok obelisku stoi ułożony z kamieni murek, który daje możliwość
osłony przed silnymi wiatrami, bardzo częstymi na szczycie. Obok północno-wschodniego zakończenia murku można odnaleźć wśród głazów dużą, naturalną płytę
skalną ze słabo czytelnym, lecz jeszcze
widocznym, napisem poświęconym osobie
Józefa Piłsudskiego, wykutym z inicjatywy
74. Górnośląskiego Pułku Piechoty. Nieco dalej, w południowo-zachodniej części
platformy szczytowej, już po słowackiej
stronie granicy, znajduje się pomnik upamiętniający wizyty Jana Pawła II na
Słowacji oraz jego wcześniejsze pobyty na
Babiej Górze, wystawiony w 1995 r. przez

mieszkańców podbabiogórskich wsi na słowackiej Orawie: Oravskiej Polhory, Rabczy,
Rabczyc i Sihelnego. Pod pomnikiem znajduje się prowizoryczny stół ołtarzowy, przy
którym sporadycznie odbywają się polowe
msze święte. Drugi taki stół stoi po północnej, polskiej stronie szczytu, obok figurki
Matki Bożej Królowej Babiej Góry przy
szlaku żółtym z polany Markowe Szczawiny
(patrz str. 61).
Panorama z Babiej Góry uważana jest
przez wielu za najrozleglejszą w całych
polskich Beskidach. By jednak móc
w pełni podziwiać jej piękno i potęgę,
trzeba mieć... szczęście i natrafić na
dzień z dobrą przejrzystością powietrza, co niestety nie jest na Diablaku
bardzo częste. Ale być może to dodatkowy powód do tego, by jak najczęściej
tu wracać?...

Szczególną sławą cieszy się oglądana
stąd panorama Tatr. Widać je całe – od
Tatr Bielskich na wschodzie, poprzez
postrzępione turnie słowackich Tatr
Wysokich z Łomnicą, Lodowym Szczytem, najwyższym, trójkątnym Gerlachem i Wysoką z Rysami. Widoczne
dalej w perspektywicznym skrócie polskie Tatry Wysokie zakończone są nieco
cofniętą, położoną znów w całości na
Słowacji, piękną piramidą Krywania.
Dalej w prawo ciągną się łagodniejsze
Tatry Zachodnie, z Czerwonymi Wierchami, wyraźnie od siebie oddzielonymi: Tomanowym Wierchem Polskim,
Smreczyńskim Wierchem, Kamienistą,
Bystrą, kształtnymi piramidami Starorobociańskiego Wierchu i Jarząbczego Wierchu oraz widocznymi dalej
na prawo: kopulastym Wołowcem,
ostrzejszymi Rohaczami, wreszcie grupą Banówki i Salatyńskiego Wierchu
oraz wysuniętym najbardziej na zachód
Siwym Wierchem.
Dalsza część panoramy obejmuje szereg pasm górskich na Słowacji. Na
prawo od Siwego Wierchu horyzont
zamykają, widoczne przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza, Niżne
Tatry, a plan bliżej ciągną się postrzępione Góry Choczańskie zakończone
wspaniałą piramidą Wielkiego Chocza.
Z kolei jeszcze bliżej oglądamy długie
pasmo Magury Orawskiej wznoszące
się ponad taflą Jeziora Orawskiego.
Na prawo od Wielkiego Chocza horyzont zamyka odległa Wielka Fatra oraz
piękna Mała Fatra z łatwymi do odróżnienia, trójkątnym Wielkim Rozsutcem
i sąsiadującym z nim od lewej, nieco
łagodniejszym Stohem na bliższym planie oraz najwyższym w paśmie Wielkim
Krywaniem.

TRASA VIII
Spoglądając z Diablaka na zachód, widzimy blisko grzbiet graniczny, którym
będziemy wkrótce kontynuować naszą
wycieczkę. Opada on na przełęcz Bronę, a następnie wznosi się na Małą Babią Górę. Następnie biegnie wyraźnie
w prawo ku zalesionej Mędralowej, by
tam z kolei odbić w lewo, prowadząc
aż na dominujące w tej części panoramy, potężne Pilsko. Na prawo od Pilska
widać kolejne wysokie szczyty Beskidu
Żywieckiego, opadające ku Kotlinie
Żywieckiej wypełnionej taflą Jeziora
Żywieckiego. Ostatni plan panoramy
oglądanej w tą stronę zajmują odległe
grzbiety Beskidu Śląskiego.
Na północnym zachodzie uwagę zwraca najwyższy Jałowiec, od którego biegnie w prawo długie Pasmo Jałowieckie, w którym wyróżnia się Magurka
z wysoko podchodzącymi pod jej szczyt
zabudowaniami os. Przysłop (na prawo
od nich widać biały, nieczynny wiatrak
prądotwórczy oraz dach klasztoru karmelitów bosych w Zawoi Zakamieniu).
Ostatni plan za Pasmem Jałowieckim
zajmuje wyrównany Beskid Mały.
Stoki Pasma Jałowieckiego opadają
w prawo ku dolinie Skawicy, wzdłuż
której i na zboczach otaczających ją
wzniesień rozrzucone są przysiółki
ogromnej Zawoi. Na prawo od doliny
wznoszą się bliskie szczyty Pasma Polic. Uwagę zwraca przecinka wyciągu
i trasy narciarskiej opadającej z Mosornego Gronia do widocznego w dole
przysiółka Policzne. Po prawej widać
znacznie wyższą, kopulastą Kiczorkę, najwyższą Policę oraz Okrąglicę
(z masztem) przesłoniętą przez bliższy
wał Czyrńca.
Tło tej części panoramy zajmują wzniesienia Beskidu Makowskiego.
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Z Diablaka ruszamy na zachód za znakami
czerwonymi i zielonymi. Schodzimy po wielkim rumowisku skalnym, pokrywającym
szczytową kopułę Diablaka.
Głazowisko zwane jest Tablicami Zejsznera, od nazwiska wybitnego XIX-wiecznego
geologa, który w swojej relacji z pobytu na
szczycie pisał: „Piaskowiec na szczycie Babiej Góry dzieli się na wielkie tablice.” Uwaga! Należy zachować ostrożność – zejście
jest strome, a niektóre głazy – ruchome.
Po pokonaniu rumowiska kontynuujemy
marsz na zachód, schodząc tzw. Pośrednim Grzbietem i przez płytkie obniżenie
Przeł. Lodowej (1606 m n.p.m.). Uwaga! Odcinek ten, wspaniały widokowo i nie
sprawiający żadnych problemów podczas pięknej pogody, jest bardzo zdradliwy w czasie gęstej mgły, ponieważ po ewentualnym zejściu
z kamienistej ścieżki w lewo można tu bardzo
łatwo zmylić szlak i zagubić się na rozległym,
szerokim grzbiecie, z którego stok opada na
stronę słowacką. Zaraz za przełęczą pozostawiamy po prawej pokryte już połaciami
kosodrzewiny spiętrzenie grzbietu o nazwie
Kościółki (ok. 1615 m n.p.m.), pocięte
charakterystycznymi rowami rozpadlinowymi.
Nazwa „Kościółki” wiąże się z legendą wg
której istniała tu niegdyś wieś, która za
karę za grzechy jej mieszkańców zapadła
się pod ziemię. Odtąd ponoć co jakiś czas
słychać bijące pod ziemią kościelne dzwony, a ktoś nawet kiedyś podobno dostrzegł
wystający na powierzchnię krzyż wieńczący wieżę kościoła.
Kontynuujemy marsz grzbietem, który przyjmuje kierunek północno-zachodni. Uwaga!
Zachować ostrożność, zwłaszcza podczas
mgły! Należy trzymać się grzbietowej ścieżki i nie schodzić z niej w prawo, ponieważ
grzbiet jest w tym miejscu podcięty i obrywa
się wysokim urwiskiem.
Stromizna zejścia zaczyna rosnąć. Schodzimy
ostro kamienistą ścieżką przecinającą gęste
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łany kosodrzewiny, pokonując uskok tzw.
Złotnicy.
Po prawej dwukrotnie otwiera się efektowny widok. Imponująco prezentują
się stąd strome, północne stoki Babiej
Góry, przez które pnie się doskonale
widoczna nitka „Perci Akademików”
(patrz str. 59), na której można łatwo
wypatrzeć podążających nią turystów.
Kontynuujemy strome zejście. W miarę utraty wysokości wśród kosodrzewiny pojawiają
się coraz częściej pojedyncze świerki i jarzębiny. Idziemy wzdłuż ciągnących się po prawej, w pewnej odległości od szlaku, Izdebczysk, zwanych także Zbójeckim Wąwozem.
Izdebczyska zawdzięczają swą nazwę dość
licznym tu, choć niewielkim, grotkom i jaskińkom („izdebkom”), służącym ponoć
w przeszłości babiogórskim zbójnikom
jako miejsce suto zakrapianych biesiad,
a może i chowania łupów. Izdebczyska były
od dawna penetrowane przez poszukiwaczy skarbów.
Szlak wreszcie łagodnieje. Przecinamy wąski pas zwartego już, górnoreglowego lasu
i wychodzimy na odkryte siodło przełęczy
Brona (1408 m n.p.m.), oddzielającą
najwyższą część masywu „Królowej Beskidów” z Diablakiem (1725 m n.p.m.) od Małej
Babiej Góry (1515 m n.p.m.).

3.10 Przełęcz Brona (1408 m n.p.m.)
Opuszczamy tu szlak zielony oraz granicę
państwa i udajemy się w prawo (na północ),
schodząc za znakami czerwonymi bardzo
stromo po kamiennych stopniach. Niżej przechodzimy przez dwie małe kotlinki – za drugą
z nich ścieżka wreszcie łagodnieje i wiedzie
zwartym lasem świerkowym, by po niespełna
kwadransie doprowadzić na polanę Markowe Szczawiny ze schroniskiem PTTK i węzłem szlaków turystycznych.

ML

3.35 Polana Markowe Szczawiny
(ok. 1180 m n.p.m.)
Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach to jeden z najpopularniejszych
obiektów tego typu w Polsce, a zarazem
miejsce o ogromnym znaczeniu dla rozwoju turystyki górskiej w naszym kraju.
Pierwszy, niewielki budynek drewniany
stanął w tym miejscu już w 1906 r. jako
najstarsze polskie schronisko w Beskidach
Zachodnich. Wprawdzie już cztery lata
wcześniej grunty na polanie usiłowała wykupić niemiecka organizacja turystyczna
Beskidenverein, jednak na wieść o tym,
wielki miłośnik Babiej Góry dr Hugo Zapałowicz (1852-1917), botanik, geolog
i działacz turystyczny, pionier badań nad
przyrodą „Królowej Beskidów” (obecny
patron schroniska) nakłonił swojego przyjaciela, zawojanina Wawrzyńca Szkolnika,
aby wyperswadował ten pomysł znajomym gospodarzom – właścicielom pola-

ny, „bo jakże sprzedawać heretykom, na
których diabeł widły brusi”. Taki argument
– wzmocniony innym, w postaci obfitego
„poczęstunku” i sporego zapasu tytoniu
– okazał się wystarczająco przekonujący
i Markowe Szczawiny pozostały w polskich
rękach, a „Beskidenverein” wzniósł swoje
(nieistniejące już dziś) schronisko po stronie orawskiej, niedaleko szczytu Diablaka.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 r. schronisko szybko zdobywało coraz większą popularność wśród turystów,
co wiązało się z koniecznością kolejnych
rozbudów i modernizacji, których jeszcze
w okresie międzywojennym przeprowadzono aż sześć. Obiekt szczęśliwie przetrwał zawieruchę II wojny światowej. Po
wojnie z powodzeniem kontynuował swoją działalność, jednak mimo kolejnych remontów i udoskonaleń jego infrastruktura
okazywała się coraz mniej wystarczająca
dla rosnących potrzeb turystów na prze-
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łomie XX i XXI w. Ponadto ząb czasu nieubłaganie nadgryzał drewnianą substancję budynku. Ostatecznie podjęta została
decyzja o jego rozbiórce i wzniesieniu w
tym samym miejscu od podstaw nowoczesnego obiektu. Sędziwe schronisko zostało
rozebrane wiosną 2007 r., a 20 listopada
2009 r. nowy, murowany z cegły, dwukondygnacyjny budynek, przyjął pierwszych
turystów. Schronisko dysponuje obecnie
ok. 40 miejscami noclegowymi w pokojach
2-, 3- i wieloosobowych.
Kontakt:
tel. 33 877 51 05,
e-mail: markowe.szczawiny@op.pl;
markoweszczawiny.pttk.pl
Obok schroniska stoi mniejszy budynek,
tzw. Goprówka (w jego tylnej części działa
stały posterunek Grupy Beskidzkiej GOPR).
Wewnątrz znajduje się bardzo ciekawa
ekspozycja Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK (klucz można otrzymać w recepcji schroniska). Prezentowane są tu
bogato ilustrowane plansze informacyjne
omawiające dzieje turystyki babiogórskiej,
stare fotografie, przewodniki i elementy
wyposażenia turystycznego. Specjalnie
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przygotowana prezentacja wyświetlana na
ekranie pozwala zapoznać się z kolejnymi
fazami rozbudowy schroniska.
Nieopodal słupa z drogowskazami turystycznymi stoi krzyż ustawiony w miejscu,
w którym w grudniu 1944 r. zginął zastrzelony przez Niemców partyzant Franciszek
Stryszawski „Słaby”. U stóp krzyża wmurowano w kamienie dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich jest poświęcona zmarłym ratownikom GOPR, a druga – ofiarom
katastrofy prywatnego samolotu, który
rozbił się na północnym stoku Babiej Góry
w 2013 r.
Sprzed schroniska ruszamy za znakami niebieskimi i żółtymi na południowy wschód.
Przed nami teraz półtoragodzinny spacer
tzw. Górnym Płajem, dawną ścieżką myśliwską wytyczoną w l. 80. XIX w. przez
zarząd dóbr leśnych Habsburgów z Żywca.
W 1967 r. ścieżka została poszerzona (na
znacznych odcinkach nawet do ok. 3 m),
a kilka lat temu zakończył się kolejny remont, w wyniku którego Górny Płaj na
odcinku, którym idziemy, otrzymał nową
nawierzchnię, umożliwiającą dojazd do
schroniska z przełęczy Krowiarki (1012 m
n.p.m.) nawet na wózkach inwalidzkich.
Po ok. 10 minutach dochodzimy do rozdroża
przy tzw. Skręcie Ratowników.
Nazwa nawiązuje do tego, że goprowcy
wyruszający na akcje poszukiwawczo-ratunkowe na Babiej Górze ze swojego posterunku na Markowych Szczawinach stąd
zazwyczaj kierują się w najwyższe partie
masywu.
Przy Skręcie Partyzantów szlak żółty odchodzi w prawo w stronę szczytu Babiej Góry,
my natomiast idziemy nadal na wprost za
znakami niebieskimi Górnym Płajem. Wkróce przekraczamy potok Szumiąca Woda,
a następnie kilka przepustów ponad jego dopływami. Nieco dalej Górny Płaj osiąga swój
najwyższy punkt i od tej pory systematycznie,
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ale bardzo łagodnie, się obniża, wiodąc cały
czas leśnym trawersem wzdłuż grzbietu opadającego z Diablaka na przełęcz Krowiarki
(1012 m n.p.m.). Przecinamy kilka kolejnych
potoczków i dochodzimy wreszcie do kolejnego rozdroża, na którym do Górnego Płaju
zbiega z prawej szlak zielony z Sokolicy (1367
m n.p.m.). To tzw. Szkolnikowe Rozstaje.

