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Słowem wstępu
Historia polsko-czeskiego sąsiedztwa kształtowała się 
przez wieki i zostawiła nam wiele materialnych i nie-
materialnych pamiątek, które dziś możemy podziwiać 
wzdłuż całej granicy. Dzięki współpracy mieszkańców 
tych ziem ich poznawanie jest coraz prostsze, a cenne 
zabytki stają się bliższe każdemu z nas. Wspólne Dzie-
dzictwo przedstawiamy tu w formie tematycznych szla-
ków, z których każdy odwiedzający nasz region wybie-
rze to, co najbliższe jego sercu. Niezależnie czy poszu-
kujemy walorów przyrodniczych czy kulturowych w tym 
folderze, na stronie internetowej www.tourism-pl-cz.
eu oraz w programach na kanale You Tube odnajdziemy 
inspirację do magicznej podróży.
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Nasz mikroregion
Beskidzkie pogranicze to teren niezwykle atrakcyjny i różnorodny, zarówno pod względem 
przyrodniczym, jak i kulturowym: liczne zabytki, w tym perełki architektury drewnianej, roz-
budowana sieć szlaków turystycznych z górskimi schroniskami, prężnie rozwijające się ośrod-
ki narciarskie, różnorodność atrakcji oraz dostępność zaplecza turystycznego przyciąga w te 
tereny wielu odwiedzających. 
W broszurze ujęto część Beskidów położoną w województwie śląskim tj. Beskid Śląski, Żywiec-
ki i część Beskidu Małego. Najważniejsze miejscowości turystyczne w okolicy to: Bielsko-Biała, 
Szczyrk, Żywiec, Korbielów. Zapraszamy także na wycieczkę do najbardziej na wschód wysunię-
tej części Republiki Czeskiej. Tam, w trójkącie pomiędzy Polską i Słowacją, znajduje się Kraj mo-
rawsko-śląski. Region ten jest wyjątkowy ze względu na zabytki przemysłowe, wystawy górni-
cze oraz festiwale muzyczne organizowane w scenerii żelaznych kulis. 

Zwiedzanie bez barier
W ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo/Společné dědictví” oceniliśmy kilkadziesiąt wy-
branych atrakcji z pogranicza polsko-czeskiego pod względem ich dostępności dla osób  
o specjalnych potrzebach, w tym dla turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych. 

Dzięki temu mogliśmy określić nie tylko to, na jakiego rodzaju udogodnienia mogą liczyć od-
wiedzający atrakcje, ale także, jakie ewentualne przeszkody mogą oni napotkać na swojej 
drodze. Zebrane informacje zostały przedstawione na stronie internetowej pod adresem:

www.tourism-pl-cz.eu.

Szybki	dostęp	do	
www.tourism-pl-cz.eu
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Muzeum Stara Fabryka
Muzeum znajduje się w budynkach dawnej fabryki sukna i towarów wełnianych. W okresie między-
wojennym bielską wełnę znał niemal cały świat. W muzeum zgromadzono maszyny i urządzenia 
pracujące niegdyś w bielskim przemyśle, część ekspozycji poświęcona jest Fiatowi 126 p – produ-
kowanemu w Bielsku-Białej. Muzeum znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki , który stanowi 
36 obiektów z województwa śląskiego. Przypominają one o tradycjach przemysłowych regionu: 
górnictwie, hutnictwie, kolejnictwie, tkactwie i browarnictwie.  

Bielsko-Biała
Bielsko-Biała jest jednym z piękniejszych 
miast na południu Polski. Jego największy-
mi atutami są zabytki architektury i poło-
żenie. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 
Zainteresowanych turystyką miejską za-
chwycą liczne zabytki wzorowane na archi-
tekturze wiedeńskiej, natomiast miłośni-
ków turystyki aktywnej zainteresują ota-
czające miasto góry Beskidy. 
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Pszczyna
Pszczyna to bardzo urokliwe miasteczko,  
w jego centrum znajduje się średniowiecz-
ny rynek, malownicza starówka oraz jedna 
z najpiękniejszych i najcenniejszych w Polsce 
rezydencji, pełniących obecnie funkcje muze-
alne – Muzeum Zamkowe. Zielonymi alejkami 
parku można udać się do Skansenu Zagrody 
Wsi Pszczyńskiej, Muzeum Prasy Śląskiej, Staj-
ni Książęcych lub też odwiedzić króla puszczy  
w Pokazowej Zagrodzie Żubrów. 

Pałac w Pszczynie
Główną atrakcją Pszczyny jest pałac. To jedna z najcenniejszych budowli tego 
typu w Polsce, w jego wnętrzach zachowało się około 80% oryginalnego wy-
posażenia. Pałac otacza piękny park składający się z trzech części, różnią-
cych się charakterem. Najsłynniejszą mieszkanką pszczyńskiego zamku była 
Daisy, a symbolizującą postać księżnej stokrotkę można zobaczyć w różnych 
zakątkach Pszczyny. 



Schrony bojowe w Węgierskiej Górce
W pierwszych dniach II wojny światowej w miejscowości Węgierska Górka toczyły się zacięte 
walki. Pamiątką tamtych czasów jest pięć betonowych schronów bojowych, jeden z fortów o na-
zwie „Wędrowiec” został wyremontowany i udostępniony dla zwiedzających jako izba pamięci. 
Na pasjonatów przygód i historii, czeka ścieżka pieszo-rowerowa szlakiem fortów obronnych  
o długości 10 km. 

Żywiec
Miasto o długiej i ciekawej historii. Najbardziej malowniczym miejscem jest w Żywcu rozległy 
park z dwoma zamkami: Starym, w którym mieści się Muzeum Miejskie oraz Nowym – Pałac 
Habsburgów. W mieście siedzibę ma jeden z najpopularniejszych polskich browarów – Żywiec, 
którego muzeum stanowi popularny cel wycieczek.



Štramberk
Malownicze miasteczko poniżej Beskidów z labiryntem wąskich uliczek nadało Sztramberkowi na-
zwę Morawskiego Betlejem. Prawdziwym unikatem jest miejscowy piernik w kształcie ludzkiego 
ucha zwany Uchiem Sztramberka – trzeba spróbować.

Etnopark – Skansen Ziemi  
Żywieckiej w Ślemieniu
W skansenie znajduje się 20 obiektów, bę-
dących perełkami architektury Beskidu Ży-
wieckiego. W budynki tchnięto życie i z pie-
tyzmem odtworzono wystój wnętrz i urzą-
dzono w nich ekspozycje obrazujące życie 
górali beskidzkich. Klimat skansenu two-
rzą także piwniczki, przydrożne krzyże  
i  kapliczki oraz wiejskie ogrody użytkowe 
i ozdobne.  

Technické muzeum Tatra
Unikalna i kompleksowa kolekcja poświę-
cona Koprzywnickiemu producentowi, 
później znanemu jako fenomenalny pro-
ducent samochodów TATRA, którego sa-
mochody kilka razy wygrywały słynny na 
całym świecie Rajd Paryż – Dakar
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Pokazowa Zagroda  
Żubrów w Pszczynie
Pokazowa Zagroda Żubrów znaj-
duje się na terenie zabytkowego 
Parku Pszczyńskiego.  Na jej tere-
nie zobaczyć można żubry, ale też 
inne zwierzęta np. muflony, jele-
nie i sarny. W zagrodzie znajduje 
się także ekspozycja prezentująca 
świat przyrodniczy ziemi pszczyń-
skiej.  

Łysa Góra – Królowa Beskidów  
Morawsko-Śląskich
Szczyt najwyższej góry Beskidu Morawsko-Śląskiego 
– Łysa Góra – która zainspirowała poetę Petra Bezru-
ča do kilku zbiorów poezji i skrywa kilka rezerwatów 
przyrody i zabytków, nazywana też Gigula. Można tu 
dotrzeć pieszo, rowerem, na nartach biegowych, a na-
wet autobusem.

Beskidy (Beskid Śląski,   
Żywiecki, Mały)  
Beskidy obejmują swoim zasięgiem trzy grupy 
górskie: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid 
Mały. To jeden z najbardziej atrakcyjnych regio-
nów turystycznych. Posiada bardzo gęstą sieć 
szlaków turystycznych i rowerowych, liczne wy-
ciągi,  trasy narciarskie oraz parki rozrywki. Naj-
popularniejszymi miejscowościami w Beskidach 
są: Szczyrk, Wisła, Ustroń, Istebna, Koniaków, 
Jeleśnia, Milówka i Węgierska-Górka.  
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Góra Żar
Góra Żar od lat jest żelaznym punktem beskidzkich, rodzinnych wy-
praw. Na jej szczycie znajduje się ogromny zbiornik elektrowni szczyto-
wo-pompowej, łatwa do zdobycia dzięki kolejce linowo-terenowej. Ze 
szczytu  roztacza się wspaniały widok, Żar jest kultowym miejscem dla 
paralotniarzy i szybowników. Latem działa tu zjeżdżalnia pontonowa, 
zimą Góra Żar zamienia się w stok narciarski.  

Górskie ścieżki rowerowe  
Enduro Trails w Bielsku-Białej
Kompleks „Enduro Trails” w Bielsku-Bia-
łej określa się jako polską stolicę górskiej 
jazdy rowerem Enduro, wytyczono tu kil-
kanaście tras o różnym stopniu trudności, 
łącznej długości powyżej 30 km. Trasy te 
to  tzw. „singletracki”, najbardziej lubia-
ne przez kolarzy górskich, wąskie, kręte  
i pofalowane ścieżki. 

www.endurotrails.pl

Szczyrk – wspólny skipass
Szczyrk to zimowa stolica Polski,  gwa-
rancja doskonale przygotowanych tras 
dla początkujących i zaawansowanych. 
Wspólny skipass na ponad 40 km narto-
strad (najdłuższe zjazdy po 5 km), bez-
płatne skibusy i parkingi, a także bogata 
oferta apres ski. 



Korbielów 
Miejscowość u podnóża góry Pilsko w Beskidzie Żywieckim, zimą jeden z najlep-
szych ośrodków sportowych w Polsce, trasy i wyciągi narciarskie są najwyżej po-
łożonymi trasami w Beskidach, na Pilsku śnieg utrzymuje się do późnej wiosny. Do 
dyspozycji narciarzy jest blisko 20 km doskonale przygotowanych tras.

Beskidzkie Morze 
Jeziora Żywieckie i Międzybrodzkie to 
wspaniały teren wypoczynkowo – rekre-
acyjny. Ogromna tafla wody i góry na wy-
ciągnięcie ręki. Jeziora te od lat przycią-
gają żeglarzy i windsurferów, na ich brze-
gach powstały liczne szkółki żeglarskie  
i wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

Singletrails Biała (Bílá)
Jeśli lubisz adrenalinową zabawę i uwiel-
biasz szybką jazdę na rowerze, nie wahaj  
i udaj się do Białej. Do dyspozycji jest kilka 
różnych tras o różnej trudności, na począ-
tek których można dostać się kolejką lino-
wą. Podczas jazdy w dół pocieszą Cię ostre 
zakręty i przeszkody do skakania o różnym 
stopniu trudności.
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Gody Żywieckie
Odbywają się w Żywcu i Milówce i są czymś w rodzaju góralskiego karnawału, ma-
jącego przy okazji charakter konkursu. Kolędnicy występujący na scenie rywali-
zują w Żywcu, plenerowi przebierańcy walczą o nagrody w Milówce. Dodatkowe 
atrakcje to konkurs trzaskania z bata, potańcówka dziadowska, degustacja re-
gionalnych potraw i kuligi – jeszcze bardziej ubarwiają tę i tak niesamowitą im-
prezę. To po prostu trzeba zobaczyć!

Tydzień Kultury Beskidzkiej 
Tydzień Kultury Beskidzkiej to największa 
w Polsce i jedna z największych na świecie 
imprez folklorystycznych. 100 zespołów 
pieśni i tańca z kilkunastu państw świata, 
tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków. 
Koncerty odbywają się na przełomie lipca  
i sierpnia równocześnie w kilku miejsco-
wościach m. in. w: Szczyrku, Wiśle, Żywcu, 
Istebnej, Ujsołach. 

Półmaraton dookoła  
Jeziora Żywieckiego
Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego 
(marzec/kwiecień) to bieg o dystansie nie-
co ponad 21 km w pięknym górskim oto-
czeniu, trasa biegu wiedzie malowniczą  
i atrakcyjną drogą dookoła Jeziora Ży-
wieckiego. Start i meta jest na rynku  
w Żywcu.



Industriada
INDUSTIADA to doroczny festiwal dziedzictwa przemysłowego, największy w Europie Środkowo-
Wschodniej. Odbywa się w czerwcu w około 40 miejscach, głównie w obiektach Szlaku Zabytków 
Techniki. Święto szlaku to kilkaset atrakcji: koncerty, zwiedzanie obiektów, warsztaty dla dzieci, 
spektakle i wykłady. 

Jazz nad Białą
W Bielsku-Białej odbywają się 2 znaczą-
ce festiwale jazzowe: Lotos Jazz Festival 
Bielska Zadymka Jazzowa (luty) oraz Jaz-
zowa Jesień (listopad). Na festiwalach za-
grały takie gwiazdy jak: Wayne Shorter, 
Hank Jones, Pat Metheny, Terence Blan-
chard i wielu innych.  

Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Lalkarskiej
To najbardziej prestiżowy konkurs świa-
towej sztuki lalkarskiej odbywający się  co 
2 lata w Bielsku-Białej (w maju). Festiwal 
trwa 4 dni i występują na nim najlepsze te-
atry z całego świata. 



Colours of Ostrava – festiwal kolorów pod wielkim piecem
Najsłynniejszy festiwal wielogatunkowy w środku niezwykłego obszaru przemysłowego dziś chro-
nionej dawnej huty i kopalni co roku przyciąga tysiące ludzi do Dolních Vítkovic, którzy przyjeżdżają 
z całego świata po niezwykłe przeżycia.

Największy pokaz bezpieczeństwa w Europie – Dni NATO
Fenomenalny pokaz wojskowy w powietrzu i na ziemi na lotnisku Leoše Janáčka, gdzie w jednym 
miejscu można zobaczyć wysokiej klasy sztukę i technologię żołnierzy, strażaków i policjantów, ale 
także celników, służby więziennej, policji miejskiej i innych elitarnych jednostek.



Niniejsza broszura składa się 
z dwóch części, pierwsza, pre-
zentuje wspólne dziedzictwo 
pogranicza polsko-czeskiego 
przedstawione w formie czte-
rech transgranicznych szlaków 
tematycznych. Miejsca i obiekty 
w broszurze zostały tak dobra-
ne, aby pokazać turystom, że tuż 
za najbliższą granicą zwiedzić 
można atrakcje o podobnej te-
matyce. Uzupełnienie tej części 
wydawnictwa stanowi mapa z 
naniesionymi atrakcjami, które 
opisane są w dalszej części bro-
szury. Druga cześć wydawnic-
twa obejmuje teren Beskidów 
i najbliższych okolic. Przewodnik 
został podzielony na tematycz-
ne rozdziały wskazujące atrak-
cje, które w Beskidach obowiąz-
kowo trzeba zobaczyć.

Beskidy i okolice – 
atrakcje turystyczne



8Księga identyfikacji wizualnej marki terytorialnej Beskidy

2.1. Podstawowa wersja znaku

zastosowanie: 
Wyłącznie na białym tle. W druku z 4 lub więcej 
kolorów (CMYK, Pantone) lub na potrzeby  
wyświetlania na ekranie (RGB)

2. Logotyp marki Beskidy

Beskidy i okolice – 
atrakcje turystyczne

Wspólne
Dziedzictwo





Beskidy i okolice – 
atrakcje turystyczne
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Beskidy, fot. R. Soliński
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Co trzeba zobaczyć1

Góra Żar, fot. R. Soliński
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Mały Wiedeń
Architektura wzorowana na wiedeńskiej, zamek Sułkowskich, rynek i wąskie ulicz-
ki Starego Miasta… Stolica Podbeskidzia, czyli Bielsko-Biała i jej zabytkowe centrum.

Budynek Teatru oraz Poczty Głównej w Bielsku-Białej, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

babiogórski Park Narodowy 
Wędrówka szlakami po okolicach Babiej Góry, zwanej Królową Beskidów. Niezapo-
mniana przygoda w otoczeniu na wpół dzikiej przyrody.

Babia Góra, fot. Rafał Soliński

Co trzeba zobaczyć
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Beskidzkie Morze
Jeziora Żywieckie i Międzybrodzkie – raj i dla leniuchów, i dla pracusiów. Ogromna tafla 
wody i góry na wyciągnięcie ręki.

Jezioro Żywieckie, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

obóz koncentracyjny auschwitz-birkenau
Miejsce szczególne, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przy-
rodniczego UNESCO. Największy obóz zagłady w dziejach ludzkości, symbol terroru 
i ludobójstwa XX w.  

Obóz Auschwitz-Birkenau, fot. arch. Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
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Perła księżnej Daisy
Pszczyna i jej atrakcje. Zespół pałacowo-parkowy, rynek, ławeczka księżnej Da-
isy i… Dzika Promenada. A na niej spotkanie oko w oko z żubrem.

Żywiec razy dwa 
Zamek, a właściwie dwa zamki, oraz słynny browar, który można zwiedzać. I ry-
nek, nad którym góruje  charakterystyczny ratusz.

Zamek w Pszczynie, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Nowy Zamek w Żywcu, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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tydzień Kultury beskidzkiej
Zabawa w stylu etno – koncerty, wystawy, kiermasze oraz spotkania z twórcami ludo-
wymi. Największa impreza folklorystyczna w kraju i jedna z największych na świecie.

Suski Wawel 
Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej z arkadowym dziedzińcem przypomina-
jącym ten na zamku krakowskim. Po zwiedzaniu obowiązkowe spotkanie z Panem 
Twardowskim i diabłem Mefistofelesem w karczmie Rzym.

Zamek w Suchej Beskidzkiej, fot. J. Kociołek

Tydzień Kultury Beskidzkiej, fot. L.Cykarski
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Górale beskidzcy – śląscy, żywieccy, 
babiogórscy

Górale zamieszkujący beskid Śląski i Ży-
wiecki oraz tereny Podbabiogórza nie sta-
nowili jednolitej grupy etnograficznej. 
Różniły ich - choć rozbieżności te nie były 
duże - strój, folklor muzyczny, budow-
nictwo i obrzędy. obecnie kultywowa-
niem tradycji – głównie słowno-muzycznej 
i związanej z ubiorem – zajmują się zespoły 
regionalne i lokalne stowarzyszenia, daw-
ne sprzęty gospodarcze, stare chałupy i za-
budowania można zobaczyć w skansenach, 
ludową sztukę wystawiają natomiast izby 
regionalne.

Wśród górali zamieszkujących tereny opi-
sywane w przewodniku wyróżnia się trzy 
duże grupy: górali babiogórskich, góra-
li żywieckich oraz górali śląskich. Wszę-
dzie ubrania szyto z materiałów produko-
wanych na miejscu – lnianego płótna i weł-
ny. Różniły się zdobieniami i wykończe-
niem, kolorem oraz dodatkami. Strój mę-
ski stanowiła płócienna koszula, sukien-
ne portki i okrycie wierzchnie (gunia) oraz 
filcowy kapelusz. Wąskie spodnie miały 

u dołu z prawej strony rozcięcie (przypór) 
ułatwiające wkładanie. było ono obszy-
te i zdobione w różny sposób, w zależności 
od grupy. Ubiór kobiecy obok koszuli i hal-
ki stanowiły spódnica, gorset lub kaftanik 
oraz zapaska, rodzaj fartuszka, który za-
kładano z przodu na spódnicę. Nieodłącz-
nym elementem damskiego stroju były też 
korale i chusta. 

Życie w beskidach toczyło się swoistym 
rytmem wyznaczanym przez pory roku 
i kalendarz obrzędowy. oprócz uprawy 
roli głównym zajęciem górali było paster-
stwo. Wiosenne wypędzanie owiec i by-
dła na halę i ich powrót jesienią stanowiły 
rodzaj tutejszego święta. Na górskich po-
lanach pasły się tysiące owiec, kóz i krów, 
można było usłyszeć głos trombit i fuja-
rek. W drugiej połowie XX w. tradycja ta 
powoli zanikła, by w ostatnich latach znów 
zacząć się odradzać, choć kierdelom pro-
wadzonym w góry daleko do liczebności 
tych dawnych. Redyk, czyli gromadny wy-
pęd owiec na hale połączony z tradycyjny-
mi uroczystościami, stał się atrakcją tury-
styczną przyciągającą ludzi z całej Polski.

Dudziarze spod Babiej Góry. fot. J. Kociołek
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Przyroda bogactwem 
pogranicza

2

Rysie, fot. Barbara Pregler
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Beskidy obejmują tereny niezwykle zróż-
nicowane pod względem przyrodniczym. 
Park narodowy, trzy parki krajobrazo-
we, kilkanaście obszarów Natura 2000, 
ostoje roślin i zwierząt oraz rezerwa-
ty i pomniki przyrody sprawiają, że jest 
tu co oglądać i czym się zachwycać. Tu-
rysta może nacieszyć oczy malowniczy-
mi widokami, nie tylko górskimi, podzi-
wiać huczące wodospady i skalne ostań-
ce, zagubić się na leśnych ścieżkach lub 
aktywnie spędzić czas nad wodą. Pozna-
wanie przyrodniczych skarbów regionu 
umożliwiają liczne szlaki – piesze, rowe-
rowe, konne. Kto zaś chciałby dowiedzieć 
się czegoś ciekawego o tutejszej faunie 
i florze, ma do wyboru mnóstwo ścieżek 
przyrodniczych.

Dobre buty z antypoślizgową podeszwą to 
podstawa górskiego ekwipunku. Wyrusza-
jąc na szlak, trzeba pamiętać o ciepłej odzie-
ży i kurtce przeciwdeszczowej, nawet jeśli 
pogoda obecnie wydaje się doskonała. Do 
plecaka warto zapakować termos z herbatą 
i wysokoenergetyczną przekąskę. i nie za-
pomnieć o mapie. 

Natura 2000 – co to takiego?
Sieć Natura 2000 powstała, aby chronić 
gatunki i siedliska zagrożone w skali euro-
pejskiej – przyroda, jak wiadomo, nie zna 
granic politycznych. Przystępując do Unii 
europejskiej, Polska zobowiązała się wy-
znaczyć na swoim terytorium obszary cen-
ne w skali całego kontynentu (przy czym 
wytypowane tereny musiały spełniać ści-
śle określone kryteria) i po zatwierdzeniu 
ich przez Ue objąć ochroną w ramach sie-
ci Natura 2000. obszary takie funkcjonu-
ją niezależnie od istniejących parków na-
rodowych i rezerwatów, choć często się 
z nimi pokrywają.

PaRKi NaRoDoWy   
i KRaJobRaZoWe

babiogórski Park Narodowy

Masyw Babiej Góry objęto ochroną jako 
park narodowy w 1954 r. Niezbyt rozle-
głe, ale wysokie pasmo już z daleka przy-
ciąga wzrok. To jedyny masyw w Be-
skidach, gdzie występują piętra roślin-
ne analogiczne do pięter w górach wy-
sokich, np. w Tatrach. Regiel dolny 
porastają wspaniałe lasy, głównie bukowo- 
jodłowe – pozostałość po prastarej Pusz-
czy Karpackiej, w reglu górnym dominuje 
natomiast świerk. Pasmo kosodrzewiny 
to królestwo krzewów, a najwyższe pię-
tro, alpejskie – przytulonych do skał nie-
wielkich roślin zielnych. Najwyższy szczyt 
masywu – Diablak (1725 m n.p.m.) – po-
krywa rumowisko skalne. Wierzchołek 
słynie z niezrównanej panoramy; przy do-
brej pogodzie widać stąd większość pasm 
Beskidów oraz Tatry i góry Słowacji.
Obszar parku to ostoja wielu rzadkich 
i interesujących gatunków roślin. Cie-
kawostką są okrzyn jeleni (który stał się 

Fot. M.Pasierbek

Przyroda bogactwem 
pogranicza
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symbolem parku) i rogownica alpejska – 
rośliny spotykane w Polsce tylko w ma-
sywie babiogórskim. Bogaty jest również 
świat zwierząt. Tereny te są mateczni-
kiem dużych ssaków: rysia, wilka i niedź-
wiedzia, a wiele ptaków ma tu swoje 
miejsca lęgowe, choćby rzadkie głuszce 
i cietrzewie. O tym że Babiogórski Park 
Narodowy jest miejscem niezwykłym 
pod względem przyrodniczym świadczy 
to, że został wpisany na Listę Rezerwa-
tów Biosfery UNESCO, na którą trafia-
ją obszary unikatowe w skali świata, nie-
zmienione działalnością człowieka. Ma-
syw został również włączony do europej-
skiej sieci Natura 2000.
W parku można się poruszać tylko po 
wyznakowanych szlakach (przygotowa-
no ich niemal 50 km) oraz ścieżkach edu-
kacyjnych (jest ich 9), które zaznajamia-
ją z tutejszą przyrodą i przybliżają dzie-
dzictwo kulturowe mieszkańców podba-
biogórskich wsi. Na wędrówkę po masy-
wie najlepiej wyruszyć z Zawoi lub jej licz-
nych przysiółków. W górach na turystów 

czeka schronisko PTTK na Markowych 
Szczawinach. Obok niego, w drewnianej 
chacie, znajduje się niewielkie, ale cieka-
we muzeum przybliżające dzieje rozwo-
ju turystyki na tym terenie. 

babiogórski Park Narodowy, wstęp na szla-
ki płatny V–X, www.bgpn.pl. Dyrekcja par-
ku: Zawoja barańcowa; turyści mogą tu 
obejrzeć wystawę poświęconą babiogór-
skiej przyrodzie oraz zwiedzić ogród Roślin 
babiogórskich. 

Proponowana trasa: przełęcz Krowiarki – 
Sokolica – Diablak – przełęcz brona –schro-
nisko na Markowych Szczawinach – Górny 
Płaj – przełęcz Krowiarki; 6 godz.; suma po-
dejść: 830 m; długość trasy: 13 km. Klasycz-
na pętla po babiogórskim Parku Narodo-
wym, obfitująca w piękne widoki. Wybiera-
jąc się na Diablak, należy pamiętać o ciepłej 
odzieży – na szczycie wieją silne wiatry. Do-
bre buty górskie obowiązkowe – szlak wie-
dzie po kamieniach.

Rezerwat wart odwiedzenia w Paśmie ba-
biogórskim – zob. s.23

Głuszka, fot. Marcin Trybała

Górale Babiogórscy, fot. J.Kociołek
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Park Krajobrazowy beskidu Małego

Niewielka grupa górska, którą na dwie 
nierówne części rozdziela przełomowa 
dolina Soły, wyróżnia się urozmaiconym 
krajobrazem. Szczyty nie przekraczają 
tu 1000 m wysokości (najwyższy Czupel 
ma 933 m n.p.m.), potrafią jednak zaim-
ponować stromizną stoków, dorodny-
mi lasami, ciekawymi wychodniami skal-
nymi i malowniczymi widokami z grzbie-
towych polan. Najlepszą panoramę za-
pewnia Leskowiec – przy dobrej pogo-
dzie można z niego podziwiać nie tylko 
beskidzkie wierchy, ale też granie Tatr. 
Świetnym punktem widokowym jest też 
góra Żar, mekka paralotniarzy i szybow-
ników, „zdobiona” dodatkowo ogrom-
nym zbiornikiem elektrowni szczyto-
wo-pompowej (zob. s. 109). Popularny-
mi miejscami w masywie są również Groń 
Jana Pawła II z sanktuarium papieża Pola-
ka oraz Magurka Wilkowicka z chętnie 
odwiedzanym schroniskiem.

Z Międzybrodzia Żywieckiego na górę Żar 
kursuje kolejka szynowa (www.pkl.pl) po-
dobna do tej na Gubałówce.

Górska Szkoła Szybowcowa „Żar”
Historia szybownictwa na górze Żar sięga 
lat 30. XX w. Szybowce, które dziś startują 
ze stoku poniżej dolnej stacji kolejki na Żar, 
dawniej latały ze szczytu góry.  Początko-
wo wnoszono je tam, później wciągano za 
pomocą specjalnego wyciągu linowego, 
trasą, którą dziś podąża kolejka szynowa, 
a w powietrze wysyłano za pomocą gumo-
wego naciągu. Świetni instruktorzy spra-
wili, że szkoła bardzo szybko zyskała reno-
mę w kraju. 

Szkolenie odbywał tu m.in. pierwszy pol-
ski kosmonauta – Mirosław Hermaszew-
ski, a ostatnimi laty rozgłos przyniósł Ża-
rowi Sebastian Kawa – wielokrotny mistrz 
świata w konkurencjach szybowcowych. 

Kto chciałby przeżyć podniebną przygodę 
i podziwiać górskie szczyty z przeszklonej 
kabiny szybowca, może skorzystać z pro-
ponowanych przez szkołę lotów widoko-
wych (www.glidezar.com). 

Szybowce pod górą Żar, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Park Krajobrazowy Beskidu Małego po-
wołano do życia w 1998 r., a w 2007 nie-
które jego fragmenty zostały włączo-
ne do sieci Natura 2000. Liczne szlaki, 
dwa schroniska PTTK (na Magurce i Le-
skowcu) oraz kilka studenckich i prywat-
nych chatek pozwalają planować różno-
rodne wycieczki. Oprócz gór niewątpli-
wą atrakcją tych terenów jest kaskada 
Soły, czyli trzy połączone ze sobą jezio-
ra zaporowe: Żywieckie, Międzybrodz-
kie i Czanieckie. Akweny te powstały, by 
chronić okolicę przed powodziami – spię-
trzone wody wykorzystuje się do pro-
dukcji energii elektrycznej. Ale Beskidz-
kie Morze, jak zwie się jeziora, to także raj 
dla turystów. Można tu odpocząć na pla-
ży, wypożyczyć sprzęt wodny, powędko-
wać, a latem… posłuchać szant. No i wy-
ruszyć w góry – poprowadzono stąd licz-
ne szlaki. W pasmo łatwo też dotrzeć 
z Bielska-Białej, Wilkowic i Suchej Be-
skidzkiej, a także z Wadowic.

Proponowana trasa: Wilkowice – Skała Cza-
rownic – schronisko PttK na Magurce Wil-
kowickiej – Rogacz – Wilkowice; 5 godz.; 
suma podejść: 550 m; długość trasy: 11 km. 
Ładna, ciekawa wycieczka (szlak czarny) 
z odpoczynkiem w schronisku na Magur-
ce. Na trasie – nazwanej Szlakiem Harnasia 
Rogacza – ustawiono ogromne drewniane 
rzeźby zbójów beskidzkich. Z okolic schro-
niska można przespacerować się na Czupel, 
najwyższy szczyt beskidu Małego, skąd roz-
taczają się widoki na pasma beskidu Małego 
i dolinę Soły. inna trasa –  s.15

Rezerwat wart odwiedzenia w beskidzie 
Małym –  s.20

Park Krajobrazowy beskidu Śląskiego

Najbardziej na zachód wysunięta polska 
część Beskidów Zachodnich od dawna 
cieszy się zainteresowaniem turystów. 
Jest też świetnie przygotowana na ich 
przyjęcie – wytyczono tu mnóstwo szla-
ków pieszych i rowerowych, zbudowano 
liczne wyciągi narciarskie, przygotowa-
no schroniska i kwatery. Lasy porastają-
ce niegdyś prawie cały Beskid Śląski zo-
stały mocno przetrzebione, stąd z wie-
lu grzbietów roztaczają się rozległe pa-
noramy. Atrakcją pasma są malownicze 
skałki, ostańce i wychodnie, w tym naj-
bardziej znana Malinowska Skała chro-
niona jako pomnik przyrody nieożywio-
nej (zob. s. 24). Do osobliwości przyrod-
niczych tych terenów należy też duża 
liczba jaskiń, w których zimuje kilku ga-
tunków nietoperzy. Beskid Śląski to tak-
że źródliska królowej polskich rzek – Wi-

Schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Muzeum Flory, fot.T.Renk (d.T. Gębuś)
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sły. O Baraniej Górze, gdzie biorą począ-
tek potoki źródłowe Wisły, słyszał każdy 
Polak. Najwyższym szczytem pasma jest 
górujące nad Szczyrkiem Skrzyczne (1257 
m n.p.m.) – zimą znany ośrodek narciar-
ski, latem tłumnie oblegany punkt wido-
kowy. Popularne schroniska znajdują się 
na Szyndzielni, Klimczoku i Błatniej.