4.35 Szkolnikowe Rozstaje
(ok. 1085 m n.p.m.)
Nazwa upamiętnia osobę Wawrzyńca
Szkolnika (1842-1908), mieszkańca przysiółka Czatoża w Zawoi, towarzysza wielu
górskich wypraw Hugona Zapałowicza,
w masywie Babiej Góry i nie tylko. W. Szkolnik uważany jest za pierwszego przewodnika babiogórskiego.
Idąc wciąż Górnym Płajem, po nieco ponad
10 min. mijamy po lewej Mokry Stawek, na
którego brzeg możemy zejść po schodkach.
Mokry Stawek jest największym jeziorkiem w masywie Babiej Góry, jego średnia

powierzchnia wynosi 450 m², a średnia głębokość – 2-2,5 m, choć – w zależności od
pory roku i natężenia opadów – wartości te
ulegają znacznym zmianom (zdarza się, że
stawek nawet wysycha, bądź – przeciwnie
– przelewa się przez krawędź progu, przekraczając głębokość 5 m). Jest to typowy
zbiornik osuwiskowy, zamknięty od północy wałami naniesionymi ok. 6 tys. lat temu
w wyniku obsunięcia się fragmentu stoku
Sokolicy. Stawek zamieszkują m.in.: traszki
(górska i karpacka), a także kumaki górskie,
żaby trawne.
Droga prowadzi teraz przez pewien czas bardzo łagodnie w górę, jednak wkrótce znów
zaczyna się obniżać. W ten sposób docieramy w końcu na przełęcz Krowiarki
(1012 m n.p.m.), gdzie kończymy wycieczkę.

5.05 Przełęcz Krowiarki
(1012 m n.p.m.)
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TRASA IX
Oravska Polhora Slaná Voda – Mała Babia Góra
– Przełęcz Brona – Polana Markowe Szczawiny
– Zawoja Markowa

5 godz.

Ciekawe przejście ze słowackiej na polską stronę masywu „Królowej
Beskidów”, wiodące rzadko wybieranym przez turystów szlakiem
przez Małą Babią Górę, doskonały punkt widokowy. W kombinacji
z trasą X pozwala na odbycie wycieczki dwudniowej, z noclegiem
w schronisku PTTK na Markowych Szczawinach, lub po stronie
słowackiej, w Slanej Vodzie.

0.00 Oravska Polhora Slaná Voda
(ok. 750 m n.p.m.)
Nazwa Slanej Vody, niewielkiego przysiółka stanowiącego część wsi Oravska Polhora, wywodzi się od znajdujących się tutaj
źródeł solankowych znanych i wykorzystywanych już w XVI w. W 1863 r. z inicjatywy
posła do sejmu węgierskiego Franciszka
Skyčaka założona została spółka akcyjna,
która zbudowała tu niewielkie uzdrowisko wykorzystujące zdrowotne właściwości tutejszych wód. Leczono tu choroby
wewnętrzne, skórne, kobiece i schorzenia górnych dróg oddechowych, a także
warzono sól. Uzdrowisko szybko zyskało
sporą popularność, ściągając na przełomie XIX i XX w. pacjentów z całej Europy,
jednak równie szybko, bo w latach I wojny
światowej, podupadło, a w 1918 r. zostało
zniszczone. W ostatnim okresie co pewien

czas pojawiają się plany ponownego wykorzystania tutejszych źródeł na szerszą skalę, póki co jednak pozostają w sferze teorii.
Z pierwotnej zabudowy uzdrowiska, na
którą składały się: dom dla lekarza i personelu, sześć drewnianych domów dla gości,
restauracja i łaźnia, przetrwała tylko jedna
willa (w późniejszym okresie rozbudowana). Obecnie znajduje się w niej schronisko
turystyczne, w którym można posilić się
i przenocować. Nieco niżej, przy drodze do
centrum wsi, stoi nowy drewniany domek,
a za nim altana, kryjąca ujęcie solankowego źródła, zaś po przeciwnej stronie drogi
– obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą
ofiarom konfliktów zbrojnych w XX w. pochodzącym z Oravskiej Polhory. Wcześniej
znajdował się tu odlew twarzy W. I. Lenina.
Inną ciekawostką związaną z jego osobą
jest tablica upamiętniająca wycieczkę wo-

JABŁONKA

Czas przejścia:
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dza rewolucji na Babią Górę, niegdyś „zdobiąca” jeden z głazów tuż pod jej szczytem,
a obecnie znajdująca się w jadalni tutejszego schroniska.
Sprzed budynku schroniska ruszamy za znakami czerwonymi asfaltową drogą na północ,
przekraczając most na potoku Vonžovec. Tuż
za nim, po prawej stronie drogi, znajduje się
wejście na torfowisko.
Okrężny spacer po specjalnej ścieżce dydaktycznej, ułożonej z drewnianych bali,
pozwala na zaznajomienie się z typową
dla tego rodzaju siedliska florą i fauną,
w czym pomagają usytuowane przy niej
tablice edukacyjne (długość ścieżki wynosi
ok. 700 m).
Kontynuując marsz w górę doliny Vonžovca,
mijamy wkrótce po lewej budynek ośrodka dydaktycznego oraz pokazową zagrodę,
w której hodowane są dziki. Przyjemny spacer
niemal zupełnie płaską drogą doprowadza
w końcu do węzła szlaków turystycznych.

0.30 Rozdroże Vonžovec
(ok. 765 m n.p.m.)
Z prawej strony dochodzi tu do naszego
szlaku boczna droga, którą wiodą znaki
niebieskie w stronę Gajówki Na Rovniach
(obok niej biegnie trasa X).
Nie zmieniając kierunku marszu, idziemy nadal na północ, za znakami czerwonymi i niebieskimi, docierając niedługo do następnego
rozwidlenia.
0.45 Rozdroże Pod Borkom
(ok. 810 m n.p.m.)
Szlak niebieski odchodzi w lewo, my natomiast idziemy nadal za znakami czerwonymi
na wprost. Droga zaczyna się łagodnie wznosić, po lewej wciąż towarzyszy nam szemrzący
Vonžovec. W końcu dochodzimy do miejsca,
w którym za szlabanem usytuowanym obok
drewnianej budki asfalt się kończy. Podążamy nadal na wprost utwardzoną drogą,
będącą przedłużeniem asfaltowej. W pewnej chwili zatacza ona wyraźny łuk w pra-
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wo – w tym miejscu nasz szlak ją opuszcza,
wchodząc na wąską ścieżkę, biegnącą już wyraźnie pod górę wśród drzew i zarośli. Wyżej
idziemy szerszą, błotnistą drogą leśną, która
wprowadza nas w jasny, wysokopienny las.
Wkrótce stajemy na poprzecznej, szerokiej
leśnej drodze stokowej, biegnącej nieopodal
wzniesienia Borsučie (1004 m n.p.m.), którego niewyraźną kulminację minęliśmy właśnie
po lewej.

1.40 Rozdroże Borsučie
(ok. 1015 m n.p.m.)
Drogą kierujemy się krótko w prawo, ale już
po kilku chwilach schodzimy z niej w lewo,
kontynuując marsz przez las stokami Małej Babiej Góry (1515 m n.p.m.). Po 30 min.
stromego, jednostajnego podejścia mijamy
z lewej drewniany, rozpadający się domek
myśliwski. Do budynku, który jeszcze do niedawna stanowił dobre schronienie w razie
nagłego załamania pogody, lepiej już obecnie nie wchodzić, można jednak odpocząć

na znajdujących się tu, po drugiej stronie
ścieżki, ławeczkach. Taki odpoczynek może
się przydać, bo to nie koniec stromego podejścia, a zanim osiągniemy szczyt musimy stąd
pokonać jeszcze ok. 350 m przewyższenia.
Wznosząc się mozolnie, tym razem na
południowy wschód, warto na chwilę
zerknąć do tyłu – na osi szlaku, którym
właśnie podchodziliśmy, ukazuje się
w oddali dość nieoczekiwany w tym
miejscu widok na rejon Kotliny Żywieckiej, Bramy Wilkowickiej i Bielska-Białej, ograniczonych szczytami należącymi do grupy Klimczoka w Beskidzie
Śląskim (po lewej) oraz Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym
(po prawej).
Wyżej szlak zatacza łuk w lewo i po jeszcze jednym stromym odcinku doprowadza
wreszcie do wypłaszczenia. Obok tablicy
informującej, że jesteśmy na terenie obsza-
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ru chronionego (Chránená krajinná oblasť
Horná Orava), rozpoczynamy ostatni, czterdziestopięciominutowy odcinek podejścia na
szczyt. Idziemy najpierw lasem, coraz niższym
i przetrzebionym przez wichury. Wreszcie
świerki ustępują miejsca kosodrzewinie, a my
wchodzimy na piękną, podszczytową halę,
stając wreszcie wkrótce na wierzchołku.

3.15 Mała Babia Góra (Cyl)
(1515 m n.p.m.)
Mała Babia Góra, zwana także Cylem, pozostająca niejako w cieniu swojego wyższego „brata” – Diablaka, jest często pomijana
przez turystów wędrujących przez masyw,
a niesłusznie, bo jest to miejsce przepiękne, a roztaczająca się stąd panorama zapiera dech w piersiach. Ponadto warto dodać,
że jesteśmy na trzecim w kolejności najwyższym szczycie Beskidów Zachodnich,
ustępującym jedynie głównej kulminacji
Babiej Góry – Diablakowi (1725 m n.p.m.)
oraz Pilsku (1557 m n.p.m.).
Panorama stąd jest zachwycająca. Po
prawej (na wschodzie) widać przełęcz
Bronę, a na prawo od niej, wspaniale
stąd widoczną, główną część masywu
Babiej Góry z najwyższym Diablakiem
i grzbietem opadającym z niego w stro-
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nę przełęczy Krowiarki z Gówniakiem,
Kępą i Sokolicą.
Na lewo od Kępy ciągnie się na horyzoncie grzbiet biegnący od strony
zasłoniętych przez masyw Babiej Góry
Gorców na najwyższy szczyt Beskidu
Wyspowego – Mogielicę, na lewo od
której można dostrzec kolejne szczyty tej grupy górskiej. Beskid Wyspowy
chowa się za znacznie bliższym Pasmem Polic, w którym uwagę zwraca
długie ramię wznoszące się z Przełęczy
Zubrzyckiej na Czyrniec, następnie najwyższa Polica oraz bliższa Kiczorka, od
której odchodzi w lewo grzbiet z Mosornym Groniem i górną stacją kolei
linowej ponad doskonale widoczną trasą narciarską.
Na dalszych planach, na lewo od Policy,
ciągną się grzbiety Beskidu Makowskiego, natomiast bliżej, za doliną Skawicy
ze świetnie widocznymi zabudowaniami Zawoi, widać całe Pasmo Jałowieckie, a na horyzoncie wyrównany wał
Beskidu Małego.
Na północnym zachodzie, za głębokim
obniżeniem Przełęczy Jałowieckiej,
czerni się bliska Mędralowa, na lewo
od której biegnie grzbiet graniczny ku
potężnemu Pilsku. Na prawo od Pilska
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widać kolejne wysokie szczyty Beskidu
Żywieckiego: zlane w jeden niewielki
masyw Lipowski Wierch i Rysiankę,
a następnie, za obniżeniem Przełęczy
Pawlusiej, rozłożystą Romankę. Bezpośrednio na prawo od Romanki można – przy bardzo dobrej widoczności
– dostrzec Łysą Górę (z masztem), najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego w Czechach. Bardziej w prawo
horyzont zamyka Beskid Śląski z Baranią Górą i najwyższym Skrzycznem
(również z masztem przekaźnika).
Wreszcie na południu, na prawo od
Diablaka, zza ramienia Kościółków, wystaje wspaniały mur Tatr, dalej bardzo
odległe Niżne Tatry i bliższe, postrzępione Góry Choczańskie zakończone
piękną piramidą Wielkiego Chocza. Na
prawo od niego horyzont zamyka odległa Wielka Fatra chowająca się za centralną częścią Magury Orawskiej, zza
której – bardziej w prawo – piętrzy się
piękna Mała Fatra z łatwymi do odróżnienia: trójkątnym Stohem i sąsiadującym z nim od prawej, skalistym Wielkim Rozsutcem, na prawo od którego
wznosi się dalszy, najwyższy w paśmie,
Wielki Krywań.
Z wierzchołka ruszamy na wschód, schodząc
grzbietem, którym biegnie granica polsko-słowacka, za znakami zielonymi. Przechodzimy przez płytką przełączkę, a następnie
wznosimy się krótko na niższy, wschodni
wierzchołek Małej Babiej Góry, zwany Niżnym Cylem (ok. 1485 m n.p.m.). Stąd jeszcze
ok. 10 minut zejścia pomiędzy rozrzuconymi
bezładnie, niskimi kępami kosodrzewiny,
wprost na przełęcz Bronę (1408 m
n.p.m.) oddzielającą najwyższą część masywu „Królowej Beskidów” z Diablakiem
(1725 m n.p.m.) od Małej Babiej Góry (1515 m
n.p.m.).
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3.30 Przełęcz Brona (1408 m n.p.m.)
Opuszczamy tu szlak zielony oraz granicę
państwa i udajemy się w lewo (na północ),
schodząc za znakami czerwonymi bardzo
stromo po kamiennych stopniach. Niżej przechodzimy przez dwie małe kotlinki – za drugą
z nich ścieżka wreszcie łagodnieje i wiedzie
zwartym lasem świerkowym, by po niespełna
kwadransie doprowadzić na polanę Markowe Szczawiny ze schroniskiem PTTK i węzłem szlaków turystycznych.

3.55 Polana Markowe Szczawiny
(ok. 1180 m n.p.m.) (opis – patrz str. 49)
Spod schroniska schodzimy krótko za znakami zielonymi i czarnymi na pobliską Kolistą
Polanę, gdzie szlaki się rozchodzą. Odtąd
idziemy już tylko ścieżką znakowaną zielono,
schodząc na dłuższym odcinku stromo grzbietem Suchego Gronia. W końcu szlak skręca
z grzbietu w lewo (na zachód) i szybko sprowadza do doliny Marków Potoku. Odtąd
biegnie już znacznie łagodniej, a następnie,
osiągnąwszy szeroką drogę leśną, już praktycznie płasko przez Pośredni Bór. Droga
doprowadza do granicy Babiogórskiego Parku Narodowego i przystanku busów „Zawoja
Markowa”, gdzie nasza wycieczka się kończy.
5.00 Zawoja (przystanek busów
„Zawoja Markowa”)
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TRASA X
Zawoja Markowa – Polana Markowe Szczawiny
– Perć Akademików – Babia Góra – Gajówka
Hviezdoslava – Oravska Polhora Slaná Voda

6 godz. 05 min.

Niezwykle atrakcyjna krajobrazowo wycieczka, wiodąca
przez najwyższe partie masywu Babiej Góry po obu stronach
granicy. Trasa biegnie „Percią Akademików” – znanym, najbardziej
efektownym (ale i najtrudniejszym) szlakiem, pozwalającym na
zdobycie Diablaka od północy, ale pozwala także odkryć uroki
południowej, słowackiej, znacznie mniej znanej i spokojniejszej
strony „Królowej Beskidów”.
Uwaga! „Perć Akademików” jest szlakiem jednokierunkowym,
przeznaczonym wyłącznie do podejścia! W okresie zimowym także
podchodzenie nim jest zakazane.
W kombinacji z trasą IX można zaplanować wycieczkę dwudniową,
z noclegiem w schronisku w Slanej Vodzie, lub po stronie polskiej,
na Markowych Szczawinach.

0.00 Zawoja (przystanek busów
„Zawoja Markowa”)
Początek trasy na końcowym przystanku busów „Zawoja Markowa”, na granicy Babiogórskiego Parku Narodowego (znajduje się tu
kiosk z wydawnictwami turystycznymi, w którym należy wykupić bilet wstępu do BgPN).
Idziemy za znakami zielonymi w górę Marków Potoku przez Pośredni Bór, początkowo
niemal płasko, szeroką drogą, a następnie
biegnącą wzdłuż drogi ścieżką, wznoszącą się
nieco wyraźniej. Po ok. 40 min. przyjemnego

spaceru dochodzimy pod spiętrzenie grzbietu tzw. Suchego Gronia. Podchodzimy bardzo stromo na grzbiet, na którym skręcamy
w prawo (na południowy wschód) i kontynuujemy na dłuższym odcinku mozolne podejście. W końcu wychodzimy na Kolistą Polanę,
na skraju której z lewej dochodzi szlak czarny. Stąd jeszcze tylko kilka minut marszu za
znakami zielonymi i czarnymi do bliskiego
schroniska.

JABŁONKA

Czas przejścia:
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nową nawierzchnię, umożliwiającą dojazd do schroniska z przełęczy Krowiarki
(1012 m n.p.m.) nawet na wózkach inwalidzkich.
Po ok. 10 minutach dochodzimy do rozdroża
przy tzw. Skręcie Ratowników.
Nazwa nawiązuje do tego, że goprowcy
wyruszający na akcje poszukiwawczo-ratunkowe na Babiej Górze ze swojego posterunku na Markowych Szczawinach stąd
zazwyczaj kierują się w najwyższe partie
masywu.
Tu opuszczamy szlak niebieski oraz Górny Płaj
i schodzimy w prawo na ścieżkę, idąc odtąd
już tylko za znakami żółtymi. Szlak wznosi
się na przemian, to stromo, to łagodniej,
zbliżając się do płynącego po lewej potoku
Szumiąca Woda. Nieco dalej przekraczamy
kilka jej źródliskowych potoczków i nagle
w lesie wypełnionym dotąd odgłosem wartko płynącego strumienia zapada cisza, a my
dochodzimy do uroczej Kotlinki Suchego
Potoku (lub Suchej Kotlinki).

JK

1.30 Polana Markowe Szczawiny
(ok. 1180 m n.p.m.) (opis – patrz str. 49)
Sprzed schroniska ruszamy za znakami niebieskimi i żółtymi na południowy wschód.
Idziemy tzw. Górnym Płajem, dawną
ścieżką myśliwską wytyczoną w l. 80.
XIX w. przez zarząd dóbr leśnych Habsburgów z Żywca. W 1967 r. ścieżka została poszerzona (na znacznych odcinkach nawet
do ok. 3 m), a kilka lat temu zakończył się
kolejny remont, w wyniku którego Górny
Płaj na odcinku, którym idziemy, otrzymał

2.05 Kotlinka Suchego Potoku
(Sucha Kotlinka) (ok. 1360 m n.p.m.)
Kotlinka leży bezpośrednio pod Przełęczą
Lodową (1606 m n.p.m.) i Kościółkami
(ok. 1615 m n.p.m.) w grzbiecie biegnącym
ze szczytu Babiej Góry – Diablaka (1725 m
n.p.m.) na przełęcz Bronę (1408 m n.p.m.).
Jesteśmy blisko górnej granicy lasu – strzeliste świerki zostają już za nami, w samej
kotlince rośnie nieco jarzębin, a przed
nami widać płaty kosodrzewiny. Warto
zatrzymać się tu na krótki odpoczynek
przed najbardziej emocjonującą częścią
trasy – tu bowiem rozpoczyna się słynna
„Perć Akademików”. Nazwę tę wprowadził w 1928 r. Władysław Midowicz, który
zresztą trzy lata wcześniej szlak wyznakował. Odwołanie do „akademików” (czyli studentów) miało budzić skojarzenia
z młodością, siłą i witalnością.
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Wyłożona kamieniami ścieżka skręca w lewo
i wznosi się stromo, a momentami – bardzo
stromo na południe, pozwalając tylko na
krótkie momenty wytchnienia na łagodniejszych odcinkach.
Sceneria jest iście wysokogórska. Obok
szlaku leżą porozrzucane głazy, drzewa
stają się coraz rzadsze i niższe, a po prawej
do Kotlinki Suchego Potoku opadają z Kościołków języki piargów. Stopniowo otwiera się także coraz szersza panorama, którą
w całej okazałości będziemy podziwiać ze
szczytu Babiej Góry (1725 m n.p.m.).
Szlak dochodzi do miejsca, w którym skręcamy
w lewo, pokonujemy jeszcze jeden bardzo stromy odcinek i po 20 min. od początku żmudnego podejścia osiągamy wreszcie wyrównanie
terenu. Jesteśmy w miejscu, w którym szlak
przecina dawny Piarżysty Żleb. Niegdyś bardzo
kamienisty, dziś porośnięty jest już głównie
murawami, wciąż jednak zimą schodzą tędy
czasami lawiny. Po lewej panorama się po-

szerza, a przed nami widzimy skalną ściankę
na bardzo stromym, północnym stoku Babiej
Góry – Czarny Dziób. Rozpoczyna się najbardziej eksponowany odcinek trasy.
Trawersujemy obryw Czarnego Dzioba,
przechodząc po ubezpieczonej łańcuchem,
wąskiej półce skalnej. Dalej perć skręca w prawo i pnie się w górę w skos stoku. Kolejne
ciągi łańcuchów pomagają pokonać najpierw
stromą ściankę skalną ok. 20 m wysokości,
a następnie kolejną przepaścistą półkę, za
którą kontynuujemy podejście, zbliżając się
do następnej, efektownej ściany skalnej.
Szlak najpierw ją trawersuje (pojedyncza
klamra), a zaraz potem skręca w prawo, pokonując 8-metrową, niemal pionową ściankę
(klamry, łańcuch; to najtrudniejsze technicznie miejsce całej perci).
23 maja 2013 r., nieco na wschód od szlaku żółtego, na stromym, północnym stoku
Babiej Góry, rozbił się mały samolot Piper
PA-34 Seneca V lecący z Poznania do Bra-
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tysławy. Wszystkie trzy osoby podróżujące
nim zginęły. Upamiętnia je obecnie tablica
pamiątkowa umieszczona na polanie Markowe Szczawiny.
Po pokonaniu ścianki kończą się emocje
wspinaczkowe na trasie, to jednak jeszcze nie
koniec ostrego podejścia. Przeciwnie – nadal
podchodzimy stromo i mozolnie przez fragment kamiennego gołoborza zalegającego
górne partie północnych stoków Babiej Góry
(w razie mgły należy bardzo uważać na to, by
nie zejść ze ścieżki). Pomimo że jesteśmy już
na wysokości ponad 1600 m n.p.m., uwagę
zwracają rosnące przy ścieżce pojedyncze
młode świerczki, sięgające tu niemal górnej
granicy piętra kosodrzewiny, która zresztą rośnie w tym rejonie już tylko w pojedynczych,
niskich kępach. Powoli zbliżamy się do szczytowej kopuły Diablaka. Tuż przed wierzchołkiem mijamy po prawej wnękę skalną.
Stoi w niej figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – Królowej Babiej Góry.

W skale zamontowana jest ponadto tablica upamiętniająca Kongres Eucharystyczny
i Rok Maryjny 1987 ufundowana w podzięce za opiekę nad Ojcem Świętym, poświęcona przez Papieża – Polaka w 1987 r. na
krakowskich Błoniach. Obok stoi ułożony
z głazów prowizoryczny stół ołtarzowy,
przy którym raz w roku, w niedzielę w połowie września, odprawiana jest msza św.
w intencji GOPRowców.
Po chwili osiągamy grzbiet i granicę polsko-słowacką, którą biegnie czerwono znakowany Główny Szlak Beskidzki. Skręcamy w prawo
i stajemy na Diablaku – głównym wierzchołku Babiej Góry (1725 m n.p.m.).

3.05 Babia Góra (Diablak)
(1725 m n.p.m.) (opis – patrz str. 45)
Ze szczytu schodzimy początkowo bardzo
stromo na południe za znakami żółtymi, idąc
wzdłuż granicy po jej słowackiej (zachodniej)
stronie i mijając schron turystyczny. Skręca-
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my pod kątem prostym w prawo, opuszczamy
granicę i idziemy odtąd dla odmiany łagodnie, obniżając się pomiędzy coraz gęstszymi
płatami kosodrzewiny. Mijając kolejną wiatę
i obudowane źródło, kontynuujemy łagodne
zejście trawersem szczytowej kopuły, docierając w końcu do charakterystycznej płyty
skalnej, zwanej Diablim Stołem.

3.35 Diabli Stół (ok. 1425 m n.p.m.)
Szlak ponownie zmienia kierunek. Idziemy teraz na południowy zachód, początkowo przez
tzw. Uściańską Polanę, mijając kolejny schron
turystyczny. Ponownie schodzimy stromo,
drogą wyłożoną od niedawna kamiennymi
płytami. Szybko tracimy wysokość, w końcu –
już w lesie – zejście na pewien czas łagodnieje. Dochodzimy do szerokiej drogi stokowej
z jeszcze jedną wiatą turystyczną oraz platformą widokową. Przecinamy drogę i ponownie
schodzimy stromo aż do doliny potoku Bystra.
Przechodzimy przez przerzuconą nad nim kład-

kę, a następnie idziemy wzdłuż niego, odtąd
już łagodnie. W końcu opuszczamy las, przechodząc obok następnej platformy widokowej
i docieramy do węzła szlaków turystycznych
obok tzw. Gajówki Hviezdoslava.

5.20 Gajówka Hviezdoslava
(ok. 890 m n.p.m.)
Malownicza polana, do której dotarliśmy,
nosi nazwę Na Rovniach lub Na Podvrši.
Stojąca tu stara, drewniana gajówka związana jest z dwoma wybitnymi twórcami
literatury słowackiej – Pavlem Országhiem
znanym bardziej pod pseudonimem
Hviezdoslav oraz Milo Urbanem.
Pavol Országh (1849-1921) urodził się
w Wyżnim Kubinie na Orawie. Choć lata
szkolne spędził w węgierskim Miszkolcu, a studiował w Kieżmarku i Preszowie,
to niemal całe swoje dorosłe życie związał z Orawą, m.in. pracując jako prawnik
w Dolnym Kubinie i Namiestowie. Bardzo
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często gościł też w uzdrowisku Slaná Voda.
Pomimo swojego prawniczego wykształcenia i wielu lat pracy w wyuczonym zawodzie już od wczesnych lat interesował się
literaturą. Początkowo pisał po węgiersku,
jednak szybko zaczął tworzyć w języku
słowackim, co było wyrazem patriotyzmu
i odpowiedzią na próby madziaryzacji społeczności słowackiej przez władze centralne w 2. poł. XIX w. W wieku 22 lat przyjął
pseudonim „Hviezdoslav”, pod którym
przeszedł do historii literatury. Pisał dramaty, dzieła epickie, był także tłumaczem
literatury obcej na język słowacki, zasłynął
jednak głównie jako najwybitniejszy poeta
słowacki. Zmarł w Dolnym Kubinie.
Milo Urban (1904-1982) był synem gajowego z gajówki Na Rovniach i właśnie tu
przyszedł na świat oraz spędził lata dzieciństwa. Później pracował jako dziennikarz
i reporter, tłumacz literatury obcej, a także

pisarz. Tworzył opowiadania, eseje i powieści, spośród których jedna – „Żywy bicz”
należy do najwybitniejszych dzieł słowackiej literatury okresu międzywojennego.
W swojej twórczości wiele miejsca poświęcał problematyce życia na wsi i jego związku z przyrodą. Zmarł w Bratysławie.
Obu twórców upamiętniają Na Rovniach
ekspozycje muzealne stanowiące oddział
Muzeum Orawskiego z siedzibą w Dolnym
Kubinie. W gajówce mieści się wystawa
poświęcona jednemu z najwybitniejszych
dzieł Hviezdoslava – powieści poetyckiej
„Hájnikova žena” („Żona gajowego”). Poeta podczas swoich częstych pobytów
w Slanej Vodzie zaprzyjaźnił się z tutejszym
gajowym i jego żoną, a wspomniany utwór
jest pokłosiem tej znajomości. Natomiast
w stojącym obok dawnym budynku gospodarczym można obejrzeć ekspozycję na temat życia i twórczości Milo Urbana.
Spod gajówki ruszamy za znakami żółtymi
i niebieskimi asfaltową drogą na zachód.
Przechodzimy przez most na potoku Bystra,
za którym droga skręca na południowy zachód. Wkrótce – rozwidlenie. Znaki niebieskie biegną nadal drogą asfaltową w prawo,
my natomiast kontynuujemy marsz szlakiem
żółtym na wprost i wchodzimy na objętą
ochroną rezerwatową Aleję Hviezdoslava, Ta prosta, wygodna droga o długości
ok. 1800 m biegnie początkowo przez piękne
polany ozdobione potężnymi, dostojnymi
świerkami, a następnie przez las, cały czas
łagodnie się obniżając. Po przejściu całej alei
docieramy do mostu na potoku Vonžovec,
a za nim – do asfaltowej drogi i biegnącego
nią szlaku czerwonego nieopodal schroniska
turystycznego w Slanej Vodzie.

6.05 Oravska Polhora Slaná Voda
(ok. 750 m n.p.m.) (opis – patrz str. 52)
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Spacer rozpoczynamy na ul. Mickiewicza,
przed budynkiem stacji kolejowej 1 .
Budynek stacyjny wzniesiony został na początku lat 80. XIX w. w stylu charakterystycznym dla tego typu obiektów w monarchii
austro-węgierskiej. Suska stacja kolejowa
powstała na szlaku tzw. kolei transwersalnej, która przebiegała wzdłuż Karpat, łącząc
Czadcę (obecnie na terenie Słowacji) z Husiatyniem k. Lwowa. Sucha stała się ważnym
punktem węzłowym na tym szlaku, ponieważ właśnie tutaj z główną linią łączyła się
trasa kolejowa doprowadzona z Krakowa.
W budynku stacyjnym działała reprezentacyjna restauracja, w której często stołowali się podróżni przejeżdżający przez
Suchą. Pod koniec XIX w. prowadziło ją żydowskie małżeństwo, którego syn, urodzony właśnie w Suchej, zasłynął po latach na
całym świecie pod nazwiskiem Billy Wilder (1906-2002), jako znakomity reżyser,
zdobywca kilku Oskarów.

SPACER
PO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Trasa prowadzi w przeważającej części zgodnie z przebiegiem
wyznakowanego biało-niebieskimi kwadratami Miejskiego
Szlaku Historycznego.
Długość trasy:
Czas przejścia:

8,5 km
ok. 4 godz.

ok.

(nie licząc zwiedzania ekspozycji Muzeum Miejskiego
Suchej Beskidzkiej, na co należy przeznaczyć dodatkowe
1-1,5 godz.). Wariant zwiedzania pomijający wyjście na
górę Jasień oraz na platformę widokową nad Garcami,
skraca trasę o ok. 4 km i pozwala zaoszczędzić ok. 1,5-2 godz.
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Przechodzimy na drugą stronę ul. Mickiewicza
i kierujemy się na południe ul. Spółdzielców.
Początkowo znakom szlaku historycznego
towarzyszy czerwony szlak turystyczny PTTK
z Suchej do Zawoi – najstarszy polski szlak
turystyczny w Beskidach Zachodnich, wytyczony w 1906 r. przez Hugona Zapałowicza.
Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w prawo
i wkrótce opuszczamy asfalt, wspinając się na
stok zw. „Cholerne”. Tu, po prawej, na skraju
lasu, znajduje się dawny cmentarz choleryczny 2 .
W l. 1847-52 nawiedziła Suchą epidemia
tyfusu i cholery. Ówczesny proboszcz
miejscowej parafii, ks. Franciszek Pniewko-Ciesielski, tak pisał: W tym roku [1847]
głód, nędza i tyfus doszły do najwyższego
stopnia, nie ma człowieka, który by coś podobnego zapamiętał. (…) By się przekonać
o nędzy, dość będzie powiedzieć, że umarło
w tym roku 1489, a narodziło tylko 156.

W 2019 r. obszar dawnego cmentarza,
dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników
Ziemi Suskiej, został odnowiony – teren
uporządkowano, wykonano także zupełnie
nowe ogrodzenie i krzyż upamiętniający
ofiary zarazy.
Podchodzimy stromo aż do rozwidlenia dróg
na wypłaszczeniu przy granicy lasu. Tu opuszczamy szlak czerwony i skręcamy w lewo.
Idziemy wzdłuż granicy łąk, przecinamy wąski
pas lasu i wychodzimy na ul. Armii Krajowej,
która doprowadzi nas po ok. 15 min. marszu
do cmentarza parafialnego 3 .
Na cmentarzu zachowało się sporo zabytkowych nagrobków z XIX/XX w. i żeliwnych
krzyży, kutych m.in. w suskich hutach.
W centralnej części cmentarza znajduje się
ceglana kaplica z 1910 r., zaś na głównej
alei prowadzącej do kaplicy stoi, niedawno
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odrestaurowany, krzyż z 1865 r. wystawiony przez ks. Franciszka Pniewko-Ciesielskiego.
Opuszczamy cmentarz jedną z bram po jego
wschodniej stronie i schodzimy na północ ul.
Kościelną w kierunku pobliskiego zespołu
kościelno-klasztornego 4 .
W skład zespołu wchodzą: tzw. „stary”
kościół wraz z budynkiem poklasztornym,
„nowy” kościół i trzy wolno stojące kaplice.
„Stary” kościół pw. Nawiedzenia NMP
został wzniesiony w l. 1613-1614 z fundacji Piotra Komorowskiego, ówczesnego
właściciela Suchej. Jest budowlą jednonawową, niejednolitą stylowo (bryła zasadniczo późnogotycka z renesansowymi
elementami zdobniczymi), z dobudowaną od północy w połowie XVII w. kaplicą

Matki Bożej Bolesnej. Na szkarpie opinającej zachodnią ścianę kościoła, znajduje
się kartusz z herbem Korczak Komorowskich wraz z tablicą erekcyjną świątyni.
Ten sam herb umieszczono także na jednej z dwu cennych, renesansowych tafli
majolikowych, widocznych w zwieńczeniu arkady łączącej kościół z budynkiem
klasztornym.
Wyposażenie wnętrza – w większości
barokowe i rokokowe. Centralne miejsce
w prezbiterium zajmuje drewniany ołtarz
główny, rokokowy, z 1793 r. W ołtarzu
znajduje się barokowy obraz Nawiedzenia
św. Elżbiety przez Marię. W prezbiterium
zachowało się oryginalne drewniane sklepienie kolebkowe ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny adorowanej
przez aniołów.