Ze Szczyrku na Skrzyczne kursuje wyciąg 
krzesełkowy. Wygodne 4-osobowe kana-
py wwożą chętnych na górę przez cały rok 
(www.skrzyczne.cos.pl).

W okolice Szyndzielni można dotrzeć gon-
dolową kolejką linową (zob. s. 96). 

Beskid Śląski znajduje się w bezpośred-
nim sąsiedztwie Bielska-Białej i popu-
larnych miejscowości wypoczynko-
wych – Szczyrku, Bystrej, Wisły, Ustro-
nia, jego przyroda została więc moc-
no przekształcona przez człowieka. Aby 
uchronić ją przed dalszym zniszczeniem, 
w 1998 r. większą część pasma objęto 
ochroną w ramach parku krajobrazowe-
go. Monokultury świerka, które nasa-
dzano od XIX stulecia, obecnie zastępuje 
się lasami mieszanymi z bukami i jodłami 
– drzewami, które szumiały tu przed wie-
kami w pierwotnej puszczy karpackiej. 
Ciekawostką przyrodniczą jest wystę-
powanie na tym terenie odmiany świerka 
europejskiego zwanego istebniańskim. 
Drzewa te charakteryzują się dobrą od-
pornością na szkodniki i zanieczyszcze-

nie powietrza, a ich drewno jest używa-
ne m.in. do wyrobu najlepszych na świe-
cie skrzypiec i wiolonczeli.

Proponowana trasa: bielsko-biała – schro-
nisko na Szyndzielni – schronisko na Klim-
czoku – Kołowrót – schronisko na Koziej Gó-
rze – bielsko-biała; 5 godz.; suma podejść: 
400 m; długość trasy: 13 km. interesują-
ca wyprawa z górskimi schroniskami w tle. 
Wjazd pod Szyndzielnię kolejką gondolową. 
trasę można zamienić w przyjemny, krót-
ki spacer, wracając z Klimczoka do kolejki 
i zjeżdżając nią w dół. inna trasa – zob. s. 14

Rezerwat wart odwiedzenia w beskidzie 
Śląskim – zob. s. 21

Muzeum fauny i flory morskiej 
i śródlądowej w Jaworzu
Mieszkańcy głębin mórz i oceanów w gór-
skiej scenerii? to właśnie proponuje mu-
zeum w Jaworzu. W częściowo przeszklo-
nym budynku, którego kształt przypomi-
na dziób okrętu, w akwariach można po-
dziwiać egzotyczne rybki, a wśród ekspo-
natów wystawianych w gablotach – m.in. 
skamieliny, wypreparowane skorupiaki 
czy groźnie wyglądające rekiny i płaszczki. 
Rybacka łódka zaprasza w interaktywny 
rejs, a sympatyczny nastrój, nieczęsto spo-
tykany w muzeach, wprowadzają wakacyj-
ne rekwizyty – kosz plażowy, rozwieszo-
ny pod sufitem żagiel, wielobarwne tapety 
i poduszki zdobione morskimi motywami.

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądo-
wej, ul. Wapienicka 10, Jaworze Średnie, 
www.muzeum.jaworze.pl. 

Błatnia, fot. T.Renk (d.T.Gębuś)
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Żywiecki Park Krajobrazowy

Głuche ostępy, leśne knieje i polany użyt-
kowane jeszcze pod wypas – to wszystko 
można znaleźć w Żywieckim Parku Kra-
jobrazowym. Utworzono go w 1986 r., 
obejmując ochroną grupę Wielkiej Ra-
czy i Rycerzowej oraz masyw Pilska i Ro-
manki. Ponad 80% powierzchni parku 
zajmują lasy. Są one ostoją dużych ssa-
ków, nie tylko tych pospolitych, jak sar-
na czy dzik, ale też wilka, rysia czy niedź-
wiedzia. Nad halami i drzewami często 
można dostrzec sylwetki krążących pta-
ków drapieżnych – myszołowa, jastrzę-
bia albo pustułki. Do najcenniejszych ob-
szarów parku należą dobrze zachowa-
ne płaty górnoreglowego boru świerko-
wego porastające zbocza Pilska i Rysian-
ki. Samo Pilsko (1557 m n.p.m.) ze wzglę-
du na wysokość jest w Beskidach Za-
chodnich, podobnie jak Babia Góra, ewe-
nementem przyrodniczym. Oprócz re-
gla dolnego i górnego występuje na nim 
piętro kosodrzewiny, a rozciągający się 
ze szczytu wspaniały widok na wszyst-
kie strony świata przyciąga rzesze tury-
stów. Na stokach góry jedyne stanowi-
ska w polskiej części Karpat ma czosnek 
syberyjski, gatunek alpejsko-arktyczny.

Na Halę Szczawiny, znajdującą się na stoku 
Pilska, poniżej Hali Miziowej, latem i zimą 
można się dostać 4-osobowym wyciągiem 
krzesełkowym z Korbielowa-Kamiennej.

Walory przyrodnicze i dobre zagospo-
darowanie terenu sprawiają, że jest on 
chętnie odwiedzany przez turystów. 
Urokliwe miejscowości – Korbielów, Wę-
gierska Górka, Rajcza, Ujsoły, by wymie-
nić tylko kilka – stanowią doskonałą bazę 
wypadową w góry. W parku wyznako-
wano niemal 370 km szlaków i wiele ście-
żek dydaktycznych. Znajduje się tu 12 
schronisk oraz kilka studenckich chatek 
i baz namiotowych.

Beskid Żywiecki, fot. R. Soliński

Beskid Żywiecki, fot. Darek Dziadek
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Proponowana trasa: Korbielów – schroni-
sko na Hali Miziowej – Pilsko – Korbielów; 
6–7 godz.; suma podejść: 900 m; długość 
trasy: 15 km. interesująca wyprawa na naj-
wyższy szczyt Żywieckiego Parku Krajo-
brazowego – Pilsko. Wycieczkę można sobie 
ułatwić, korzystając z wyciągu krzesełko-
wego działającego w Korbielowie-Kamien-
nej. Zejście z Hali Miziowej możliwe kilko-
ma szlakami.

Rezerwat wart odwiedzenia w beskidzie 
Żywieckim – zob. s. 22

Zbójnickie tradycje
Zbójnictwo było nierozerwalnie związane 
z kulturą Karpat – pojawiło się w XVi stu-
leciu i kwitło ponad 200 lat. Najbardziej 
rozwinęło się w beskidzie Żywieckim i Ślą-
skim. Zazwyczaj górale wkraczali na zbój-
nicką ścieżkę, uciekając przed wymiarem 
sprawiedliwości lub wojskiem albo z bie-
dy; dla niektórych była to forma walki z uci-
skiem panów. Liczyła się też sława i chwa-
ła, bo choć grabieżcza działalność niewiele 
miała wspólnego z romantycznym mitem 
zabierania bogatym i dawania biednym, 
lud widział w „dobrych chłopcach”, jak ich 
zwano, wrogów wielmoży i obrońców uci-
śnionych, bohaterów, którym niestraszna 
okrutna śmierć. opiewano ich w pieśniach 
i tworzono na ich temat legendy.

Zbójnicy organizowali się w kilku- lub kil-
kunastoosobowe grupy, zwane kompa-
nią lub towarzystwem, i wybierali spomię-
dzy siebie przywódcę, czyli herszta, inaczej 
harnasia. W XVii w., złotej erze zbójników, 
szczególnie dużo wywodziło się ich z oko-
lic Żywca. Pasmo Pilska, porośnięte nie-
przebytą puszczą, zapewniało im dosko-
nałe kryjówki. Równie świetne schronie-
nia gwarantował masyw babiej Góry. Wio-
dły nim zbójnickie, przemytnicze chodniki 
na orawę i dalej na Węgry.

Prawdziwych zbójników od dawna już nie 
ma, ale w beskidach wciąż się o nich pa-
mięta. Do dziś żywe są podania o harna-
siach ondraszku i Józefie baczyńskim ze 
Skawicy czy legendy o skarbach ukrytych 
gdzieś w jaskiniach. Pamiątkami po zbój-

nikach mają być niektóre nazwy szczytów 
i przysiółków, jak osiedle Policzne w Za-
woi (gdzie zbójnicy liczyli i dzielili zrabo-
wane dobra), Pilsko (od zabaw urządza-
nych przez nich na stokach góry), Polica 
(szczyt, gdzie załatwiano zbójnickie pora-
chunki) czy Klimczok (od kryjówki kompa-
nii herszta Klimczoka). Według ludowych 
przekazów zbójnikom zawdzięczamy też 
powstanie niektórych budowli. Murowa-
na XViii-wieczna kapliczka kryta gontem, 
która stoi w Zawoi-Policzne, została po-
noć ufundowana właśnie przez „dobrych 
chłopców”. 

iNNe GRUPy GÓRSKie  
i oStoJe PRZyRoDy

beskid Makowski

Cisza, spokój i sielskie krajobrazy – tak 
w skrócie można scharakteryzować Be-
skid Makowski. Te niewysokie góry, 
składające się z kilku rozczłonkowanych 
pasm (Lubomira i Łysiny, Babicy, Kosko-
wej Góry, oraz leżące w znacznym od 
nich oddaleniu Pasmo Pewelskie), wciąż 
czekają na turystyczne odkrycie. W licz-
nych przysiółkach rozrzuconych na zbo-

Kapliczka zbójnicka w Zawoi , fot. J.Kociołek
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czach i w dolinach upływ czasu znaczą 
stare domy i zagrody. Wędrując, często 
mija się kamienne kapliczki, krzyże i fi-
gury świętych. W tutejszym krajobra-
zie przeważają pola i łąki, które ciagną się 
aż pod same szczyty. Dzięki temu z wie-
lu miejsc roztaczają się wspaniałe wido-
ki, jedne z najpiękniejszych zapewnia Ko-
skowa Góra. Najwyższy szczyt – Lubomir 
– ma 904 m wysokości.

Proponowana trasa: Pcim – bania – Kudła-
cze – Łysina – trzy Kopce – Kamionka – Lu-
bień; 6 godz.; suma podejść: 780 m; długość 
trasy: 18 km. Całodzienna, ale nie nazbyt 
wymagająca wycieczka, obfitująca w pięk-
ne widoki. Szlak z Łysiny do Lubnia uchodzi 
za jeden z najpiękniejszych w beskidzie Ma-
kowskim. Dodatkowo można pokusić się 
o zdobycie Lubomira (z trzech Kopców w tę 
i z powrotem – 1 godz.).

Choć Beskid Makowski jest rozległy, dzia-
ła tu tylko jedno schronisko PTTK – na 
Kudłaczach, w okolicach Łysiny. W góry 
można się wybrać z większych miast: Su-
chej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskie-
go i Jordanowa; doskonałymi bazami wy-
padowymi są też znacznie mniejsze miej-
scowości – Pcim i Tokarnia. Szlaki prowa-
dzą z dolin niemal na każdy ciekawszy 
szczyt, a wiele gruntowych dróg przeci-
nających pola i lasy pozwala modyfiko-
wać przebieg wycieczki. 

Kliszczacy – między góralami a Kra-
kowiakami
Większą część beskidu Makowskiego za-
mieszkiwali niegdyś Kliszczacy – grupa et-
nograficzna pośrednia między górala-
mi a Krakowiakami. Kliszczacy zajmowa-
li się głównie uprawą roli, a także stolar-
ką, tkactwem i garbarstwem. Szałaśnic-
two, czyli typowy wypas owiec na halach, 
był u nich raczej niepraktykowany. Na-
zwa grupy wywodziła się od charaktery-
stycznego, zdobionego obszyciem rozcię-
cia spodni u dołu, które zwano kliszczem.

Grupa zatraciła odrębność na początku 
XX w., ulegając wpływom podhalańskim 
i krakowskim oraz przejmując wiele ele-
mentów kultury Zagórzan. Do dziś jej 
tradycje i folklor kultywuje się w gminach 
budzów i Pcim. Działa tu kilka zespołów 
ludowych, a w pcimskiej izbie regionalnej 
(szkoła podstawowa na Krzywicy) można 
obejrzeć rekonstrukcje strojów i sprzętów 
domowych tej mało znanej grupy etnogra-
ficznej. 

Dolina Górnej Wisły

Beskidy to nie tylko góry, ale też pogó-
rze, które malowniczo przecina królowa 
polskich rzek. Na tym obszarze Wisła 
zwalnia swój bieg i zaczyna leniwie toczyć 
wody, tworząc łagodne zakola uzupełnia-
ne plamami lasów i pól oraz podmokłymi 
łąkami z licznymi stawami i starorzecza-
mi. Warto poznać bogactwo przyrod-
nicze i krajobrazowe tych terenów, bo 

Panorama z Makowskiej Góry na północną stronę , fot. J.Kociołek 
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naprawdę robi ono wrażenie. Jego war-
tości doceniono też na forum między-
narodowym. Fragment doliny w okolicy 
Pszczyny wraz z wybudowanym na rzece 
zaporowym Zbiornikiem Goczałkowic-
kim i przyległymi stawami hodowlanymi 
został wpisany na listę Natura 2000 jako 
ostoja wielu cennych gatunków ptaków. 
To raj dla tych, którzy lubią niespieszne 
wędrówki i podglądanie przyrody. Wio-
sną i jesienią można tu podziwiać liczne 
stada ptaków wędrownych, latem ga-
tunki, które zakładają gniazda, w tym 
niezwykle rzadkiego ślepowrona. Stawy, 
w których od wieków hoduje się karpie, 
porasta ciekawa roślina – kotewka orzech 
wodny, a wokół ciągną się wspaniałe lasy 
dawnej Puszczy Pszczyńskiej.

Proponowana trasa: ścieżka przyrodnicza 
w Goczałkowicach-Zdroju; 3 km, 1,5 godz., 
4 tablice. trasa wiedzie przez obszary chro-
nione, zapoznając z różnorodnymi środo-
wiskami. Rozpoczyna się przy stacji kole-
jowej, prowadzi wzdłuż kanału rybackiego 
i stawów, mija koronę zbiornika i dochodzi 
do starego koryta Wisły oraz wału przeciw-
powodziowego, skąd wraca do miasta.

Śląskie Morze, czyli Zbiornik Go-
czałkowicki
bielsko-biała i Żywiec mają beskidzkie 
Morze, a Pszczyna i Goczałkowice – Ślą-
skie. Zbiornik Goczałkowicki jest najwięk-
szym sztucznym jeziorem na południu kra-
ju. Jego brzegi częściowo pozostawiono 
w stanie naturalnym, co wabi ptaki i zwie-
rzęta wodno-lądowe. Zbiornik stanowi re-
zerwuar wody pitnej dla aglomeracji Gór-
nego Śląska, kąpiel jest w nim zabronio-
na. Krajobraz jeziora i okolic można po-
dziwiać z brzegu, a właściwie z korony za-
pory, gdzie można się wybrać na 3-kilome-
trowy przyjemny spacer z ładnymi widoka-
mi w tle. 

Wiśliska

Starorzecza są niewielkimi zbiornikami po-
wstałymi w wyniku odcięcia zakola rzeki od 
jej głównego koryta. W dolinie górnej Wisły 
takich małych jeziorek o charakterystycz-
nym sierpowatym kształcie jest całkiem 
sporo; niektóre powstały w wyniku dzia-
łalności człowieka podczas regulacji biegu 
rzeki. Pozostawione same sobie zaczęły za-
rastać roślinnością, dzięki czemu powstały 
tam doskonałe warunki do bytowania wie-
lu zwierząt. Najlepiej zachowane wiśliska, 

Wisła Wielka. Jezioro Goczałkowickie, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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jak zwie się starorzecza Wisły, znajdują się 
w Spytkowicach, niedaleko Zatoru. Zostały 
one włączone do europejskiej sieci Natura 
2000. Chroni się tu trzy akweny, a spośród 
niezwykłego bogactwa flory wyróżniają się 
pięknie kwitnące grzybienie i grążele. La-
tem, w szczycie wegetacji, rozwijają się ma-
sowo, tworząc zielony dywan poprzetyka-
ny białymi i żółtymi kwiatami.

Proponowana trasa: ścieżka edukacyjna 
„Za zamkiem” wyznakowana ze Spytkowic; 
5 km, 3 godz., 9 przystanków. Niezbyt dłu-
ga, ale interesująca wyprawa nad wiśliska. 
trasa rozpoczyna się przy spytkowickim 
zamku, prowadzi przez park, nad potokiem 
i starorzeczami, by w końcu dotrzeć nad Wi-
słę. Powrót tą samą drogą lub wzdłuż wiśli-
ska Miejsce. 

Dolina Karpia, czyli stawy, stawy, 
stawy…
Ponad 600 lat temu miedzy Sołą, Wisłą 
i Skawą powstały rozległe kompleksy sta-
wów rybnych. Niewielki Zator jest nimi 
otoczony niemal ze wszystkich stron. Ho-
duje się tu przede wszystkim karpie, zwa-
ne królewskimi. Długa historia akwenów, 
skutkująca ich doskonałym wtopieniem 
w otaczający krajobraz, sposób prowadze-
nia gospodarki rybackiej, liczne zbiorniki 
pożwirowe i zachowane jeszcze fragmenty 
lasów łęgowych wzdłuż Soły i Skawy spra-
wiają, że jest to teren wyjątkowo chęt-

nie odwiedzany przez skrzydlatych gości. 
oznaczono tu ok. 300 gatunków ptaków, 
w tym 180 lęgowych, więcej niż w większo-
ści parków narodowych. Sezon na podglą-
danie ptasiego świata, trwa w Dolinie Kar-
pia właściwie cały rok. Świetnie poznaje się 
te tereny na dwóch kółkach – wyznakowa-
no kilka szlaków rowerowych, ale wędrow-
cy też nie mogą narzekać. Do wyboru mają 
ścieżki przyrodnicze, w tym dwie biegnące 
przez ciekawy kompleks stawów Przeręb 
(obie trasy zaczynają się w okolicy budynku 
agronomówki, samochód należy zostawić 
w pobliżu stawów i dojść na ich teren pie-
szo). Wyruszając na spacer, należy pamię-
tać nie tylko o dobrych butach – teren miej-
scami bywa błotnisty, ale też o odpowied-
nim ubraniu – bliski kontakt z naturą gwa-
rantowany. 

NaJCieKaWSZe ReZeRWaty 
i PoMNiKi PRZyRoDy
Rezerwat Madohora (beskid Mały). 
Obejmuje swoim zasięgiem górne partie 
Łamanej Skały (929 m n.p.m.), drugiego 
co do wysokości szczytu Beskidu Małego. 
Zbocza i wierzchołek góry są całkowicie 
zalesione – to właśnie ze względu na do-
skonale zachowany drzewostan ustano-
wiono tu rezerwat. Ściana drzew tworzy 
tu ostępy na tyle dzikie, że dawniej oko-
lice te nazywano Diabelską Maglą. Stoki 
porasta zwarta buczyna, wierzchołek – 

Dolina Karpia, fot. arch. Stowarzyszenia  
„Dolina Karpia” 

Wodospad na potoku Dusica,  
fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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las przypominający z wyglądu świerczy-
nę górnego regla, czyli zbiorowisko cha-
rakterystyczne dla znacznie wyższych 
partii gór. Ponad 100-letnie świerki oraz 
wychodnie i skałki, które można zoba-
czyć w rejonie szczytu, tworzą unikato-
wy krajobraz w Beskidzie Małym. Nazwa 
szczytu – Łamana Skała – wzięła się wła-
śnie od występowania tu licznych bloków 
skalnych.

Rezerwat znajduje się w gminie Ślemień. 
Przecinają go szlaki czerwony (z Przełę-
czy Kocierskiej 3 godz.; z Gronia Jana Paw-
ła ii 2 godz.) i żółty (z Rzyków Praciaków 1,5 
godz.), a do jego granicy dochodzą niebie-
ski (ze Ślemienia 3 godz.) i zielony (z targo-
szowa 2 godz.). Warto tak zaplanować wę-
drówkę, by po drodze odwiedzić widokowy 
Leskowiec i Groń Jana Pawła ii, inaczej Ja-
worzynę, gdzie można zobaczyć tzw. hrab-
skie buty. 

Hrabskie buty, czyli pamiątka  
z  przeszłości 
W 1846 r. hrabia adam Potocki wdrapał się 
na szczyt Leskowca. Zdobycie góry uznał 
za wyczyn na tyle ważny, że postanowił go 
uwiecznić. Nakazał, by w kamiennej płycie 
znalezionej na szczycie wykuto odcisk jego 
trzewików. Pół wieku później na Leskow-
cu pojawił się baron Roman taube z hrabi-

ną Marią Wielopolską. oni także zostawili 
dla potomności odciski swoich butów. Ka-
mienne tablice zdobione odciskami trze-
wików, zwane hrabskimi butami, zdobiły 
szczyt wiele sezonów, aż w latach 20. XX w. 
zniknęły. Przypuszczano, że zostały celo-
wo stoczone w dół przez pasterzy, którym 
nie w smak były pańskie pamiątki. Przez 
dziesięciolecia o kamiennych płytach nie-
mal zapomniano, aż na początku XXi w. od-
naleziono je na zboczu Leskowca. Przeleża-
ły zagrzebane w ściółce 80 lat, wciąż były 
jednak w dobrym stanie. W 2004 r. prze-
wieziono je na Groń Jana Pawła ii i wyeks-
ponowano w pobliżu schroniska pod Le-
skowcem. 

Rezerwat Kuźnie (beskid Śląski). Po-
łudniowo-wschodnie stoki góry Muroń-
ka (1021 m n.p.m.) zajmuje sporych roz-
miarów osuwisko, prawdziwe zagłębie 
wychodni skalnych, których wysokość 
dochodzi tu do 11 m, różnorodnych gła-
zów i jaskiń. To najbardziej interesujące 
zgrupowanie tego typu form w Beski-
dzie Śląskim, dobrze jednak skryte po-
śród dorodnych drzew. Osobliwością 
florystyczną jest tu roślinność naskal-
na, z takimi gatunkami jak paprotka 
zwyczajna i zanokcica skalna. Potężne 
baszty (wolno stojące bryły skalne) i am-

Ślemień, widok ze szczytu Łękawki, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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bony (skalne grupy złączone ze stokiem 
góry) zanurzone w gąszczu zieleni robią 
wrażenie, rezerwatu nie można jednak 
zwiedzać, a jego eksploracja na własną 
rękę jest niebezpieczna ze względu na 
ukryte w runie liczne szczeliny skalne. 
Warto natomiast przejść się w pobliże 
terenu chronionego piękną doliną po-
toku Twardorzeczka. Leśne drogi od-
bijające w górę, pokryte gdzieniegdzie 
ogromnymi głazami dają pojęcie o cha-
rakterze tego terenu.

Rezerwat znajduje się w pobliżu wsi twar-
dorzeczka, niedaleko Żywca. obok jego 
północnych granic, górskim grzbietem, 
wiedzie zielony szlak z miejscowości ostre 
(2 godz.). 

Park ekologiczny „Dolina Wapienicy”
Popularnym miejscem spacerowym bielsz-
czan jest dolina Wapienicy, jeden z najcen-
niejszych fragmentów beskidu Śląskiego. 
to prawdziwa ostoja dzikiej przyrody, 
i to w granicach administracyjnych biel-
ska-białej. tutejsze lasy zachwycają róż-
norodnością i naturalnością, dolina ma 
swoisty mikroklimat. Prowadzi przez nią 
wygodna droga, idealna na rodzinny spa-
cer. Przy tamie nad sztucznym zbiorni-
kiem Wielka Łąka, który powstał w latach 
30. XX w. po zbudowaniu zapory na rzece 
Wapienica, znajduje się drewniana cha-
ta, w której można coś zjeść, podziwiając 
wspaniały widok na taflę wody i góry. od 
lat 90. XX w. dolina jest chroniona jako 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park 
ekologiczny „Dolina Wapienicy”. 

Rezerwat Romanka (beskid Żywiecki). 
Obejmuje podszczytowe partie Roman-
ki (1366 m n.p.m.), chroniąc pierwot-
ny fragment dawnej Puszczy Karpackiej 
– bór świerkowy regla górnego. Rosną 
tu 250-letnie świerki i 300-letnie jawo-
ry, a tereny te są ostoją wilka, niedźwie-
dzia, rysia i głuszca. Jak w większości re-
zerwatów ingerencję człowieka ograni-
cza się tu do minimum; powalone drze-
wa, kikuty pni sterczące w niebo, wykro-
ty i rumowiska skalne tworzą krajobraz 
dziki i pierwotny. Tajemniczości dodają 
miejscu wielkie, 1,5-metrowe paprocie.

Dolina Wapienicy, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Rezerwat Romanka, fot. arch. SRB
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Do rezerwatu najłatwiej dotrzeć od strony 
Żabnicy (znaki czarne, potem niebieskie 3,5 
godz.) albo Sopotni (szlak niebieski 3 godz.). 
Przez jego teren wiedzie również szlak żółty 
z Rajczy (5 godz.). 

Śrubita – tam, gdzie szumi pierwot-
ny las
Komu mało dzikiego piękna, powinien od-
wiedzić rezerwat Śrubita w masywie Wiel-
kiej Raczy. to jeden z najstarszych obsza-
rów chronionych w beskidach. Jego teren 
porasta żyzna buczyna karpacka, las typo-
wy dla dolnego regla, tu zachowany w nie-
mal pierwotnym stanie. Ponad 200-letni 
drzewostan tworzą głównie dorodne buki 
i wysokie stare jodły. Śrubita jest rezerwa-
tem ścisłym, ale ze względu na duże walo-
ry krajoznawczo-poznawcze wyznakowa-
no tu ścieżkę przyrodniczą. Rozpoczyna 
się ona w Rycerce Górnej, nieopodal leśni-
czówki Racza, gdzie można zostawić samo-
chód (6 km, 2 godz., kilka przystanków). 
Początkowo trasa prowadzi doliną poto-
ku, przekraczając go mostkami i kładkami, 
by po pokonaniu stromego stoku wejść na 
teren rezerwatu.

Śrubita jest także początkiem innej nie-
zwykłej atrakcji – transgranicznej beskidz-
kiej Zielonej Ścieżki. ta trasa turystycz-
na, poprowadzona po polskiej i słowackiej 
stronie, liczy 33 km, a na jej przejście najle-
piej zarezerwować sobie 2 dni. Szlak koń-
czy się przy słowackim skansenie w Vychy-
lovce, wiodąc dzikimi zakątkami masywu 
Wielkiej Raczy. 

Rezerwaty na Policy (Pasmo babio-
górskie). Na stokach Policy (1369 m 
n.p.m.) utworzono dwa leśne rezerwa-
ty przyrodnicze. Graniczą one ze sobą 
wzdłuż ścieżki, którą przebiega grzbie-
towy szlak czerwony: rezerwat Na Poli-
cy im. prof. Zenona Klemensiewicza zaj-
muje północne stoki szczytu (gmina Za-
woja), a rezerwat Na Policy – południowe 
(gmina Bystra-Sidzina). W obu ochro-
nie podlega naturalny górnoreglowy bór 
świerkowy, ostoja m.in. rzadkiego już 
głuszca. Pasmo zostało włączone do sie-
ci Natura 2000.
Językoznawca Zenon Klemensiewicz, 
którego imieniem nazwano jeden z re-
zerwatów, zginął w katastrofie lotniczej 
na północnych stokach Policy w 1969 r. 
Samolot lecący z Warszawy do Krako-
wa z niewyjaśnionych do dziś przyczyn 
znalazł się nad Zawoją i rozbił niespełna 
100 m poniżej szczytu. Ofiary katastro-
fy upamiętnia pomnik na szczycie Policy 
oraz drewniany krzyż postawiony przy 
zielonym szlaku. 

Wzdłuż granic rezerwatów biegną trzy szla-
ki: czerwony Główny Szlak beskidzki (z Kro-
wiarek 2,5 godz.), zielony z Zawoi (3 godz.) 
i niebieski z Przełęczy Zubrzyckiej (2 godz.). 

Na szlaku. Pasmo babiogórskie, fot. R.Soliński 
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Żubrowisko (Puszcza Pszczyńska). 
W Jankowicach koło Pszczyny znajduje 
się niecodzienny rezerwat – ogrodzono 
tu ponad 700 ha leśnych ostępów, two-
rząc gigantyczną zagrodę dla żubrów. 
Teren nie jest udostępniony do zwiedza-
nia, ale na jego skraju utworzono Ośro-
dek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie 
Żubry” z wybiegiem dla kilku zwierząt. 
Wytyczono wokół niego 1,5-kilome-
trową ścieżkę dydaktyczną, by podczas 
spaceru, przy odrobinie szczęścia (żubry 
czasem chowają się w lesie) móc podzi-
wiać te majestatyczne zwierzęta. Liczne 
tablice przybliżają historię i życie żubrów 
oraz przedstawiają zagadnienia związa-
ne z pracą leśnika i ekologią oraz ochro-
ną przyrody.

ośrodek edukacji ekologicznej „Pszczyń-
skie Żubry”, ul. Żubrów 151, Jankowice, 
www.kobior.katowice.lasy.gov.pl. 

Skąd się wzięły żubry w Pszczynie
Pierwsze żubry pojawiły się w pszczyń-
skich lasach w 1865 r. Przyjechały z Pusz-
czy białowieskiej – były podarunkiem cara 

aleksandra ii dla księcia pszczyńskiego 
Jana Henryka Xi Hochberga, zapalone-
go myśliwego. Niewielkie stadko szybko 
się rozrosło i na początku XX w. liczyło już 
kilkadziesiąt sztuk. Niestety, chaos, któ-
ry zapanował na Śląsku po i wojnie świa-
towej, sprawił, że liczba zwierząt zmala-
ła w błyskawicznym tempie – żubry były 
bezlitośnie odstrzeliwane przez kłusow-
ników. Udało się jednak odratować popu-
lację, a nawet wysłano jednego z byków 
do białowieży, kiedy rozpoczęto projekt 
przywracania tych wielkich ssaków Pusz-
czy białowieskiej (ostatni żubr padł tam 
w 1919 r.). Król białowieskiej puszczy do-
brze się za to odwdzięczył. Gdy w latach 
50. epidemia pryszczycy zabiła wszystkie 
zwierzęta w jankowickiej hodowli, spro-
wadzono do niej potomków pszczyńskich 
żubrów z białowieży. Dziś tutejsze stado li-
czy ok. 30 osobników. 

Pomnik przyrody Malinowska Ska-
ła (beskid Śląski). Ta sporych rozmia-
rów wychodnia skalna (13 m długości, 5 m 
wysokości) jest jednym z symboli Beski-
du Śląskiego. Zdobi szczyt o tej samej na-
zwie i jest uznawana za osobliwość geo-
logiczną. Budują ją tzw. zlepieńce z Ma-
linowskiej Skały, które spotyka się tylko 
w Beskidzie Śląskim, i to zaledwie w kilku 
miejscach. Na ścianach wychodni moż-
na zobaczyć interesujące formy wietrze-
nia, m.in. dość głęboką, okrągłą w zary-
sie niszę. 
Ponieważ wychodnia jest obiektem 
chronionym, nie wolno na nią wchodzić 
(jest też z czego spadać!), w pobliżu przy-
gotowano natomiast ławki, by móc po-
dziwiać zarówno ją, jak i okolicę – nie-
gdyś szumiał tu las, ale z powodu usycha-
nia drzewostanów, masowo zaatakowa-
nych przez korniki i grzyby, trzeba było 
przeprowadzić wyręby, dziś więc widoki 
są naprawdę rozległe.