Cztery inne drewniane ołtarze znajdują
się w nawie. Najciekawszy z nich to ołtarz
przy ścianie południowej, późnobarokowy,
z 1703 r., ufundowany przez Annę Konstancję z Lubomirskich Małachowską. W jego
centralnej części znajduje się rzeźbiony krucyfiks na tle obrazu przedstawiającego św.
Marię Magdalenę i widok Jerozolimy w tle.
Budynek dawnego klasztoru kanoników regularnych, późnorenesansowy,
pełni obecnie funkcje plebanii. Kanonicy
regularni zostali sprowadzeni do Suchej
przez Piotra Komorowskiego z klasztoru
przy kościele pw. Bożego Ciała na Kazimierzu (obecnie dzielnica Krakowa) i pełnili tu
posługę duszpasterską do 1782 r.
W skład pierwotnego założenia wchodziło także siedem kaplic, wzniesionych
wokół kościoła. Do dzisiaj zachowały się
trzy z nich, z których jedna, z nadbudowaną
w XIX w. drewnianą częścią, pełni funkcje
dzwonnicy oraz kaplicy przedpogrzebowej.
„Nowy” kościół został wybudowany
w l. 1897-1908 z fundacji Anny i Władysława Branickich, przy finansowym wsparciu
parafian. Świątynia zaprojektowana przez
znanego krakowskiego architekta Teodora
Talowskiego w stylu tzw. „malowniczego
eklektyzmu” łączy cechy neoromańskie i
neogotyckie. Jest budowlą ceglaną z potężną, 54-metrową wieżą. Wewnątrz
zwraca uwagę marmurowy ołtarz zaprojektowany w pierwotnym kształcie przez
Zygmunta Hendla, jednak nigdy nie ukończony, a w l. 60. XX w. gruntownie przebudowany i zmniejszony, boczne ołtarze
Serca Jezusa i Męki Pańskiej projektu
Franciszka Mączyńskiego oraz polichromia
ścienna z 1957 r.
Msze św. w kościele:
niedziele i święta – 6.30, 8.00, 9.30,
11.00, 13.00, 15.00, 18.00;
dni powszednie – 6.30, 7.00, 18.00.
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Na placu przykościelnym stoi m.in. cenna figura św. Jana Nepomucena z 1779 r.
Całość zespołu otacza kamienny murek
z bramkami. Tuż za nim, od strony ul. Kościelnej, stoją: druga figura św. Jana Nepomucena (z 1759 r.) oraz posąg Chrystusa
Króla (z 1937 r.).
Kontynuując spacer ul. Kościelną wychodzimy wkrótce na suski rynek 5 .
Miejsce, w którym obecnie znajduje się rynek, było od wieków centralnym punktem
miejscowości. To właśnie w rejonie rynku
odbywały się targi, których największy rozwój miał miejsce w XVIII w., po otrzymaniu
przez Suchą odpowiednich przywilejów,
nadanych osadzie przez króla Augusta III.
Najcenniejszym zabytkiem Rynku jest
drewniana karczma „Rzym”, rozsławiona przez Adama Mickiewicza w balladzie
„Pani Twardowska”. To właśnie tutaj mia-
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ło dojść do spotkania Imć Twardowskiego
z Mefistofelesem, tutaj także swoje łupy
liczyli niejednokrotnie beskidzcy zbójnicy.
Karczma stała w obecnym miejscu prawdopodobnie już w 1719 r., obecny budynek
powstał w 2. poł. XVIII w. Ostatnie prace,
po których uzyskała obecny wygląd, miały miejsce w l. 60. XX w. Jest to budowla
zrębowa, wzniesiona na planie prostokąta,
nakryta potężnym, czterospadowym dachem gontowym. Od strony rynku uwagę
zwracają charakterystyczne podcienia,
wsparte na profilowanych słupach, pomiędzy które wpisano pary arkad, dzielone dekoracyjnymi wypustami, tzw. „psami”.
W sąsiedztwie karczmy mieści się
fontanna z motywami przedstawiającymi herb miasta oraz głowy Twardowskiego i Mefistofelesa, zaprojektowana
przez Wiesława Kwaka z okazji jubileuszu
600-lecia osady, który miasto obchodziło
w 2005 r. Sucha została założona w 1405 r.
na mocy przywileju wydanego przez księcia oświęcimskiego Jana, prawa miejskie
posiada od roku 1896.
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Kamienice otaczające Rynek powstały
w znacznej części pod koniec XIX i na początku XX w. Do najciekawszych należą:
wolno stojący budynek, zamykający rynek
od strony północnej, przekazany w 1924 r.
Towarzystwu Rzymskokatolickich Domów
Ludowych przez Annę Tarnowską (obecnie
Dom Katolicki) oraz piętrowa kamienica
secesyjna w narożniku rynku i ul. Piłsudskiego, z kutymi balkonami i bogatym detalem elewacji.
Z rynku wyruszamy na północ ul. Zamkową,
przekraczając dwukrotnie tory linii kolejowej
Kraków – Zakopane, oraz stojący pomiędzy nimi
most na rzece Stryszawce i wchodzimy na teren
zespołu zamkowo-parkowego 6 .
Początki zamku w Suchej wiążą się z osobą Kaspra Castiglione-Suskiego, który
w l. 1554-1558 wzniósł tu dwór obronny,
być może na miejscu siedziby poprzednich
właścicieli Suchej, Słupskich. Do dziś czytelną pozostałością dworu jest obecna południowo-wschodnia część zamku, z charakterystycznymi kamiennymi przyporami od
strony dziedzińca. Swój obecny wygląd zamek zawdzięcza Piotrowi Komorowskiemu,
który w l. 1608-1614 dokonał jego rozbudowy, przekształcając go we wspaniałą rezydencję renesansową, wzorowaną na zamku
królewskim w Krakowie (stąd popularna
nazwa suskiego zamku to „Mały Wawel”).
Z tego okresu pochodzi piękny arkadowy
dziedziniec, niedawno wspaniale odremontowany, oraz całe zachodnie i – w znacznej
części – południowe skrzydło wraz z wieżą
zegarową. Trzecią znaczącą przebudowę
rezydencji przeprowadziła na początku
XVIII w. Anna Konstancja z Lubomirskich
Wielopolska secundo voto Małachowska.
Wówczas to swój obecny wygląd uzyskała reprezentacyjna, południowa elewacja
zamku od strony parku, ujęta z dwu stron
parą bliźniaczych wież.
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Wśród licznych zamkowych pomieszczeń, na szczególną uwagę zwraca największa z komnat – sala rycerska na I piętrze,
zdobiona wspaniałym, manierystycznym
kominkiem z 1. poł. XVII w. a także kaplica
zamkowa pw. św. Piotra na I piętrze wieży
zegarowej, z odsłoniętą fragmentarycznie
późnogotycką polichromią.
Na przestrzeni wieków zamek stanowił
siedzibę znanych polskich rodów, władających dobrami suskimi: Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. W XIX w. Braniccy założyli tu wspaniały zbiór biblioteczno-muzealny, jedną
z najcenniejszych prywatnych kolekcji na
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, niestety rozproszoną podczas II wojny światowej. Dziś swoją siedzibę mają tutaj: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Miejski
Ośrodek Kultury – Zamek wraz z Galerią,
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, a także
Hotel i Restauracja „Kasper Suski”.
Wykupiwszy bilet do Muzeum Miejskiego można obejrzeć jego ekspozycje
(poświęcone historii miasta, znaleziskom
archeologicznym pozyskanym podczas

budowy sztucznego zbiornika na Skawie
– Jeziora Mucharskiego, a także przekazane suskiej placówce zbiory zgromadzone przez Fundację „Czartak” Muzeum im.
E. Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym –
zwłaszcza cenną galerię malarstwa i grafiki
polskich artystów z przełomu XIX i XX w.)
oraz najcenniejsze pomieszczenia zamkowe z salą rycerską i kaplicą na czele.
Muzeum Miejskie
jest czynne od wtorku do soboty
w godz. 8.00-16.00,
w sezonie (1 V – 30 IX)
także w niedziele
w godz. 9.00-17.00 .
Kontakt: tel. 33 874 26 05.

Po południowej stronie zamku rozciąga
się piękne założenie parkowe z wieloma
pomnikowymi okazami drzew oraz poprzecznym kanałem i stawem. Obecny
charakter krajobrazowego parku angielskiego uzyskało ono w 1. poł. XIX w. W
parku, u stóp dominującej ponad zamkiem
góry Jasień, wznosi się ceglana budowla
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litej. Budowa kaplicy została ukończona
prawdopodobnie już w 1773 r., a wznosili
ją ponoć po odejściu wojsk rosyjskich sami
ocaleli konfederaci.
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w stylu angielskiego neogotyku. To oranżeria zamkowa, powstała w l. 60. XIX w., na
miejscu wcześniejszej budowli. Na zachód
od oranżerii stoi parterowy budynek, nakryty ładnym dachem siodłowym. To tzw.
„Domek Ogrodnika”, w którym mieści się
izba regionalna z ekspozycją etnograficzną poświęconą kulturze materialnej i duchowej Górali Babiogórskich i Żywieckich.
Zgromadzone w niej eksponaty pochodzą
ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi
Suskiej. Obecnie izba regionalna stanowi
Dział Etnograficzny Muzeum Miejskiego
Suchej Beskidzkiej.
Dysponując większą ilością wolnego czasu
(i obuwiem pozwalającym na wędrówkę leśnymi ścieżkami), warto wybrać się na wznoszącą się ponad zespołem zamkowym górę
Jasień. Pomiędzy oranżerią a zamkiem wybiega w górę ścieżka, którą dotrzemy po ok.
20 min. do kaplicy konfederackiej 7
pod szczytem wzniesienia.
Kaplica została wzniesiona dla upamiętnienia walk, które w tych okolicach toczyły
się w okresie konfederacji barskiej (17681772), polskiego zrywu powstańczego,
skierowanego przeciwko politycznej dominacji Rosji nad Polską oraz w obronie
dawnych praw szlacheckiej Rzeczpospo-

Wracamy z Jasienia tą samą drogą do parku
zamkowego i idziemy ul. Zamkową w stronę
rynku. Po lewej, na stoku Mioduszyny, widać
charakterystyczny krzyż i platformę widokową. Jeśli chcemy na nią wyjść i obejrzeć
widok na miasto i jego otoczenie (a warto!),
tuż przed mostem na Stryszawce opuszczamy Miejski Szlak Historyczny i udajemy się
w lewo, za znakami niebieskimi, wzdłuż placu
targowego. Szlak biegnie pod linią kolejową
i obwodnicą miasta, następnie przechodzi
przez wiszącą kładkę ponad Skawą i wyprowadza na drogę biegnącą pomiędzy zabudowaniami os. Garce. Tu skręcamy w prawo, ale
już chwilę później schodzimy z asfaltu w lewo
i idziemy drogą polną, a następnie przez las,
łagodnie się wznosząc. Po pewnym czasie droga ostro skręca w lewo i wyprowadza na polanę z krzyżem i platformą widokową. Dojście
sprzed zamku zajmuje ok. 25-30 min.
Platforma widokowa 8 została wybudowana w 2018 r. Roztacza się z niej rozległy
widok na miasto – szczególnie efektownie
prezentuje się stąd zamek, a także biegnąca dokładnie na wprost platformy główna
ulica miasta (ul. Mickiewicza) otoczona
miejską zabudową.
Wracamy na rynek, skąd udajemy się na
zachód, ul. Mickiewicza. 150 m od rynku, po
lewej stronie ulicy, stoi charakterystyczny,
ceglany budynek dawnego ck Sądu
Powiatowego i Urzędu Podatkowego 9 .
Ck Sąd Powiatowy i Urząd Podatkowy zostały przeniesione do Suchej ze Ślemienia
w pierwszej dekadzie XX w. i znalazły swoją siedzibę w tym budynku, wzniesionym
w 1905 r. Pełni on nieprzerwanie swoją
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funkcję od ponad wieku, pozostając dzisiaj
siedzibą Sądu Rejonowego. Warto dodać,
że przy ul. Piłsudskiego 23 (na wschód od
Rynku) znajduje się drugi, bardzo podobny
pod względem architektonicznym obiekt.
To wzniesiona w 1908 r. dawna siedziba
suskiego Magistratu, obecnie mieści się
w nim Biblioteka Suska im. dra M. Żmigrodzkiego oraz Prokuratura Rejonowa.
Naprzeciwko budynku sądu, pod drugiej
stronie ul. Mickiewicza, znajduje się kolejny
zabytkowy budynek – dawna siedziba
zarządcy hut suskich 10 .
Murowany budynek o charakterze miejskiej willi, z piętrowym ryzalitem, balkonem o żeliwnej balustradzie i wysokich,
dwuspadowych dachach powstał w XIX w.
Początkowo mieściła się tutaj siedziba zarządcy hut suskich, które funkcjonowały
w pobliżu. Do budynku przylegają pozostałości parku miejskiego z fragmentarycznie zachowanym drzewostanem, a przed
nim rosną dwie okazałe sosny wejmutki
– pomniki przyrody, pozostałość założenia
ogrodowego.
Kontynuując spacer ul. Mickiewicza mijamy
kolejne pomnikowe drzewo – wiąz, tzw.
„brzost Sobieskiego”, wedle legendy
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zasadzony przez króla Jana III podczas przemarszu jego wojsk pod Wiedeń w 1683 r.,
a nieco dalej, przy ul. Mickiewicza 40, 38 i 36
– drewniane wille dworskie 11 .
Wille zostały wybudowane na przełomie
3. i 4. ćwierci XIX w., z przeznaczeniem dla
urzędników dóbr suskich. Są to parterowe
budowle z wysokimi dachami dwuspadowymi i ciekawą ornamentyką, wypełniającą
werandy, szczyty i obramienia okienne. Elewacja pierwszej z nich (ul. Mickiewicza 40)
jest zaakcentowana piętrowym ryzalitem,
w drugiej (ul. Mickiewicza 38), pochodzącej z 1875 r., mieszkał administrator dóbr
– Edward Drapella, a obecnie mieści się siedziba Oddziału „Ziemi Babiogórskiej” PTTK
im. prof. Walerego Goetla (1889-1972),
wybitnego polskiego geologa i działacza na
rzecz ochrony przyrody, urodzonego w Suchej w 1889 r. (pomnik upamiętniający jego
postać stoi przed willą), zaś trzecia, mocno
przekształcona, stoi obok stanowisk dworca autobusowego (ul. Mickiewicza 36).
Idąc dalej ul. Mickiewicza wzdłuż nowoczesnego pasażu handlowego, zajmującego jej
południową stronę, mijamy po prawej budynki policji, banku i poczty, a 300 m dalej dochodzimy do stacji kolejowej, gdzie zamykamy
pętlę spacerową.
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Długość trasy:
Czas przejścia:

4 km
ok. 1 godz. 45 min.
ok.