Pszczyńskie żubry, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Na Malinowską Skałę prowadzą czerwo-
ne znaki z Przełęczy Salmopolskiej (1,5 
godz.). Można też ze Szczyrku wjechać 
na Skrzyczne wyciągiem krzesełkowym 
i dojść stamtąd do wychodni zielonym 
szlakiem (1,5 godz.). ta ostatnia opcja to 
doskonała propozycja łatwej rodzinnej 
wycieczki. 

beskidzki podziemny świat
Choć beskidy nie kojarzą się ze skalnym 
krajobrazem, odkryto w nich wiele ja-
skiń (najdłuższa odkryta – Wiślańska – 
ma 2 km długości, ale to wyjątek). Nie-
które zostały uznane za pomniki przy-
rody, żadnej jednak nie przystosowano 
do zwiedzania. Nic dziwnego – beskidz-
ki podziemny świat nie przypomina ta-
trzańskiego czy jurajskiego. otwo-
ry wejściowe są zazwyczaj bardzo wą-
skie, prowadzą pionowo w dół do cia-
snych korytarzy, których przemierza-
nie wymaga odpowiedniego ekwipun-
ku. Mieszkańcami ciemnych labiryntów 
są zaś nietoperze, które z roku na rok 
coraz chętniej w nich zimują.

Zwiedzania podziemnego świata lepiej 
nie planować na własną rękę. Na eks-
plorację bardziej znanych jaskiń moż-
na wyruszyć z odpowiednio przeszko-
lonym przewodnikiem, który zadba 
o sprzęt i bezpieczeństwo. 

Pomnik przyrody Wodospad na 
potoku Sopotnia Wielka (beskid 
Żywiecki). Wieś Sopotnia Wielka leży 
u stóp Romanki, w góry wiedzie stąd 
kilka szlaków. Atrakcją miejscowości 
jest jednak największy w Beskidach 
wodospad – prasłowiańskie słowo 
sopot, od którego wzięła nazwę miej-
scowość, oznacza szumiący potok, 
wodospad. Woda spada tu z wyso-
kości 10 m z taką siłą, że wyrzeźbiła 
u stóp kaskady głęboki kocioł, w któ-
rym tworzą się silne wiry.

Do wodospadu łatwo trafić – znajduje się 
w centrum miejscowości, przy moście. 

inne beskidzkie wodospady
Do ciekawych beskidzkich wodospa-
dów należą również te utworzone na 
Mosornym Potoku w Zawoi-Mosorne 
(8-metrowy, dojście z niebieskiego 
szlaku) oraz w Stryszawie-Roztokach 
na Upornym Potoku (dojście żółtym 
szlakiem). Ładnym wodospadem na po-
toku Dusica (3-metrowym) może się też 
pochwalić beskid Mały (dojście za żółty-
mi znakami ze wsi Las). 

Grota Komonieckiego, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Zabytki3

Zamek w Pszczynie, fot.T.Renk (d.T.Gębuś)
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Warto czasem zejść ze szlaku, aby po-
zwiedzać okolice, zwłaszcza, że region 
u podnóża Beskidów pełen jest histo-
rycznych i architektonicznych pamiątek. 
Można na nie trafić nie tylko w miastach, 
które już w średniowieczu były ważny-
mi ośrodkami życia politycznego i kultu-
ralnego, ale też we wsiach i przysiółkach. 
Górale, których talent do ciesielstwa jest 
wręcz przysłowiowy, budowali nie tyl-
ko ładne domy, ale też piękne drewnia-
ne kościoły. Wiele z nich można jeszcze 
podziwiać, niektóre to prawdziwe pereł-
ki. Nie brakuje też interesujących dwo-
rów i pałacyków – świadków pańskie-
go życia i kontaktów z wielkim światem. 
Wiele miast leżących u podnóża Beski-
dów słynęło z tradycji przemysłowych – 
włókiennictwa, browarnictwa, kolejnic-
twa… Przypominają o tym zabytki tech-
niki. Miejscem szczególnym, świadkiem 
okrutnej historii, jest obóz koncentracyj-
ny Auschwitz-Birkenau.

Kapliczki, krzyże, figury
tereny beskidzkiego regionu są szczegól-
nie bogate w drewniane kaplice i dzwon-

nice oraz przydrożne murowane kaplicz-
ki, krzyże i figury. Wiele malutkich kapli-
czek zawieszonych na drzewach można zo-
baczyć przy górskich szlakach. Wykony-
wane przez okoliczną ludność, zdobione 
plastikowymi kwiatami, są świadectwem 
wiary i przywiązania do tradycji tutejszych 
mieszkańców. Znacznie większe kapliczki 
domkowe, przypominające z wyglądu mi-
niaturowe kościoły, stoją najczęściej przy 
lokalnych drogach i traktach komunika-
cyjnych. Dawniej, gdy nie każda wieś miała 
swoją świątynię, często odprawiano przy 
nich msze święte. W niektórych miejscach 
obyczaj ten przetrwał do dziś. 

obieKty WPiSaNe Na LiStĘ 
UNeSCo

Miejsce Pamięci i Muzeum  
auschwitz-birkenau

Największy obóz zagłady w dziejach 
ludzkości został utworzony przez Niem-
ców w połowie 1940 r. Dwa lata póź-
niej, po znacznym powiększeniu, stał się 
także ośrodkiem Endlösung der Juden-
frage (ostatecznego rozwiązania kwe-
stii żydowskiej’), nazistowskiego pla-
nu wymordowania Żydów zamieszkują-
cych tereny okupowane przez III Rzeszę. 
Konzentrationslager Auschwitz składał 
się z kilku obozów: macierzystego Au-
schwitz I w Oświęcimiu, Birkenau (Au-
schwitz II) w Brzezince, Monowitz (Au-
schwitz III) w Monowicach i blisko 40 
mniejszych podobozów. Przyjmuje się, że 
ogółem zamordowano tu 1,5 mln ludzi 28 
narodowości, z czego ok. 90% stanowili 
Żydzi. Dwie kolejne grupy to Polacy i Ro-
mowie.
Po wojnie tereny obozów Auschwitz 
I i Birkenau przekształcono w miejsce pa-
mięci i muzeum oraz uznano za Pomnik 

Kapliczka w Sidzinie, fot.J.Kociołek

Zabytki
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Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych 
Narodów. W 1979 r. miejsce wpisano na 
listę UNESCO, by przestrzegało przed 
fanatyzmem, skrajnym nacjonalizmem 
i rasizmem. 
Auschwitz I, zachowany niemalże w ta-
kim stanie, w jakim opuścili go naziści, 
stanowi główną część placówki. W bara-
kach zorganizowano ekspozycje poświę-
cone obozowemu życiu i zagładzie więź-
niów. W Brzezince zachowała się rampa 
kolejowa, na której lekarze SS przepro-
wadzali selekcje przybyłych więźniów, 
pozostałości komór gazowych, krema-
toriów, prymitywne baraki i kilometry 
kolczastych drutów. Auschwitz I i Birke-
nau są oddalone od siebie o 3,5 km (po-
między nimi kursuje bezpłatny autobus, 
warto jednak przejść ten odcinek pieszo). 
Na zwiedzanie obu obozów należy prze-
znaczyć co najmniej 3 godz.

Miejsce Pamięci i Muzeum auschwitz-
birkenau, ul. Więźniów oświęcimia 20, 
oświęcim, http://pl.auschwitz.org. Mu-
zeum jest usytuowane na obrzeżach mia-
sta, przy drodze krajowej nr 933.

Klisze pamięci. Labirynty
W Harmężach niedaleko oświęcimia 
w Centrum św. Maksymiliana można oglą-
dać niezwykłą wystawę – Klisze pamięci. 
Labirynty. Jej twórca – artysta Marian Ko-
łodziej, trafił do auschwitz z pierwszym 
transportem więźniów. otrzymał numer 
obozowy 432. Pracował w Harmężach, 
gdzie znajdował się jeden z podobozów au-
schwitz. Stojąc po pas w wodzie, oczyszczał 
błotniste stawy pod hodowlę ryb dla eses-
manów. W obozowym piekle spędził pięć 
lat. Przeżył.

Wstrząsające prace artysty – dziesiątki 
metrów rysunków poukładanych w wiel-
kie plansze – mówią więcej niż tysiące słów.

Centrum św. Maksymiliana – Franciszka-
nie, ul. Franciszkańska 12, Harmęże, www.
harmeze.franciszkanie.pl.

UKŁaDy URbaNiStyCZNe

bielsko-biała i jego zabudowa

Bielsko-Biała istnieje jako jeden orga-
nizm miejski dopiero od 1951 r., lecz histo-
ria miast, które weszły w jego skład, jest 
o wiele dłuższa. Starsze i bogatsze Bielsko 
powstało w XIII w., jego uboższa siostra 
Biała – w XVI. Miejscowości należały do 
różnych krain – Biała do Małopolski, Biel-

Obóz Auschwitz-Birkenau, fot. arch. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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sko do Śląska – a przez długi czas także do 
różnych państw, każda ma więc swoją hi-
storię i miejsca warte zobaczenia. 
Najbardziej urokliwą część Bielska-Białej 
tworzy stary rynek wraz z przyległymi 
ulicami. Jego kształt nie zmienił się od 
XIII stulecia – jak niegdyś na plac prowa-
dzą brukowane zaułki. W średniowieczu 
tu właśnie koncentrowało się życie spo-
łeczno-gospodarcze Bielska – tu organi-
zowano targi i jarmarki. Dziś tradycja jest 
kontynuowana – wiele festynów miej-
skich odbywa się właśnie na tym placu. 
Środek dużej prostokątnej płyty rynku 
zajmuje fontanna z rzeźbą rzymskiego 
boga mórz Neptuna, a otaczające ry-
nek kamieniczki pamiętają XVII–XVIII w. 
(wyższe, dwu- lub trzypiętrowe, po-
chodzą z przełomu XIX i XX w.). Niegdyś 
wszystkie miały podcienia, obecnie wy-
stępują one tylko w pierzei zachodniej. 
Latem w pobliżu fontanny rozstawiają 
się kawiarniane stoliki. Można przysiąść 
tam pod parasolem i poobserwować 
dzieci chlapiące się w wodzie lub pobu-
szować w okolicznych antykwariatach 
i sklepikach, a potem odwiedzić monu-
mentalną katedrę św. Mikołaja (zob. 
s. 41) lub zamek Sułkowskich (zob. s. 44). 

Niegdyś tę część miasta otaczały mury 
obronne. Ich fragmenty zachowały się 
przy ulicy Orkana.

Cennym zabytkiem miasta jest drewniany 
kościół św. barbary, znajdujący się daleko 
poza centrum, w Mikuszowicach Krakow-
skich – zob. s. 37.

Bielsko jest również nazywane Ma-
łym Wiedniem. Nieprzypadkowo. Kie-
dy w XIX w. miasto przeżywało swe zło-
te lata i gwałtownie się rozwijało, kamie-
nice, które stawiali bogaci fabrykanci, 
wzorowane były na architekturze habs-
burskiej. Zespół takich kamienic można 
podziwiać m.in. przy ulicy 3 Maja prowa-

Stary Rynek w Bielsku-Białej, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Ratusz w Białej, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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dzącej z centrum do dworca kolejowe-
go. Na przełomie XIX i XX stulecia przy 
reprezentacyjnym bulwarze Bielska sta-
ły nie tylko najokazalsze i najpiękniej-
sze domy mieszkalne, ale też wspania-
łe gmachy użyteczności publicznej, m.in. 
teatr (dziś Teatr Polski) wyglądem na-
wiązujący do teatru wiedeńskiego czy 
poczta (dziś Poczta Główna) w stylu ty-
powym dla austriackich budynków pocz-
towych, ozdobiona charakterystyczną 
kopułą. Znamienici goście zatrzymywa-
li się natomiast w hotelu Kaiserhof (dziś 
President) zapewniającym obsługę na 
najwyższym, wiedeńskim poziomie.
Na poznawanie miasta warto przezna-
czyć trochę czasu. Zwarte centrum kryje 
wiele malowniczych zakątków, na które 
najłatwiej się natknąć podczas spaceru.

obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków 
techniki – zob. s. 83. 

biała i jej zabudowa
biała, która rozwinęła się na prawym brze-
gu rzeki, przyciąga zamkniętą dla ruchu 
ulicą 11 Listopada. od czasów wytyczenia 
traktu w XViii w. koncentrowało się tu ży-
cie handlowe i rozrywkowe młodszej sio-
stry bielska. Nie inaczej jest obecnie – to 
zagłębie sklepów i knajpek, główny dep-
tak stolicy Podbeskidzia. tutejsza niewy-
soka XViii-wieczna zabudowa, zwana jó-

zefińską (od cesarza Józefa ii Habsburga), 
to jeden z najlepiej zachowanych zespołów 
architektury tego okresu w kraju. budyn-
ki, wznoszone według urzędowo zatwier-
dzonych wzorów – piętrowe lub partero-
we, przynajmniej częściowo podpiwniczo-
ne – tworzą przyjemną, ładnie odnowioną 
część miasta. 

Po bialskiej stronie znajduje się też siedzi-
ba władz miasta. Ratusz (ul. Stojałowskie-
go) – z bogato zdobioną fasadą – wygląda 
imponująco. Kiedy pod koniec XiX w. roz-
pisano konkurs architektoniczny na pro-
jekt budynku, wymagano m.in. tego, żeby 
gmach miał wieżę z zegarem. Dziś z wieży 
tej płynie hejnał odtwarzany przez kom-
puterowy zegar z kurantem.

Kęty i ich średniowieczne założenie

O długiej i ciekawej historii Kęt przypo-
mina średniowieczny układ urbanistycz-
ny miasta – rynek i przylegające do niego 
ulice zostały wytyczone w XIV w. Znacz-
ne rozmiary rynku, które nawet dziś ro-
bią wrażenie, wiązały się z organizowa-
nymi tu słynnymi na całą okolicę targa-
mi – plac musiał pomieścić i liczne straga-
ny, i tłumy kupujących. Ogromny skwer, 
bo taki charakter ma dziś rynek, otacza-
ją skromne, jednopiętrowe XIX-wieczne 
kamienice. Środek założenia zajmuje 

Plac Chrobrego, fot.T.Renk (d.T.Gębuś)
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fontanna, jest też pomnik św. Jana Kan-
tego, najsłynniejszego obywatela mia-
sta, zwanego nawet Janem z Kęt.

Pszczyna i jej kameralne oblicze

Pszczyna to jedno z najbardziej urokliwych 
miast Śląska. I nie chodzi tylko o wspania-
ły zamek (zob. s.49), lecz o wrażenie, jakie 
robi całe miasteczko. Pszczyński rynek zo-
stał wytyczony w XIII w. Od zawsze orga-
nizowano na nim jarmarki i festyny, świę-
towano ważne wydarzenia. Tak jest i dziś 
– prostokątny plac obramowany odre-
staurowanymi kamieniczkami z XVIII i XIX 
stulecia wciąż tętni życiem, choć targi już 
się na nim nie odbywają. Działają tu jed-
nak liczne restauracje i kafejki, a ustawio-
ne wokół rynku ławki zachęcają do odpo-
czynku. Na jednej z nich przysiadła nawet 
księżna Daisy (zob. s. 52).

Z rynku wybiega kilka wąskich uliczek, 
m.in. Piastowska, główny deptak Pszczy-
ny. Tak jak przed wiekami jest to najważ-
niejsze centrum handlowe miasta. Skle-
piki zajmują partery XVIII-wiecznych ka-
mienic, na murach niektórych można po-
dziwiać godła cechowe. Biały dom przy-
kryty gontowym dachem mieści intere-
sujące Muzeum Prasy Śląskiej (zob. s. 59). 
Dużo przyjemności dostarcza też spacer 
przez XIX-wieczną część miasta, gdzie 
wśród zieleni kryją się ładne wille i gma-
chy użyteczności publicznej.

będąc w Pszczynie, warto również odwie-
dzić skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej – 
zob. s. 64. 

Pszczyński zamek – zob. s. 49. 

Pszczyna nad Pszczynką 
Skąd się wzięła nazwa miasta? Wyjaśnienia 
bywały różne: od osady niejakiego Pleszki, 
od łacińskiego określenia plescitum, ozna-
czającego ogrodzony dla celów łowieckich 
rewir, lub od staropolskiego słowa pło, 
czyli „jezioro”. obecnie uważa się, że na-
zwa Pszczyny pochodzi od słowiańskiego 
słowa plszczyna, jakim określano podmo-
kłe miejsca. Rzeczywiście, kiedy powsta-
wały zamek i miasto, okolice te były ba-
gniste. Pszczynka, wbrew nazwie, jest rze-
ką sporej wielkości i przed wiekami wiosną 
często szeroko rozlewała swoje wody. Wy-

Pszczyna, fot.T.Renk (d.T.Gębuś)

Ławeczka księżnej Daisy w Pszczynie, 
fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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korzystano to, zakładając w okolicy wiele 
stawów. Kiedy zaś zakładano ogrody zam-
kowe, utworzono system małych jezior 
połączonych kanałami. Do dziś stanowią 
atrakcję Pszczyny.

Żywiec i jego rynek

Żywiec to miejscowość z długimi trady-
cjami – już na początku XIV w. ośrodek 
miał prawa miejskie. Najważniejszy plac 
miasta nie pamięta jednak aż tak daw-
nych dziejów, jego zabudowa powsta-
ła w XIX stuleciu. Kamieniczki zwartym 
szeregiem okalają kwadratowy plac, na-
dając mu przyjemny wygląd. W niewyso-
kiej zabudowie wzrok przyciąga niezwy-
kły ratusz. Półkoliste potrójne okna spra-
wiają, że gmach kojarzy się niektórym 
z synagogą, w rzeczywistości stanowią 
one nawiązanie do stylów romańskiego 
i gotyckiego. Najbardziej znaną budowlą 
rynku jest jednak przysadzista, kwadra-
towa dzwonnica. Pierwsza, drewniana, 
spłonęła podczas pożaru w 1721 r. Dwa 
lata później stała już obecna, kamienna. 
Do dziś jest to jedna z najchętniej uwiecz-
nianych budowli miasta. Wyłaniająca się 
zza niej smukła wieża należy do kościoła 
Narodzenia NMP (zob. s. 42).

Rynek od zawsze był sercem miasta, ten 
żywiecki na nowo odzyskał blask po re-
moncie w 2015 roku, fontanna z posą-
giem św. Florana otrzymała kształt, któ-
ry miała w XIX w., kiedy została ufundo-
wana. Cały plac jest zamknięty dla ruchu 
samochodowego. 

będąc w Żywcu, koniecznie należy odwie-
dzić zamek (a właściwie dwa zamki) – zob. s. 
46, oraz słynny browar – zob. s. 59. 

trąbka i trombita, czyli żywiecki 
hejnał
Żywiec ma swój hejnał. Rozlega się on co-
dziennie w południe z ratuszowej wieżycz-
ki. Melodia została skomponowana przez 
ojca Moniki brodki – Jana brodkę, który 

Rynek w Żywcu, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Domek Chiński w Żywcu, fot. P. Strykowski
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kieruje znanym zespołem folklorystycz-
nym Ziemia Żywiecka. Hejnał składa się 
z dwóch części. Pierwsza nawiązuje do kul-
tury mieszczan żywieckich i grana jest na 
trąbce, druga symbolizuje folklor tutej-
szych ziem i wykonywana jest na trombi-
cie. ta ostatnia to ludowy instrument dęty 
w kształcie długiej, 3–4-metrowej drew-
nianej rury, którego kiedyś używano na ha-
lach do porozumiewania się na odległość.

aRCHiteKtURa DReWNiaNa
budowle świeckie
Drewno, łatwe w obróbce i powszechnie 
dostępne, było przez długi czas podsta-
wowym materiałem budowlanym w te-
reniach górzystych. Chałupy i budynki 
gospodarcze wznoszono najczęściej na 
zrąb i kryto gontem, czyli szyndziołami – 
małymi deseczkami. Do budowy używa-
no zazwyczaj drewna gorszego gatunku, 
dlatego żywotność takich obiektów nie 
była duża. Do naszych czasów zachowa-
ło się niewiele wiekowych chałup. Najcen-
niejsze, w tym opisane poniżej, znalazły 
się na na Szlaku Architektury Drewnianej 
(zob. s. 81).

Skanseny, prawdziwe muzea budownictwa 
drewnianego – zob. s. 64.

Dom tkacza (bielsko-biała). Trady-
cje drewnianego domu, w którym mieści 
się Muzeum Dom Tkacza, sięgają połowy 
XVIII w. i od początku związane są z wy-
twórczością rzemieślniczą. W myśl zało-
żeń budowniczego przez szereg lat mie-
ściło się tu mieszkanie i warsztat sukien-
nika. W 1907 roku budynek przeszedł 
na własność Antoniego Polończyka i od 
tego czasu aż do II wojny światowej mie-
ścił się tutaj warsztat szewski. W okre-
sie powojennym budynek pełnił funk-
cję zwykłego domu czynszowego nale-
żącego do Wiktora Polończyka. Ostatni 
z właścicieli już w latach sześćdziesiątych 
XX wieku wyraził chęć przekazania zabu-
dowań miastu pod warunkiem, że zosta-
ną one przeznaczone na cele kulturalne. 
Nastąpiło to jednak dopiero w 1974 roku. 
Cztery lata póżniej Urząd Miasta przy-
dzielił te pomieszczenia Muzeum Okrę-
gowemu w Bielsku-Białej z przeznacze-
niem na Dom Tkacza. Poddasze budyn-
ku przeznaczono na ekspozycję strojów 
ludowych noszonych w okresie między-
wojennym w Bielsku i Białej oraz okolicy.

Dom tkacza, ul. Sobieskiego 51, bielsko-
biała, www.muzeum.bielsko.pl. Placów-

Dom Tkacza, fot. T.Renk (d.T.Gębuś)

Domek Chiński w Żywcu, fot. P. Strykowski
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ka jest oddziałem Muzeum Historycznego 
w bielsku-białej mieszczącego się w zamku 
Sułkowskich (zob. s. 44). 

Muzeum Stara Chałupa (Milówka). To 
prawdziwa perła tradycyjnego budow-
nictwa Żywiecczyzny. Chałupa zbudo-
wana na zrąb powstała, jak informuje na-
pis na belce stropowej, w 1739 r. Wiejska 
karczma, później dom mieszkalny, obec-
nie muzeum, od ponad 270 lat (!) otwiera 
swoje drzwi przed gośćmi. Według lokal-
nych przekazów w chałupie tej zatrzymał 
się król Jan Kazimierz podczas ucieczki 
przed Szwedami, miał tu także nocować 
Jan III Sobieski w drodze na Wiedeń. Wy-
strój wnętrza pochodzi z XIX w. Meble, 
drewniane naczynia, narzędzia gospo-
darcze pozwalają poczuć atmosferę gó-
ralskiej codzienności, a półmrok – przez 
maleńkie okna wpada niewiele światła – 
stwarza iluzję, że czas stanął tu w miejscu.

Muzeum Stara Chałupa, ul. Piastowska 1, 
Milówka. Po prawej stronie głównej drogi, 
na północ od centrum i skrzyżowania z dro-
gą do Koniakowa. 

Na zrąb i bez gwoździ, czyli: jak to 
się trzyma
Drewniane domy i świątynie to najczęściej 
obiekty o konstrukcji zrębowej (wieńco-
wej) – bale układano jeden na drugim, two-
rząc tzw. zręby, i łączono w narożnikach 
(węgłach) na różne sposoby, tak że klino-
wały się wzajemnie. Kształt belek bywał 
różny, oprócz okrąglaków stosowano po-
łowizny, czyli belkę przeciętą na pół, bel-
ki prostokątne lub prostokątne ze ścię-
tą krawędzią. Do łączenia drewna nie uży-
wano gwoździ, a jedynie dokładnie dopa-
sowywano sąsiadujące ze sobą elemen-
ty. Czasem, by wzmocnić konstrukcję, 
zwłaszcza gdy belki były długie, używano 
drewnianych kołków, które chroniły bier-
wiona przed przesunięciem.

Stara Karczma (Jeleśnia). Przykry-
ta ogromnym dachem stylowa modrze-
wiowa gospoda na jeleśniańskim rynku 
już z daleka przyciąga wzrok. Odkąd zo-
stała zbudowana, a było to w XVIII w., 
nieprzerwanie przyjmuje gości, oferu-
jąc regionalną strawę. Niemal od począt-
ku istnienia cieszy się popularnością, i to 
nie tylko wśród okolicznych mieszkań-
ców. Dwa wieki temu zatrzymywali się 

Leśniczówka w Złatnej, fot. arch. gminy Ujsoły
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w niej zarówno podróżujący pobliskim 
gościńcem kupcy, jak i zbójnicy, a gdy 
tych zabrakło, zaczęli przybywać włoda-
rze miast i wsi, przewodnicy oraz tury-
ści. Obszerne wnętrze dzieli na pół szero-
ka wybrukowana sień, do której niegdyś 
wjeżdżano bryczkami. Wtedy też każda 
strona gospody pełniła inną funkcję: na 
prawo (od rynku) znajdowała się część 
noclegowa, na lewo – podawano jedze-
nie. Dziś we wszystkich salach rozstawio-
ne są stoły zapraszające na biesiadę. Wy-
strój, prosty i skromny, jest typowo ludo-

wy – bibułkowe kwiaty, białe obrusy i sta-
re fotografie.

Stara Karczma, Rynek 12, Jeleśnia, www.
starakarczma.eu. 

Kościół w Jeleśni – zob. s. 43. 

Karczma Rzym (Sucha beskidzka). Po-
sadowiona na wysokiej kamiennej pod-
murówce okazała drewniana chałupa 
z charakterystycznymi podcieniami kró-
luje na suskim rynku od XVIII w., nie zwa-
żając na upływ czasu. Niegdyś, gdy na tu-
tejszym placu odbywały się końskie tar-
gi, w jej pomieszczeniach dobijano tar-
gu i oblewano udane transakcje. Pokaź-
ne drzwi wiodą do obszernej sieni, skąd 
przechodzi się do sali restauracyjnej lub 
kawiarnianej. Wystrój (kompozycje bi-
bułkowe, wieńce dożynkowe, ozdoby 
wieszane pod stropem) oraz menu czer-
pią z tradycji górali żywieckich i babio-
górskich. Nie brakuje też, co oczywiste, 
odniesień do legendy o Panu Twardow-
skim (zob. ramka), którą rozsławił Adam 
Mickiewicz w balladzie Pani Twardowska. 
Nawiązuje do niej także znajdująca się 
przed karczmą fontanna w kształcie koń-

Karczma Rzym, fot.J.Kociołek

Karczma Rzym, fot. J.Kociołek 
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skiej podkowy z koniem herbowym i peł-
niącymi funkcję rzygaczy głowami Twar-
dowskiego oraz Mefistofelesa.

Karczma Rzym, Rynek 1, Sucha beskidzka, 
www.karczma-rzym.com. 

będąc w Suchej, koniecznie trzeba odwie-
dzić tamtejszy zamek (s. 47) i zespół kościel-
no-klasztorny (s. 43).

ta karczma Rzym się nazywa
Któż nie zna legendy o czarnoksiężniku 
twardowskim, który w zamian za sławę, 
młodość i bogactwo, duszę diabłu zaprze-
dał? Czart miał mu służyć we wszystkim, 
a w stosownym czasie, gdy czarnoksięż-
nik zawita do Rzymu, przybyć po to, co mu 
się należało. twardowski myślał, że diabła 
przechytrzył, do Rzymu nie zamierzał je-
chać, któregoś wieczoru trafił jednak do 
karczmy, której nazwy nie zauważył. tam 
właśnie stanął przed nim czart i wypowie-
dział słynne słowa: „ta karczma Rzym się 
nazywa… Kładę areszt na waszeci”.

budowle sakralne
Strzelista linia dachu, smukła bryła, ma-
sywna wieża… Malowniczo wpisane 
w krajobraz drewniane kościółki nie-

zmiennie zachwycają, a perfekcja ich bu-
downiczych zadziwia. Wznoszone z mo-
drzewiowych lub jodłowych belek, które 
dokładnie okorowywano i porządnie su-
szono, z dachem krytym gontem i malut-
kimi okienkami wycinanymi tylko w ścia-
nie południowej, są świątyniami oriento-
wanymi – ustawionymi wejściem na za-
chód, a ołtarzem w kierunku wschodnim. 
Początkowo nie pokrywano ich żadnych 
materiałem osłonowym, dopiero później 
pojawiło się ocieplenie w postaci desz-
czułek i desek, zwane oszalowaniem. Do 
wnętrza prowadziły zawsze dwa wej-
ścia: główne, w zachodniej ścianie nawy, 
i boczne, w środku jej ściany południowej. 
W Beskidach można podziwiać wie-
le wspaniałych drewnianych świątyń. 
Większość z nich znalazła się na Szlaku 
Architektury Drewnianej (zob. s. 81).

Kościoły są otwarte podczas mszy świę-
tych. od maja do września niektóre są udo-
stępniane zwiedzającym w ramach progra-
mu otwarty Szlak architektury Drewnia-
nej – zob. s. 81. 

Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach
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Soboty nie tylko w soboty
Drewniane kościoły często obiegają sobo-
ty, czyli niskie podcienia. ten charaktery-
styczny element, wpływający na malow-
niczość bryły i mocno osadzający ją w zie-
mi, wykształcił się z zadaszeń i miał chro-
nić podmurówkę przed zawilgoceniem. 
W podcieniach składowano też kościelne 
sprzęty. około XVii w. soboty zaczęły peł-
nić jeszcze jedną funkcję: prowizoryczne-
go schronienia dla ludzi przybywających 
do kościółków z daleko położonych miejsc. 
Parafie były wówczas znacznie rozleglejsze 
niż dzisiaj, a świątyń było o wiele mniej, aby 
zdążyć na niedzielną mszą, należało więc 
wyruszyć z domu dużo wcześniej.

Kościół św. barbary (bielsko-biała, 
Mikuszowice Krakowskie). Choć miku-
szowicka dzielnica znajduje się daleko od 
centrum, warto do niej zawitać – wzno-
szący się tu modrzewiowy kościółek na-
leży do architektonicznych perełek re-
gionu. Świątynię wzniesiono pod koniec 
XVII w. na miejscu wcześniejszej, która 
spłonęła, natomiast przysadzistą wie-
żę dostawiono znacznie później, bo do-
piero w XIX stuleciu. Spośród innych 
tego typu budowli kościółek wyróżnia się 

strzelistym dachem i zamkniętymi so-
botami. Świątynia nie jest też oriento-
wana. Skromna bryła kryje wnętrze po-
kryte bogatą XVIII-wieczną polichro-
mią obrazującą legendę o św. Barbarze. 
W ołtarzu głównym znajduje się kopia 
XV-wiecznego tryptyku – cenny oryginał 
przeniesiono do Muzeum Narodowego 
w Krakowie. 

Kościół św. barbary, ul. Cyprysowa 25, Mi-
kuszowice Krakowskie, bielsko-biała. 6 km 
od centrum miasta.

Centrum bielska-białej – zob. s.  28.

Zamek Sułkowskich – zob. s. 44.