(nie licząc zwiedzania Izby Regionalnej).
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Spacer po mieście rozpoczynamy w jego centralnym punkcie, na rynku 1 , położonym
przy ruchliwej drodze krajowej nr 28.
Na rynku stoi, tuż obok drogi, Pomnik Nieznanego Żołnierza i Pamięci Ofiar Wojny. Granitowy monument z ukoronowanym orłem na szczycie został wzniesiony
w 2002 r. wg projektu Henryka Ostruszki.
W północno-wschodniej części placu zwraca uwagę kapliczka z figurą Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej zbudowana prawdopodobnie pod koniec XVII lub na pocz.
XVIII w. Kapliczka stoi przed interesującym
budynkiem, w którym w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się
Krajowa Szkoła Hafciarska, a dziś ma tu
swą siedzibę filia Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Hafciarstwo było od wieków rękodziełem popularnym w podbabiogórskich miejscowościach. Na jego bazie już pod koniec
XVIII w. wykształcił się tzw. biały haft makowski. W XIX w. w Makowie działały liczne
pracownie hafciarskie, których produkty
trafiały nie tylko do sąsiednich wsi, lecz
także do Krakowa i okolic oraz małopolskich dworów. Kontakty te zaowocowały
także połączeniem w hafcie makowskim
tradycyjnego góralskiego zdobnictwa
z elementami dworskimi i krakowskimi.
Już w 1890 r. w Makowie powstała Krajowa Szkoła Hafciarska. Po reorganizacji
przeprowadzonej w 1896 r. stała się ona
ważną w regionie placówką edukacyjną,
do programu nauczania której wprowadzano stopniowo – obok hafciarskiego rękodzieła – także przedmioty ogólne.
Twórczość makowskich hafciarek pozostaje do dzisiaj jednym z najbardziej
charakterystycznych i rozpoznawalnych
elementów życia miasta. Nawiązuje do niej
także znajdująca się w centralnej części
placu miejska fontanna, ozdobiona trzema herbowymi makami i właśnie rzeźbą
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hafciarki przy pracy (projekt –- Wiesław
Kwak).
Innym ciekawym przykładem budownictwa z XIX/XX w. jest gmach dawnego
magistratu z 1898 r., będący także siedzibą władz powiatu makowskiego w l. 19241932. Stoi on na południe od płyty rynku,
po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 28,
a w zwieńczeniu jego frontowej elewacji
zwracają uwagę: data budowy, herb miasta i figura orła z rozpostartymi skrzydłami.
Wreszcie trzecim budynkiem z tego okresu jest kamienica z 1893 r. usytuowana ok.
50 m na wschód od rynku, również po południowej stronie głównej drogi. Mieściła
się tu pierwotnie siedziba Towarzystwa
Pożyczkowego „Wzajemna Pomoc”, a od
1896 r. część pomieszczeń przeznaczono na
potrzeby Krajowej Szkoły Hafciarskiej. Dziś
znajduje się tu siedziba banku.
Przed budynkiem banku skręcamy w prawo,
schodzimy nieco w dół i przecinamy ul. Konopnickiej. Kilkadziesiąt metrów dalej wchodzimy na stary rynek 2 .
Plac leżący na terenie os. Młyny był przed
laty centralnym punktem Makowa. Spośród otaczającej go grupy starych domów
drewnianych z 1. poł. XIX w. do dziś zachował się tylko jeden.
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można nazwiska mieszkańców Makowa
zamordowanych przez gestapo, liczne
listy z tamtego okresu, mundury i pamiątki, zdjęcia żołnierzy AK z Makowa itd.
Prezentowane są również przedmioty i dokumenty dotyczące historii miasta i działających na jego terenie instytucji, m.in.: parafii, straży pożarnej, szkół, rady miejskiej.
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Wracamy do drogi krajowej nr 28, która na
wschód od rynku nosi nazwę ul. 3 Maja, a na
zachód – ul. Wolności. Skręcamy w lewo, mijamy rynek i idziemy ul. Wolności ok. 300 m, po
czym ponownie skręcamy w lewo i dochodzimy do rozwidlenia ul. Sportowej i ul. Orkana.
Po lewej, przy ul. Orkana, stoi ładny budynek o charakterze małomiasteczkowego
dworku 3 , ze ścianami malowniczo spiętymi bluszczem i gankiem wejściowym od
strony północnej (obecnie mieści się tu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
i jego placówki oświatowe).
Kontynuujemy spacer ul. Orkana na wschód.
Po pewnym czasie droga zbliża się do torów i
doprowadza wzdłuż nich (ul. Partyzantów) do
budynku stacji kolejowej 4 .
Budynek stacyjny, wzniesiony w l. 18811884, jest typowym przykładem austro-węgierskiej architektury kolejowej tamtego okresu. Na rondzie przed budynkiem
zwraca uwagę rzeźba przedstawiająca
pięciu biegaczy, zaprojektowana przez
miejscowego artystę, Wiesława Kwaka – to
nawiązanie do corocznie odbywającego
się w Makowie Międzynarodowego Biegu
Ulicznego po Ziemi Makowskiej.
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Sprzed stacji wybiega na północ ul. Kolejowa, którą wracamy do drogi krajowej nr 28
(ul. 3 Maja). Skręcamy w prawo i po ok. 150 m
widzimy po prawej charakterystyczny budynek – tzw. „Paczosówkę” 5 .
„Paczosówka” to dworek wybudowany
w l. 1892-1896 dla Aleksandra Rittera
z Paczkowskich. Obok wejścia umieszczona jest marmurowa tablica z popiersiem
Józefa Piłsudskiego, który przebywał
w Makowie w 1914 r., goszcząc u rodziny
Lankau, a w 1931 r. otrzymał honorowe
obywatelstwo miasta. Obecnie w „Paczosówce” mieści się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, a jedno z pomieszczeń zajmuje Izba Regionalna im. Emila Wacyka.
Izba powstała z inicjatywy makowskich
społeczników: Kazimierza Stopy i Emila
Wacyka, który przekazał na jej rzecz zgromadzone przez siebie zbiory, stanowiące
do dziś podstawową część kolekcji. Na wystawie eksponatów związanych z miastem
i gminą Maków Podhalański zwiedzający
mogą się zapoznać z dawnymi przedmiotami domowego użytku oraz pracami twórców ludowych, m.in.: rzeźbą, obrazami,
drewnianymi zabawkami oraz przykładami
unikalnych białych haftów makowskich.
Ekspozycja poświęcona jest także wydarzeniom II wojny światowej. Odnaleźć tu

Izbę można zwiedzać w godzinach
pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej:
9.00-17.00 (poniedziałek, środa),
8.00-16.00 (wtorek, czwartek, piątek),
8.00-13.00 (sobota).
Kontakt: tel. 33 877 13 41.
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Bryła kapliczki nawiązuje do kształtu prezbiterium makowskiego kościoła. Wewnątrz, w centrum ołtarza, znajduje się obraz św. Jana Kantego. Wokół kapliczki stoją
cztery piękne dęby (trzy z nich posiadają
status pomników przyrody).

Kontynuujemy spacer ul. 3 Maja na wschód,
mijając po lewej pracownię i galerię
rzeźbiarską Mieczysława Głucha
i dochodzimy do stojącej również po lewej
stronie drogi kapliczki domkowej 6
ufundowanej w 1845 r. przez Jana Kantego
i Reginę Filasów (stąd popularna nazwa –
„kapliczka Filasowa”).
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Wracamy ul. 3 Maja w stronę „Paczosówki”.
Za przystankiem busów skręcamy w prawo,
w al. Kasztanową. Idąc nią, mijamy po lewej teren
miejscowego szpitala i dochodzimy do poprzecznej ulicy (odcinek biegnący na wschód nosi nazwę ul. Moniuszki, a na zachód – ul. Kościuszki).
Przed nami oglądamy piętrowy budynek
jednej z makowskich willi letniskowych, zbudowanej ok. 1930 r. Za willą znajdują się XIX-wieczne, kamienne pozostałości dawnej
huty żelaza 7 wraz z murem oporowym.
Skręcamy w lewo i kontynuujemy spacer
ul. Kościuszki. Dochodzimy pod budynek
urzędu miejskiego 8 .
Po jego frontowej stronie stoi odsłonięty
w 1993 r. granitowy pomnik z tablicą upamiętniającą mieszkańców Ziemi Makowskiej, walczących za Ojczyznę.
Idąc spod urzędu miejskiego dalej na zachód ul. Szpitalną, dochodzimy wkrótce do
poprzecznie biegnącej ul. Sienkiewicza, skrę-
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ny) zwraca uwagę ołtarz Bractwa Cierniowej Korony z XVII-wiecznym, barokowym
krucyfiksem drewnianym umieszczonym
na malowanym tle. Z kolei w prawej nawie
umieszczony jest ołtarz z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pochodzącymi z warsztatu tyrolskiego rzeźbami:
św. Józefa z Dzieciątkiem i św. Anny uczącej małą Marię.
Msze św. w kościele:
niedziele i święta
– 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 17.00;
dni powszednie
– 6.30, 7.00, 8.00, 18.00.
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camy w lewo i jesteśmy ponownie na rynku.
Idziemy wzdłuż jego najkrótszej, północnej
pierzei, po czym skręcamy w prawo i wznosimy się ul. Kościelną w kierunku kościoła
pw. Przemienienia Pańskiego –
Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin 9 .
Wedle tradycji najstarszy, drewniany kościół stał w Makowie już w XIV w. (pierwsza
wzmianka źródłowa o istnieniu osady pochodzi z 1378 r.). W 1536 r. konsekrowana
została nowa świątynia, również drewniana, rozebrana w 1745 r. Obecny murowany
kościół powstał w l. 1697-1701, a w 1828 r.
został rozbudowany, uzyskując współczesny kształt.
Kościół jest budowlą trójnawową, halową,
z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, do którego od zachodu dobudowana
jest duża, niska kaplica boczna, a od północy –
zakrystia. W południowym zamknięciu nawy
głównej wznosi się czworościenna wieża,

dach nawy wieńczy zaś wieżyczka na sygnaturkę. Prezbiterium i zakrystia, które wyróżnia od reszty bryły świątyni oszkarpowanie,
stanowią najstarszą część świątyni wzniesioną na przełomie XVII i XVIII w.
Centralne miejsce w ołtarzu głównym
świątyni zajmuje łaskami słynący obraz
Matki Bożej Makowskiej – Opiekunki
i Królowej Rodzin. Malowany temperą
na lipowej desce, przedstawia Madonnę
z Dzieciątkiem w typie Matki Bożej Częstochowskiej. Został wykonany zapewne
pod koniec XVI w. w jednym z krakowskich
warsztatów. 10 czerwca 1979 r., podczas
mszy św. odprawianej na krakowskich Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II
w trakcie jego pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny, obraz został ukoronowany przez
Papieża-Polaka.
Dwa inne ciekawe ołtarze znajdują się
w północnym zamknięciu obu naw bocznych. W lewej nawie bocznej (obok ambo-

Przed kościołem uwagę zwracają: barokowa figura św. Jana Nepomucena
z 1779 r. oraz fontanna, zwieńczona dość
zaskakującą w tym miejscu – skądinąd uroczą – rzeźbą zakochanej pary z pieskiem
u stóp. Przy opasującym świątynię murze
znajduje się kilka starych, XIX-wiecznych
krzyży i nagrobków, wśród których szczególną uwagę warto zwrócić na nagrobek
zmarłego w 1888 r. w wieku 116 lat (!!!)
Antoniego Lubicz-Kurowskiego, oficera
polskich wojsk w okresie powstań narodowych: kościuszkowskiego w 1794 r. i listopadowego w 1831 r.
Właściwy, spory cmentarz 10 sąsiaduje
z kościołem od północy i zachodu. Do dziś
zachowało się na nim niemało dawnych,
XIX-wiecznych nagrobków. We wspólnym
grobie znajdującym się w północnej części
nekropolii, nieco po prawej od głównej alei,
spoczywają mieszkańcy makowskiej parafii zamordowani przez Niemców podczas
II wojny światowej, m. in. ofiary pacyfikacji
makowskiego os. Zagórze w 1944 r. Nieopodal stoi duży grobowiec rodziny Lankau,
z której pochodził Jan Lankau, autor tekstu
słynnej piosenki żołnierskiej „Rozkwitały
pąki białych róż”. W najmłodszej, północ-
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no-zachodniej części cmentarza, zwraca
uwagę usytuowany niedaleko kaplicy cmentarnej, oryginalny, czarny nagrobek ks. Kazimierza Jancarza (1947-1993), jednego
z kapelanów „Solidarności”. Ks. K. Jancarz
urodził się w Suchej, a w wieku 15 lat przeprowadził się z rodziną do Grzechyni, gdzie
mieszkał kolejne cztery lata. W l. 1978-1989
pracował w parafii pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w krakowskim osiedlu Mistrzejowice. Zaangażował się tam niezwykle
mocno w działalność społeczną i niepodległościową, organizując m. in. cotygodniowe
msze święte za Ojczyznę, gromadzące tysiące wiernych. Zmarł nagle 25 marca 1993 r.
i zgodnie z wolą rodziny został pochowany
w Makowie Podhalańskim.
Po zwiedzeniu kościoła i cmentarza powracamy na rynek, gdzie kończymy nasz spacer po
mieście.
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SPACER
PO JORDANOWIE
Długość trasy:
Czas przejścia:

3 km
ok. 1 godz. 30 min.
ok.
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Spacer po Jordanowie rozpoczynamy na
rynku.
Rynek, położony w najwyższym punkcie
wzniesienia, na którym lokowano miasto w
1564 r. na mocy przywileju wydanego przez
króla Zygmunta Augusta dla Wawrzyńca
Spytka Jordana z Zakliczyna, był w przeszłości i jest obecnie miejscem skrzyżowania
kilku traktów komunikacyjnych. Przy rynku
zwracają uwagę trzy ciekawe, murowane
z cegły obiekty, które wraz z położonym
w pobliżu kościołem parafialnym, stanowią
interesujący zespół neogotyckiej architektury miejskiej z końca XIX i początku
XX w. Wszystkie cztery budowle zostały
zaprojektowane przez znanego architekta, profesora Politechniki Lwowskiej, Jana
Sas-Zubrzyckiego (1860-1935). Najstarszą z nich jest piętrowy gmach dawnego
Sądu Powiatowego oraz Urzędu Podat-

kowego 1 , z charakterystyczną narożną
wieżą i szczytem sterczynowym od frontu,
wzniesiony w 1895 r. w południowo-zachodniej pierzei rynku, na rogu z ul. Mickiewicza. Przez kilkanaście lat, do czasu
budowy nowego ratusza, był także siedzibą
władz miasta. W trakcie przeprowadzanych
obecnie prac remontowych w pomieszczeniach budynku odsłonięto fragmenty oryginalnej polichromii.
W tej samej pierzei, ale na rogu z ul. Kolejową, stoi drugi budynek projektu J. Sas-Zubrzyckiego. To wzniesiona na pocz.
XX w. kamienica Stolaskich 2 , rodziny,
z której wywodził się ówczesny burmistrz
Jordanowa, Józef Stolaski.
Podejdźmy teraz w stronę charakterystycznej
budowli stojącej na płycie rynku, w jego północno-wschodniej części.
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Po obejrzeniu rynku warto podejść 150 m ul.
Piłsudskiego wybiegającą z jego wschodniego narożnika. Idąc lewą stroną ulicy natrafimy na głaz pamiątkowy 4 .
W tym miejscu stał nieistniejący już dom,
w którym przyszedł na świat bł. ks. Piotr
Dańkowski (1908-1942). Ten bohaterski
kapłan, działacz konspiracji niepodległościowej w okresie okupacji niemieckiej,
zmarł 3 kwietnia 1942 r. zamęczony w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
W 1999 r. został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II jako jeden ze 108 męczenników II wojny światowej.
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To kolejna z realizacji J. Sas-Zubrzyckiego
– piętrowy ratusz miejski 3 , z charakterystycznym centralnym ryzalitem od
strony frontowej zwieńczonym szczytem
sterczynowym, typowym dla neogotyckich projektów wspomnianego architekta. Wzniesiony w 1911 r., pozostaje do
dziś siedzibą władz miejskich. Przed ratuszem stoi cenna kapliczka z figurą św.
Jana Nepomucena, prawdopodobnie
z 4. ćwierci XVIII w. Warto zwrócić uwagę
na umieszczone na cokole przedstawienie
ukoronowanego orła, które przetrwało
wszystkie zawirowania dziejowe, włącznie
z okresem rozbiorów, niemieckiej okupacji i latami PRL. Nieopodal, na skwerze po
drugiej strony ruchliwej szosy, stoi pomnik
założyciela miasta, wojewody i kasztelana
krakowskiego Wawrzyńca Spytka Jordana z Zakliczyna (1518-1568), odsłonięty
w 2008 r. (dzieło Łukasza P. Trzcińskiego).