Kościół św. Marcina (ćwiklice). To je-
den z najstarszych zachowanych na Ślą-
sku drewnianych kościółków, a może 
wręcz najstarszy. Jeszcze do niedaw-
na uważano, że został wzniesiony pod 
koniec XVI w., przeprowadzone bada-
nia wykazały jednak, że ma ponad 100 
lat więcej – powstał w połowie XV stule-
cia. Z późniejszego okresu pochodzą tyl-
ko wieża (XVII w.) i kaplica (XIX w.). Od-
krycia, że kościół jest dużo starszy niż 

Kościół pw. św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)



38 B E S K I D Y  I  O K O L I C EKościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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sądzono, dokonano podczas prac kon-
serwatorskich – w 2010 r. budowla bar-
dzo ucierpiała w wyniku powodzi i trzeba 
było rozpocząć kosztowny remont, któ-
ry jeszcze się nie zakończył. Obecnie od-
nawiane są unikatowe polichromie po-
krywające ściany świątyni. Cenny gotyc-
ki tryptyk, który zdobił wnętrze, tym-
czasowo został przeniesiony do Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie. 

Kościół św. Marcina, ul. gen. Zawadzkiego 
9, ćwiklice. 4 km od Pszczyny. 

Kościół św. św. Piotra i Pawła (Lacho-
wice). Drewniany kościół w Lachowicach 
powstał w XVIII w. Jest jednym z najcen-
niejszych zabytków drewnianej archi-
tektury sakralnej, kandydował zresztą 
do wpisania na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO. Ostatecznie na nią nie trafił, 
ale tylko z racji wieku – wybrano obiek-
ty najstarsze, XV–XVI-wieczne. Niemal 
cały kościół otaczają wydatne soboty, 
w których wiszą malowane stacje dro-
gi krzyżowej. Masywną wieżę wieńczy 
zgrabna metalowa bania. Wyposażenie 
kościoła pochodzi z XIX w., a urokliwy na-
strój wnętrza podkreśla ciemnoniebie-
skie sklepienie z namalowanymi złotymi 
gwiazdami.

Kościół św. św. Piotra i Pawła, Lachowice 
178. 10 km od Suchej beskidzkiej. 

odpędzić burzę, czyli dzwonnice 
loretańskie
W niektórych wsiach i przysiółkach sto-
ją jeszcze nadszarpnięte zębem czasu 
dzwonnice loretańskie. Niegdyś stanowiły 
nieodłączny element górskich miejscowo-
ści – wierzono, że zawieszony w nich dzwo-
nek odpędzał płanetników, czyli demony, 
które ciągnęły burzowe chmury. Skutecz-
ność dzwonnic była ponoć bardzo duża, 
jeśli tylko dzwonienie rozpoczęto, zanim 

burza rozpętała się na dobre. Z dzwonnic 
tych korzystano także, wzywając na Anioł 
Pański czy ostrzegając przed pożarem. 
Nigdy nie używano ich jednak, by oznajmić 
czyjąś śmierć – dzwonnica straciłaby wów-
czas swoją moc odpędzania płanetników.

Proste, drewniane dzwonnice powoli zni-
kają z beskidzkiego krajobrazu. Zachowały 
się m.in. w Stryszawie – w osiedlach Rozto-
ki oraz Wsiórz, w Zawoi-Czatoży i w Grze-
chyni. Konstrukcja tego typu znajduje się 
też w skansenie w Sidzinie (zob. s. 65).

Kościół Świętych apostołów Szymo-
na i Judy tadeusza (Łętownia). Kościół 
w Łętowni jest jednym z największych 
drewnianych obiektów w Beskidach. Po-
chodzi z XVIII w. i jak większość tego typu 
świątyń został zbudowany w konstrukcji 
zrębowej (zob. s 34). Zgrabną bryłę zdobi 
duża masywna wieża zwieńczona bania-
stym hełmem, a do prostokątnej nawy 
przylegają dwie kaplice boczne. Nie-
mal całe wyposażenie kościoła pochodzi 
z XVIII w. Ściany pokrywają piękne XVIII-
wieczne polichromie o motywach roślin-
no-architektonicznych. 

Kościół Świętych apostołów Szymona i Judy 
tadeusza, Łętownia 99. 7 km od Jordanowa. 

Kościół Podwyższenia Krzyża Święte-
go (Stara Wieś). Położona na wzniesie-
niu, w otoczeniu wyniosłych drzew XVI-
-wieczna świątynia wygląda niezwykle 
malowniczo. To jeden z najstarszych 
drewnianych kościółków na Śląsku, prze-
pięknie odrestaurowany. Jeszcze na po-
czątku XXI w. straszył dachem pokrytym 
eternitem, dziś – tak jak trzeba – w jego 
bryle króluje drewno, jedynie baniasty 
hełm zrobiony jest z blachy. Do świątyni 
prowadzą kamienne schody, a wydatne 
soboty mieszczą stacje drogi krzyżowej. 
Skromny z zewnątrz, kościółek zadziwia 
bogato zdobionym wnętrzem. Niepo-
wtarzalny różowo-niebiesko-złoty wy-
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strój utrzymany jest w stylu barokowo-
-rokokowym. Tylko w ołtarzu głównym 
znajduje się obraz Matki Boskiej ze świętą 
Katarzyną i świętą Barbarą datowany na 
początek XVI w. Późnogotyckie są tak-
że drewniane portale łączące zakrystię 
z prezbiterium oraz portal w południo-
wym wejściu do nawy – wyprofilowane 
w kształcie oślego grzbietu. Kościół wy-
grał plebiscyt na najpiękniejszą świątynię 
w okolicy Bielska-Białej. 

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 
ks. Wojtyłki 3, Stara Wieś. 12 km od biel-
ska-białej. 

Kościół Świętych apostołów Szymona 
i Judy tadeusza (Łodygowice). Malow-
niczo usytuowany na wzniesieniu pośród 
starych drzew łodygowicki kościół zadzi-
wia rozmiarami – w porównaniu z inny-
mi drewnianymi świątyniami jest ogro-
my. Wzniesiono go w XVII w. i kilka razy 
powiększano, dobudowując m.in. kapli-
ce boczne. Żeby dostać się do kościoła, 
trzeba pokonać 56 stromych kamiennych 
schodów, z ich szczytu rozciąga się jed-
nak piękna panorama Beskidu Śląskiego. 
Dosyć ciężką, ale harmonijną bryłę świą-
tyni okalają soboty, których podłogę wy-
łożono kamiennymi płytami. Wnętrze 
ujmuje ładną polichromią, pastelowymi 
kolorami i złoceniami oraz bogactwem 
wyposażenia – jest tu aż osiem ołtarzy.

Kościół Świętych apostołów Szymona i Judy 
tadeusza (zob. zdjęcie s.36) , al. Jana Pawła 
ii 3, Łodygowice. 15 km od bielska-białej, 
8 km od Żywca.

Kościół św. Klemensa Papieża (Miedź-
na). Kościół wzniesiono w XVII w., a 100 
lat później powiększono, gdyż nie był już 
w stanie pomieścić wszystkich wiernych. 
Przebudowa nadała mu unikalny wygląd, 
zaburzyła bowiem proporcje typowe dla 

drewnianych wiejskich świątyń. Prezbi-
terium i wieża „zginęły” na tle wydłużo-
nej nawy, którą musiano doświetlić do-
datkowymi oknami. Jej wnętrze stało się 
dzięki temu jasne i przestronne. Płaski 
strop zdobią malowidła imitujące kase-
tony. Wystrój pochodzi z XVIII w. Cieka-
wie wyglądają soboty kościoła – znajdują 
się w nich niewielkie bramki z baniastymi 
hełmami krytymi gontem. 

Kościół św. Klemensa Papieża, ul. Wiejska 
47, Miedźna. 10 km od Pszczyny. 

Kościół św. Klemensa Papieża i Mę-
czennika (Zawoja). Świątynia w Zawoi 
pochodzi z XIX w. i wyglądem odbiega 
od wizerunku tradycyjnego drewnia-
nego kościółka polskiego, nawiązuje 
bowiem do wzorów niemieckich – tyrol-
skich. Została wzniesiona w konstrukcji 
ramowej, a nie zrębowej, w dodatku 
wzmocnionej elementami żeliwnymi, 
gdzie stropy wspierają się na żelaznych 
kolumnach. Pozwoliło to nadać świątyni 
formę trójnawowej bazyliki (nawa głów-
na jest wyższa od naw bocznych), bar-
dzo rzadko spotykaną wśród kościołów 
drewnianych. Wyposażenie pochodzi 
z XVIII w., a całe wnętrze zdobi polichro-
mia z 1930 r.

Kościół św. Klemensa Papieża i Męczenni-
ka, Zawoja 123. W centrum wsi. 

inne drewniane kościoły 
w beskidach
W okolicach Pszczyny warto zobaczyć tak-
że drewniane kościółki w Grzawie (XVi w.), 
Górze (XVi w.) i bielowicku (XVi–XiX w.). 
W pobliżu bielska-białej i Żywca ciekawe 
świątynie, oprócz opisanych, zachowały 
się w Cięcinie (XVi w.), Gilowicach (XVi w.) 
i Szczyrku (XViii w.), a w okolicy oświę-
cimia – w osieku (XVi w.) i Jawiszowicach 
(XVii w.). Wszystkie znajdują się na Szlaku 
architektury Drewnianej.
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budowle sakralne
Kościół św. Stanisława (bielsko-bia-
ła). To najstarsza bielska świątynia – pa-
mięta XIV w. Znajduje się w Starym Biel-
sku, dzielnicy, która obejmuje zasięgiem 
najstarszą część miasta. Według prze-
kazów kościół został zbudowany na miej-
scu XII-wiecznej budowli, co wydaje się 
prawdopodobne – podczas remontu pod 
posadzką nawy odkryto tajemniczą ka-
mienną konstrukcję, być może funda-
ment poprzedniczki. Kościółek, wznie-
siony z kamienia łamanego i cegły, ma ce-
chy typowej wiejskiej gotyckiej świąty-
ni – skromną bryłę, wąskie, ostrołuko-
we okna z maswerkami (ażurowymi ele-
mentami dekoracyjnymi wykonanymi 
w kamieniu) i małe szkarpy. Wieża, do-
stawiona w XV w., kryje dzwon z 1555 r. 
W kościele zachował się XVI-wieczny oł-
tarz w formie tryptyku z przedstawie-
niem żywota św. Stanisława. Odsłonię-
to też fragmenty polichromii z końca XIV 
stulecia. Ogromne wrażenie robi prezbi-
terium, zwłaszcza jego sklepienie zdobio-
ne malowanymi kasetonami i rozetami.

Kościół św. Stanisława, ul. św. Stanisława 
6, bielsko-biała, www.stanislawbielsko.pl. 

W poszukiwaniu pra-bielska
około 3 km od centrum bielska znajdują się 
pozostałości średniowiecznego grodziska 
– osady, w której od Xii do XiV w. mieszkali 
hutnicy, kowale, cieśle i garncarze. to naj-
starszy ślad osadnictwa na terenie dzisiej-
szego miasta. Gród otoczony był podwój-
nym wałem z fosą, których ślady zachowa-
ły się do naszych czasów. osada została do-
szczętnie zniszczona przez pożar w 1400 r., 
nieco wcześniej w jej sąsiedztwie rozwinę-
ła się wieś Stare bielsko. obok grodziska 
wiedzie zielony Szlak 700-lecia bielska za-
czynający się przy dworcu PKP. 

Katedra św. Mikołaja (bielsko-biała). 
W obrębie dawnych murów miejskich 
wznosi się monumentalna katedra św. 
Mikołaja. Jej początki sięgają XV w.  Go-
tycki kościół był wielokrotnie przebudo-
wywany, a obecny kształt zawdzięcza 
wiedeńczykowi Leopoldowi Bauerowi, 
uczniowi najsłynniejszego secesyjnego 
architekta Ottona Wagnera. Przebu-
dowa przeprowadzona przez Bauera 
na początku XX w. wzbogaciła kościół 
o charakterystyczną 61-metrową wieżę. 
Obecnie to jeden z symboli miasta, jego 

Wnętrze kościoła Narodzenia NMP, fot.T. Renk (d.T. Gębuś)
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znak rozpoznawczy. W obszernym, ja-
snym wnętrzu niezwykłe wrażenie robią 
bajecznie kolorowe secesyjne witraże. 
Patron kościoła – św. Mikołaj, który ra-
tował od utonięcia rozbitków na morzu, 
ale też opiekował się ludźmi chorymi 
i biednymi – jest również patronem Biel-
ska-Białej.

Katedra św. Mikołaja, pl. św. Mikołaja 16, 
bielsko-biała, www.katedra.bielsko.pl. 
W pobliżu starego rynku, dojście ulicami 
Kościelną lub Schodową.

Kościół Narodzenia NMP (Żywiec). Ży-
wiecka konkatedra została wzniesiona 
w XV w., 100 lat później przebudowano 
ją w stylu renesansowym, a w XVIII stule-
ciu otrzymała barokowy wystrój wnętrz. 
Strzelistą, 60-metrową wieżę zdobioną 
u szczytu arkadową galerią wzniesiono 
pod koniec XVI w. To pod nią znajduje się 
główne wejście do świątyni. Najcenniej-
szym zabytkiem, jaki można zobaczyć 
w niewielkim, ciemnym wnętrzu ema-

nującym spokojem jest późnogotycka 
drewniana płaskorzeźba przedstawiają-
ca Zaśnięcia Matki Boskiej. Niegdyś sta-
nowiła ona część ołtarza głównego, dziś 
znajduje się w bocznym, co nie umniejsza 
jej znaczenia.

Kościół NMP, ul. Zamkowa 6, Żywiec, www.
parafiazywiecka.net. W pobliżu rynku. 

Kościół św. Mikołaja, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Katedra św. Mikołja, 
fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Kościół św. Mikołaja (Rychwałd). Ry-
chwałdzki kościół zbudowano w XVIII w. 
na miejscu znacznie starszego, drewnia-
nego, który przeniesiono do Gilowic (stoi 
tam do dziś). Wzniesienie nowej świąty-
ni wymusił wzrastający ruch pielgrzym-
kowy – co roku do Rychwałdu przybywa-
ło coraz więcej wiernych pragnących po-
modlić się u stóp słynącego z cudów ob-
razu Matki Boskiej. Barokowy kościół 
z zewnątrz prezentuje się skromnie, jego 
wnętrze oszałamia jednak przepychem. 
Dekoracja stiukowa, piękne malowidła 
ścienne, polichromia na sklepieniu, rzeź-
by i obrazy… – trudno zdecydować, na 
czym zatrzymać wzrok. Najcenniejszym 
elementem wystroju wnętrza jest póź-
nobarokowy, drewniany ołtarz główny, 
w którym w bogatej ramie umieszczono 
cudowny obraz. Pozostałe wyposażenie 
nie jest tak wiekowe, tworzy jednak inte-
resującą, niezwyczajną całość.

Kościół św. Mikołaja, Sanktuarium Maryj-
ne, ul. Franciszkańska 1, Rychwałd, www.
rychwald.franciszkanie.pl. 6 km od Żywca. 

Cudowny obraz Matki bożej
Namalowany na lipowej desce cudowny 
obraz Matki bożej Rychwałdzkiej pocho-
dzi z XV w. W 1644 r. tutejszej parafii poda-
rowała go Katarzyna Komorowska, wła-
ścicielka Ślemienia. Wizerunek od same-
go początku otaczany był przez wiernych 
wielką czcią; pierwszy cud odnotowano 
już w 1647 r. – dzierżawczyni dworu w Ry-
chwałdzie została uzdrowiona ze szpecą-
cej blizny na twarzy. od tego czasu do ry-
chwałdzkiego kościoła zaczęli pielgrzymo-
wać potrzebujący. Uwielbienie obrazu było 
tak duże, że biskupim dekretem uznano go 
za cudowny. 

Kościół św. Wojciecha (Jeleśnia). Sto-
jący przy jeleśniański rynku kościół po-
chodzi z przełomu XVII i XVIII w., a został 
zbudowany na miejscu starszej, drewnia-

nej świątyni, która spłonęła. W jego bry-
le króluje kwadratowa wieża zwieńczo-
na kopulastym hełmem. Jasne wnętrze, 
oświetlane przez duże okna, jest proste 
i surowe. Do najcenniejszych elementów 
wyposażenia należą rokokowy ołtarz 
główny oraz chrzcielnica i ambona.

Kościół św. Wojciecha, Rynek 2, Jeleśnia, 
www.diecezja.bielsko.pl. 15 km od Żywca.

Zespół kościelno-klasztorny (Sucha 
beskidzka). Suski zespół, podobnie 
jak zamek (zob. s. 47), ufundował Piotr 
Komorowski, właściciel Suchej. Z jego 
polecenia na pagórku zwanym Wesoła 
wzniesiono na początku XVII w. kościół 
i niewielki klasztor, do którego sprowa-
dzili się kanonicy regularni laterańscy. 
Dodatkowo suski pan ufundował siedem 
kaplic, z których do naszych czasów prze-
trwały tylko trzy. Z czasem kościół stał się 
za mały dla stale wzrastającej liczby wier-
nych i na przełomie XIX i XX w. wybudo-
wano obok niego drugi, o wiele większy. 

Stary kościół w Suchej, fot. J.Kociołek
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Niewielki stary kościółek nie ma wieży, 
a o jego sakralnym przeznaczeniu in-
formuje sygnaturka na dachu. Wśród 
barokowo-rokokowego wyposażenia 
zwracają uwagę drewniane ołtarze. 
Ładnie prezentuje się też polichromia 
na sklepieniu. W krypcie pod prezbite-
rium pochowano Piotra Komorowskie-
go i członków jego rodziny. Kościółek 
łączy się arkadą z budynkiem dawnego 
klasztoru (obecnie plebania). Jej przednią 
ścianę zdobią dwie cenne renesansowe 
tafle majolikowe. Kanoników nie ma 
w zespole od 1782 r., kiedy zakon w wyni-
ku reform wprowadzonych przez cesarza 
Józefa II, uległ kasacie. 
Nowy kościół, o potężnej ceglanej bryle, 
zdobi wysoka wieża. Cała budowla, zdo-
biona kamiennymi detalami, z wysokimi 
dzielonymi oknami, robi ogromne wraże-
nie. Podobnie jak jej przestronne wnętrze. 

Zespół kościelno-klasztorny, ul. Kościelna 3, 
Sucha beskidzka, www.parafiasucha.pl. 

Miejski Szlak Historyczny
Najlepszym sposobem na poznanie zabyt-
ków i ciekawych miejsc w Suchej beskidz-
kiej jest spacer Miejskim Szlakiem Histo-
rycznym oznakowanym biało-niebieski-
mi kwadratami. Na trasie wędrówki przy 
najważniejszych obiektach ustawiono ta-
blice. Szlak zaczyna się na stacji kolejowej 
i kończy się w jej pobliżu, przy drewnianych 
willach dworskich.

Kościół św. św. Wojciecha i Jerzego 
(Zator). To perła ziemi oświęcimskiej. 
Gotycki kościół, pamiętający XIV w., zo-
stał wymurowany z kamienia (dolne par-
tie) i cegły (górne partie), a liczne prze-
budowy nie wpłynęły znacząco na jego 
styl. Schodkowy szczyt został „ucięty” 
w połowie czworoboczną wieżą, co na-
daje świątyni nietypową formę. Wnę-

trze, niezwykłe połączenie bardzo sta-
rego z mniej starym, zachowało gotyckie 
prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym 
oraz bogato zdobiony portal południo-
wy. Cennymi zabytkami są chrzcielni-
ca z XV w. i dzwony z XV i XVI w. Na ścia-
nach odsłonięto fragmenty gotyckiej po-
lichromii. Obok kościoła znajduje się gro-
bowiec – w kształcie antycznego sarko-
fagu – księżnej Apolonii Poniatowskiej, 
właścicielki zatorskich dóbr na przełomie 
XVIII i XIX stulecia.

Kościół św. św. Wojciecha i Jerzego, pl. Ko-
ściuszki 3 (rynek), Zator, www.parafiaza-
tor.pl. 

Żydowski oświęcim
Przed ii wojną światową oświęcim zwano 
miastem żydowskim. Mieszkało w nim nie-
mal 7 tys. Żydów, co stanowiło blisko 60% 
ogółu mieszkańców. W tragiczny sposób 
kres tym czasom położyły wojna i Holo-
caust. Dziś pamięć o oświęcimskich Żydach 
przywraca Centrum Żydowskie. Dzięki 
niemu została odnowiona jedyna synago-
ga, która przetrwała rządy hitlerowców 
w oświęcimiu – Chewra Lomdej Misznajot 
(„Stowarzyszenie Studiujących Misznę”). 
Można ją zwiedzać, podobnie jak Muzeum 
Żydowskie mieszczące się w dawnym ba-
bińcu, przybliżające historię lokalnej spo-
łeczności i prezentujące przedmioty po-
chodzące ze zniszczonej w 1939 r. Wielkiej 
Synagogi, które odnaleziono podczas prac 
archeologicznych.

Synagoga i Muzeum Żydowskie, pl. ks. 
Skarbka 5, oświęcim, www.ajcf.pl. 

Zamki i pałace
Zamek Sułkowskich (Muzeum Histo-
ryczne w bielsku-białej). Wznoszą-
cy się w centrum Bielska-Białej zamek, 
zwany popularnie od nazwiska ostatnich 
właścicieli zamkiem Sułkowskich, zbu-
dował w XIV w. książę cieszyński Przemy-
sław I Noszak. Według legendy wcześniej 
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znajdował się w tym miejscu gródek roz-
bójników napadających na kupców, a po-
tem zameczek myśliwski Piastów cie-
szyńskich. Zanim zamek uzyskał obecny 
eklektyczny wygląd, był kilka razy rozbu-
dowywany – ostatnia wielka przebudo-
wa miała miejsce w 2. poł. XIX w. Sułkow-
scy przybyli tu w 1752 r., kiedy polski ma-
gnat hrabia Aleksander Józef Sułkowski 
nabył okoliczne ziemie. Familia władała 
Bielski zamek należał do tej familii przez 
193 lata, po II wojnie światowej wszystko 
przejęło państwo. Dziś otynkowany na 
biało, górujący nad okolicą zamek wciąż 
przyciąga wzrok. Malowniczo wygląda-
ją zwłaszcza kwadratowa wieża z krene-
lażem oraz narożna sześcioboczna wie-
życzka. Wieczorem specjalnie zamonto-
wane oświetlenie wydobywa z ciemno-
ści wszystkie detale architektoniczne bu-
dowli. 
W zamku ma swoją siedzibę Muzeum Hi-
storyczne w Bielsku-Białej. Aby zwiedzić 
ekspozycje, trzeba przejść przez dzie-
dziniec, który jest atrakcją sam w so-
bie – w 2014 r. został przykryty finezyj-
nym szklanym dachem. Zbiory muzeum 

obejmują różne dziedziny – etnografię, 
sztukę, historię miasta… Wielbicieli daw-
nej broni skusi zbrojownia i pokój myśliw-
ski, wszystkich – efektowne lapidarium, 
gdzie odsłonięto dawne mury, pokaza-
no detale architektoniczne i polichromie.

Zamek Sułkowskich, Muzeum Historyczne 
w bielsku-białej, ul. Wzgórze 16a, bielsko-
biała, www.muzeum.bielsko.pl.

oddziały muzeum: Dom tkacza – zob. s. 33, 
Stara Fabryka – zob. s. 56. 

Zamek Sułkowskich, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Zamek Sułkowskich, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Willa malarza, czyli Fałatówka
Muzeum Juliana Fałata, jednego z najwy-
bitniejszych polskich akwarelistów, mieści 
się w zabytkowej willi w bystrej. Malarz, 
który uwielbiał górskie pejzaże, zbudował 
tu dom z pracownią i w 1910 r. wraz z żoną 
i dziećmi zamieszkał w nim na stałe. beski-
dy i krajobraz bystrej pojawiły się w wielu 
jego pracach. Na ekspozycję prezentowa-
ną w Fałatówce składają się obrazy i foto-
grafie artysty oraz dokumenty związane 
z nim i jego rodziną. W jednym z pokoi za-
aranżowano pracownię malarską za szta-
lugami mistrza, stolikiem na przybory ma-
larskie i podróżną walizką, która towarzy-
szyła mu podczas niezliczonych wędrówek 
i wypraw plenerowych.

Fałatówka, filia Muzeum Historycznego 
w bielsku-białej, ul. Juliana Fałata 34, by-
stra Śląska. 6 km od bielska-białej. 

Ruiny zamku Wołek
Na stokach bujakowskiego Gronia w be-
skidzie Małym można odnaleźć ruiny śre-
dniowiecznego zamku. Warownię zbudo-
wano w połowie XiV w., należała do książąt 
oświęcimskich. Mniej więcej 100 lat póź-
niej zamek dostał się w ręce polskiego kró-
la Kazimierza Jagiellończyka i dobrze pro-
sperował. Następni królowie już się nim 

jednak nie interesowali, z czasem popadł 
więc w ruinę. 

Na płaskim owalnym szczycie wzgórza, 
które zostało specjalnie zniwelowane, by 
utworzyć platformę pod zamek z dziedziń-
cem, zachowały się resztki murów oraz 
fragmenty fosy i wałów. Nie są to spekta-
kularne ruiny, raczej kilka kamieni i cegieł, 
ale miejsce ma swój urok – otoczone lasem, 
z ładnymi widokami na okolicę. W pobliżu 
nie biegnie żaden szlak, dojechać w okoli-
ce wzgórza można samochodem, kierując 
się na rondzie w Kobiernicach na Porąbkę 
– odbicie w jedną z lokalnych dróg wskazuje 
kierunkowskaz.

Stary i Nowy Zamek w Żywcu (Mu-
zeum Miejskie). To najbardziej malow-
nicze miejsce w Żywcu – w rozległym 
parku zapraszają w swoje progi dwie 
rezydencje. Ich historia nierozerwalnie 
wiąże się z dziejami Żywca i Żywiec-
czyzny. W XV w. wznosiły się tu wieża 
mieszkalna i kilka drewnianych zabu-
dowań, kiedy jednak okolice dostały się 
w ręce Komorowskich herbu Korczak, 
niewielka warownia została zamieniona 
w obronny zamek z czterema basztami. 

Fałatówka, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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W XVI w. właściciele przebudowali go 
w renesansową budowlę z arkadowym 
dziedzińcem, który zachował się do dziś 
i niezmiennie zachwyca swych gości. Ta 
część założenia nazywana jest obecnie 
Starym Zamkiem. 
W kolejnym stuleciu dobrami żywieckimi 
zarządzali Wazowie, a jeszcze później ród 
Wielopolskich. Ci ostatni rozbudowa-
li zamek, tworząc barokową rezydencję 
o charakterze pałacowym. Założyli też 
wokół niej rozległy park. Ostatnimi waż-
nymi dla dziejów posiadłości właścicie-
lami byli Habsburgowie. Im zawdzięcza-
my istnienie drugiej tutejszej rezyden-
cji – Pałacu Habsburgów, zwanego No-
wym Zamkiem. Klasycystyczny budynek 
powstał w wyniku przebudowy oficyn 
otaczających Stary Zamek, później do-
budowano do niego jeszcze jedno skrzy-
dło – pawilon rozrywkowy z salą balową, 
zwaną Salą Lustrzaną.
Na tereny zamkowe wchodzi się przez 
jedną z barokowych bram. W obu obiek-
tach znajdują się wystawy Muzeum Miej-
skiego. W Starym Zamku można zoba-

czyć m.in. ekspozycje dotyczące historii 
i tradycji Żywca oraz kultury ludowej Ży-
wiecczyzny – ta ostatnia wystawa sta-
nowi uzupełnienie Szlaku Architektury 
Drewnianej. Jest tu także ekspozycja ar-
cheologiczna. W jednej z sal pokazywa-
ne są rzeźby nieżyjącego już Stanisława 
Sikory, znanego artysty ze Stryszawy, 
a na piętrze – sztuka sakralna. W zamko-
wej stajni urządzono wystawę dotyczą-
cą fauny Żywiecczyzny. W Nowym Zam-
ku znalazły przystań niektóre eksponaty 
parku miniatur.

Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, 
ul. Zamkowa 2, Żywiec, www.muzeum-zy-
wiec.pl.

Zamek w Suchej beskidzkiej (Mu-
zeum Miejskie). Najcenniejszym su-
skim zabytkiem jest renesansowy 
zamek nazywany często Małym Wawe-
lem, od arkadowego dziedzińca, który 
przypomina ten na zamku krakowskim. 
Założenie – budowlę otacza uroczy park 
z XIX-wieczną oranżerią – znajduje się 
u stóp góry Jasień, przy starej drodze do 

Pałac Habsburgów w Żywcu, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)



48 B E S K I D Y  I  O K O L I C E

Wadowic. Pierwszą budowlę, drewnia-
no-kamienną, wzniósł w tym miejscu 
w połowie XVI w. Kacper Suski, ówcze-
sny właściciel Suchej. Pół wieku później 
Piotr Komorowski, kolejny właściciel 
tutejszych dóbr, zamienił ją w piękną 
renesansową rezydencję magnacką, 
wzorowaną właśnie na zamku królew-
skim w Krakowie. Wykorzystał przy 
tym częściowo starszą budowlę, wpi-
sując ją w południowe skrzydło zamku. 
Dzieła dokończyła Anna Wielopolska 
– w XVIII w.  na jej polecenie dostawio-
no do rezydencji dwie wieże i założo-
no park. Kolejni właściciele – Braniccy 
– odrestaurowali posiadłość i zmienili 
ją w skarbnicę wiedzy (zob. ramka). 
W pewien sposób ich dzieło jest kon-
tynuowane –zamek stanowi obecnie 
centrum życia społeczno-kulturalnego 
miasta. Na dziedzińcu i w salach zamko-
wych organizowane są różne wystawy 
i koncerty, działa tu ośrodek kultury, 
hotel i restauracja, a swoją siedzibę ma 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.

Ekspozycja historyczna Muzeum Miej-
skiego mieści się na parterze i piętrze po-
łudniowo-wschodniego skrzydła. 
Oprócz krużganków można obejrzeć np. 
Salę Rycerską i kaplicę w wieży zegaro-
wej. Dział etnograficzny z kolekcją re-
gionalną znajduje się Domku Ogrodni-
ka w zachodniej części parku (200 m od 
zamku).

Muzeum Miejskie Suchej beskidzkiej, ul. 
Zamkowa 1, Sucha beskidzka, www.mu-
zeum.sucha-beskidzka.pl.

będąc w Suchej, warto zobaczyć zespół ko-
ścielno-klasztorny (zob. s. 43) i odwiedzić 
karczmę Rzym (zob. s. 35). 

Skarbnica wiedzy, czyli biblioteka 
branickich
Na przełomie XiX i XX w. suski zamek mógł 
się pochwalić jedną z największych kolekcji 
biblioteczno-muzealnych na ziemiach pol-
skich. Jej tworzenie zapoczątkował alek-
sander branicki – w 1866 r. założył w su-
skim zamku bibliotekę i systematycznie 
ją powiększał, odkupując księgozbiory od 
znakomitych bibliofilów. Dzieło ojca kon-
tynuował syn – Władysław, wzbogacając 

Wschodnie wieże w zamku w Suchej Beskidzkiej, fot. J.Kociołek
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zbiory o pamiątki historyczne i dzieła sztu-
ki oraz cenne rękopisy. bibliotekę można 
było zwiedzać, organizowano w niej od-
czyty i wystawy. Przed wybuchem ii wojny 
światowej wnuk Władysława nakazał wy-
wieźć kolekcję grafiki i rysunku do Między-
rzeca Podlaskiego. Resztę zbiorów pozo-
stałą na zamku skonfiskowali Niemcy – zo-
stały one wywiezione lub zniszczone. 