Idziemy jeszcze krótko ul. Piłsudskiego, by po
chwili skręcić w lewo w pierwszą przecznicę –
ul. Słowackiego. Wkrótce dochodzimy nią do
poprzecznie biegnącej ul. Gen. Maczka, którą
udajemy się w prawo.
Kilkadziesiąt metrów dalej stoi po lewej
stronie ulicy ładna kapliczka z figurą Piety z 1833 r. 5
Nieco dalej, przy ul. Gen. Maczka 32
(po przeciwnej stronie drogi niż kapliczka)
znajduje się „Stara Chałupa” – galeria
autorska Renaty i Stanisława Starców.
W usytuowanej w ponad 100-letnim domu
galerii można obejrzeć stare sprzęty, meble i narzędzia, w tym kompletne wyposażenie warsztatu rymarskiego, a także
dzieła właścicieli: rzeźby S. Starca, wykonywane z korzeni w oryginalnym, autorskim
stylu oraz obrazy R. Starzec.
Zwiedzanie
po uzgodnieniu telefonicznym.
Kontakt: tel. 602 251 218.

Wracamy ul. Gen. Maczka na rynek i idziemy
wzdłuż jego północno-zachodniej pierzei.
Na ścianie znajdującej się tu siedziby jordanowskiego oddziału Banku Spółdzielczego
(Rynek 44) znajduje się tablica upamięt-

i przeniesiono na położony na obrzeżach
miasta kirkut, gdzie spoczywają w nieoznaczonej mogile.
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Ponownie wracamy na rynek, idziemy na
wprost, pozostawiając po prawej gmach
dawnego sądu i kamienicę Stolaskich, a następnie, przy południowym narożniku placu, skręcamy w prawo, w ul. Kościelną i po
chwili widzimy przed sobą smukłą sylwetkę
kościoła parafialnego pw. Trójcy
Przenajświętszej 8 .
Świątynia została wzniesiona w l. 19081912 na miejscu starszego, drewnianego
kościółka ufundowanego w 1576 r. przez
Annę Jordanową i jest kolejną jordanowską budowlą zaprojektowaną przez Jana
Sas-Zubrzyckiego, będącą typowym przykładem jego autorskiego stylu – tzw. neogotyku nadwiślańskiego. Była to próba
stworzenia polskiego stylu narodowego,
który nawiązując bezpośrednio do gotyku,
charakteryzował się specyficznymi cecha-

niająca wymarsz Polowej Drużyny Sokolej
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Jordanowie do formujących się Legionów Polskich w sierpniu 1914 r. Sam budynek, wzniesiony w 1900 r., to najstarsza
kamienica na rynku 6 (nie licząc gmachu
dawnego sądu).
Z zachodniego narożnika rynku ruszamy
w prawo, idąc 200 m ruchliwą drogą krajową
nr 28 (ul. 3 Maja), a następnie odchodzącymi
od niej w lewo schodkami, ścinającymi serpentynę szosy. U ich podnóża, w miejscu zwanym Na Zakrętach, znajduje się jeszcze jeden
głaz pamiątkowy 7 .
To smutna pamiątka czarnych lat okupacji.
Głaz został ustawiony w pobliżu miejsca,
w którym 28 sierpnia 1942 r. Niemcy rozstrzelali ok. 70 Żydów. Zwłoki ofiar egzekucji po zakończeniu wojny ekshumowano
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mi, jakimi były m.in.: wykorzystanie cegły
jako podstawowego budulca (w Europie
Zachodniej kościoły gotyckie, w tym słynne
katedry, wznoszono głównie z kamienia)
oraz nawiązanie stylistyczne do „klasycznych” polskich świątyń gotyckich, głównie krakowskiego kościoła Mariackiego.
W przypadku jordanowskiej świątyni widać
to doskonale np. w konstrukcji strzelistej
wieży z mniejszymi wieżyczkami okalającymi jej wysoki hełm, co jest wyraźnym
nawiązaniem do hejnalicy dominującej nad
krakowskim rynkiem.
Kościół jest trójnawową bazyliką z transeptem, pięciobocznie zamkniętym prezbiterium i dobudowanymi do niego: kaplicą
(od północy) i zakrystią (od południa).
Wewnątrz zwraca uwagę neogotycki, dębowy ołtarz główny wykonany w 1927 r., z

przedstawieniem Św. Trójcy i figurami świętych apostołów: Jana Ewangelisty i Piotra.
Obok ołtarza wiszą dwa cenne obrazy: Nawiedzenie św. Elżbiety (z 1580 r.; w dolnej
części – Elżbieta, córka założyciela miasta,
Wawrzyńca Spytka Jordana i jej dzieci) oraz
św. Anna Samotrzecia (poł. XVII w.). Ponadto na ścianach prezbiterium wiszą naprzeciwko siebie dwa duże obrazy współczesne
pędzla Jerzego Kumali przedstawiające
w symboliczny sposób beatyfikację księży:
P. Dańkowskiego i St. Pyrtka przez Ojca
Świętego Jana Pawła II oraz koronację obrazu Matki Bożej Trudnego Zawierzenia koronami biskupimi w Jordanowie w 1994 r.
W przedłużeniu prawej nawy bocznej
warto obejrzeć kaplicę bł. P. Dańkowskiego i St. Pyrtka. W neogotyckim ołtarzu umieszczona jest tu figura Matki Bożej

z Dzieciątkiem, pod nią kopia obrazu beatyfikacyjnego 108 męczenników II wojny
światowej, a obok obrazy przedstawiające obu księży: Piotra Dańkowskiego (po
prawej) i Stanisława Pyrtka (1913-1942)
– urodzonego w niedalekiej Bystrej Podhalańskiej kapłana, rozstrzelanego przez
Niemców w lasku Borek pod Berezweczem
na terenie obecnej Białorusi (po lewej).
W kaplicy znajduje się także chrzcielnica,
przy której obaj błogosławieni przyjęli
chrzest. Ponadto na ścianie na lewo od
ołtarza umieszczone są dwa kolejne cenne
XVI-wieczne obrazy, przedstawiające św.
Wawrzyńca i Trójcę Świętą (w dolnej części
rodzina Jordanów: po lewej – Wawrzyniec
Spytek, po prawej – jego żona, Anna z Sieniawskich, na lewo od niej – pięć ich córek
oraz troje wnucząt).
W prawym zamknięciu transeptu, w rokokowym, kontrastującym z resztą neogotyckiego wyposażenia kościoła, ołtarzu
z 1. poł. XVIII w., znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Trudnego Zawierzenia. Malowany na płótnie lnianym
naklejonym na sosnową deskę obraz będący kopią częstochowskiej Czarnej Madonny pochodzi z początku XVII w. i już od
czterech wieków cieszy się niesłabnącym
kultem. 25 września 1994 r. został ukoronowany koronami biskupimi przez kard.
Franciszka Macharskiego, a 9 października
2010 r. – koronami papieskimi pobłogosławionymi przez papieża Benedykta XVI.

SPACER PO JORDANOWIE
Wśród drzew, rosnących obok świątyni,
sześć posiada status pomników przyrody:
trzy jesiony, dwa jawory i lipa.
Jeśli sprzed kościoła podejdziemy jeszcze
ok. 400 m ul. Kościelną w dół (na południe),
staniemy przed interesującym budynkiem,
niestety niszczejącym, wspartym o skarpę pomiędzy drogą a znajdującym się wyżej cmentarzem parafialnym.
To dawny zajazd „Poczekaj” 9 , dwupiętrowy, z dodatkowymi pomieszczeniami
na poddaszu, wzniesiony w XVIII w. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem służył
podróżnym, głównie kupcom, przejeżdżającym przez Jordanów jednym z wariantów szlaku solnego, wiodącego z Krakowa
i Wieliczki na Węgry. W dolnej części, wyróżniającej się nieotynkowanymi ścianami
murowanymi z kamienia łamanego i szeroką sienią przejazdową, mieściła się gospoda, a na górze – pokoje gościnne. Nazwa
zajazdu miała wedle tradycji służyć jako
zachęta do zatrzymania się tu na popas.
Spod zajazdu „Poczekaj” wracamy ul. Kolejową na jordanowski rynek, gdzie kończymy
nasz spacer po mieście.

Msze św. w kościele:
niedziele i święta
– 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00;
dni powszednie
– 6.30, 7.00, 18.00.

Na placu przed kościołem stoi barokowa
figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1783 r.
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Szlak Architektury Drewnianej jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji
turystycznych południowej Polski. Jego
trasa przebiega przez cztery województwa,
a można na niej zwiedzić najcenniejsze zabytki ludowej kultury materialnej. Na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej
jest takich obiektów 255. Są wśród nich
urocze drewniane świątynie, staropolskie
dwory, drewniane karczmy i wille oraz skanseny. Godnym uwagi jest fakt, że 8 z tych
obiektów, 4 kościoły i 4 cerkwie, wpisanych
jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Podbabiogórska trasa szlaku, jaką proponujemy w tym przewodniku, ma charakter pętli i wytyczona została głównie
w oparciu o obiekty zaliczone do małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej
usytuowane w powiecie suskim z wyjątkiem znajdującego się już poza jego granicami Muzeum Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej. Trasę można przejechać samochodem lub rowerem, ale w tym
drugim przypadku trzeba mieć na uwadze,
że poruszać się będzie cały czas drogami
publicznymi, w tym odcinkiem drogi krajowej 28 i dwoma odcinkami dróg wojewódzkich oraz będziemy musieli pokonać
przełęcz Krowiarki (1012 m n.p.m.).
Przemierzając trasę szlaku można poczuć niezwykłą i niepowtarzalną atmosferę drewnianej architektury i z bliska przyjrzeć się jej naturalnemu pięknu.
Główne obiekty na PSAD:
drewniany kościół w Lachowicach,
drewniany kościół w Łętowni,
drewniany kościół w Zawoi,
Muzeum Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej
Skansen im. Józefa Żaka w Zawoi Markowej,
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury
Ludowej,

Podbabiogórski Szlak
Architektury Drewnianej (PSAD)

WYCIECZKA
SAMOCHODOWA
(ROWEROWA)
JK
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Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie,
karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej.
Wymienione obiekty są wyznacznikami
poszczególnych 8 odcinków trasy PSAD,
która liczy łącznie ok. 111 km. W związku
z tym, że trasa jest pętlą można pokonywać ją także w odwrotnym kierunku niż
opisany (mając na uwadze zmianę tekstowych odniesień kierunkowych), a każdy
z odcinków może być pierwszym w kolejności. W przedstawionym opisie pętla
rozpoczyna się w głównym ośrodku Podbabiogórza jakim jest Sucha Beskidzka. Na
przejechanie pętli samochodem i zwiedzanie obiektów na szlaku zaplanować trzeba
całodzienną wycieczkę. Rowerem raczej
trudno będzie pokonać ją w takim czasie.
Zarówno w pierwszym, jak i drugim wariancie wycieczkę trasą PSAD można etapować na 2 lub więcej dni korzystając przy
tym z różnych innych miejscowych atrakcji
oraz dostępnej oferty noclegowo-gastronomicznej.
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Odcinek 1

11 km

Sucha Beskidzka, Rynek – Lachowice Centrum, kościół

Z

a początek trasy obieramy rynek
w Suchej Beskidzkiej, przy którym stoi
drewniana karczma „Rzym”. Można posilić
się w niej przed objazdem, lub też, zamykając pętlę, pobiesiadować dłużej na zakończenie całodziennej wycieczki. Wybieramy
tą drugą możliwość i dlatego opis zabytku
umieszczamy w ostatnim odcinku trasy.
Z rynku, ul. Mickiewicza udajemy się na
zachód w kierunku sąsiedniej Stryszawy. Po
drodze możemy zobaczyć kilka obiektów
będących ciekawymi przykładami budownictwa drewnianego. Jadąc, po prawej stronie, mijamy kolejno trzy drewniane budynki
(ul. Mickiewicza 36, 38, 40), zwane „dworkami oficjalistów zamkowych”. Są to postawione w latach 80. XIX w. parterowe budowle, z wysokimi dachami dwuspadowymi
i bogatą ornamentyką drewnianych wykończeń w typie kurortowej architektury szwajcarskiej. Jadąc dalej w kierunku Stryszawy,
już na obrzeżach Suchej, zobaczyć możemy, po lewej stronie drogi (ul. Role 182),
dom reprezentujący pewien oryginalny
typ małomiasteczkowego budownictwa
drewnianego. Jest to jeden z dwóch bodaj
zachowanych do dzisiaj na Podbeskidziu
tego typu obiektów. Szczególnie charakterystycznym elementem ich architektury
jest wysunięta z frontowej części dachu
zrębowa facjatka i zadaszony ganek. Postawiony w 2. poł. XVIII w., pełniący wówczas
rolę zajazdu, budynek posiada wspólny dla
omawianego typu układ osiowy z przelotową sienią i zamkniętym półkoliście wejściem

z wrotami klepkowymi. Nakrywa go gontowy, przyczółkowy dach z półszczytami odeskowanymi w jodełkę.
Jedziemy dalej w kierunku zachodnim.
Na granicy Suchej Beskidzkiej i Stryszawy
droga wraca do swojego podstawowego
oznaczenia (droga wojewódzka nr 946). Po
dotarciu do Stryszawy Stachówki odbijamy
w lewo i dalej drogą powiatową dojeżdżamy do Lachowic Centrum. Na wysokości
stojącego po prawej stronie drogi budynku OSP, skręcamy w wąską asfaltową drogę po lewej stronie. Po ok. 50 m parkujemy
przy drewnianej świątyni będącej docelowym punktem tego odcinka trasy.
Kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła został wybudowany w latach
1789-1791. Jest obecnie jednym z najciekawszych przykładów sakralnej architektury drewnianej na południu Polski.
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W 2003 r. był wytypowany do wpisu na Listę
UNESCO. Świątynia jest budowlą konstrukcji zrębowej, orientowaną, jednonawową,
z dobudowaną do nawy wieżą o pochyłych
ścianach i nakrytą cebulastym hełmem
z izbicą w części górnej. Wokół kościoła znajdują się charakterystyczne soboty wsparte
na słupach, otwarte na zewnątrz, w części
oszalowane, w których można obejrzeć
malowane stacje Drogi Krzyżowej z 1846 r.,
dzieło żywieckiego artysty Antoniego
Krząstkiewicza. Prezbiterium i nawa, soboty, a nawet ogrodzenie i bramki są jednolicie pokryte gontem. Do wnętrza kościoła
prowadzą dwa wejścia o portalach wykrojonych w tzw. ośli grzbiet. Wiekowa, kamienna posadzka wzmacnia klimat dawności.
Wyposażenie wnętrza jest barokowo-klasycystyczne. W trzykondygnacyjnym ołtarzu
głównym znajdują się dwa obrazy: Matki
Bożej z Dzieciątkiem, który jest XVII-wieczną, barokową kopią starszego, gotyckiego
wizerunku i obraz zasuwny Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Ponad nimi umieszczono inny, mniejszy obraz, przedstawiający
patronów kościoła, św.św. Apostołów Piotra i Pawła. Sam ołtarz utrzymany został
w stylu późnego baroku. Prezbiterium jest
oddzielone od nawy podwójnym otworem
tęczowym. W górnej części umieszczono
krucyfiks na belce tęczowej, która wspiera
się na bocznych filarach zdobionych półkolumnami z posągami Matki Bożej (po lewej)
i św. Jana Ewangelisty (po prawej). Sklepienia oraz ściany z malowanymi wizerunkami
apostołów zdobi XIX-wieczna polichromia.
Spośród innych elementów wyposażenia
wnętrza świątyni na uwagę zasługują także:
dwie kamienne kropielnice barokowe z końca XVIII w., kamienna chrzcielnica barokowa
i drewniany konfesjonał z tego samego
okresu, a także drewniana barokowa ambona, zdobiona postaciami świętych i chór
muzyczny, wsparty na dwóch rzeźbionych
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kolumnach, na którym znajdują się organy
z 1836 r., dzieło Marcina Gracza z Pcimia.
W skład zabytkowego zespołu wchodzą
jeszcze: drewniana organistówka z 2. poł.
XIX w., dwie stare kamienne piwnice
z drewnianymi stryszkami oraz zachowana
część ogrodzenia z bramkami. Są tu także
drewniana, kryta gontem, czworokątna
dzwonnica z XIX w., oraz drewniany budynek gospodarczy pełniący dawniej funkcję
kostnicy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres: 34-232 Lachowice 178
Parking: ogólnodostępny,
od zachodniej części obiektu
Godziny mszy św.:
Dni powszednie: 7:00 – pn.,czw., sob.
18:00 – wt., śr., pt., sob.
(w okresie zimowym 17:00);
Niedziela:
7:00, 10:15, 11:45 (w miesiącach
VII - VIII nie odbywa się), 18:00
(w okresie zimowym 17:00);
GPS
N49 42.823 (49.713716)
E19 28.446 (19.474100)
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Odcinek 2

7 km

Lachowice Centrum, kościół – Beskidzkie Centrum
Zabawki Drewnianej, Stryszawa Górna

P

o wyjeździe z parkingu przy kościele wracamy z powrotem drogą powiatową do drogi wojewódzkiej nr 946 i dalej
w kierunku Suchej Beskidzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową ze Stryszawy do
Zawoi przez Przysłop (skręcamy w prawo
przy stacji paliw, po ok. 4,5 km). Po krótkiej
jeździe docieramy do siedziby Gminnego
Ośrodka Kultury i Beskidzkiego Centrum
Zabawki Drewnianej (musimy zjechać
z drogi głównej 50 m w lewo).
Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej – zostało otwarte w 2011 r. i działa
w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury
w Stryszawie. Sam ośrodek funkcjonuje
obecnie w dwóch sąsiadujących ze sobą
budynkach. Jednym z nich jest dawna leśniczówka – budynek administracyjny zarządu suskich dóbr leśnych hr. Branickich
i Tarnowskich wystawiona w stylu dworkowym w 1870 r. Warto zwrócić uwagę
na, będące ozdobą poddanego renowacji
obiektu, dwa drewniane, zdobione, przeszklone wielokwaterowo, nakryte dachami
siodłowymi ganki. Drugi z budynków powstał w miejscu drewnianej chałupy postawionej na przełomie XIX i XX w., pełniącej
pierwotnie funkcje mieszkalno-gospodarcze, i jest jej bardzo współczesną rekonstrukcją nazwaną „Domem Zabawkarza”.
O umieszczeniu tego przystanku na
trasie PSAD, wyjątkowo nie zadecydowały
walory architektoniczne budynków, które

są w tym przypadku drugorzędne, a ekspozycje, które możemy zwiedzić w obu
obiektach. Poświęcone są one niezwykle
ciekawym, miejscowym tradycjom rękodzielniczym – zabawkarstwu. Możemy tu
poznać sięgającą 1. poł. XIX w. historię
najstarszego, spośród wciąż czynnych,
ośrodków
zabawkarstwa
ludowego
w Polsce nazwanego przez etnografów
żywiecko-suskim. Pozyskiwanie i obróbka
drewna od wieków należały do najpopularniejszych zajęć mieszkańców podbabiogór-
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BESKIDZKIE CENTRUM ZABAWKI DREWNIANEJ

skich wsi. Gęsto porośnięte lasami górskie
zbocza dostarczały naturalnego surowca.
Do najstarszych i najbardziej popularnych
rzemiosł drzewnych należało bednarstwo,
ciesielstwo i stolarstwo, a wielu miejscowych rzemieślników było szeroko znanymi,
utalentowanymi majstrami. Około połowy XIX w., obok drewnianych wyrobów
użytkowych, zaczęły powstawać pierwsze
zabawki. Traktowane początkowo jako
uboczna wytwórczość pracujących w przemyśle drzewnym, z czasem zabawkarstwo
przerodziło się w samodzielną działalność
rzemieślniczą o charakterze rękodzieła.
W Stryszawie i okolicznych wioskach wytwarzaniem drewnianych zabawek trudniły się najczęściej całe rodziny. Poszczególne fazy produkcji zabawki, od pozyskania
drewna, jego obróbki, wyrzynania, strugania, wykańczania i zdobienia, były przydzielane poszczególnym członkom rodziny. W pracach tych uczestniczyły również
dzieci. I tak od lat powstają, bo w tych
okolicach tradycje te są wciąż żywe, piękne kolorowe, różnej wielkości, malowane
ptaszki, koniki, bryczki, karuzelki, klepoki
i wiele innych. Na ekspozycjach stałych
Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej możemy zobaczyć ich rozliczne wzory.
Najstarsze eksponaty mają około stu lat.
W „Domu Zabawkarza” można natomiast
przyjrzeć się tradycyjnemu warsztatowi
jego pracy. Najmłodszych zwiedzających
najbardziej ucieszy zapewne Park Drewnianej Zabawki Ludowej utworzony wokół
budynków. Do stojących na świeżym powietrzu dużych rozmiarów zabawek można nie tylko się przytulić, ale na przykład na
konika i do bryczki nawet wsiąść.
Co ważne dla wszystkich odwiedzających to miejsce – można w działającym tu
sklepiku kupić różne drewniane cudeńka.
Mało tego, szczególnie zainteresowani
mogą wziąć udział w organizowanych
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przez GOK zajęciach edukacji folklorystycznej i poznać sztukę malowania ptaszków
lub koników.
W 2016 r. żywiecko-suskie zabawkarstwo wpisane zostało na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres: 34-205 Stryszawa 740
Parking: mały przy obiekcie, nieopodal
przy kościele duży ogólnodostępny
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-20:00, sb. 8:00-16:00
Wstęp:
5 zł – dorośli, indywidualni turyści;
4 zł – dzieci, grupy zorganizowane
(min. 10 os.); dzieci do 3 lat bezpłatnie
(istnieje możliwość wzięcia udziału
w warsztatach z oprowadzaniem
według oddzielnej oferty)
GPS:
N49 42.503 (49.713966)
E19 31.190 (19.521954)
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Odcinek 3

10 km

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej,
Stryszawa Górna – Zawoja Centrum, kościół

O

puszczamy BCZD i wracając na
drogę powiatową kierujemy się na Zawoję (na południowy wschód). Do pokonania
mamy m.in. dość stromy podjazd z serpentynami w malowniczej leśnej oprawie.
Po ok. 5 km docieramy do przełęczy
Przysłop na granicy Stryszawy i Zawoi. Po
jej przekroczeniu jesteśmy już w największej pod względem powierzchni wsi w Polsce. Ta jej część, sama w sobie ciekawa,
nosi taką nazwę jak przełęcz. Rozciąga się
stąd piękna panorama Babiej Góry. Poko-

nując kilka kolejnych serpentyn zjeżdżamy
w dół i po ok. 3 km dojeżdżamy do drogi
wojewódzkiej nr 957, skąd, po skręcie
w prawo, docieramy do Zawoi Centrum.
Stoi tu kolejna na naszej trasie drewniana
świątynia. Ta ma jednak zupełnie inną konstrukcję od tej oglądanej w Lachowicach.
Kościół pw. św. Klemensa w Zawoi
Centrum wzniesiony został w 1888 r. na
miejscu stojącej tu wcześniej świątyni, przy
częściowym wykorzystaniu materiałów
pochodzących z jej rozbiórki. Fundatorem

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KLEMENSA

budowli jest arcyksiążę Albrecht Habsburg, a projektantem jego nadworny architekt Karol Pietschka, co wyjaśnia obecne
w konstrukcji elementy charakterystyczne
dla stylu alpejskiego. Jest to jeden z większych kościołów drewnianych południowej
Polski. Świątynia jest trójnawową budowlą
bazylikową z płytkim transeptem, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i czterokondygnacyjną wieżą konstrukcji słupowej. Pokrywa ją w większości dwuspadowy
dach kalenicowy kryty obecnie miedzianą
blachą, a wieżę wieńczy ostrosłupowy, też
blaszany hełm. Wewnątrz stropy wsparte
zostały na żeliwnych kolumnach międzynawowych. Wyposażenie wnętrza jest jednolite stylowo, barokowe i późnobarokowe,
w przeważającej części z XVIII w. W ołtarzu
głównym obraz Matki Boskiej Anielskiej
z figurami św. Piotra i św. Pawła po bokach.
Figuralno-ornamentalna polichromia wykonana została w 1930 r. przez Z. Milliego
i M. Arczyńskiego.
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Naprzeciw kościoła, po drugiej stronie
drogi, stoi Dworzec Babiogórski. Jest
to piętrowy, w większej części drewniany,
budynek z bocznymi ryzalitami w wysokim
strychu oraz arkadowymi: gankiem (na
pierwszym piętrze) i podcieniami (na parterze). Od 1905 r. działała tu stacja turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres: 34-222 Zawoja 123
Parking:
ogólnodostępny, przy obiekcie
Godziny mszy św.:
Dni powszednie:
6.30, 7:00, 18:00
(w okresie zimowym 17:00)
W okresie wakacji i ferii
6:30, 18:00 (17:00)
Niedziela:
7:30, 9:00, 11:00, 18:00
(w okresie zimowym 17:00);
GPS:
N49 39.649 (49.660816)
E19 33.603 (19.560050)
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Odcinek 4

SKANSEN IM. JÓZEFA ŻAKA

8 km

Zawoja Centrum, kościół – Zawoja Markowa,
Skansen im. Józefa Żaka

P

o wyjeździe z przykościelnego
parkingu kierujemy się w lewo i dalej drogą
wojewódzką nr 957 jedziemy w górę miejscowości. Po ok. 250 m mijamy po prawej
stylowy, drewniany budynek (z 1910 r.)
restauracji „Zawojanka”. Dojeżdżamy do
ronda w Zawoi Widły (ok. 3,7 km). Tam odbijamy w prawo w drogę gminną, którą docieramy do kolejnego skrzyżowania dróg
– tzw. Widełek (ok. 1,7 km). Tu skręcamy
w lewo na Zawoję Markową. Po drodze, z
lewej strony, mijamy siedzibę dyrekcji
Babiogórskiego Parku Narodowego (ok.
1,3 km). Ten drewniany obiekt, postawiony
w 1937 r. jest ciekawym przykładem budowanych na Podbabiogórzu na początku
XX w., i później, w okresie międzywojennym, drewnianych willi wypoczynkowych
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i pensjonatów. Wewnątrz można zwiedzić
Wystawę Stałą prezentującą walory przyrodnicze i kulturowe regionu Babiej Góry.
Na zewnątrz urządzono Ogród Roślin
Babiogórskich. Po następnych ok. 500 m
dojeżdżamy do parkingu na granicy Babiogórskiego Parku Narodowego. Stąd, po ok.
250 m, dochodzimy do skansenu (do samego skansenu wiedzie lokalna, wąska droga
asfaltowa, ale przed wejściem do niego
jest problem z parkowaniem).
Skansen im. Józefa Żaka w Zawoi na Markowych Rówienkach prezentuje tradycyjne,
drewniane budownictwo Górali Babiogórskich. Prowadzony jest przez Oddział PTTK
„Ziemia Babiogórska” w Suchej Beskidzkiej.
Skansen zaczęto tworzyć w 1973 r. Znajdują się tu obecnie: trzy budynki mieszkalne,
kuźnia, kapliczka i wolnostojąca piwnica ze
spichlerzem ponad nią. Pierwsza ze skansenowych chałup, Franciszka Kudzi, pochodząca z przełomu XIX/XX w., pozostała
na miejscu swojego postawienia. Druga
chałupa, Stefana Gancarczyka, zbudowana
w 1906 roku, przeniesiona została z najbliższego sąsiedztwa. Trzecia, najstarsza,
Franciszka Stopiaka, wybudowana w latach
1802-1815, trafiła tu z innej części Zawoi
i jest najcenniejszym obiektem skansenu.
Pozostawiono ją w pierwotnym kształcie
kurloka (tak nazywano chałupę z kurnym
piecem). Dom zbudowany został ze świer-
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kowych i jodłowych bierwion łączonych na
węgłach na tzw. jaskółczy ogon bez ostatków, postawionych na niskiej podmurówce, w której umieszczone jest zejście do
piwnicy znajdującej się pod domem. Całość
nakrywa dwuspadowy gontowy dach. Wewnątrz, centralnie umieszczone, otwarte
na przestrzał boisko, dzieli całość na dwie
części: mieszkalną, w skład której wchodzą – izba czarna, izba biała i komora, oraz
część gospodarczą – stajnię. Ta ostatnia
pełni funkcję sali wystawowej. Zgromadzono w niej interesującą kolekcję oleodruków
o tematyce religijnej. Natomiast w pomieszczeniach części mieszkalnej urządzono ekspozycję etnograficzną, składającą się
głównie ze sprzętu gospodarstwa domowego. Uwagę zwraca, zbudowany w ścianie pomiędzy izbami, piec dymny. Nalepa
z płaskich kamieni, na której palono ogień,
umieszczona jest w izbie czarnej pełniącej
funkcję kuchni. W izbie białej znajduje się
ogrzewający ją korpus pieca. W chałupie
Franciszka Kudzi przygotowano ekspozy-

cję poświęconą historii turystyki górskiej,
głównie dziejom przewodnictwa górskiego
w polskiej części Karpat. Chałupa Stefana
Gancarczyka pełni rolę użytkową.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres:
34-222 Zawoja – Markowe Rówieńki
Parking:
ok. 250 m od skansenu, płatny
Godziny otwarcia:
wt.-nd. 10:00-14:00
w innych godzinach ewentualnie
po wcześniejszym kontakcie
tel. 607250980
Wstęp:
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 3 zł
GPS:
N49 36.423 (49.607050)
E19 30.875 (19.514583)
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Odcinek 5

MUZEUM ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY

19 km

Zawoja Markowa, Skansen im. Józefa Żaka – Zubrzyca
Górna, Muzeum Orawski Park Etnograficzny
JK

Z

parkingu w Zawoi Markowej wracamy tą samą trasą. Po drodze, w Zawoi
Wilcznej, przejeżdżamy obok drewnianego
budynku zwanego „księżówką” (po prawej
stronie). Mieści się w nim Gminna Informacja Turystyczna oraz Izba Pamięci Św. Jana
Pawła II. Na rondzie w Zawoi Widły odbijamy w prawo i drogą wojewódzką nr 957
jedziemy do Zawoi Policzne. Mijamy m.in
współcześnie postawione drewniane karczmy, nawiązujące swoją architekturą do góralskich tradycji budowlanych. Są to kolejno:
„Tabakowy Chodnik” (po lewej, nad potokiem Jaworzyna), „Dzika Chata” (dawniej
„Styrnol”, po prawej) i „Karczma Zbójnicka”
(również po prawej). Wszystkie, o czym warto pamiętać, mają w swoich jadłospisach
dania regionalne. W Zawoi Policznem, 50 m
przed ostatnią z wymienionych karczm, stoi
przy drodze interesująca, pochodząca z koń-