Zamek w oświęcimiu (Muzeum Za-
mek). Na niewielkim wzniesieniu poro-
śniętym starymi drzewami, nad Sołą, 
wznosi się oświęcimski zamek, jeden 
z ważniejszych zabytków miasta. Naj-
starsza część kompleksu, gotycka wie-
ża obronna, pamięta XIII w. Wzniesio-
na na planie kwadratu zadziwia potęż-
nymi murami – na poziomie dziedzińca 
mają one 4 m grubości. Wieża jest udo-
stępniona do zwiedzania, można się na 
nią wspiąć i przez okna podziwiać pano-
ramę rzeki i miasta. Sam zamek, a do-
kładniej jego południowa część, pocho-
dzi z początku XVI w.; część środkowa 
jest znacznie młodsza. 
Budynek był wielokrotnie przebudowy-
wany i zatracił pierwotny charakter, zo-
stał jednak ładnie odnowiony i stał się 
centrum kulturalnym miasta. Mieści się 
tu muzeum popularyzujące historię ziemi 
oświęcimskiej. Zorganizowano tu m.in. 
niezwykłą wystawę W królewskim mie-
ście Oświęcimiu – niezapomnianą, miej-
scami interaktywną wędrówkę w cza-
sie. Podczas zwiedzania muzeum turyści 
mogą korzystać z audioprzewodników. 
Zawierają one nagrania dotyczące każ-
dej sali wystawowej, a także dodatkowe 
materiały tekstowe i zdjęciowe.

Muzeum Zamek w oświęcimiu, ul. Zam-
kowa 1, oświęcim. www.muzeum-zamek.
pl.Miejsce Pamięci i Muzeum auschwitz-
birkenau – zob. s. 27. 

tajemnicze tunele
Kilkanaście metrów pod poziomem dzie-
dzińca zamku w oświęcimiu ciągną się dwa 
tunele. Starszy, murowany z cegieł, zbu-
dowali austriacy przed 1914 r., nie wiado-
mo w jakim celu. Ma 2 m wysokości i 1,5 m 
szerokości. Drugi został wydrążony pod-
czas ii wojny światowej przez Niemców. 
obudowano go betonowymi elementami. 
W czasie działań wojennych pełnił funk-
cję schronu. Miasto planuje przystosować 
oba tunele do zwiedzania, tworząc kolej-
ną atrakcję. 

Zamek w Pszczynie (Muzeum Zamko-
we). Początki murowanego, obronnego 
zamku pszczyńskiego sięgają XV w. Była 
to wówczas potężna czworoboczna bu-
dowla chroniona przez wał ziemny i fosę. 
Zamek w renesansową rezydencję prze-
kształcił ród Promnitzów, który od poło-
wy XVI w. władał okolicznymi dobrami. 
To tej familii zawdzięczamy Bramę Wy-
brańców, najstarszą zachowaną część 
pszczyńskiego kompleksu, wybudowa-
ną w 1687 r. Brama była siedzibą straży 
zamkowej – żołnierzy wybieranych na 
służbę nazywano wtedy wybrańcami. 
W XVIII w.  Promitzowie rozpoczęli ko-
lejną przebudowę. Zamek całkowicie 
stracił charakter obronny, zamieniając 
się w okazały 3-skrzydłowy pałac baro-
kowy. Prace postępowały jednak wolno, 
a nabrały tempa dopiero wtedy, gdy wła-
ścicielem majątku został książęcy ród An-
halt-Köthen-Pless. Wnętrza urządzono 
w stylu rokokowym – pałac zdobiły piece 
z porcelanowymi kaflami, marmurowe 
schody, kryształowe żyrandole, malowi-
dła, filigranowe meble… Całość urządzo-
no z przepychem. W 2. poł. XIX w. było to 
jednak za mało – do Pszczyny zaczęli zjeż-
dżać możnowładcy Europy i konieczno-
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ścią stało się posiadanie rezydencji god-
nej książąt. Przebudowano więc pałac 
na jeszcze piękniejszy: dodano westybul 
z ogromną, wysoką na dwie kondygna-
cje Salą Lustrzaną, tarasy otrzymały 
nowe balustrady zwieńczone żelaznymi 
wazami, zmieniono zdobnictwo elewa-
cji. Zamek zyskał wygląd neobarokowej 
rezydencji wzorowanej na francuskich 
założeniach z XVII w. i w takim stanie 
dotrwał do naszych czasów. W latach 
I wojny światowej pałac stał się ważnym 
miejscem na mapie Europy – mieściła się 
w nim główna kwatera cesarska i sztab 
wojsk niemieckich. Cesarz Wilhelm II 
wraz ze swoimi ludźmi podejmował tu 
decyzje zmieniające oblicze Europy.
Pierwsze muzeum otworzono w zamku 
już w 1946 r. Posiadłość wyszła z wojennej 
pożogi w dobrym stanie, w zabytkowych 
wnętrzach zachowała się większość wy-
posażenia z przełomu XIX i XX w.  Warto 
zwiedzić sam pałac, a potem odwiedzić 
park i znajdujące się na jego terenie za-
bytkowe stajnie, które ostatnio pięknie 
odrestaurowano. W gotyckich piwni-

cach pałacu mieści się zbrojownia z eu-
ropejskim i orientalnym uzbrojeniem, 
a na II piętrze w skrzydle wschodnim, 
tuż obok drewnianych XVIII-wiecznych 
schodów – Gabinet Miniatur z ciekawą 
kolekcją płaskorzeźb i portretów.
Park otaczający pałac składa się z trzech 
części, różniących się charakterem. 
Główna, środkowa część to Park Zam-
kowy, od wschodu sąsiaduje z nim znacz-
nie mniejszy Park Dworcowy ze skan-
senem, a od zachodu – Dzika Promena-
da z zagrodą żubrów. Spacerując urokli-
wymi alejkami Parku Zamkowego, moż-
na wstąpić do herbaciarni ulokowanej 
w owalnym pawilonie na wysepce po-
środku stawu. Dociera się do niej po łu-
kowych mostkach przerzuconych nad 
kanałami Pszczynki.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. bra-
ma Wybrańców 1, Pszczyna, www.zamek-
pszczyna.pl. 

Pszczyński rynek i okolice – zob. s. 31

Dzika Promenada z zagrodą żubrów – s. 24.

Muzeum Prasy Śląskiej – zob. s. 59.

Zamek w Pszczynie, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej – zob.  
s. 64.

Księżna Daisy
Najsłynniejszą księżną mieszkająca na 
zamku w Pszczynie była angielka Maria te-
resa oliwia Cornwallis-West, zwana popu-
larnie Daisy (Stokrotka). Pochodziła z zu-
bożałej rodziny arystokratycznej o wspa-
niałych tradycjach, a w europie słynęła 
z nieprzeciętnej urody. to przede wszyst-
kim ta uroda sprawiła, że w 1891 r. Da-
isy została żoną księcia Jana Henryka XV, 
przyszłego dziedzica Pszczyny. Nie było 
to udane małżeństwo i młoda mężatka 
wkrótce poświęciła się pracy charytatyw-
nej. Później, jako zagorzała przeciwniczka 
wojny, słała apele do rządów o dobre trak-
towanie jeńców, pomagała też w pocią-
gach sanitarnych na froncie francuskim, 
austriackim i serbskim. W 1923 r. rozwio-
dła się z księciem i zamieszkała na zamku 
w Książu, który musiała opuścić, gdy wy-
buchła kolejna wojna światowa. Zmarła 
w osamotnieniu, ale Pszczyna o niej nie za-
pomniała. Symbolizującą Daisy stokrot-
kę można zobaczyć w różnych zakątkach 
miasta. 

Pałac w Rajczy. Choć rezydencja w Raj-
czy jest stosunkowa młoda – została wy-
budowana w XIX w. – warto ją zobaczyć, 
prezentuje bowiem styl neorenesanso-

wy rzadko spotykany w tych stronach. 
Pałacu nie można wprawdzie zwiedzać, 
mieści się w nim zakład opiekuńczo-lecz-
niczy, ale spacer po rozległym, pięknym 
parku otaczającym rezydencję jest praw-
dziwą przyjemnością. Obecny wygląd 
budynek zawdzięcza księciu Władysła-
wowi Lubomirskiemu, który nie tylko do-
skonale znał się na sztuce, ale też kompo-
nował i… hodował konie wyścigowe. Za 
jego czasów, na przełomie XIX i XX w., do 
Rajczy zjeżdżali niemal wszyscy liczący się 
polscy kompozytorzy; Karol Szymanow-
ski był tu wręcz stałym gościem. W 1914 r. 
posiadłość przeszła w ręce Habsburgów 
i wkrótce potem została przekazana na 
cele sanatoryjno-szpitalne dla rannych 
żołnierzy monarchii austro-węgierskiej. 
Od tego czasu nieprzerwanie wykorzy-
stywana jest przez służbę zdrowia. Od-
nowiony pałac, z elewacją w urzędowym 
kolorze cesarsko-królewskiej monarchii 
– Kaisergelb (cesarskim żółtym), wyglą-
da bardzo stylowo. 

Pałac w Rajczy, zakład opiekuńczo-leczni-
czy, ul. Ujsolska 35, Rajcza. Po lewej stro-
nie drogi, jadąc z Rajczy do Ujsoł. 25 km od 

Żywca. 

Pałac Lubomirskich, fot. T. Renk (d.T.Gębuś)
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Pałacyk bażantarnia w Porębie. 
W XVIII w. właściciele zamku pszczyń-
skiego otworzyli na terenie Poręby go-
spodarstwo zajmujące się hodowlą ba-
żantów. Nie był to mały folwark, ale duże 
założenie parkowo-leśne, w którym 
oprócz budynków związanych z hodow-
lą ptaków wzniesiono, nieco na uboczu, 
niewielki pałacyk myśliwski. Nazwano 
go Bażantarnią. Pałac był miejscem hucz-
nych balów, organizowano tu przyjęcia 
urodzinowe i zabawy oraz pomieszkiwa-
no, kiedy dworska etykieta i sztywne re-
guły obowiązujące w pszczyńskim zam-
ku stawały się męczące. Bażantarnię lu-
bił zwłaszcza książę Ludwik Anhalt – hu-
laka, ale też zapalony górski włóczęga. 
Przy dobrej pogodzie podziwiał stąd be-
skidzkie szczyty. 
Bażantarnię łączyła z zamkiem w Pszczy-
nie malownicza aleja, której fragmenty 
przetrwały do dziś. W dwudziestoleciu 
międzywojennym w pałacu działał ele-
gancki zajazd, chętnie odwiedzany m.in. 
przez prezydenta Ignacego Mościckiego. 
W tamtych latach park otaczający Ba-
żantarnię stał się miejscem typowo re-
kreacyjnym, mieszkańcy Pszczyny chęt-
nie przychodzili tu na spacery. Dziś od-
restaurowany pałacyk – z elewacją fron-
tową ozdobioną portykiem o czterech 
kolumnach – prezentuje się bardzo wy-
twornie. Działa tu, jak dawniej, restau-
racja.

Pałacyk bażantarnia, ul. barbórki 47, 
Pszczyna-Poręba. 3 km od zamku pszczyń-
skiego, przy szosie żorskiej.

Pałac w Rudołtowicach
Na wschodnich rubieżach Śląska zacho-
wało się wiele efektownych budowli pa-
łacowych, a jedną z nich jest późnobaro-

kowy pałac w Rudołtowicach. Zbudowany 
w XViii w., został otoczony niewielkim, ale 
ładnym naturalistycznym parkiem. W bu-
dynku mieści się dziś ośrodek dla dzieci 
niedowidzących, wnętrza nie są więc udo-
stępniane do zwiedzania. W skład zespo-
łu pałacowego wchodzą także oficyna oraz 
pozostałości zabudowy folwarcznej, spi-
chlerz i kuźnia.

Pałac w Rudołtowicach, ośrodek dla dzie-
ci niewidomych i niedowidzących, ul. Za-
wadzkiego 128. 6 km od Pszczyny.

Pałacyk myśliwski w Promnicach. Po-
dejmowanie możnych zjeżdżających na 
polowania skłaniało właścicieli ziemskich 
do budowania w lasach niewielkich pa-
łacyków myśliwskich z pokojami gościn-
nymi. Zameczek w Promnicach jest jed-
nym z takich budynków. Wzniesiono go 
w XIX w.  na polecenie książąt pszczyń-
skich, goszczących często koronowane 
głowy. Na parterze znajdowała się część 
reprezentacyjna – z salonikami, toaletą, 
pokojem z szafami na strzelby oraz apar-
tamentem pana domu, górę przezna-
czono na potrzeby gości. 
Pałacyk zbudowany w dużej mierze 
z drewna nawiązywał swoją architek-
turą do szwajcarskiego domu górskie-
go. Budowla zdobiona ośmioboczną 
wieżą usytuowaną w jednym z narożni-
ków i wieloma małymi basztami na da-
chu oraz z fragmentami muru pruskiego 
na ścianach do dziś prezentuje się bardzo 

Pałac w Rudołtowicach
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malowniczo. Zachował się tu oryginalny, 
bogaty wystrój wnętrz – kręcone drew-
niane schody na piętro, żyrandol z poro-
ży jeleni, dziesiątki trofeów myśliwskich. 
Obecnie w pałacyku mieszczą się ho-
tel i restauracja. Ładna okolica – jezioro 
otoczone rozległym lasem – zachęca do 
przyjazdu. Można stąd wyruszyć na spa-
cer albo wyprawę rowerową (w pobliżu 
wyznaczono kilka szlaków). 

Pałac myśliwski, Promnice, nad Jeziorem 
Paprocańskim. 5 km od tychów.

Pałac w bestwinie. Historia bestwiń-
skiego pałacu wiąże się z Habsburgami 
z Żywca, którzy na początku XIX w. na-
byli wieś wraz z okolicznymi ziemiami. 
Wkrótce potem książęca rodzina zbu-
dowała tu pałac w stylu późnoklasycy-
stycznym i założyła park. Rezydencja, 
zwana przez okoliczną ludność zamkiem, 
została wzniesiona na planie kwadratu 
z wewnętrznym dziedzińcem. Począt-
kowo Habsburgowie w niej nie mieszka-
li, mieściła się tu dyrekcja ich dóbr. Budy-

nek przetrwał do naszych czasów w pra-
wie niezmienionym kształcie. Szczegól-
nie ładnie prezentuje się elewacja fronto-
wa z kolumnowym portykiem.

Pałac w bestwinie, siedziba urzędu gminy, 
ul. Krakowska 111, bestwina. 

Pałac Kotulińskich
W Czechowicach-Dziedzicach warto obej-
rzeć rokokową rezydencję zwaną od na-
zwiska pierwszego właściciela pałacem 
Kotulińskich. budowla powstała na po-
czątku XViii stulecia.

Pałac Kotulińskich, ul. Zamkowa 2, Cze-
chowice-Dziedzice. 

Pałac w Zatorze. Niewielka, senna miej-
scowość nad Skawą, potrafi zaskakiwać. 
Znajduje się tu nie tylko efektowny ko-
ściół (zob. s. 44), ale też interesująca neo-
gotycka rezydencja, mimo zaniedbania 
nadal robiąca duże wrażenie. Warto zaj-
rzeć na zatorski rynek, by przyjrzeć się jej 
bryle. Do wnętrza budynku nie można 
wejść, ród Potockich, który odzyskał pa-
łac i park w 2013 r., nie zadecydował jesz-

Pałacyk w Promnicach, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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cze, co zrobi z majątkiem. Być może od-
kupi go gmina – rezydencja to perełka ar-
chitektoniczna, ważna dla historii nie tyl-
ko miasta, ale całego regionu.
Zanim pałac otrzymał obecny wygląd, 
często zmieniał właścicieli. Jego histo-
ria sięga XV w., kiedy powstało Księstwo 
Zatorskie. Stolicą państewka został Za-
tor, a władający nim Wacław I wzniósł 
tu warowną budowlę. Księstwo prze-
stało istnieć kilkadziesiąt lat później, za-
mek natomiast stał się siedzibą staro-
sty. Liczne przebudowy sprawiły, że za-
tracił on cechy obronne i stał się okaza-
łą rezydencją. Architektoniczną „krop-
kę nad i” postawili Potoccy. W XIX w. za-
trudnili znakomitych artystów i zmienili 
budowlę w neogotyckie cacko. Wnętrza 
otrzymały bogaty wystrój, ściany i sufity 
pokryto malowidłami. Wyposażenie nie 
przetrwało II wojny światowej, ale w sa-
lach zachowały się oryginalne dekoracje 
ścian.

Pałac w Zatorze, Rynek, Zator. 14 km od 
oświęcimia. 

inne ciekawe dwory i pałace
W najbliższych okolicach beskidów znaj-
duje się wiele ciekawych pałaców i dwo-
rów. Niektóre odzyskały niedawno swój 
blask, inne wciąż na to czekają. Jednak na-
wet te nadgryzione zębem czasu prezentu-
ją się co najmniej interesująco.

Pałac Czeczów w Kozach. Pamiętają-
ca XViii w. rezydencja ma balkon wspar-
ty na filarach, piękny półkolisty ryzalit od 
tyłu i dobudowaną z boku kaplicę z wąski-
mi smukłymi oknami. Pałac został ostat-
nio odnowiony, mieści m.in. bibliotekę 
i izbę historyczną, a także salę koncerto-
wą. ozdobą przypałacowego parku jest 
200-letni platan, który w 2012 r. wygrał 
konkurs na Drzewo Roku w Polsce, a w 2013 
zajął drugie miejsce w plebiscycie na euro-
pejskie Drzewo Roku.

Pałac w Czańcu. Renesansowy dwór 
w Czańcu jest własnością prywatną. Został 
ładnie odrestaurowany, niewysokie ogro-
dzenie pozwala podziwiać bryłę budynku.

Dwór w Starej Wsi. budynek pochodzi 
z XViii w. i stanowi piękny przykład staro-
polskiego dworu. Niestety, pozostawiony 
bez opieki niszczeje od wielu lat.

Dwór na Wysokiej (koło Jordanowa). 
Wzniesiony z kamienia łamanego i cegły, 
wzmocniony w narożnikach szkarpami 
i przykryty wysokim dachem, dwór pre-
zentuje się niezwykle urokliwie. Pamięta 
XVi w., choć jego wygląd to wynik XViii-
wiecznej przebudowy. obok dworu można 
zobaczyć zabudowania gospodarcze, spi-
chlerz i drewniany budynek dawnej szkoły 
wiejskiej z XiX w., a wokół piękny las. 

ZabytKi teCHNiKi
Dworzec Główny (bielsko-biała). 
Pierwszy dworzec kolejowy w Biel-
sku wybudowano w 1860 r. Trzydzie-
ści lat później, kiedy Bielsko przeżywało 
okres największego rozkwitu, rada mia-
sta uznała, że wielkie gmaszysko jest 
mało reprezentacyjne i podjęła decy-
zję o wzniesieniu nowego. Roboty posu-
wały się w rekordowo szybkim tempie 
– budowa trwała dokładnie 140 dni robo-
czych – i w 1890 r. można było świętować 
zakończenie prac. Na froncie budow-
li na marmurowych płytach umieszczo-
no stosowny napis: „K.K. PRIVILEGIRTE 
KAIS. FERD. NORDBAHN” (Uprzywile-
jowana Cesarsko-Królewska Kolej Pół-
nocna Cesarza Ferdynanda). Dziś zbudo-
wany z czerwonych i żółtych cegieł dwo-
rzec uznawany jest za jeden z najpiękniej-
szych w Polsce. Jego niewątpliwą ozdobą 
są freski w stylu pompejańskim – z roślin-
nymi ornamentami – w holu głównym. 
Zostały one w latach 70. XX w. zamalo-
wane i przez 30 lat czekały na ponow-
ne odsłonięcie niepoddawane niszczą-
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cym wpływom czasu. Malowidła odkry-
to podczas remontu przeprowadzanego 
na początku naszego stulecia i pieczoło-
wicie odrestaurowano. 

Dworzec Główny, ul. Warszawska 2,  
bielsko-biała.

bielsko-biała i jej centrum – zob. s. 44

Stare bielsko – zob. s. 41. 

bielski tunel kolejowy
Podróżując koleją z bielska w stronę Żyw-
ca, przejeżdża się przez tunel kolejowy li-
czący 268 m. tunel wydrążono w latach 

1876–77 podczas budowy linii bielsko – Ży-
wiec. Przekop biegnie pod ścisłym cen-
trum – ulicą 3 Maja, placem Chrobrego i uli-
cą Zamkową. budowę i tunelu, i całej linii 
sfinansował niemal w całości arcyksiążę 
albrecht Fryderyk Habsburg. tunel pier-
wotnie miał mieścić dwa tory, ostatecznie 
powstał w nim tylko jeden. 

Stara Fabryka (bielsko-biała). Sio-
strzane miasta – Bielsko i Biała – przez 
stulecia były ważnymi ośrodkami włó-
kienniczymi. W okresie międzywojen-
nym zwano je śląskim Manchesterem, 
a tutejszą wełnę znał niemal cały świat. 
Tak długie tradycje sukiennicze zobo-
wiązują, w Bielsku-Białej musiało więc 
powstać muzeum przybliżające tę stro-
nę dwumiasta. Część budynków dawnej 
fabryki sukna rodziny Büttnerów prze-
kształcono w Starą Fabrykę. Zgroma-
dzono tu maszyny i urządzenia pracu-
jące niegdyś w bielskim przemyśle – wil-
ka, zgrzeblarki, selfaktor, krosna… War-
to posłuchać opowieści przewodnika, bo 
wyrób tkanin może okazać się fascynują-
cym procesem. 

Stara Fabryka,  fot. T. Renk (d.T. Gębuś)

Dworzec PKP w Bielsku-Białej, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Ale nie samym włókiennictwem miasto 
stało. W latach 70. XX w. rozpoczęto tu 
produkcję fiata 126p, popularnie zwa-
nego maluchem. Najmłodszą z branż 
„miasta stu przemysłów” – motoryza-
cję, symbolizuje więc w muzeum sympa-
tyczny eksponat – mały fiat, rocznik 1977. 
Prawdziwy cud ówczesnej techniki.

Stara Fabryka (dawniej Muzeum techniki 
i Włókiennictwa), oddział Muzeum Histo-
rycznego w bielsku-białej, pl. Żwirki i Wigu-
ry 8, bielsko-biała, www.muzeum.bielsko.
pl. obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków 
techniki (zob. s. 83). 

Zapora w Porąbce. Porąbecka zapora 
wzbudza podziw nie tylko swymi rozmia-
rami, ale też, a może przede wszystkim, 
elegancką formą. Była to pierwsza za-
pora wodna wybudowana w Polsce – zo-
stała oddana do użytku w 1937 r. Plany jej 
budowy pojawiły się już na przełomie XIX 
i XX w. – powodzie powodowane przez 
Sołę miały na tych terenach katastro-
falne skutki. Prace miały się rozpocząć 
w 1914 r., ale wybuch wojny odsunął je 
w czasie. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości wrócono do tematu, orę-
downikiem projektu i jego konsultantem 

został Gabriel Narutowicz, pierwszy 
prezydent odrodzonej Rzeczypospolitej, 
a przy okazji wybitny inżynier. W budo-
wie zapory uczestniczyło 2,5 tys. robot-
ników oraz kilkuset junaków. Wysokość 
obiektu to 37 m, długość – 260 m. Utwo-
rzone przez zaporę Jezioro Międzybrodz-
kie zajęło ok. 380 ha, jego głębokość 
sięga 23 m. Spacer po koronie zapory 
pozwala podziwiać z jednej strony ma-
lowniczy krajobraz wody i schodzących 
do niej gór, z drugiej – betonowe sekcje 
przelewowe kolosa. Widok jest napraw-
dę imponujący. Co ciekawe, zapora miała 
swój mały, ale z punktu widzenia kultury 
ważny udział w II wojnie światowej. Na 
początku września 1939 r. wypuszczono 
ze zbiornika wodę, która opóźniła marsz 
wojsk niemieckich. Pozwoliło to wywieźć 
z Krakowa i ukryć skarby wawelskie.

Zapora w Porąbce, wbrew nazwie, znajduje 
się w Żarnówce Małej, części Międzybro-
dzia bialskiego, przy drodze nr 948. 

Niepokorna Soła
Soła, typowa górska rzeka, potrafi być nie-
przewidywalna. Hydrolodzy uważają, że 
po Dunajcu jest najgroźniejszą pod wzglę-

Zapora w Porąbce, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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dem powodziowym rzeką karpacką. od 
stuleci powodowała olbrzymie szkody – 
zalewała rynek i zamek w Żywcu, porywała 
fragmenty linii kolejowej, burzyła mosty, 
płynęła nawet przez rynek w Kętach. Po 
otwarciu zapory w Porąbce powodzie zda-
rzały się rzadziej, ale nie zostały wyelimi-
nowane. Przy wielkich wezbraniach rzeki 
Jezioro Międzybrodzkie nie było w stanie 
pomieścić spływającej z gór wody. Dopie-
ro wybudowanie dwóch kolejnych zapór – 
w tresnej i Czańcu, ujarzmiło Sołę. 

elektrownia szczytowo-pompowa na 
górze Żar. W latach 70. XX w. na górze 
Żar i w jej wnętrzu wybudowano pierw-
szą w Polsce, a trzecią w Europie elek-
trownię szczytowo-pompową. Żar wy-
brano spośród wielu proponowanych 
lokalizacji, wygrał, bo miał dość płaski 
wierzchołek, idealny do budowy duże-
go zbiornika, a u jego stóp istniała zago-
spodarowana kaskada Soły, co pozwa-
lało uzyskać duży spad wody (440 m) 
przy małej odległości. Na górę woda jest 
tłoczona podziemnymi rurami z Jezio-
ra Międzybrodzkiego. Pompowanie od-
bywa się w nocy, kiedy jest niskie zapo-
trzebowanie na prąd, pod wieczór woda 
jest spuszczana w dół, produkując ener-

gię. Serce elektrowni – sztolnie wodne, 
transportowe i pomocnicze oraz komo-
ra maszynowni – znajduje się we wnę-
trzu góry.
Tę jedyną w kraju podziemną elektrow-
nię można zwiedzać. Turystów oprowa-
dzają pracownicy zakładu. W progra-
mie jest m.in. przejście sztolnią komuni-
kacyjną o długości 480 m i oglądanie ko-
mory. Wrażenia niezapomniane. 

Zespół elektrowni Wodnych Porąbka–Żar, 
ul. energetyków 9, Międzybrodzie bialskie, 
www.zewpz.pl. Zwiedzanie po uprzed-
nim zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 33 
4868200) lub mailowym (sekretariat@ze-
wpz.pl). Wejście do elektrowni znajduje się 
u stóp Żaru, w Międzybrodziu Żywieckim.

Zbiornik górny
Zbiornik na Żarze ma kształt zbliżony do 
elipsy. Jego dno i boki są wyłożone war-
stwami asfaltu i żelbetu. Rok po oddaniu 
obiektu do eksploatacji zaczął on prze-
ciekać. trzeba było go osuszyć i ponow-
nie uszczelnić. od tamtej pory funkcjonu-
je bez zarzutu. Pod dnem zbiornika bie-
gnie galeria kontrolna, która ma służyć 
do odprowadzania ewentualnych przecie-
ków. Na razie nie przeszła chrztu bojowe-
go, w ciągu doby ze zbiornika wysączają się 
zaledwie 2 l wody. 

Góra Żar, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Muzeum browaru Żywiec. Arcyksią-
żęcy Browar, jedna z wizytówek Żywca, 
został założony w 1856 r. przez Albrech-
ta Fryderyka Habsburga. Już 12 lat póź-
niej zakład wysunął się na pierwsze miej-
sce w Galicji pod względem ilości warzo-
nego piwa. Jego jakość znana była w ca-
łej Europie. Muzeum urządzono w naj-
starszej części zakładu, w dawnych piw-
nicach leżakowych. Trasa prowadzi przez 
18 sal (każda o innym charakterze), uka-
zując proces produkcji piwa i przybliża-
jąc historię żywieckiego browaru. Eks-
pozycja nie przypomina nudnych muze-
alnych placówek. Wehikuł czasu przeno-
si zwiedzających na XIX-wieczną ulicz-
kę i pozwala odwiedzić galicyjską karcz-
mę, a w pomieszczeniu zaaranżowa-
nym na kameralny bar ogląda się daw-
ne kroniki filmowe, gdzie na celuloido-
wych taśmach uwieczniono biegi i szta-
fety piwne; jest też typowe mieszkanie 
z okresu peerelu z radiem sączącym au-
dycję o browarze… Dodatkowo można 
zwiedzić teren zakładu. Wycieczkę koń-
czy degustacja złocistego trunku (doro-
śli) lub malinowego soku (dzieci). Znajdu-
ją się tu również restauracja oraz sklepik 
z pamiątkami. 

Muzeum browaru Żywiec, ul. browarna 88, 
Żywiec, www.muzeumbrowaru.pl. Zwie-
dzanie po uprzednim zgłoszeniu telefonicz-
nym (tel.: 33 8612457) lub mailowym (rezer-
wacja@muzeumbrowaru.pl). turyści in-
dywidualni są łączeni w grupy, zwiedzanie 
odbywa się z przewodnikiem. obiekt znaj-
duje się na Szlaku Zabytków techniki (zob.  
s. 83).

Kościół w Żywcu – zob. s. 42

Zamek w Żywcu – zob. s. 46.

Krakowiacy w Żywcu
Dlaczego na etykiecie żywieckiego piwa 
tańczą Krakowiacy, a nie górale żywieccy? 
W latach 50. ubiegłego wieku, kiedy rozpo-
częto eksport tutejszego piwa do Stanów 
Zjednoczonych, amerykański dystrybutor 
uznał, że w USa Polskę kojarzy się przede 
wszystkim z Krakowem, a nie z górami. Kil-
ka lat później dodano jednak trzy choinki – 
ukłon w stronę zalesionego beskidu. 

Muzeum Prasy Śląskiej (Pszczyna). 
W pięknym parterowym domu przy-
krytym gontowym dachem znala-
zło przystań ciekawe muzeum, jedy-
ne tego typu w Polsce. Można w nim 
zobaczyć, na czym drukowano gaze-
ty i książki w XIX w., a nawet samemu 

Muzeum Browaru w Żywcu, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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wytłoczyć pamiątkowy druczek na za-
bytkowej ręcznej prasie. W jednej z sal 
na dużym ekranie wyświetlany jest film 
przybliżający historię drukarstwa oraz 
zasady działania niektórych maszyn, 
których w muzeum zgromadzono na-
prawdę wiele. Pasjonatów historii za-
interesuje kolekcja starych gazet, ulo-
tek i książek. Najstarszy druk – bre-
wiarz – pochodzi z 1688 r., najstarsza 
gazeta – egzemplarz „Schlesische Pri-
vilegirte Zeitung” – z 1813. Dodatkowo 
w Izbie u Telemanna wystawiono daw-
ne instrumenty muzyczne, w tym ludo-
we dudy, basy, cymbały.

Muzeum Prasy Śląskiej, ul. Piastowska 26, 
Pszczyna, www.muzeumprasy.pl. obiekt 
znajduje się na Szlaku Zabytków techniki 
(zob. s. 83). 

Rynek w Pszczynie – zob. s. 31

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej – zob. s. 64

Zamek w Pszczynie – s. 49. 

MiLitaRia
Fortyfikacja rygla obronnego Wę-
gierska Górka. Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej w okolicy Węgierskiej 
Górki wybudowano kilka fortów – były 
to: Wędrowiec, Waligóra, Włóczęga, 
Wąwóz i Wyrwidąb. Od 1 do 3 września 
1939 r. jedna kompania forteczna sta-
wiała w nich czoło niemieckiej dywizji. 
Bohaterska obrona sprawiła, że Węgier-
ską Górkę okrzyknięto Westerplatte po-
łudnia. 
Fort Wędrowiec udostępniono do zwie-
dzania, znajduje się w nim izba pamięci. 
Ekspozycja ukazuje, jest budowano nie-
gdyś tego rodzaju fortyfikacje, przybliża 
też historię walk toczonych na tym te-
renie w pierwszych dniach II wojny świa-
towej. Przy ścieżce ustawiono kilka dział 
pancernych. Pozostałe forty są niezago-
spodarowane. Schron bojowy Wąwóz 
znajduje się na zboczu Bukowiny, Wali-
góra i Włóczęga – na lewym brzegu Soły, 

Muzeum Prasy Śląskiej, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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na stokach Glinnego. Wyrwidąb został 
wysadzony podczas ćwiczeń batalionu 
bielskiego w 1968 r. Co roku pod koniec 
sierpnia przy forcie Wędrowiec odbywa 
się rekonstrukcja wydarzeń wrześnio-
wych.

Fortyfikacja rygla obronnego Węgierska 
Górka, ul. obrońców Węgierskiej Górki. 
Przy drodze do Żabnicy. 

operacja Południe

W lipcu w bielsku-białej odbywa się Mię-
dzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 
„operacja Południe”. to największa taka 
impreza w Polsce. Ulicami miasta przejeż-
dża wówczas sznur aut wojskowych, dłu-
gi na co najmniej kilometr. Pojazdom i woj-
skowemu sprzętowi można się lepiej przyj-
rzeć podczas specjalnych prezentacji. Naj-
więcej emocji wzbudzają tzw. pokazy dy-
namiczne czołgów oraz wozów opancerzo-
nych, podczas których ciężki sprzęt z gra-
cją pokonuje doły i wzniesienia, za nic ma-
jąc tony błota. 

Rygiel obronny Krzyżowa – Przybo-
rów. Kiedy w 1938 r. powstało związa-
ne z Niemcami państwo słowackie księ-
dza Tiso, południowa granica Polski sta-
ła się terenem zagrożonym potencjal-
nymi działaniami wojennymi. W rejonie 
Beskidu Żywieckiego, pomiędzy Jeleśnią 
a granicą, wybudowano wówczas kilka-
naście stanowisk bojowych. Prace pro-
wadzono równocześnie z budową obiek-
tów w Węgierskiej Górce (zob. wyżej). 
Rejonu miało bronić 10 fortów połączo-
nych siecią okopów. Obiekty zamierza-
no wybudować w najwęższych i najtrud-
niejszych do sforsowania odcinkach dolin 
– w Krzyżowej i Przyborowie. Ostatecz-
nie w Krzyżowej zbudowano trzy schro-
ny, w Przyborowie – dwa. Zachowały się 
w dobrym stanie, gdyż rygiel nie został 
przez Niemców zaatakowany. Wszystkie 
są niezagospodarowane.

Rygiel obronny Krzyżowa – Przyborów, 
nad Krzyżową i Przyborowem, opis doj-
ścia: www.jelesnia.pl/fortyfikacje-jelesni-
przyborow-krzyzowa,81.html. 

Fort „Wędrowiec”, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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Kultura i sztuka4

Skansen w Zawoi, fot. J.Kociołek
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Beskidy obejmują swoim zasięgiem tere-
ny o bardzo bogatym folklorze. Tradycje 
górali beskidzkich kultywują zespoły re-
gionalne i różnorodne stowarzyszenia. 
Obrzędy, zwyczaje, pieśni poszczegól-
nych grup etnograficznych można po-
znać podczas wielu festiwali i innych im-
prez cyklicznych. Swoją odrębność za-
znaczają też mieszkańcy ziemi pszczyń-
skiej i oświęcimskiej. Z pietyzmem od-
twarzają wszystko, co wiąże się z ideą 
małej ojczyzny, zachowując tożsamość 
własnego regionu. Zabytkowe drew-
niane budownictwo, które znika ze wsi 
w błyskawicznym tempie zastępowa-
ne przez nowe, murowane obiekty, ota-
czają opieką skanseny. To jedyne miej-
sca, gdzie można jeszcze zobaczyć, jak 
niegdyś wyglądały tutejsze wioski. Orę-
downikami sztuki ludowej są izby re-
gionalne i muzea oraz sami artyści, co-
raz chętniej otwierający autorskie gale-
rie. Zainteresowanie wzbudzają lokalne 

wyroby i produkty, których sława często 
wykracza poza granice regionu. Kultu-
ra to także kuchnia. W wielu karczmach 
można spróbować miejscowych dań, or-
ganizowane są także kulinarne festiwale 
i święta różnych potraw. Mówiąc krótko, 
jest co smakować i co podziwiać.

Skansen – co to takiego?
Słowo skansen oznacza w języku szwedz-
kim „szaniec” lub „wał obronny”. Kie-
dy w 1891 r. zakładano pierwsze muzeum 
na świeżym powietrzu, a było to na wy-
spie Djurgården w Sztokholmie, placówce 
nadano właśnie taką nazwę – miała chronić 
szwedzką architekturę ludową przed cał-
kowitym zniknięciem. Słowo skansen przy-
jęło się w Polsce, w innych krajach wybra-
no bardziej opisową nazwę: „muzeum na 
wolnym powietrzu”. Dziś często nazywa 
się takie placówki parkami etnograficzny-
mi. W skansenach bowiem nie tylko gro-
madzi się zabytki, ale też kultywuje trady-
cje i obrzędy oraz organizuje imprezy folk-
lorystyczne. to „żywe” muzea, w których 
ciągle coś się dzieje. 

Skansen w Zawoi, fot. Dariusz Szpak

Kultura i sztuka
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SKaNSeNy i iZby ReGioNaLNe
Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej. 
Pszczyński skansen – niezbyt duży, zdob-
ny w oczko wodne i drzewa parku dwor-
skiego, z ławeczkami dla zwiedzających 
i cicho szemrzącym potokiem – idealnie 
odzwierciedla ideę muzeum na świeżym 
powietrzu. Estetycznie zaaranżowana 
przestrzeń pozwala zobaczyć kilkana-
ście obiektów drewnianego budownic-
twa ziemi pszczyńskiej. Najstarszym 
zabytkiem jest tu spichlerz dworski 
z Czechowic z 1784 r., którego wielkość, 
iście królewska, naprawdę robi wraże-
nie. Wyjątkowo ładnie prezentuje się 
również ośmioboczna stodoła z Kryr 
(XVIII w. ) z charakterystycznie ściętymi 
narożnikami i piękną więźbą dachową – 
tak wznosili swoje stodoły tylko najbo-
gatsi gospodarze. W środku stoją wozy, 
bryczki i… ozdobny czarny karawan. We 
wnętrzach innych chat zebrano wiele 
autentycznych sprzętów, m.in. meble, 
narzędzia codziennego użytku, drabinio-
ki, sanie towarowe i ciekawe eksponaty 

sztuki ludowej. W pszczyńskim skanse-
nie organizowane są również warsztaty 
edukacyjne i artystyczne oraz imprezy 
folklorystyczne.

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej, ul. Par-
kowa, Pszczyna. Sklepik z regionalnymi pa-
miątkami i wyrobami, karczma. Skansen 
znajduje się na Szlaku architektury Drew-
nianej,  www.skansen.pszczyna.pl. 

Rynek w Pszczynie – zob. s. 31
Zamek w Pszczynie – zob. s. 49
Pokazowa Zagroda Żubrów – zob. s. 24

Żywiecki Park etnograficzny w Śle-
mieniu. Etnopark w Ślemieniu jest naj-
młodszym skansenem w Polsce, został 
otwarty w 2012 r. Zgromadzono w nim 
perełki architektury z terenu Beskidu 
Żywieckiego. Można tu podziwiać m.in. 
zrębowy bielony budynek dawnej szko-
ły z ładnym gankiem, kompletną starą 
zagrodę, unikatowy spichlerzyk – jeden 
z niewielu takich obiektów zachowanych 
na Żywiecczyźnie, chałupę kowala z wy-
posażeniem typowym dla domu śred-
niozamożnego gospodarza czy niezwy-

Skansen w Zawoi, fot. J.Kociołek
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kły dom ze snycerką w stylu alpejskim. 
W tutejsze budynki tchnięto życie – z pie-
tyzmem odtworzono wystrój wnętrz 
i urządzono w nich ekspozycje obrazu-
jące wszelkie aspekty życia górali. Kli-
mat skansenu tworzą również piwniczki, 
przydrożne krzyże i kapliczki. Ma tu po-
wstać jeszcze jedna atrakcja – miniogród 
botaniczny z typowymi roślinami gór-
skimi. Będzie też sad z tradycyjnymi od-
mianami drzew owocowych oraz wiejski 
ogród użytkowy i ozdobny.

Żywiecki Park etnograficzny, ul. Łączna 2a, 
Ślemień, www.etnopark.pl. Przy drodze na 
Kocoń. audioprzewodniki, sklepik z regio-
nalnymi pamiątkami i napojami. 

Skansen w Zawoi. Kilkaset metrów od 
wejścia na teren Babiogórskiego Parku 
Narodowego, w Zawoi na Markowych 
Rówienkach mieści się malutkie i niezwy-
kle urokliwe muzeum na wolnym powie-
trzu. Czas stanął tu w miejscu: chaty, jak 
dawniej, zanurzone są w zielonym gąsz-
czu traw i polnych kwiatów, słychać brzę-
czenie uwijających się owadów, a sielskie 
krajobrazy – rozpościera się stąd piękny 
widok na Babią Górę – sprawiają, że nie 
chce się tego miejsca opuszczać. Skansen 
prezentuje dawne drewniane budownic-
two Babiogórców, górali zamieszkują-
cych okoliczne tereny. Są tu trzy budynki 
mieszkalne, kuźnia, kapliczka i wolnosto-
jąca piwnica ze spichlerzem. W malowni-
czych chałupach wzniesionych ze świer-
kowych i jodłowych bierwion można 
obejrzeć ekspozycję etnograficzną, ko-
lekcję oleodruków (zob. obok) oraz wy-
stawę poświęconą historii rozwoju tu-
rystyki w regionie. W jednym z domów 
urządzono pokoje gościnne.

Skansen im. Józefa Żaka, Zawoja-Marko-
wa. Skansen znajduje się na Szlaku archi-
tektury Drewnianej. 

Zawojskie oleodruki
W najstarszej chałupie skansenu (z począt-
ku XiX w.), w jej części gospodarczej, urzą-
dzono ciekawą wystawę oleodruków re-
ligijnych. obrazy pochodzą z końca XiX 
i początku XX w. oleodruki – reprodukcje 
naśladujące obrazy olejne, tanie i łatwe 
w produkcji – upowszechniły się wśród nie-
mal wszystkich warstw społecznych. Wie-
szano je na ścianach domów mieszczań-
skich, wiejskich i robotniczych. Najczęściej 
przedstawiały Matkę boską, Świętą Ro-
dzinę lub Chrystusa. W zawojskim skan-
senie można zobaczyć m.in. Matkę boską 
ostrobramską, Pietę, św. Jana Nepomu-
cena i popularną w XiX w., a obecnie za-
pomnianą Matkę boską Gidelską. to jed-
na z najciekawszych w Polsce kolekcji tego 
typu. 

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultu-
ry Ludowej. W dużej, malowniczej wsi 
rozłożonej u podnóży Pasma Polic zgro-
madzono przykłady miejscowego bu-
downictwa. Początki skansenu sięga-
ją lat 60. XX w., kiedy oddano do zwie-
dzania pierwszy obiekt – chałupę Bana-
sików z 1807 r. Obecnie można tu zoba-
czyć cztery stare chałupy, spichlerz, młyn 
wodny, kuźnię oraz dzwonnicę loretań-
ską. W obiektach prezentowane są róż-

Skansen w Sidzinie, fot. J.Kociołek
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ne wystawy – stałe i czasowe. Spośród 
budynków wyróżnia się spichlerz, zwany 
górką, z bogatą dekoracją snycerską oraz 
dzwonnica loretańska (zob. s. 39), w któ-
rej można obejrzeć niewielką wystawę 
o tematyce sakralnej oraz kolekcję palm 
wielkanocnych. 

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Lu-
dowej, www.skansen.bystra-sidzina.net. 
Skansen znajduje się na Szlaku architektu-
ry Drewnianej. 

izby regionalne

To prawdziwe skarbnice wiedzy o regio-
nie i jego tradycjach. Gromadzi się w nich 
dawne sprzęty codziennego użytku, ele-
menty wyposażenia wnętrz, narzędzia, 
jakimi posługiwano się podczas prac go-
spodarskich, a także dzieła sztuki lo-
kalnych artystów. Izby działają w wielu 
wsiach i miasteczkach, warto do nich za-
glądać, bo dla wielu osób mogą stać się 
prawdziwym odkryciem. 
Niezwykłym przeżyciem są choćby od-
wiedziny w Izbie Twórczej Józefa Hulki 
w Łękawicy (ul. Twórcza 16). Józef Hulka 

to artysta wszechstronny – stolarz, rzeź-
biarz, malarz, a także poeta, który podbił 
serca i zwykłych ludzi, i znawców sztuki. 
W izbie można oglądać unikatową kolek-
cję drewnianych rzeźb malowanych kolo-
rowymi farbkami – przedstawiają Matkę 
Bożą, Chrystusa, świętych, a także scen-
ki z wiejskiego życia, przepiękne obrazy 
malowane na szkle, wyroby z bibuły oraz 
rekwizyty obrzędowe, takie jak szopki, 
gwiazdy kolędnicze i maski. 
Stałą ciekawą wystawę sztuki ludowej 
można oglądać w Regionalnej Izbie Pra-
cy Twórczej „Organistówka” w Jeleśni 
(ul. Plebańska 1). Wystawiane są w niej 
wieńce i bukiety z bibuły, zabawki ludo-
we, akwarele i grafiki. Zgromadzono tu 
również stare sprzęty używane niegdyś 
w gospodarstwie wiejskim – są wśród 
nich np. dzieska (do przechowywania so-
lonego mięsa) i stępka (do tłuczenia kawy 
lub pieprzu). 
Inne ciekawe izby regionalne znajdują 
się m.in. w Kozach (w pałacu Czeczów – 
zob. s. 55), Starej Wsi (w pobliżu piękne-
go drewnianego kościoła – zob. s. 39), Ły-
sinie (ul. Leśna), Lipowej (Izba Regional-

Skansen w Ślemieniu, fot. D.Franek
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na u Bułków) i Czechowicach-Dziedzi-
cach (Miejski Dom Kultury, ul. Niepodle-
głości 42).

Galeria Pod Strachem Polnym Flo-
riana Kohuta
Niegdyś w rejonie Rudzicy, niewielkiej 
miejscowości w okolicach bielska-białej, 
rosło wiele drzew czereśniowych. Przycią-
gały one chmary ptaków, które potrafiły 
w ciągu kilku dni wyjeść wszystkie owoce. 
by odstraszyć nieproszonych gości, niemal 
wszędzie stawiano tu strachy polne. Flo-
rian Kohut żył w ich otoczeniu przez wie-
le lat i tak je ukochał, że nie tylko stały się 
one tematem jego obrazów, ale też posłu-
żyły za pretekst do otworzenia Galerii Pod 
Strachem Polnym. Można w niej oglądać 
zarówno dzieła artysty, jak i ekspozycję 
różnorodnych polnych kukieł. Kukły tak 
zrosły się z Rudzicą, że co roku w czerwcu 
odbywa się tu Święto Stracha Polnego. Uli-
cami przechodzi wówczas korowód stra-
chów, spośród których wybierany jest naj-
bardziej strojny i najciekawszy. W nagrodę 
dostaje on swoje miejsce w galerii.

Galeria Pod Strachem Polnym, ul. Grabów-
ka 108, Rudzica, www.kohutflorian.art.
pl. 15 km od bielska-białej. 

PRoDUKty ReGioNaLNe
Drewniane zabawki. Koniki, bryczki, 
ptaszki, karuzele… Pierwsze drewniane 
zabawki – w Przyborowie, Pewli Wielkiej, 
Koszarawie, Lachowicach czy Strysza-
wie – zaczęto wytwarzać na szerszą ska-
lę ok. połowy XIX w. Najczęściej struga-
no je z miękkiego drewna – świerku, so-
sny lub lipy; twardego drewna używano 
do produkcji kołysek, karuzel albo klepo-
ków (ptaszków na kółkach, które klepią 
skrzydełkami, gdy się je pcha). Umiejęt-
ność wykonywania zabawek przecho-
dziła z pokolenia na pokolenie, a w pro-
dukcję była zaangażowana cała rodzi-
na. Pierwsze zabawki nie były malowane, 
potem zdobiono je dość skromnie w bar-
wach błękitno-fioletowych; żywe, nasy-
cone kolory pojawiły się dopiero po I woj-
nie światowej. W ciągu dziesiątków lat 
powstało wiele wzorów zabawek. Naj-
starszymi zabawkami wytwarzanymi 
na ziemi żywieckiej były bryczka z koni-
kiem oraz same koniki. Klepoki i tzw. wy-
ścigowce (konie o smukłej sylwetce i na-

Biały haft makowski, fot. J.Kociołek
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turalnych kształtach) pojawiły się dopie-
ro w latach 30. ubiegłego wieku. Obec-
nie najpopularniejsze są różnego rodza-
ju ptaszki i ptaki.

beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, 
Gminny ośrodek Kultury w Stryszawie, 
Stryszawa 740 

Ptaszki ze Stryszawy
Jemiołuszki, dudki, szczygły, kukułki, zię-
by, gile… W struganiu drewnianych ptasz-
ków wyspecjalizowali się twórcy z okolic 
Stryszawy. Początkowo ptaszki były pro-
stymi zabawkami dla dzieci, potem sta-
ły się nieodłącznym elementem dekoracji 
tutejszych domów. Z czasem zaczęły na-
wet pełnić funkcję talizmanów, które za-
pewniały szczęście i dostatek. Dziś są pro-
duktem markowym Stryszawy i pamiątką, 
którą wiele osób przywozi sobie z wakacji. 

Drewniane ptaszki, ptaki, grzechotki, 
bryczki, klepoki i inne zabawki o różnych 
kształtach i barwach zobaczyć można na 
ekspozycji w beskidzkim Centrum Zabaw-
ki Drewnianej.

Szachy z białki. Koło Makowa Podha-
lańskiego, w Białce, rozwinęła się pro-
dukcja drewnianych szachów. Tutejsze 
wyroby szybko zyskały renomę nie tyl-
ko w kraju, ale też za granicą. Nic dziw-
nego, niektóre miały wszystkie znamio-

na rękodzieła artystycznego. W miejsco-
wości produkowano też kasety na sza-
chy, skrzynki, niciarki i inną drobną ga-
lanterię drewnianą. Obecnie Białka nadal 
słynie z takich wyrobów, a pięknie toczo-
ne lub rzeźbione szachy są wspaniałą pa-
miątką z podróży.

bibułkowe kwiaty. Bajecznie kolorowe 
kabłączki, bukiety, wieńce, wianki i cho-
chołki – tradycja zdobnictwa bibułko-
wego sięga na Żywiecczyźnie przełomu 
XIX i XX w. Kwiaty zdobiły góralskie izby 
z okazji różnych świąt, ubarwiały i rozwe-
selały wnętrze. Kolorowymi, woskowa-

Rzeźbione szachy, fot. J.Kociołek

Ptaszki ze Stryszawy, fot.J.Kociołek
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nymi upiększano przydrożne kapliczki, 
a wieńcami – groby. Bibułkowymi kwia-
tami ozdabiano palmy wielkanocne, wy-
konywano z nich bukieciki weselne, ob-
darowywano się nimi z okazji imienin. 
Mogły być różnej wielkości, pojedyncze 
lub w bukietach, mogły tworzyć girlandy 
albo misterne kompozycje. Sposoby wy-
konania bibułkowych cudeniek przeka-
zywano z pokolenia na pokolenie, wzo-
ry różniły się w poszczególnych częściach 
regionu. Tradycja ta nie zanikła. Prace bi-
bułkarek można oglądać na okolicznych 
wystawach, imprezach folklorystycz-
nych i w wielu izbach regionalnych.

Wyroby z wikliny i łuby. Koszykarstwo 
i plecionkarstwo to zajęcia bardzo stare, 
kosze od dawien dawna potrzebne były 
do przechowywania i przenoszenia pro-
duktów żywnościowych. W Beskidach 
wyplatano je na własne potrzeby „od za-
wsze”, ale ich produkcja na szerszą skalę 
rozwinęła się dopiero pod koniec XIX w.  
Surowcem była nie tylko wiklina, lecz też 
korzenie jałowca oraz świerku i sosny. 
Odpowiedni dobór materiału oraz splotu 
umożliwiał wykonanie każdego potrzeb-
nego przedmiotu. Kosze z korzeni świer-
ka wsparte na konstrukcji z bukowego 
krzyżaka potrafią wypleść już tylko nie-
liczni górale, wciąż żywa jest natomiast 
tradycja wyrabiania ich z wikliny. Wikli-
niarskie wyroby są sprzedawane w wielu 
przydrożnych sklepikach, można je rów-
nież kupić na festynach oraz różnych im-
prezach folklorystycznych.
W Beskidzie Makowskim wyrabia się 
produkty z łuby – cienkich, struganych 
pasków drewna. Z łubowych cacek sły-
nie Budzów. Podobno sprawnemu twór-
cy wyrób jednego koszyczka czy pojem-
niczka zajmuje 10 minut, dawniej jednak, 
gdy nie używano gwoździków, trwało to 
znacznie dłużej.

budzów, 9 km od Suchej beskidzkiej. 

Bibułkowe kwiaty, fot.J.Kociołek

Wyroby wikliniarskie, fot. J.Kociołek
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obrazy na szkle
Na przełomie XViii i XiX w. obrazy na szkle 
stanowiły najpopularniejszą dekorację gó-
ralskich wiejskich wnętrz. Później zostały 
wyparte przez znacznie łatwiejsze w two-
rzeniu, a więc i tańsze oleodruki. W beski-
dach wciąż można jednak spotkać arty-
stów, którzy upodobali sobie ten typ twór-
czości. Niełatwej, bo wymagającej od-
wrotnego cyklu malowania – najpierw po-
wstaje kontur obrazka, następnie okre-
ślone elementy pokrywa się warstwą farby 
prześwitującej i dopiero później warstwą 
farby kryjącej. tło powstaje na samym 
końcu. tematyka obrazów jest najczęściej 
religijna – są to przedstawienia Matki bo-
skiej, Chrystusa lub lokalnych świętych. 

Haft makowski. To jeden z przykładów 
wytwórczości rękodzielniczej, które-
go tradycja wciąż jest żywa. Haftowane 
wzory zdobiły niegdyś elementy stroju, 
zarówno kobiecego, jak i męskiego, po-
tem były wyszywane na tkaninach uży-
wanych w domach. Dzięki temu chłop-
skie płótno upodabniało się wyglądem 
do tkanin używanych na dworach lub 
ozdób oglądanych w kościołach. Boga-

te tradycje hafciarskie ma Maków Pod-
halański – już w XIX w. istniały tu pra-
cownie, które zajmowały się ozdabia-
niem materiałów na potrzeby Krako-
wa i okolicznych dworów, a w 1890 r. po-
wstała Krajowa Szkoła Hafciarska. W tu-
tejszym białym hafcie dominują drobne 
motywy roślinne, różnego rodzaju ko-
liste kwiatki i gałązki z owalnymi listka-
mi. Charakterystyczne są także wykoń-
czenia dzierganymi ząbkami. Wykonuje 
się też haft wielobarwny. Dziś serwetki, 
obrusy, bieżniki czy bluzki zdobione ha-
ftami mogą być wspaniałą pamiątką re-
gionalną.

Zioła ojca Grzegorza z Rychwałdu. 
Ksiądz Grzegorz był franciszkaninem, 
wielkim znawcą ziół i ziołolecznictwa. 
Założył w Rychwałdzie przy sanktuarium 
maryjnym infirmerię, gdzie przygotowy-
wał swoje zioła, a w soboty i w niedziele 
przyjmował pacjentów. Jego zestawy ziół 
i krople – przede wszystkim na choroby 
dziecięce i kobiece, kłopoty gastryczne 
i układu krążenia, bóle reumatyczne oraz 
stawowe – zdobyły sławę nie tylko w Pol-
sce, ale też za granicą. Mieszanki ziół i na-
lewki przygotowywane według receptur 
ojca Grzegorza można kupić w Rychwał-
dzie oraz w specjalistycznych sklepikach.

Sanktuarium Maryjne w Rychwałdzie  
– zob. s. 43. 

Pszczyńskie nalewki i wódki gatunko-
we. Likiery, nalewki i wódki gatunkowe 
sprzedawane pod szyldem „Książęca 
Tradycja” są jednymi z lokalnych produk-
tów okolic Pszczyny. Tradycja ich wytwa-
rzania sięga końca XVIII w., kiedy Richard 
Fricke otrzymał w Pszczynie przywilej 
prowadzenia sklepu kolonialnego i re-

Biały haft makowski, fot. J.Kociołek 
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stauracji z wyszynkiem. Od tego czasu 
w tutejszym pałacu na suto zastawio-
nych stołach zaczęły gościć produko-
wane przez niego wykwintne alkohole. 
Dziś tradycja ich wytwarzania jest nadal 
kontynuowana, a pszczyńskie nalewki 
i wódki gatunkowe są doceniane na wielu 
festiwalach branżowych.

Góralska miodonka i warzonka
Swoje tradycyjne gorzałki mają też be-
skidzcy górale. tradycja sporządzania 
miodonki, wódki na miodzie, i warzonki, 
wódki korzennej, sięga w beskidach XiX w. 
obie podaje się na ciepło. taki alkohol pito 
podczas ważnych imprez rodzinnych i oko-
licznościowych, częstowano nim na zakoń-
czenie żniw. obie wódki produkowane są 
przez regionalne firmy. Miodonkę wpisa-
no na Listę Produktów tradycyjnych. 

KULiNaRia
Na przestrzeni wieków w kulinarnym 
dziedzictwie regionu zaznaczyły się wpły-
wy licznych kultur i narodów.

W kuchni śląskich i małopolskich miaste-
czek bez trudu da się odnaleźć ślady wę-
gierskie, niemieckie, austriackie czy ży-
dowskie. Osobną kategorię stanowi pro-
sta, pożywna, a przy tym jakże smaczna 
kuchnia góralska, która ma własne boga-
te tradycje. To z niej wywodzą się najbar-
dziej charakterystyczne produkty i po-
trawy euroregionu – choćby kwaśnica, 
czyli zupa z kiszonej kapusty z żeberka-
mi rozsławiona przez braci Golców, czy 
wyroby z mleka owczego: żętyca, bundz, 
bryndza i oczywiście oscypek, tu zwany 
niegdyś oszczypkiem. Tradycyjną kuch-
nię regionu można poznawać w karcz-
mach i restauracjach serwujących lokal-
ne potrawy, ale też uczestnicząc w fe-
stiwalach i imprezach promujących sma-
ki i aromaty „małych ojczyzn”. Miejsco-
wych tradycji kulinarnych strzegą koła 
gospodyń wiejskich – ich mistrzowskich 
dań można spróbować na powiatowych 
lub gminnych przeglądach kulinarnych. 
Naprawdę warto na nie zaglądać. 

Oscypki, fot. Piotr Pryczek
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Szlak kulinarny  
Śląskie Smaki
Różnorodną kuchnię euroregionu, a przy-
najmniej tej części, która należy do woje-
wództwa śląskiego, pozwala poznać Szlak 
Kulinarny Śląskie Smaki. Znalazły się na 
nim lokale kultywujące lokalne trady-
cje kulinarne i przygotowujące dania we-
dług tradycyjnych receptur. Restaura-
cje i karczmy, które znalazły się na szla-
ku, zostały oznakowane specjalnym logo. 
W menu oznaczono także promowane po-
trawy. Listę lokali na szlaku, przepisy i wie-
le ciekawostek dotyczących śląskiej kuch-
ni można znaleźć na stronie www.slaskie-
smaki.pl. 

Kulinarne Dziedzictwo Powiatu biel-
skiego (lato). Co roku w innym mieście 
powiatu bielskiego koła gospodyń wiej-
skich i lokalne stowarzyszenia prezentu-
ją potrawy, których receptury przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie. Moż-
na tu odkryć zapomniane smaki i smaczki 
oraz oryginalne produkty żywnościowe, 
a przede wszystkim poznać często fascy-
nującą historię i tradycję małych społecz-
ności. Kilkanaście kół, kilkadziesiąt po-
traw i konkurs wyłaniający najlepsze da-
nia. Palce lizać!

Tradycyjne duszonki
Młode ziemniaki, cebula i wędzonka zapie-
kane w żeliwnym garncu… ot, tyle. Kocio-
łek wykłada się liśćmi kapusty, układa po 
kolei warstwy pokrojonych w grubą kost-
kę składników, oprósza pieprzem i solą, 
przykrywa kapustą i stawia na żarze ogni-
ska. aromat nieziemski, a smak przepysz-
ny. Do tego gliniany garniec zimnego kwa-
śnego mleka z piwnicy lub kompot z rabar-
baru. Najprostsze smaki w ciepłym, pełga-
jącym świetle ogniska. 

Próbowacka Jodła beskidzkiego (sier-
pień). Pod tą tajemniczą nazwą kryje się 
przegląd potraw typowych dla Żywiec-
czyzny. Koła gospodyń wiejskich przygo-
towują przeróżne dania regionalne, na-
poje ziołowe, nalewki oraz ciasta, a jury 
ocenia je pod względem zgodności z tra-
dycją, walorów smakowych i możliwości 
wykorzystania we współczesnej kuch-
ni. Dla wszystkich chętnych są oczywi-
ście degustacje, które cieszą się ogrom-
nym wzięciem.

Kwaśnica  i  prażucha
Prażucha to danie robione z mąki, tłuszczu 
i skwarek. brązową, gruboziarnistą mąkę 
praży się w garnku (stąd nazwa), a potem 
zalewa wrzątkiem – powstają wówczas 
kluski. Na koniec polewa się je tłuszczem 
ze skwarkami. to danie niepowtarzalne, 
warte spróbowania. Żywiecczyzna sły-
nie też z kwaśnicy na świńskim ryju, którą 
można dostać w wielu regionalnych karcz-
mach. Ponoć świetnie robi na krzepę. 

Powiatowy Konkurs Potraw Regional-
nych „o Złotą Warzechę” (listopad). 
Co roku w powiecie suskim przyznawana 
jest Złota Warzecha – nagroda w dwóch 
kategoriach: za najlepiej przygotowa-
ną potrawę regionalną oraz za współ-
czesne danie oparte na tradycji. Ocenia-
ne są też nalewki zrobione według sta-

Karp, fot. Stow. Dolina Karpia
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rych receptur. Żeby utrudnić zmagania 
i je uatrakcyjnić, jury za każdym razem 
określa podstawowy produkt, na bazie 
którego należy przyrządzić dania kon-
kursowe. Były więc cuda z kaszy, jarzyny 
w różnych odsłonach, a także ryby, mię-
sa i drób w kilku wariantach. Warzecha 
to długa drewniana łyżka kuchenna po-
wszechnie stosowana niegdyś do mie-
szania w garnkach, stąd nazwa konkursu. 
Warto skusić się i przybyć na przegląd, by 
spróbować rozmaitych dań przygotowa-
nych przez gaździny.

Żurek i kołacz
Najbardziej znanymi tradycyjnymi potra-
wami Podbabiogórza są żurek stryszawski 
– na wywarze warzywno-mięsnym, z wiej-
ską szynką, jajkiem i schabem pieczonym, 
oraz kołacz zawojski – placek drożdżowy 
z farszem serowym lub ziemniaczanym. 