JK

ca XVIII w. kaplica pw. św. Jana Chrzciciela
zwana zbójnicką (jak głoszą miejscowe podania jej fundatorami byli zbójnicy). To, co
szczególnie piękne i wiążące z architekturą
drewnianą tą otuloną wiekowymi lipami,
murowaną z kamienia i potynkowaną sakralną budowlę, to nakrywający ją, dominujący
nad całością gontowy dach. Jest on w dolnej
części czterospadowy, a wyżej przechodzi w
cebulastą kopułę, którą wieńczy latarnia zakończona baniastym hełmem.
Kontynuując jazdę drogą wojewódzką
957 mijamy, po lewej stronie, dolną stację
kolei linowej Mosorny Groń, by chwilę później wjechać na teren Babiogórskiego Parku
Narodowego i coraz bardziej wznoszącym
się podjazdem z serpentynowym odcinkiem
osiągnąć na przełęczy Krowiarki (Lipnickiej)
wysokość 1012 m n.p.m. Przełęcz oddziela
masyw Babiej Góry od Pasma Polic i jest też
naturalną granicą północnego (Podbabiogórze) i południowego (Orawa) podnóża
Babiej Góry oraz granicą administracyjną
powiatów suskiego i nowotarskiego. Przełęcz jest ważnym węzłem tras pieszych
i najpopularniejszym punktem wyjściowym
na Babią Górę. Od tego miejsca, cały czas
zjeżdżając w dół, po ok. 5,5 km docieramy
do Muzeum Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej.
Muzeum – skansen budownictwa orawskiego swoje powstanie zawdzięcza darowiźnie dokonanej w 1937 r. przez rodzeń-

stwo Joannę Wilczkową i jej brata Sandora
Lattyaka (Łaciaka), ostatnich spadkobierców sołtysiej rodziny Moniaków. Na rzecz
polskiego Skarbu Państwa przeszła wówczas posesja o powierzchni ponad czterech
hektarów, w skład której wchodził zabytkowy dwór z również zabytkowymi budynkami gospodarczymi stojące w otoczeniu pięknego, małego parku. W latach powojennych
przenoszono tu z orawskich wiosek kolejne
zabytkowe obiekty. Współcześnie skansen
zajmuje powierzchnię już ponad 11 arów
i składa się z dwóch sektorów – starego
oraz nowego. Jest to obecnie niewątpliwie
najciekawsza tego typu placówka w tej części Polski. W muzeum eksponowanych na
wolnym powietrzu jest ponad 40 obiektów
architektury. W centrum starego sektora
stoi najcenniejszy obiekt skansenu, wspomniany już dwór Moniaków. Budynek powstawał dwuetapowo. Lewe skrzydło jest
starsze i pochodzi z XVII w., natomiast prawe dostawione zostało w 1784 r., o czym
zaświadcza wyżłobiona na sosrębie data.
Dwór jest budynkiem kurnym (bezkominowym). W nakrywającym go gontowym dachu widoczne są dymniki, którymi wydostawał się na zewnątrz dym z pieców. Wnętrza
dworu, z zachowanym rozkładem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, wyposażone są w meble, sprzęty i dekoracje z czasów
gdy był on siedzibą szlacheckiej, zamożnej,
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orawskiej rodziny. W tej części muzeum
zobaczyć można jeszcze m.in. XIX-wieczne
chałupy z charakterystyczną wyżką, dwie
karczmy: „Czarną” z XVIII w. i „Białą” z XIX w.,
lamus, dzwonnicę loretańską oraz cztery
chłopskie zakłady przemysłowe: olejarnię,
kuźnię, tartak i folusz. W nowym sektorze zobaczyć można XVIII-wieczny kościół
z trzema kaplicami i wolnostojącą dzwonnicą, plebanię, budynek szkoły z przełomu
XIX/XX w., kilka kolejnych chałup chłopskich, jedno- i dwubudynkowe zagrody oraz
szałasy pasterskie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres: 34-484 Zubrzyca Górna, b.n.
Parking:
ogólnodostępny, przy obiekcie
Godziny otwarcia:
XI-III: 8:30-14:30; IV, IX, X: 9:00-15:00;
V, VI: 9:00-17:00; VII,VIII: 10:00-18:00
Wstęp:
Bilet normalny: 20 zł/os.
Bilet ulgowy: 12 zł/os. (ulgi ustawowe)
Bilet bezpłatny: dzieci do lat 7,
ulgi ustawowe
GPS:
N49 34.221 (49.570350)
E19 38.180 (19.636333)

98

Odcinek 6

99

SKANSEN W SIDZINIE – MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

11 km

Zubrzyca Górna, Muzeum Orawski Park Etnograficzny
– Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

P

o opuszczeniu Muzeum Orawski
Park Etnograficzny ruszamy w dalszą trasę
i po przejechaniu drogą wojewódzką 957
ok. 1,5 km skręcamy w lewo w drogę powiatową prowadzącą z Zubrzycy Górnej do
Sidziny. Po ponownym przekroczeniu granicy powiatów nowotarskiego i suskiego,
przez Przełęcz Zubrzycką i Sidzinę Wielką
Polanę, dojeżdżamy do osiedla Bińkówka
w Sidzinie. Znajduje się tu niewielki skansen budownictwa regionalnego, którego
pełna nazwa brzmi: Skansen w Sidzinie
– Muzeum Kultury Ludowej. Do 2009 był
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on filią Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a obecnie funkcjonuje jako samodzielna placówka prowadzona przez gminę. Za początek działalności
skansenu uznaje się rok 1963, kiedy to oddano do zwiedzania zabytkową chałupę
Banasika z 1807 r., przeniesioną z Sidzinki
Małej. Oprócz niej jest tu jeszcze 7 innych
samodzielnych obiektów rozłożonych nad
brzegiem spływającego ze stoków Policy
potoku Ciśniawka. Są to: chałupa Anny
Kozioł ze Spytkowic z 1901 r., chałupa wójta Maja (Kostkowioka) z Sidziny z 2. poł.
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XVIII w., zagrodowa chałupa Gałki z Bystrej
z końca XIX w., piętrowy, drewniany lamus
(spichlerz) z tzw. „górką” (1897 r.), kuźnia
z końca XIX w. z pełnym wyposażeniem kowalskim we wnętrzu, stojący na kamiennej
podmurówce młyn wodny z początku XX w.
oraz dzwonnica loretańska (1937 r.), drewniana budowla o ścianach szalowanych deskami, nakryta gontowymi przydaszkami.
Najstarszy i najcenniejszy zabytkowy
obiekt skansenu, chałupa Banasika, to budowla o konstrukcji zrębowej, wzniesiona
z jodłowych płazów łączonych na narożach
na tzw. jaskółczy ogon. Jest to typ kurnej
chaty. W nakrywającym ją dwuspadowym,
gontowym dachu znajdują się dymniki odprowadzające dym ze środka chałupy. Na
całej długości frontowej ściany biegnie
ganek, nad którym nadwieszony jest okap
dachu wsparty na zdobionych rysiach. Wewnątrz jednotraktowego budynku składającego się tradycyjnie z izby czarnej (zwanej też piekarnią) i izby białej (świetnicy),
komory oraz tzw. „wyski”, pomieszczenia
usytuowanego na strychu, pełniącego
funkcję spichlerza, można obejrzeć wyposażenie i sprzęt gospodarski. Z kolei w
chałupie wójta urządzona jest ekspozycja
poświęcona obróbce lnu, z warsztatem
tkackim i sprzętem pomocniczym. W ostatnim czasie w skansenie przeprowadzono
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szereg prac remontowo-konserwatorskich, a wystawy wzbogacono o multimedialne prezentacje tematyczne wykorzystujące technikę holografii.
W skansenie oprócz wystaw stałych organizowane są też wystawy czasowe oraz
warsztaty tradycyjnego rzemiosła.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres: 34-236 Sidzina b.n.
Parking:
ogólnodostępny, przy obiekcie
Godziny otwarcia:
V-X wt.-pt. 8:00-17:00;
sob. 10:00-18:00; nd.14:00-18:00
XI-IV wt.-pt. 8:00-15:00
(w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu tel. 501 597 208)
Wstęp:
Bilet normalny: 8,00 zł
Bilet ulgowy: 6,00 zł
Bilet grupowy (od 15 osób): 5,00 zł
(w ceny wliczona została
opłata za przewodnika)
Bilet spacerowy: 3,00 zł
GPS:
N49 37.157 (49.619283)
E19 42.089 (19.701483)
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Odcinek 7

20 km

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
– Łętownia, kościół

S

pod skansenu w Sidzinie obieramy
kurs na północ i drogą powiatową przejeżdżamy przez Sidzinę i Bystrą Podhalańską,
w której na rozgałęzieniu dróg (ok. 8 km)
odbijamy w prawo i po pokonaniu ok. 3 km
dojeżdżamy do drogi krajowej 28, przechodzącej tu w ulicę 3 Maja. Będąc już na niej
kierujemy się na Jordanów (w prawo). Po
ok. 1 km po prawej mijamy współczesną,
dużą drewnianą karczmę „Przystań u Lipy”
i dojeżdżamy, po krętym podjeździe, do
rynku w tym miasteczku (możliwy spacer
po mieście opisany na str. 80). Następnie
odchodzącą z niego (w lewo) ul. Generała
Stanisława Maczka kierujemy się na Łętownię. Po drodze, po około 2 km, mijamy
znajdujący się z lewej strony opodal drogi
kompleks budynków Zespołu Szkół im.
bł. ks. Piotra Dańkowskiego, przez który
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wiedzie wewnętrzna droga do dworu na
Chrobaczem.
Dwór, zbudowany w 2. poł. XVIII w., ma
charakter skromnej rezydencji wiejskiej
w typie dworków staropolskich. Jest to
parterowy drewniany budynek konstrukcji
zrębowej, w części frontowej potynkowany, w reszcie oszalowany, posadowiony na
wysokim podmurowaniu i nakryty dachem
łamanym polskim. Do jego frontowego
wejścia dostawiony jest drewniany ganek.
Obiekt jest od kilku lat odrestaurowywany i, wnosząc po przywróceniu charakterystycznemu dachowi jego pierwotnego
gontowego pokrycia oraz odtworzeniu
bogatych zdobień i detali ganku, niedługo
będzie można go ujrzeć w pełnej krasie. Za
dworem zachowała się część parku krajobrazowego ze starodrzewem.
Podążając dalej trasą PSAD, drogą powiatową dojeżdżamy do Łętowni. W centrum wsi stoi drewniany kościół pw. św.
św. Szymona i Judy.
Świątynia wzniesiona została w latach
1760–65 i postawiona na miejscu stojącego tu do tamtej pory drewnianego kościoła z XVI w., który, jako że był już dla
miejscowych za mały, rozebrano i przewieziono wówczas do sąsiedniego Krzeczowa,
gdzie można go oglądać do dzisiaj. W latach 1776–1779 łętowski kościół został
częściowo przebudowany i powiększony,
i jest obecnie zaliczany do największych

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. SZYMONA I JUDY

kościołów drewnianych o konstrukcji zrębowej w południowej Polsce.
Jest to budowla jednonawowa, orientowana, z dwoma bocznymi kaplicami (od
północy św. Walentego i od południa Matki
Bożej Łętowskiej) i masywną, czworościenną wieżą konstrukcji słupowej, zwieńczoną
baniastym hełmem z kilkustopniową latarnią. Przy wieży dobudowano soboty. Dach
świątyni pokryty jest gontem, a ściany
oszalowane pionowo z listwowaniem.
W rokokowym ołtarzu głównym znajduje
się słynący łaskami wizerunek Najświętszej
Panny Maryi zwanej Matką Bożą Łętowską,
a w jego zwieńczeniu obraz Matka Boża
Szkaplerzna. Obraz zasuwny przedstawia
Św. Annę Samotrzecią. Oprócz głównego w kościele jest jeszcze 6 ołtarzy: dwa
boczne i cztery w kaplicach. We wnętrzu
uwagę zwraca też rokokowa polichromia,
głównie o motywach roślinnych, ambona
z ok. 1779 r., chrzcielnica, organy w barokowej obudowie z 2. poł XVII w., podobnie
datowane dwa konfesjonały, a pod sklepieniem kościoła belka tęczowa wraz z krucyfiksem i wyciętymi w desce postaciami
Matki Boskiej, św. Jana Ewangelisty i św.
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Marii Magdaleny. Cennym wyposażeniem
świątyni są XVI- i XVIII-wieczne obrazy i oryginalne, malowane na płótnie stacje Drogi
Krzyżowej (XVIII w.).

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres: 34-424 Łętownia 99
Parking:
ogólnodostępny, przy obiekcie
Godziny mszy św.:
Dni powszednie:
6.30, 7:00, w środy i piątki
oraz pierwsze soboty również o 17:00
(w okresie letnim 18:00)
Niedziela: 6:30, 8:00, 10:00, 16:00
GPS:
N49 41.828 (49.697133)
E19 52.338 (19.872300)
JK

102

103

Odcinek 8

KARCZMA „RZYM”

25 km

Łętownia, kościół – Sucha Beskidzka, Rynek,
karczma „Rzym”

O

statni etap PSAD rozpoczynamy
krótkim odcinkiem powrotnym pokonując
drogą powiatową w kierunku Jordanowa
ok. 1 km. Na rozgałęzieniu dróg odbijamy
w prawo na Osielec * i, po nieco ponad
8 km, dojeżdżamy w centrum tej miejscowości do drogi krajowej 28, którą kolejno
przez wsie: Kojszówkę, Juszczyn i Białkę docieramy do miasteczka Maków Podhalański
(możliwy spacer po mieście opisany na
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str. 74). Stąd, dalej „krajówką” docieramy
do Suchej Beskidzkiej i mostu na Skawie.
Po jego przejechaniu zjeżdżamy na skrzyżowaniu w lewo, by ulicą J. Piłsudskiego dotrzeć z powrotem na suski rynek i zamknąć
pętlę naszej wycieczki. Jak twierdzono już
w starożytności – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, trudno się więc dziwić, że
tam właśnie trafiliśmy. Suski „Rzym” jest
jednak znacznie młodszy od zacytowanego
przysłowia pochodzi bowiem z wieku XVIII.
Drewniana karczma „Rzym” stanęła na
suskim rynku, w czasie gdy na placu przy
skrzyżowaniu głównych dróg zaczęły regularnie odbywać się jarmarki i targi. Karczma
jest budowlą zrębową, pokrytą potężnym,
czterospadowym, gontowym dachem z kalenicą. Frontowa część dachu tworzy arkadowe, wsparte na profilowanych słupach
podcienia. Pomiędzy słupami, łączonymi
górą dwułuczami, uwagę zwracają dekoracyjne zwisy. Dolną część podcieni zamyka
balustrada z listwową, ukośną kratownicą. Obecny swój stan karczma zawdzięcza
gruntownej renowacji przeprowadzonej
w latach 60. XX w. Z usytuowanej centralnie sieni można wejść do jednej z dwóch
dużych, znajdujących się po przeciwnych
stronach, izb. We wnętrzach zachowały się
belkowane pułapy.
Przyjmuje się, że suska karczma „Rzym”
była pierwowzorem tej opisywanej przez

* Do końca listopada 2020 r. na drodze z Łętowni do Osielca trwają prace remontowe – objazd przez Jordanów.
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Adama Mickiewicza w balladzie „Pani
Twardowska”. W dawnych czasach, obok
legendarnych Imć Twardowskiego i Mefisofelesa, gościli w niej także znani beskidzcy zbójnicy z samym Józefem Baczyńskim,
najgłośniejszym podbabiogórskim harnasiem, na czele. Dzielili się tu łupami, planowali nowe napady. Dzisiaj jest tu zupełnie
bezpiecznie, a karczma, która jest jednym

z najciekawszych, zachowanych tego typu
obiektów w Polsce, serwuje gościom
smaczne potrawy regionalne. To dobre
miejsce, by na zakończenie wycieczki pozwolić sobie na zasłużoną biesiadę.
Będąc w Suchej Beskidzkiej koniecznie
trzeba poznać więcej jej skarbów i osobliwości, w czym niewątpliwie pomocnym będzie opis spaceru po mieście (str. 66).

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Adres:
34-200 Sucha Beskidzka, Rynek 1
Parking: przy obiekcie, płatny
Godziny otwarcia:
V-IX: 8:00-22:00
X-IV: 9:00-21:00
GPS:
N49 44.546 (49.742433)
E19 36.089 (19.601483)
JK
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granica państwa
granica powiatu
suskiego
ośrodek jazdy konnej
wieża widokowa
wyciąg narciarski
kryta pływalnia
park linowy
skansen
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schronisko górskie

1

stacja benzynowa

2

Do końca listopada 2020 r.
na drodze z Łętowni
do Osielca trwają prace
remontowe – objazd
przez Jordanów.

Kościół pw.
św. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Lachowicach
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Beskidzkie Centrum
Zabawki Drewnianej
w Stryszawie

3

Kościół pw. św. Klemensa
w Zawoi
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Skansen im. Józefa Żaka
w Zawoi
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Muzeum Orawski
Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej
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Skansen w Sidzinie
– Muzeum Kultury
Ludowej
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Kościół pw.
św. św. Szymona
i Judy w Łętowni
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Karczma „Rzym”
w Suchej Beskidzkiej
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NOWY SĄCZ
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Podbabiogórski Szlak
Architektury Drewnianej
(PSAD)
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CHYŻNE

Bezpłatna aplikacja mobilna
„Podbabiogórze” – przewodnik
po szlakach pieszych,
dostępna w sklepie Google Play.

POWIAT
SUSKI

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Podbabiogórze – aktywnie i na luzie”
Mikroprojekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020.

NUMERY RATUNKOWE
W GÓRACH:
985
601 100 300
darmowa aplikacja
RATUNEK

PUNKTY INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ:
SUCHA BESKIDZKA
Punkt Informacji Turystycznej - MSiT
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 26 05 wew. 21
e-mail: it@sucha-beskidzka.pl
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ZAWOJA
Gminna Informacja Turystyczna
34-222 Zawoja 1233
tel. 508 553 138
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