Święto Karpia (koniec czerwca lub po-
czątek lipca). Nazwa imprezy mówi 
wszystko – na początku wakacji na za-
torskim rynku triumfy święci karp. Wę-

dzony i smażony, w aromatycznej zupie, 
przyrządzany według lokalnych przepi-
sów – podbija serca wszystkich, nawet 
tych, co niezbyt lubią ryby. Ale też zator-
ski karp to prawdziwy król wśród rybne-
go bractwa. Jego wyborny smak ceniony 
był przez królów polskich już w średnio-
wieczu, w XX w. zaś karp ten trafił na Li-
stę Produktów Tradycyjnych, a niedaw-
no został zarejestrowany przez Komisję 
Europejską z chronioną nazwą pocho-
dzenia – można go hodować tylko na te-
renie trzech gmin: Zatoru, Przeciszowa 
oraz Spytkowic.

Dolina Karpia  –  zob. s. 20. 

Karp po zatorsku
W lokalnych restauracjach warto spróbo-
wać karpia po zatorsku. obsmażone ka-
wałki ryby są zapiekane w prodiżu lub na-
czyniu żaroodpornym wraz z pokrojony-
mi jajkami na twardo, posiekaną zieloną 
pietruszką, tartym serem i pieczarkami. 
W połowie zapiekania zalewa się je kwa-
śną śmietaną, która nadaje potrawie nie-
powtarzalny smak. 

Karp wędzony, fot. Stow. Dolina Karpia



74 B E S K I D Y  I  O K O L I C EGody żywieckie, fot. arch. Starostwo Powiatowe w Żywcu



K U L t U R a  i  S Z t U K a 75

FeStiWaLe FoLKLoRyStyCZNe
Żywieckie Gody (styczeń/luty). Od-
bywają się w Żywcu i Milówce i są czymś 
w rodzaju góralskiego karnawału, mają-
cego przy okazji charakter konkursu. Ko-
lędnicy występujący na scenie rywalizują 
w Żywcu, plenerowi przebierańcy (dziady 
noworoczne – zob. ramka) walczą o na-
grody w Milówce. Dodatkowe atrakcje 
– konkurs trzaskania z bata, potańcówka 
dziadowska, degustacja potraw regional-
nych i kuligi – jeszcze bardziej ubarwiają tę 
i tak niesamowitą imprezę. To po prostu 
trzeba zobaczyć!

Dziady noworoczne
W beskidzie Żywieckim przełom stare-
go i nowego roku świętują grupy prze-
bierańców zwanych potocznie „dziada-
mi”. Każda grupa składa się z ok. 20 osób, 
wśród których są m.in. dwa debły, śmierć, 
Żyd, dwa konie, niedźwiedź, druciorz, kil-
ka sznurkorzy, zwanych też strzępkorzomi 
lub macidulami, Cygon i Cygonka oraz mło-
do pani. Niektórzy przebierańcy – śmierć, 
diabły, Żyd i sznurkorze – zakładają niesa-
mowite maski, pozostali mają wymalowa-
ne twarze i dziwaczne nakrycia głowy. 

Wilamowskie Śmiergusty (kwiecień). 
Wilamowice stanowią ciekawostkę na 
polskiej mapie etnograficznej – pod ko-
niec XIII w. sprowadzono w te okolice 
osadników z Flandrii i Fryzji, którzy aż do 
II wojny światowej wyróżniali się stroja-
mi i obyczajami, a przede wszystkim ję-
zykiem. Obecnie dialektem tym posłu-
guje się tylko kilkadziesiąt osób, ale wi-
lamowicki folklor wciąż pozostaje żywy. 
Jedną z imprez, podczas której moż-
na poznać niektóre zwyczaje „polskich 
Flamandów”, jak zwie się mieszkańców 
miasteczka, są Wilamowskie Śmiergu-
sty. Prezentują się wówczas tutejsze ze-
społy folklorystyczne, można też zoba-
czyć, jak świętuje się Wielkanoc po wila-
mowicku. 

Wymysoü… 
…czyli Wilamowice.
Wyr zaein Wymysöjer oznacza „Jesteśmy 
z Wilamowic”.

Güter mügia to „dzień dobry” (do połu-
dnia), a donk śejn – „dziękuję”.

Wilamowickie Śmiergusty, fot. arch. SRB



76 B E S K I D Y  I  O K O L I C E

W 2009 r. UNeSCo uznało język wilamo-
wicki za poważnie zagrożony wyginięciem. 

Dni Ziemi Suskiej - Suski Jarmark Kul-
turalny (czerwiec). Kapele i zespoły re-
gionalne, folkowe rytmy i mocniejsze 
brzmienia… Do tego wieczór kabare-
towy, liczne konkursy i atrakcje dla naj-
młodszych. Tak zbliżające się wakacje 
świętuje Sucha Beskidzka. Pod koniec 
czerwca odbywają się tu Dni Ziemi Su-
skiej - Suski Jarmark Kulturalny. Impre-
zy organizowane są na terenie zespołu 
zamkowo-parkowego.

Święto Zabawki Ludowej (czerwiec). 
W pierwszy weekend czerwca w Stry-
szawie rządzą dzieci i drewniane zabaw-
ki. Są konkursy, różnorodne koncerty, 
odbywa się kiermasz sztuki ludowej i rę-
kodzieła artystycznego, można też spró-
bować tutejszej kuchni. Co roku bohate-
rem święta zostaje inny rodzaj zabawki.

Drewniane zabawki – zob. s. 67. 

Tydzień Kultury beskidzkiej (lipiec/ 
sierpień). To najstarsza i największa im-
preza folklorystyczna w Europie. Mimo 
nazwy trwa nieco ponad tydzień, a bierze 
w niej udział kilka tysięcy wykonawców 
reprezentujących blisko 100 zespołów 
folklorystycznych z różnych zakątków 
Polski. Przyjeżdża na nią także kilkana-
ście zespołów z różnych stron świata. 
Główne estrady znajdują się w pięciu 
miejscowościach  – Szczyrku, Wiśle, 
Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświę-
cimiu, imprezy towarzyszące (uliczne ko-
rowody, wystawy, kiermasze, targi sztu-
ki ludowej) przygotowywane są również 
w Bielsku-Białej, Istebnej, Ujsołach oraz 
Jabłonkowie na Zaolziu. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się organizowane 
w ramach festiwalu Wawrzyńcowe Hudy 
w Ujsołach, podczas których wieczo-
rem rozpalane są ogromne ogniska tzw. 
wawrzyńcowe hudy.

TKB, fot. L.Cykarski 
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Wawrzyńcowe Hudy
Nie wiadomo, skąd wzięła się tradycja pa-
lenia wielkich ognisk w dzień św. Waw-
rzyńca (10 sierpnia), jest ona jednak bar-
dzo stara. Przetrwała głównie w okoli-
cy Ujsoł i tam też od kilkunastu lat w ra-
mach tygodnia Kultury beskidzkiej odby-
wa się niezwykła i widowiskowa impreza 
Wawrzyńcowe Hudy. Wzniesienie hudy to 
wielkie wyzwanie. Najpierw trzeba wyko-
pać głębokie na ponad metr doły pod dłu-
gie żerdzie, które utrzymują hudę, i do-
piero potem ułożyć pomiędzy nimi chrust 
oraz gałęzie świerku. Wzniesienie ponad 
20-metrowej hudy, którą spala się w Ujso-
łach, trwa około tygodnia. 

Historia Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
sięga 1964 r. Pierwsza edycja odbyła się 
w Wiśle, później dołączyły do niej inne 
miasta. W ramach Tygodnia odbywają 
się dwa przeglądy konkursowe. Pierw-
sza z imprez odbywa się w Żywcu i jest 
największym spotkaniem polskich góra-

li. Konkurs obejmuje występy zespołów 
pieśni i tańca oraz kapel, grup śpiewa-
czych, śpiewaków ludowych i instrumen-
talistów. Koncertom towarzyszą wysta-
wy i targi sztuki ludowej. Międzynarodo-
we Spotkania Folklorystyczne co roku 
odbywają się w innym mieście, a wystę-
pujące na nich zespoły przybywają z róż-
nych zakątków świata, czasem bardzo 
odległych. Ich sceniczne zmagania ocenia 
międzynarodowe jury.

babiogórska Jesień (wrzesień). Festi-
wal prezentuje babiogórski folklor i sztu-
kę ludową. Odbywa się w Zawoi. Główną 
atrakcją imprezy jest jesienny redyk, czyli 
powrót pasterzy z owcami do wsi. Wi-
dowisko przyciąga tłumy. Oprócz tego 
na zawojskiej estradzie prezentują się 
zespoły folklorystyczne, a na kiermaszu 
można podziwiać – i kupić – dzieła twór-
ców ludowych. 

Jesienny redyk, fot. J.Sadlik
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iNNe FeStiWaLe i iMPReZy
bielska Zadymka Jazzowa (luty) i Jazzo-
wa Jesień (listopad). Bielsko-Biała jaz-
zem stoi. LOTOS Jazz Festival Bielska Za-
dymka Jazzowa – jak brzmi oficjalna na-
zwa pierwszej imprezy – to jeden z naj-
ważniejszych festiwali na jazzowej ma-
pie Polski. Powstał jako rozszerzenie kon-
certowej działalności Piwnicy Zamko-
wej – klubu prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie Sztuka Teatr, i niemal natych-
miast zdobył uznanie muzyków i publicz-
ności. Gwiazdy jazzu, kultowe nocne jam 
session i odbywający się w schronisku na 
Szyndzielni koncert finałowy tworzą kli-
mat tej niecodziennej imprezy. Siłą Jazzo-
wej Jesieni jest natomiast różnorodność. 
Znajdziemy tu wszystko, co w jazzie pisz-
czy. Weterani jazzu i zdolni muzycy mło-
dego pokolenia, jazz tradycyjny i projek-
ty nowatorskie, indywidualiści muzycz-
ni i niezapomniane zespoły… O to, by mu-
zycy przyjeżdżający do Bielska-Białej na-
leżeli do światowej czołówki, przez lata 
dbał dyrektor artystyczny Jazzowej Jesie-
ni – Tomasz Stańko. Dzięki niemu co roku 
Bielsko-Biała na kilka dni przeistaczało się 
w stolicę jazzu. I choć artysta zmarł 29 lip-
ca 2018 roku, to i tak festiwal ten kojarzo-
ny jest z jego postacią.

bielska Zadymka Jazzowa, www.zadym-
ka.pl,

Jazzowa Jesień, www.jazzowajesien.pl. 

Life Festival oświęcim (czerwiec). 
Koncerty polskich i zagranicznych ze-
społów, rockowe dźwięki, hip-hopowe 
brzmienia, folkowe rytmy… – w jeden 
z weekendów czerwca Oświęcim roz-
brzmiewa muzyką i wysyła w świat po-
zytywną energię. Istotnym elementem 
festiwalu jest jego pokojowe przesłanie, 
odróżniające go od innych muzycznych 
imprez w Polsce. Oprócz koncertów, 
program obejmuje pokazy filmów, dys-
kusje i akcje (m.in. uliczny bieg Toleran-
cja na sportowo) przypominające o idei 
wolności ponad granicami kulturowymi 
i państwowymi.

Life Festival oświęcim, www.lifefestival.pl. 

Żywieckie Suwakowanie (lipiec). Czy-
li Spotkania Puzonowe w Żywcu. To 
największe święto muzyki puzonowej 
w Polsce. Latem ponad 100 puzonistów 
i tubistów z kraju i ze świata zjeżdża do 
Żywca, aby wspólnie muzykować, wy-
mieniać doświadczenia i dostarczyć 
publiczności niezapomnianych wrażeń. 
Występy odbywają się na żywieckim 
zamku i w budynku domu kultury. Kon-
cert wirtuozów puzonu może okazać się 
wakacyjnym hitem!

Jazz w Bielsku-Białej, fot. arch. UM w BB

Jazz w Bielsku-Białej, fot. arch. UM w BB
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Żywieckie Suwakowanie, www.zywieckie-
suwakowanie.com. 

Męskie Granie Żywiec (lipiec/sier-
pień). Koncerty czołowych polskich 
muzyków w różnych miastach Polski 
w świetnej oprawie scenograficznej – 
Męskie Granie co roku przyciąga tłumy. 
Pomysłodawcą i inicjatorem imprezy jest 
marka Żywiec. Na koncerty zapraszani są 
najbardziej twórczy artyści rodzimej sce-
ny, za każdym razem trasę promuje spe-
cjalnie wydany singiel. W ramach impre-
zy realizowany jest projekt Nowe Męskie 
Granie, w którym swoją szansę na zagra-
nie przed szeroką publicznością dostają 
młodzi utalentowani muzycy. 

Męskie Granie Żywiec, www.meskiegra-
nie.pl.

imprezy biegowe
bieganie cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem, a górskie tereny dosko-
nale się nadają do typu rekreacji. W beski-
dach organizuje się wiele imprez biego-
wych, w tym półmaratonów i maratonów. 
oto wybrane:

- Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckie-
go (marzec). Start i meta na rynku w Żyw-
cu, dystans 22 km. trasa wiedzie malowni-
czą i atrakcyjną widokowo drogą dookoła 
jeziora, w górskim otoczeniu;

- bieg Fiata (maj). bieg uliczny organizowa-
ny w bielsku-białej, start przy bramie Fia-
ta, meta przy placu Ratuszowym, dystans 
10 km (bieg młodzieżowy 3 km);

- bieg tolerancja na Sportowo (czerwiec). 
bieg ulicami miasta odbywa się w ramach 
Life Festival oświęcim (zob. s.78), dystans 
10 km (do wyboru także krótsze dystanse). 

- Chudy Wawrzyniec (sierpień). to tereno-
wy bieg ultra na dystansach 80, 50, 20 km 
po szlakach polsko-słowackiego pograni-
cza w beskidzie Żywieckim.
www.chudywawrzyniec.pl

Fot. D. Imielski

Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego,  
fot.arch.Starostwo Pow. w Żywcu
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Rekreacyjnie  
i na sportowo

5

fot. arch. SRB
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Obszar Beskidów przecina ogromna licz-
ba szlaków. Są wśród nich zarówno tra-
sy samochodowe, jak i piesze, rowero-
we oraz konne. Nie sposób wymienić 
wszystkich, poniżej zaprezentowano za-
ledwie mały wycinek z długiej listy atrak-
cyjnych dróg i traktów. Ale szlaki to nie 
wszystko. Na amatorów sportów wod-
nych czekają tu malownicze zbiorniki za-
porowe i piękne dzikie rzeki, a na tych, 
którzy wolą oglądać góry z góry – szy-
bowce, lotnie i paralotnie. Zimą region 
staje się mekką miłośników białego sza-
leństwa – narciarzy zjazdowych i biego-
wych oraz snowboardzistów. Aktyw-
ny wypoczynek to po prostu wizytów-
ka tego regionu, każdy znajdzie tu coś dla 
siebie.

SZLaKi teMatyCZNe
Szlaki tematyczne są najczęściej po-
nadregionalne, a ich pokonanie w cało-
ści wymaga kilku dni. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, by wejść na taką trasę 
w dowolnym miejscu. 

Szlak architektury Drewnianej
Urokliwe kościółki, malownicze kapli-
ce, stare chaty i dzwonnice… Takie nie-
powtarzalne obiekty pozwala zobaczyć 
Szlak Architektury Drewnianej, wspól-
ne przedsięwzięcie województwa ślą-
skiego, małopolskiego i podkarpackiego, 
do którego dołączyło później także wo-
jewództwo świętokrzyskie. Wszystkie 
obiekty na szlaku zostały opatrzone ta-
blicami, a dojazd do nich wskazują zna-
ki drogowe. Obszar Beskidów obejmuje 
swoim zasięgiem tereny zarówno woje-
wództwa śląskiego, jak i małopolskiego. 
Zobaczenie najcenniejszych drewnia-
nych zabytków w województwie śląskim 
zapewniają dwie pętle samochodowe – 
pszczyńska i beskidzka. W tej pierwszej 
dość blisko siebie znajdują się kościół-
ki, które koniecznie trzeba zobaczyć: 
w Ćwiklicach (zob. s. 37), Miedźnej (zob. 
s. 40) i Starej Wsi (zob. s. 39). Do niezwy-
kle malowniczych należą też świątynie 
w Grzawie i Górze. Pozostałe drew-
niane kościoły powiatu pszczyńskie-

Kościół św. św. Piotra i Pawła w Lachowicach

Rekreacyjnie  
i na sportowo
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go znajdziemy w miejscowościach: 
Wisła Mała, Łąka i Pielgrzymowice. 
Na trasie jest też skansen Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej (s. 64). 
Pętla beskidzka, poprowadzona wo-
kół Bielska-Białej i Żywca, biegnie pod-
nóżami Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
W stolicy Podbeskidzia na szlaku znalazły 
się Dom Tkacza (zob. s. 33) oraz kościół 
w Mikuszowicach (zob. s. 37). Koniecz-
nie trzeba też zobaczyć kościół w Łody-
gowicach (zob. s. 40). Do pięknych drew-
nianych świątyń zaliczają się te w Cięci-
nie i Bielowicku. Na trasie są również Mu-
zeum „Stara chałupa” w Milówce (zob. 
s. 34) oraz ekspozycja w Starym Zam-
ku w Żywcu (zob. s. 46). Ciekawe obiek-
ty znajdują się także poza pętlą szlaku. 
Są to kościółki w Gilowicach i Szczyrku, 
karczma w Jeleśni (zob. s. 34), leśniczów-
ka w Złatnej i dzwonnica w Czernichowie.
Pięknymi zabytkami Szlaku Architektu-

ry Drewnianej mogą się pochwalić rów-
nież miejscowości leżące w wojewódz-
twie małopolskim. Na Podbabiogó-
rzu są to kościoły w Lachowicach (zob. 
s. 39),  Łętowni (zob. s. 39) i Zawoi (zob. 
s. 40). Na szlaku znalazły się też karcz-
ma Rzym w Suchej Beskidzkiej (zob. s. 35) 
oraz skanseny w Zawoi (zob. s. 65) i Sidzi-
nie (zob. s. 65) . Także okolice Oświęcimia 
pozwalają zobaczyć kilka wyjątkowych 
drewnianych zabytków. Chodzi o kościo-
ły w Grojcu, Jawiszowicach, Osieku, Gra-
boszycach i Polance Wielkiej (zob. s. 83) 
oraz spichlerz w Bobrku. 
Od maja do września w ramach projektu 
Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 
niektóre kościoły w województwie ma-
łopolskim są udostępniane do zwiedza-
nia (zwykle czw.–nd.). To niepowtarzalna 
okazja, by nie przeszkadzając wiernym, 
zobaczyć wnętrza tych pięknych budow-
li. Z wymienionych małopolskich kościo-

Stara Fabryka, fot.T.Renk (d.T.Gębuś)
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łów otwarte są te w Jawiszowicach, Osie-
ku i Graboszycach, Polance Wielkiej oraz 
w Lachowicach i Łętowni.

Szlak architektury Drewnianej w woje-
wództwie śląskim: www.slaskie.pl/sad. 

Szlak architektury Drewnianej w Małopol-
sce: www.drewniana.malopolska.pl. 

Skarby Polanki Wielkiej
Drewniany kościół w Polance pamięta XVi 
w., choć 100 lat później został przebudo-
wany w stylu barokowym. Zdobi go cieka-
wa kwadratowa wieża zwieńczona kopula-
stym hełmem (wewnątrz dzwon z 1413 r.). 
Warto wejść do środka – wnętrze utrzyma-
ne kolorystycznie w spłowiałych pastelach 
z pilastrami i gzymsami oraz skromnym 
barokowym wyposażeniem prezentuje się 
bardzo estetycznie. 

Miejscowość może się również pochwalić 
pięknie odrestaurowanym zespołem pa-
łacowym. otoczony starym parkiem sta-
nowi wizytówkę ziemi oświęcimskiej. Naj-
starsza, środkowa część pałacu pocho-
dzi z XVii w., wnętrz niestety nie udostęp-
niono do zwiedzania. W zamian można sy-
cić oczy widokiem bryły budynku i parku 
oraz piękną panoramą obejmującą Wyży-
nę Krakowską i Śląską, Kotlinę oświęcim-
ską i pasma beskidu Małego.

Kościół św. Mikołaja, ul. Kościelna 26, Po-
lanka Wielka. Zespół pałacowy, ul. Pałaco-
wa, Polanka Wielka. 11 km od oświęcimia. 

Szlak Zabytków techniki
Muzea, skanseny i nadal działające zakła-
dy pracy… Na Szlaku Zabytków Techni-
ki znajduje się 36 obiektów z wojewódz-
twa śląskiego, które przypominają o tra-
dycjach przemysłowych regionu: gór-
nictwie, hutnictwie, kolejnictwie, tkac-
twie czy browarnictwie. W Beskidach 
oraz najbliższych okolicach do obiek-
tów, które znalazły się na Szlaku Zabyt-
ków Techniki należą: Muzeum Prasy Ślą-
skiej w Pszczynie (zob. s. 59), Stara Fabry-

ka w Bielsku-Białej (zob. s. 56) oraz Mu-
zeum Browaru Żywiec (zob. s. 59). 
Co roku w jedną z czerwcowych sobót 
odbywa się Święto Szlaku Zabytków 
Techniki – Industriada. Można wówczas 
uczestniczyć w różnorodnych wydarze-
niach – nocnym zwiedzaniu browaru, 
warsztatach edukacyjnych, a także po-
kazach technicznyc. Impreza jest dru-
gim pod względem wielkości festiwalem 
w Europie prezentującym dziedzictwo 
przemysłowe.

Szlak Zabytków techniki: www.zabytki-
techniki.pl.

Na terenie Beskidów do zabytków tech-
niki, które nie znalazły się na opisywa-
nym szlaku, należą ruiny wielkiego pie-
ca w Ślemieniu, ruiny huty szkła w Złat-
nej oraz ceglane zabudowania dawnej 
papierni habsburskiej w Czańcu (ul. Kró-
lewska 16). Wśród tych ostatnich warto 
odnaleźć niewielką elektrownię wodną. 
Dawniej zasilała papiernię, dziś produku-
je prąd na potrzeby sieci energetycznej. 
Wnętrze elektrowni kryje unikalny za-
bytek – sprawną turbinę Girarda. Zosta-
ła ona uruchomiona w 1880 r. i wciąż do-
skonale się spisuje.

Szklany szlak w Jaworzu
W XiX w. w Jaworzu istniała huta szkła, 
a Szklany Szlak powstał, by ją upamięt-
nić. Ścieżka, oznakowana niebieską literą 
S, zaczyna się w Jaworzu Nałężu i począt-
kowo prowadzi doliną Jesionki. Następnie 
wspina się na górskie zbocze i ostro pnie 
do góry, wiodąc przez lasy ze starymi bu-
kami. Po około dwóch godzinach trasa wy-
prowadza piechurów w okolice schroniska 
na błatniej. by przybliżyć „szklane” trady-
cje Jaworza, na początku szlaku ustawiono 
tablicę opisującą funkcjonowanie tutej-
szej XiX-wiecznej huty szkła oraz makietę 
tego zakładu.
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W Nałężu samochód można zostawić na 
niewielkim parkingu obok ładnego ko-
ściółka, gdzie znajduje się również koń-
cowy przystanek pekaesów. Wycieczkę 
dobrze zaplanować w ten sposób, by do 
schroniska powędrować stąd czerwonym 
szlakiem (albo równie malowniczym har-
cerskim, oznakowanym literą H), a wrócić 
szklanym lub na odwrót.

Proponowana trasa: Jaworze Nałęże szlak 
czerwony lub harcerski – schronisko na 
błatniej – Jaworze Nałęże Szlak szklany; 4,5 
godz.; suma podejść 550 m; długość tra-
sy 10 km. 

Szklany szlak w Ujsołach
W Ujsołach powstał nowy szlak, który przy-
pomina historę dawnych właścicieli tych 
ziem – dynastii Wielopolskich i Habsbur-
gów oraz związaną z nimi historię działają-
cej w Złatnej w XiX w. huty szkła. Produko-
wano tu kiedyś szkło okienne białe, zielo-
ne, naczynia szklane kolorowe, a także róż-
nej wielkości flaszki, karafki, kielichy, a tak-
że szkło ozdobne takie jak: figurki, świecz-
niki, lichtarze.

beskidzka Droga św. Jakuba
Jest fragmentem większej całości – Dro-
gi św. Jakuba (zob. poniżej), a składa się 
z siedmiu części, z czego przez tereny eu-
roregionu prowadzi trasa: Wadowice – 
Rzyki – Groń Jana Pawła II – Ślemień – Ry-
chwałd – Żywiec – Szczyrk. Odcinek ten li-
czy 74 km i zazwyczaj pielgrzymi pokonu-
ją go w ciągu trzech dni, nocując w schro-
nisku Pod Leskowcem, a potem w Domu 
Pielgrzyma przy sanktuarium na Ja-
snej Górce w Ślemieniu lub we Francisz-
kańskim Domu Formacyjno-Edukacyj-
nym przy Sanktuarium MB Rychwałdz-
kiej. Trzeciego dnia docierają do Szczyr-
ku. Szlak znakowany jest umieszczoną 
na niebieskim tle białą muszlą zdobio-
ną czerwonym mieczo-krzyżem. Cała 
Beskidzka Droga św. Jakuba ma długość 
488 km i jest połączeniem lokalnych pąt-
niczych szlaków wiodących do słynnych 
bazylik, sanktuariów oraz kościołów św. 
Jakuba.

beskidzka Droga św. Jakuba, więcej infor-
macji – www.bractwojakuboweszczyrk.pl. 

Droga św. Jakuba
Droga św. Jakuba, czyli Camino de San-
tiago (camino w języku hiszpańskim zna-
czy „droga”, natomiast Santiago to św. Ja-
kub), jest jednym z najsłynniejszych chrze-
ścijańskich szlaków pielgrzymkowych 
w europie. istnieje od ponad 1000 lat, nie-
gdyś zapomniany, przeżywa ostatnio swój 
renesans. Przebiega przez niemal całą eu-
ropę, a kończy się w Santiago de Compo-
stela w zachodniej Hiszpanii, gdzie, według 
legendy, znajduje się grób jednego z dwu-
nastu apostołów – św. Jakuba Starszego. 

Szlak Maryjny
Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa 
Mariazell – Częstochowa, zwana Szla-

Żyrandol - pająk wykonany w hucie  
w Złatnej, fot. arch. Gminy Ujsoły
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kiem Maryjnym, przypomina o tradycji 
papieskich pielgrzymek do sanktuariów 
maryjnych. Pielgrzymi oprócz trasy 
głównej mają do wyboru kilka pętli bocz-
nych, obejmujących dodatkowe miejsca 
kultu. Szlak ma charakter pieszo-rowe-
rowy, odcinek wyznaczony w Polsce – 
od Częstochowy do Zakopanego – liczy 
323 km. W Beskidach, na Szlaku Maryj-
nym znalazły się sanktuaria w Makowie 
Podhalańskim oraz w Jordanowie. 
W sanktuarium w Makowie Podhalań-
skim znajduje się słynący łaskami obraz 
Matki Bożej Makowskiej Opiekunki Ro-
dzin. Wizerunek pochodzi z końca XVI w., 
został ukoronowany przez Jana Pawła II 
w 1979 r. W XIX-wiecznym kościele war-
to również zwrócić uwagę na haftowane 
ornaty z XVII i XVIII w. oraz chór muzycz-
ny z XIX stulecia. Ciekawie prezentuje się 
też bogato zdobiona ambona. 

Sanktuarium Matki bożej opiekunki Ro-
dzin, ul. Kościelna 14, Maków Podhalański, 
www.parafiamakowska.pl. 

Do sanktuarium w Jordanowie wierni 
przybywają, by pokłonić się cudownemu 
wizerunkowi Matki Bożej Trudnego Za-
wierzenia – Pani Jordanowskiej. Obraz, 
namalowany na płótnie lnianym nakle-
jonym na sosnową deskę, pochodzi z po-
czątku XVII w. i jest kopią częstochow-
skiego wizerunku Czarnej Madonny. 
Otaczany jest kultem od czterech stule-
ci. W 2010 roku został ozdobiony koro-
nami papieskimi. Sam kościół, wzniesio-
ny na początku XX stulecia, prezentuje 
się bardzo okazale. Zbudowany z czer-
wonej cegły, w stylu neogotyckim, przy-
ciąga wzrok strzelistą wieżą. Wnętrze 
zdobi wiele obrazów i rzeźb. Najstarsze 
z nich pochodzą z XVI stulecia, a przenie-
siono je tu z wcześniejszej, nieistniejącej 
już drewnianej świątyni.

Sanktuarium Matki bożej trudnego Za-
wierzenia, ul. Kolejowa 8, Jordanów, 
www.jordanowskiesanktuarium.diece-
zja.krakow.pl. 

Sanktuaria na Żywiecczyźnie
Sanktuarium Matki bożej Wspomo-
żenia Wiernych w Przyłękowie (ul. Piel-
grzymów 20): niewielki, urokliwy ko-
ściółek kryje cudowną figurę Matki Bo-
żej. Rzeźba otrzymała korony biskupie 
w 2014 r. Obok kościoła znajduje się cu-
downe źródełko.
Sanktuarium Matki boskiej Kazimie-
rzowskiej w Rajczy (Rynek 1): powstanie 
sanktuarium wiąże się z obrazem Matki 
Boskiej podarowanym kościołowi przez 
króla Jana Kazimierza. Jest jedną ze star-
szych kopii obrazu jasnogórskiego. Przy-
puszcza się, że powstał w pierwszej po-
łowie XVII na terenie Małopolski, po-
nieważ przypomina wizerunki Madon-
ny znajdujące się w Bochni oraz w kaplicy 

Kościół w Jordanowie, fot. J.Kociołek 
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na parterze wyższej wieży krakowskiego 
kościoła Mariackiego. 
Sanktuarium Jasna Górka w Ślemie-
niu: niewielki kościółek, nazywany cza-
sem kaplicą, przyciąga rzesze wiernych 
słynącym łaskami obrazem MB Czę-
stochowskiej. Wizerunek ten jest XI-
X-wieczna kopią obrazu Jasnogórskie-
go. Pod świątynią znajduje się kamien-
na grota w kształcie tunelu z cudownym 
źródełkiem. Spod kościoła roztacza się 
wspaniały widok na Beskid Mały. 

Sanktuarium w Rychwałdzie: zob. s. 43. 

Golgota beskidów
Na szczyt wzgórza Matyska (609 m n.p.m.) 
w beskidzie Śląskim wiedzie ze wsi Radzie-
chowy (koło Żywca) niezwykła droga krzy-
żowa. Poszczególne stacje tworzą tu mo-
numentalne, zrealizowane z rozmachem 
rzeźby. ich autorem jest Czesław Dźwigaj. 
oryginalna, ekspresyjna wizja męki Chry-
stusa nie każdemu się podoba, rzeźby przy-
ciągają jednak wzrok swoją intrygującą for-
mą. Wzniesienie wieńczy ogromny lśniący 
krzyż milenijny. W Wielki Piątek odbywa się 

tu uroczyste nabożeństwo – procesja drogi 
krzyżowej, a w Sylwestra odprawiana jest 
noworoczna msza święta. 

SZLaKi PieSZe
Malownicze, zalesione tereny Beskidów 
stwarzają świetne warunki do uprawia-
nia turystyki pieszej. Miłośnicy górskich 
wędrówek mają do dyspozycji kilka-
set kilometrów dobrze oznakowanych 
szlaków turystycznych, a także liczne 

Beskidy, fot. E. Włodarczyk

Fot. R. Soliński
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ścieżki dydaktyczne i spacerowe. Po-
zwala to komponować wycieczki według 
własnych potrzeb i kondycji. Opisy grup 
górskich i pogórza wraz z informacjami 
dotyczącymi turystyki pieszej zamiesz-
czono w rozdziale II Przyroda bogactwem 
pogranicza (s. 10–25). Tu warto dodać, że 
na turystów czekają w górach liczne ma-
lowniczo usytuowane schroniska, uła-
twiające poznawanie Beskidów. W mia-
stach natomiast z myślą o gościach 
przygotowano znakowane trasy space-
rowe pozwalające zobaczyć najważniej-
sze zabytki. 

Warto zaglądać do punktów informacji tu-
rystycznej oferujących bezpłatne broszury 
na temat regionu. 

Miejscowości powiatu bielskiego sta-
nowią świetną bazę wypadową w Be-
skid Śląski i Mały. Zdobycie najwyższych 
szczytów tego pierwszego – Skrzyczne-
go, Klimczoka i Błatniej – można zapla-
nować ze Szczyrku, Bystrej Śląskiej czy 

Jaworza. Z Wilkowic bez trudu wyruszy-
my na malownicze szlaki Beskidu Małe-
go – w rejon Magurki i Czupla, z Kóz nato-
miast na Hrobaczą Łąkę. 
Górskim eldorado jest powiat żywiec-
ki. Z niemal każdej miejscowości da się 
tu wyruszyć na szlak. Doskonale pozna-
je się stąd Beskid Żywiecki: masyw Pil-
ska – z Korbielowa lub Sopotni Wiel-
kiej, grupę Romanki, Lipowskiej i Rysian-
ki – z Węgierskiej Górki, Milówki, Żabni-
cy albo Złatnej, a wysunięty na południo-
wy zachód Worek Raczański, ze szczy-
tami Wielkiej Raczy i Rycerzowej – z Raj-
czy, Rycerki lub Zwardonia. Od zacho-
du Kotlinę Żywiecką ograniczają szczyty 
Beskidu Śląskiego – Skrzyczne i Barania 
Góra, na które można powędrować m.in. 
z Węgierskiej Górki, Kamesznicy i Lipo-
wej, od wschodu – Beskid Mały, skąd na 
wycieczki, zwłaszcza w rejony Potrójnej 
i Gibasów Gronia, łatwo wyruszyć z oko-
lic Ślemienia.

Fot. R.Soliński
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Powiat suski obejmuje części Beskidów 
Żywieckiego, Małego i Makowskiego. 
Największą atrakcją jest tu bez wątpienia 
Babia Góra, najwyższy szczyt całych Be-
skidów Zachodnich. Można na nią wejść 
kilkoma szlakami, największe emocje bu-
dzi Perć Akademików, jedyna w polskich 
Beskidach trasa o charakterze wysoko-
górskim, na której trzeba korzystać z kla-
mer i łańcuchów. Doskonałą bazą wypa-
dową w Pasmo Polic jest Zawoja i Skawi-
ca, a w atrakcyjne krajobrazowo Pasmo 
Jałowieckie – Stryszawa i Sucha Beskidz-
ka. W Beskid Mały, w okolice Leskow-
ca i Gronia Jana Pawła II, łatwo się dostać 
z Krzeszowa, natomiast w Beskid Ma-
kowski – z Makowa Podhalańskiego.

Pierwsze w beskidach
Pierwsze szlaki w beskidach wyznako-
wano w okolicach Klimczoka, Szyndzielni 
i Magurki jeszcze pod koniec XiX w. ozna-
kowała je niemiecka organizacja beski-
denverein. Najstarszy polski znakowa-
ny beskidzki szlak powstał kilka lat póź-
niej, w 1906 r. Prowadził z Suchej beskidz-
kiej przez Magurkę (872 m n.p.m.) do Za-
woi, zapewniając dogodne dojście z mia-
sta, do którego docierała kolej, do wioski, 
skąd wyruszano na babią Górę. 

Główny Szlak beskidzki
To najdłuższy szlak w polskich górach 
– zapewnia niemal 500 km wędrówki, 
wiodąc przez większość pasm Beskidów. 
Szlak, znakowany na czerwono, rozpo-
czyna się w Ustroniu w Beskidzie Śląskim, 
kończy w Wołosatem w Bieszczadach. 
Na terenie Euroregionu Beskidy do przej-
ścia jest ok. 100 km. Podczas wędrówki 
zdobywa się większość najważniejszych 
szczytów Beskidu Śląskiego i Żywieckie-
go – m.in. Baranią Górę, Rysiankę, Babią 
Górę i Police. Przejście szlaku pozosta-
wia niezwykłe wspomnienia. PTTK usta-
nowiło odznakę Główny Szlak Beskidzki, 
która jest przyznawana za jednorazowe 
przejście całego szlaku lub za pokonanie 
go w odcinkach. 

Kolor bez znaczenia?
Warto wiedzieć, że kolor szlaku nie oznacza 
jego trudności. Na czerwono znakowane są 
trasy główne, zazwyczaj prowadzące przez 
najwyższe wzniesienia i najciekawsze miej-
sca regionu, na niebiesko – dalekobieżne, 
na żółto – łącznikowe, na zielono – prowa-
dzące do charakterystycznych miejsc, a na 
czarno – krótkie szlaki dojściowe. 

Kiczera, fot. R.Soliński
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Mały Szlak beskidzki
Ten czwarty pod względem długości 
szlak polskich Karpat liczy 137 km. Zaczy-
na się w Straconce, dzielnicy Bielska-Bia-
łej, i wiedzie przez wzniesienia Beski-
du Małego – Hrobaczą Łąkę, Żar, Lesko-
wiec, Groń Jana Pawła II, następnie przez 
szczyty Beskidu Makowskiego – Chełm, 
Babicę, a na koniec przez Beskid Wyspo-
wy – aż na szczyt Lubonia Wielkiego. Mó-
wiąc krótko: trasa prowadzi przez te czę-
ści Beskidów, które omija Główny Szlak 
Beskidzki. Jest znakowana na czerwo-
no, a na obszarze Euroregionu Beskidy do 
przejścia jest ok. 70 km.

Szlaki papieskie
Beskidy to ukochane góry św. Jana Paw-
ła II. Beskid Mały, którego wzniesienia 
wyrastają tuż za południowymi przed-
mieściami Wadowic, bywał często nazy-
wany przez niego „górami domowymi”. 
Nie bez kozery – na jedną z pierwszych 
prawdziwych górskich eskapad mały Lo-
lek wyruszył na Leskowiec. Zabrał go tam 
ojciec w nagrodę za zdanie szkolnych eg-
zaminów. Dopiero później przyszły wę-
drówki po innych pasmach i masywach. 
Miejsca odwiedzone niegdyś przez Karo-
la Wojtyłę, trasy wycieczek, które odby-
wał jako ksiądz, potem biskup i kardynał 
oraz papież, upamiętniają szlaki papie-
skie. W Beskidach wyznaczono ich kilka, 
oznakowane są żółtym krzyżem.

Na szlaku ze św. Janem Pawłem ii
Wybrane szlaki papieskie w Beskidach:

beskid Mały: Kozy – Straconka. Szlak 
rozpoczyna się przy kościele w Kozach, 
wiedzie przez kamieniołom, Hrobaczą 

Łąkę, przełęcz Przegibek, Magurkę Wil-
kowicką do Straconki. Trasa malownicza 
i urozmaicona; 6 godz., 16 km długości.

beskid Śląski: bystra – Klimczok. Szlak 
rozpoczyna się przy kościele w Bystrej 
Krakowskiej i prowadzi przez wzniesienie 
Lanckorona na Klimczok; 2,5 godz., 7 km.

beskid Żywiecki: Węgierska Gór-
ka – Cisiec. Szlak rozpoczyna się w cen-
trum Węgierskiej Górki na skwerze im. 
Jana Pawła II, wiedzie przez Cięcinę na 
Romankę, Rysiankę i Lipowską, potem 
przez Halę Boraczą schodzi do Ciśca; 15 
godz., 42 km. 

beskid Żywiecki: Skawica - Przełęcz 
Lipnicka (Krowiarki). Szlak zaczyna się 
w centrum Skawicy, na niewielkim skwe-
rze, przy drewnianej tablicy pamiątko-
wej. Trasa upamiętnia ostatnią górską 
wycieczkę Karola Wojtyły przed wybo-
rem na papieża. W wyprawie towarzy-
szyli kardynałowi księża Stanisław Dzi-
wisz i Tadeusz Styczeń. Szlak jest ozna-
kowany kwadratem złożonym z dwóch 
trójkątów - żółtego i białego (barwy pa-
pieskie); 5,5 godz., 18 km. 

NoRDiC WaLKiNG
Marsze z kijkami cieszą się coraz większą 
popularnością, a tereny leśne są wręcz 
idealne do uprawiania tego typu ak-
tywności. Miękkie podłoże amortyzu-
je wstrząsy, dzięki czemu spacer mniej 
obciąża stawy, niż kiedy wędruje się po 
chodniku czy asfalcie, a nierówności te-
renu pozwalają spalić więcej kalorii, zmu-
szając mięśnie do cięższej pracy. Do upra-
wiania nordic walkingu nadaje się więk-
szość szlaków i ścieżek, a malownicze te-
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Fot. arch. SRB

reny Beskidów są wręcz wymarzonym 
miejscem do wędrówek z kijkami. Nie-
które nadleśnictwa znakują nawet spe-
cjalne trasy dla miłośników tego typu ak-
tywności. Na przykład, w okolicy przej-
ścia granicznego w Korbielowie powsta-
ło ostatnio aż 30 km tras turystycznych 
przeznaczonych m.in. dla osób uprawia-
jących nordic walking (zob. s. 90). Na te-
renie euroregionu Beskidy odbywa się 
także wiele biegów i rajdów przeznaczo-
nych dla amatorów nordic walkingu.

Rajd nordic walking
W Radziechowach rozgrywany jest jeden 
z najtrudniejszych rajdów nordic walking. 
Zawodnicy mają do pokonania 42 km trasy 
wiodącej w trudnym górskim terenie. im-
preza odbywa się w listopadzie wraz z ma-
ratonem biegowym. trasa ma formę pę-
tli, wiedzie m.in. przez szczyt Skrzycznego. 

Dolina Wapienicy (bielsko-biała). 
Specjalna trasa dla biegaczy i uprawiają-
cych nordic walking została wyznakowa-
na w dolinie Wapienicy w Bielsku-Białej. 
Pętla zaczyna się przy parkingu leśnym 
Wapienica i ma 12,5 km długości. Po-
czątkowy odcinek, z niewielkimi różni-
cami wysokości,  jest idealny dla począt-
kujących biegaczy. Kolejny etap za zapo-
rą jest już trudniejszy i pnie się w góry. Na 
ścieżce znajdują się oznaczenia ułatwia-
jące orientacje w terenie. Trasę można 
modyfikować zgodnie z własnymi umie-
jętnościami. 

Dolina Wapienicy – zob. s. 91.  

Szlaki nordic walking w Ujsołach. Wy-
znakowano tu sześć szlaków nordic wal-
king o łącznej długości 46 km. Przygoto-
wane pętle mają różny stopień trudno-

ści, od tras łatwych, prowadzących po 
płaskim terenie, po trudniejsze, wspina-
jące się zboczami Muńcoła lub Rycerzo-
wej. Kto nie ma kijków, może je bezpłat-
nie wypożyczyć w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej (należy okazać dowód oso-
bisty). Szlaki rozpoczynają się przy am-
fiteatrze w Ujsołach oraz obok kościoła 
w Soblówce.

Ujsoły, 30 km od Żywca. 

Kompleks tras nordic walking w Go-
czałkowicach-Zdroju. Powstały tu trzy 
trasy o zróżnicowanej trudności – ła-
twa (kolor zielony, 7 km), średnio trudna 
(czerwona, 10 km) oraz trudna (czarna, 
16 km). Wszystkie mają formę pętli i za-
czynają się przy gminnym ośrodku kultu-
ry. Prowadzą malowniczymi, widokowy-
mi ścieżkami i trasami spacerowymi nad 
brzegami stawów oraz wzdłuż wałów 
przeciwpowodziowych nad Wisłą. Naj-
ciekawsza jest trasa trudna, prowadząca 
nad stawami na zaporę Jeziora Goczał-
kowickiego i wracająca do punktu wyj-
ścia wałami wiślanymi.

Goczałkowice-Zdrój, 7 km od Pszczyny.
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Żabi Kraj
Żabi Kraj to kraina położona w bogatym 
przyrodniczo zakątku Śląska. Znajduje się 
tu wiele stawów hodowlanych, a obszar ze 
względu na bogactwo płazów i ptaków ob-
jęto ochroną w ramach sieci Natura 2000. 
to doskonałe tereny do uprawiania nor-
dic walkingu. oprócz szlaków w Goczałko-
wicach trasy nordic walking powstały też 
m.in. w Pawłowicach.

Nordic Walking Park osiek. To blisko 
32 km tras przeznaczonych zarówno dla 
osób rozpoczynających swoją przygo-
dę z nordic walkingiem, jak również dla 
tych, którzy szukają wyzwań o charak-
terze sportowym. Każda z trzech pę-
tli ma inny stopień trudności. Wszyst-
kie rozpoczynają się na osieckim stadio-
nie i wiodą głównie drogami o asfaltowej 
nawierzchni. Miejsce startu oznakowa-
no tablicą zawierającą szczegółowe opi-
sy tras i ogólne informacje na temat tech-
niki, doboru sprzętu i walorów zdrowot-
nych nordic walkingu.

osiek, 12 km od oświęcimia.

SZLaKi RoWeRoWe 
Teren Beskidów sprzyja rowerowym 
eskapadom. Górskie ścieżki, leśne duk-
ty, polne trakty są wręcz wymarzone dla 

miłośników dwóch kółek. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie – osoby dopiero zaczy-
nające rowerową przygodę bądź lubiące 
niezbyt forsowne poznawanie okolicy 
mogą wybrać się na przejażdżkę lokal-
nymi drogami, górscy zapaleńcy ruszą 
na wąskie ścieżki najeżone kamieniami 
i korzeniami, a amatorzy downhillu – na 
specjalnie przygotowane trasy na górze 
Żar i Mosornym Groniu. Gminy niemal 
co roku wyznaczają nowe trasy rowero-
we. Lokalne szlaki nie są zbyt długie (20–
50 km) i mają zazwyczaj formę pętli – to 
wygodne, gdy w okolicy ma się nocleg 
lub zostawiło się na parkingu samochód 
albo dotarło na miejsce startu pocią-
giem. Ale pomyślano także o tych, którzy 
chcą wyruszyć na kilkudniową wyprawę, 
w ten sposób poznając beskidzką krainę. 
Umożliwiają to trasy długodystansowe.

Więcej informacji o trasach rowerowych 
w poszczególnych gminach można uzyskać 
w punktach it.

Powiat bielski. Zróżnicowany krajobraz 
powiatu, od pagórkowatego po praw-
dziwie górski teren, spełni oczekiwania 
i mniej i bardziej doświadczonych cykli-
stów. Miłośnicy jazdy na rowerach mają 
tu do dyspozycji szlaki rowerowe o łącz-
nej długości niemal 300 km. Łatwiejsze 

Fot. arch. SRB

                                      Arch. SRB
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trasy wytyczono w okolicy Buczkowic, 
Porąbki, Wilamowic i Czechowic-Dzie-
dzic. Na rodzinną wycieczką świetnie na-
daje się choćby 26-kilometrowy Wila-
mowski Szlak Ogrodów. Trasa ma formę 
pętli, prowadzi przez Pisarzowice, Hecz-
narowice, Wilamowice, Dankowice i Sta-
rą Wieś. Większym wyzwaniem kondy-
cyjnym i technicznym jest np. pętla do-
okoła Bielska-Białej mająca 52 km długo-
ści. Miłośnicy kolarstwa górskiego znaj-
dą coś dla siebie w Szczyrku. Organizo-
wane są tam popularne crossy rowero-
we, a wyciąg na Skrzyczne jest przysto-
sowany do przewozu jednośladów. 

Kolejka na Skrzyczne – zob. s.93.

Powiat żywiecki. Chętni mają tu do dys-
pozycji kilkadziesiąt szlaków i ścieżek 
rowerowych o całkowitej długości po-
nad 500 km. Niektóre łączą się z trasa-
mi poprowadzonymi w innych powiatach 
oraz szlakami międzynarodowymi. Oso-
by szukające łatwiejszych tras najwięcej 
znajdą ich w dolinie Soły. Krótkie, rekre-
acyjne szlaki poprowadzono w okolicach 
Milówki czy Węgierskiej Górki. Piękne le-
śne trakty i podszczytowe polany wyma-
gają już większej kondycji i obycia z trud-

nym terenem. Dla fanów ekstremalnej 
jazdy przygotowano trasy prowadzące 
przez najwyższe partie masywu Pilska, 
Romanki i Rysianki, a także przez Worek 
Raczański. Nie można też pominąć góry 
Żar. Na jej wierzchołek prowadzi serpen-
tynami asfaltowa szosa, podjazd nie na-
leży jednak do łatwych. Leniwi mogą sko-
rzystać z kolejki, fundując sobie później 
albo miły zjazd asfaltem, albo crossowe 
szaleństwo trasą poprowadzoną w oko-
licy kolejki.

Więcej o górze Żar – zob. s. 101. 

Na podbój Korbielowa
W okolicy przejścia granicznego w Korbie-
lowie powstało ostatnio aż 30 km tras tu-
rystycznych, latem przeznaczonych dla ro-
werzystów górskich i crossowych, zimą dla 
narciarzy biegowych, a przez cały rok dla 
spacerowiczów i osób uprawiających nor-
dic walking. Cztery pętle biegną w kierun-
ku Przyborowa i Krzyżówek, w niektórych 
miejscach zbliżając się do granicy ze Słowa-
cją. Pomieszczenia w budynku należącym 
niegdyś do Straży Granicznej zaadaptowa-
no na wypożyczalnię sprzętu sportowego 
oraz punkt obsługi ruchu turystycznego. 

Powiat suski. Miłośnicy dwóch kółek  
znajdą tu kilkanaście górskich szlaków 
rowerowych, ich łączna długość prze-

Fot. arch. SRB
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kracza 250 km. Na rowerowe ścieżki ła-
two wyruszyć z Suchej Beskidzkiej, Stry-
szawy, Makowa Podhalańskiego i Za-
woi. Ponadto przez Podbabiogórze bie-
gną dwa dalekobieżne szlaki rowerowe: 
Szlak Bursztynowy oraz Główny Karpac-
ki Szlak Rowerowy. Ci, którzy lubią eks-
cytujące zjazdy, mogą skorzystać z tras 
„Babia GóraTrails” w Zawoi. Na Mosorny 
Groń rower można wwieźć na górę wy-
ciągiem krzesełkowym.

Powiat pszczyński. Na rowerowym 
siodełku świetnie poznaje się powiat 
pszczyński. Raczej płaski teren z malow-
niczymi lasami i zbiornikami wodnymi, 
a do tego bogactwo zabytków sprawiają, 
że z przyjemnością pokonuje się tu nawet 
bardzo dalekie trasy. W powiecie ozna-
kowano ponad 150 km szlaków rowero-
wych, niektóre zaczynają się przy zamku 
pszczyńskim. Dużo ścieżek, bardzo uroz-
maiconych, prowadzących leśnymi trak-
tami, proponują również gminy Kobiór 
i Pawłowice.

Powiat oświęcimski. Interesujące tra-
sy rowerowe ma też powiat oświęcimski. 
Warto przejechać pętlę wokół Oświęci-
mia (rozpoczyna się i kończy na placu Ko-
ściuszki), która pozwala podziwiać za-
równo przyrodę Kotliny Oświęcimskiej 
oraz doliny Soły, jak i cenne zabytki archi-
tektoniczne. Na rowerze doskonale po-
znaje się również Dolinę Karpia. Wyzna-
kowano tam trasy o różnej długości oraz 
różnym stopniu trudności.

trasy długodystansowe
Szlak Greenways (Kraków – Mora-
wy – Wiedeń). Umożliwia poznanie dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego 
trzech krajów – Polski, Czech i Austrii. Ma 

780 km długości, z czego na Polskę przy-
pada 260 km. Na polskim odcinku tra-
sa prowadzi z Krakowa do Oświęcimia, 
a dalej przez Pszczynę i Bielsko-Białą na 
Śląsk Cieszyński do granicy z Czecha-
mi. Częściowo są to tereny wchodzące 
w skład Euroregionu Beskidy. Szlak jest 
oznakowany na całej długości – od Kra-
kowa do Wiednia. Główna trasa ma logo 
koloru zielonego, nitki boczne – ciemno-
niebieskiego. Co roku z okazji Środko-
woeuropejskiego Dnia Drzewa (20 paź-
dziernika) dzieci i młodzież sadzą na szla-
ku lokalne gatunki drzew. 

bursztynowy Szlak Greenways (Buda-
peszt – Kraków – Gdańsk). Jest trasą mię-
dzynarodową, prowadzącą przez Polskę, 
Słowację i Węgry śladami starożytnego 
szlaku handlowego, którym transpor-
towano bursztyn znad Morza Bałtyckie-
go nad Adriatyk. Łączy zabytkowe mia-
sta i miasteczka, a także cenne przyrod-
niczo, krajobrazowo i kulturowo tereny 
wiejskie. Na obszarze Polski wyznako-
wano na razie fragmenty szlaku od grani-
cy ze Słowacją do Niepołomic oraz w wo-
jewództwie lubelskim. Pierwszy wspo-
mniany odcinek, tzw. karpacki, biegnie 
w dużej części przez Beskidy. Zaczyna się 
w Lipnicy Wielkiej, na granicy polsko-sło-

The Trail, fot. Maciej Kopaniecki
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wackiej, a następnie wiedzie przez Zu-
brzycę Górną, Zawoję i Stryszawę do Su-
chej Beskidzkiej, gdzie przekracza Skawę 
i prowadzi do Zembrzyc, a dalej do Kal-
warii Zebrzydowskiej, Lanckorony i Kra-
kowa.

Cyklomagistrala PL-SK. To międzyna-
rodowa trasa wiodąca z Bielska-Białej 
(pl. Ratuszowy) do Martina na Słowacji. 
Granicę przekracza się na przełęczy Glin-
ka. Po stronie polskiej trasa liczy 63 km, 
po słowackiej – 100 km. Prowadzi ma-
lowniczymi dolinami rzek Białki, Żylicy, 
Soły, Ujsolanki, a następnie podnóżami 
najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego 
– Skrzycznego, skąd roztaczają się wido-
ki na Beskid Żywiecki, Beskid Mały oraz 
Kotlinę Żywiecką. Trasa jest przeznaczo-
na dla rowerzystów obeznanych z jazdą 
w terenie, o niezłej kondycji (kilka trud-
nych podjazdów).

Wiślana trasa Rowerowa. Prowadzą-
cy wzdłuż Wisły szlak ma łączyć Beski-
dy (początek nad Jeziorem Czerniańskim 
u zbiegu Czarnej i Białej Wisełki) z Bałty-
kiem (Gdańsk). Trasa główna oraz regio-
nalne i lokalne odcinki łącznikowe mają li-
czyć łącznie ok. 1300 km. Szlak ma pro-

wadzić drogami wyłączonymi z ruchu, 
m.in. wałami przeciwpowodziowymi. Na 
razie wyznakowano jedynie odcinki ślą-
ski i kujawsko-pomorski oraz część ma-
łopolskiego. Na terenie Euroregionu Be-
skidy trasa wiedzie przez Goczałkowi-
ce-Zdrój, Czechowice-Dziedzice, Be-
stwinę i Wilamowice, krzyżując się jed-
nocześnie w kilku miejscach z innymi tra-
sami rowerowymi. Uzupełnieniem głów-
nej trasy są pętle boczne, m.in. odnoga 
z Ustronia do Bielska-Białej przez Jawo-
rze Nałęże (Szlakiem Greenways).

Trasy enduro

Kompleks „enduro trails – bielsko-
-biała” to sieć jednokierunkowych tras 
rowerowych, tzw. „singletracków”. Są 
to najbardziej lubiane przez kolarzy gór-
skich, wąskie, kręte i pofalowane ścieżki 
o różnym stopniu trudności, od tych ła-
twiejszych, łagodnie opadających, aż po 
strome, wymagające technicznie zjazdy.  
Centrum ścieżek wraz z punktem in-
formacyjnym mieści się w obrębie tzw. 
miejskich Błoni, u stóp Koziej Góry. Trasy 
natomiast rozpościerają się pomiędzy 
Szyndzielnią i Kozią Górą (w masywie 
Klimczoka). Szyndzielnia wznosi się na 

The Trail, fot. Maciej Kopaniecki
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wysokość 1030 metrów nad poziomem 
morza. Na jej szczyt można wjechać naj-
nowocześniejszą w Polsce koleją gon-
dolową, która przystosowana została 
do transportu rowerów. Okolice Koziej 
Góry pełne są barów, serwisów, szkółek 
i wypożyczalni rowerowych. Nie masz 
roweru górskiego lub nie chcesz wieźć go 
ze sobą z domu? To nie problem – wypo-
życzysz go na miejscu, a lokalni instruk-
torzy zadbają o Twój trening.

Więcej na: www.endurotrails.pl

Szczyrk Enduro Trails to powstały 
w 2019 roku kompleks jednokierunko-
wych ścieżek rowerowych typu single-
track. Specjalnie wyprofilowane trasy, 
zaprojektowane z dala od pieszych szla-
ków stanowią świetne miejsce do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Zbudo-
wane z myślą o bezpieczeństwie i dobrej 
zabawie ich użytkowników, posiadają 
odpowiednie nachylenie tras, miejsca do 
wytracania prędkości, bandy ułatwiające 
pokonywanie ciasnych zakrętów. Tra-
sy zostały oznaczone różnymi kolorami 
w celu identyfikacji poziomów trudno-
ści poszczególnych odcinków. Obecnie 

można korzystać z dwóch tras (niebie-
skiej 5600 m i czerwonej 2850 m) o łącz-
nej długości 8,5 km. Jesienią oddane do 
użytku będą następne odcinki, a system 
ścieżek będzie liczył 13 km. Szczyrk Mo-
untain Resort jest jednym z nielicznych 
miejsc w Polsce, gdzie na start każdej 
ze ścieżek można dostać się wjeżdżając 
wyciągami: gondolą lub koleją kanapo-
wą, a karnet rowerowy działa do końca 
dnia. Przy dolnej stacji gondoli znajduje 
się Centrum Ścieżek z wypożyczalnią ro-
werów i sklepem, gastronomią, dużym 
parkingiem, myjką rowerową i toaletą.

Więcej na : www.szczyrkowski.pl

babia Góra trails
Kompleks 20 km transgranicznych gór-
skich tras rowerowych tzw. singletrac-
ków w Paśmie Policy i Babiej Góry, łączą-
cych Zawoję z Oravską Polhorą na Sło-
wacji, wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą: tory rowerowe typu pumptrack, park 
rowerowy, budynki techniczno-socjalne.

Wyciąg na Mosorny Groń, Zawoja 2525, 
www.pkl.pl/mosorny-gron/mosorny-
gron.html

The Trail, fot. Maciej Kopaniecki



R e K R e a C y J N i e  i  N a  S P o R t o W o 97

SZLaKi KoNNe 
Turystyka konna z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem, 
a Beskidy znakomicie nadają się do upra-
wiania turystyki jeździeckiej. Znakuje 
się tu szlaki konne, zmierzając do stwo-
rzenia sieci, która pozwalałaby na wie-
le sposobów przemierzać beskidzkie 
góry i pagórki. Powstaje także coraz wię-
cej ośrodków propagujących i oferują-
cych przejażdżki w siodle. Bez trudu da 
się tu rozpocząć swoją jeździecką przy-
godę – wycieczki odbywane pod czuj-
nym okiem doświadczonego instrukto-
ra okażą się i bezpieczne i ekscytujące. Ci 
zaś, co w siodle czują się już pewnie, do-
cenią różnorodność tras i malowniczość 
terenu. Na koniach można tu spędzić kil-
ka godzin lub zaplanować kilkudniowy 
rajd, korzystając z długodystansowych 
szlaków konnych (zob. niżej). Trasy mają 
różny stopień trudności – od łatwych od-
cinków w dolinach górskich do stromych 
ścieżek w oddaleniu od siedzib ludzkich. 

transbeskidzki Szlak Konny. Najdłuż-
szy w polskich górach szlak turystyki jeź-

dzieckiej proponuje ponad 600 km jaz-
dy konnej. Trasa zaczyna się w Brennej 
w Beskidzie Śląskim i prowadzi do Woło-
satego leżącego na krańcu Bieszczad. Na 
obszarze Beskidów szlak wiedzie przez 
niezwykle malownicze tereny. Prowa-
dzi z Brennej do Żabnicy znajdującej się 
w Beskidzie Żywieckim, skąd przez Ry-
siankę, Lipowską i Halę Miziową dociera 
się do Korbielowa, a dalej przez Jaworzy-
nę i przełęcz Klekociny do Zawoi i prze-
łęczy Krowiarki. Tu szlak opuszcza teren 
euroregionu. Co kilka kilometrów moż-
na sobie zrobić „popas” przy schroni-
sku górskim lub ośrodku agroturystycz-
nym przygotowanym na przyjęcie konia 
i jeźdźca. Aby przebyć cały szlak, trzeba 
spędzić w siodle 14 dni, nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, by pokonać tylko frag-
menty trasy.

Beskidzki Konny Szlak   
tysięczników
Szlak zaczyna się przy stacji kolejowej 
w Cięcinie i prowadzi bocznymi grzbie-
tami Romanki, Magury Cięcińskiej, Ska-
ły i abrahamowa. trasa ma 22 km, prowa-
dzi przez malownicze tereny, pozwalając 

Konie - toporzysko, fot. J. Kociołek
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na podziwianie widoków na dorzecze Soły 
oraz wzniesienia beskidów Żywieckiego, 
Śląskiego i Małego. Przejechanie szlaku 
stępem zajmuje ok. 5 godz. 

babiogórski Szlak Konny. Trasy nale-
żące do Babiogórskiego Szlaku Konne-
go prowadzą przez najpiękniejsze miej-
sca Podbabiogórza. Łącznie szlak ma dłu-
gość 208 km. Trasy ułożone są w pętle 
i podzielone na 15 odcinków, co pozwala 
zaplanować wiele krótszych bądź dłuż-
szych wycieczek. W siodle można prze-
mierzyć m.in. Pasmo Polic lub odwiedzić 
Koskową Górę w Beskidzie Makowskim. 
Organizacją wypraw lub rajdów zajmu-
je się sześć lokalnych ośrodków jeździec-
kich, które zapewniają również bazę noc-
legową.

SPoRty WoDNe i WĘDKaRStWo 
Jeziora zaporowe, malownicze rzeki, sta-
wy hodowlane… Beskidy można pozna-
wać także z poziomu wody. Latem na 
sztucznych zbiornikach roi się od żagló-
wek, można również wypożyczyć kaja-
ki lub rowerki wodne albo wyruszyć na 
spływ Sołą czy Wisłą. Kto zamiast szu-

sowania po powierzchni wody, woli mo-
czyć w niej kije, też będzie zadowolony 
– miejsc do wędkowania nie brakuje.

Sporty wodne
Szczególnymi walorami rekreacyjno-
sportowymi odznaczają się jeziora Ży-
wieckie i Międzybrodzkie. Od lat przy-
ciągają wytrawnych żeglarzy i windsur-
ferów. Na ich brzegach powstały liczne 
szkółki żeglarskie i pływackie oraz wypo-
życzalnie sprzętu wodnego i rowerków 
- każdy większy ośrodek wypoczynko-
wy ma własną keję. Początkujący mogą 
skorzystać z bogatej oferty szkoleń i kur-
sów, bo żeglowanie wymaga tu sporych 
umiejętności. Silne wiatry opadające 
z pobliskich stoków sprawiają trudności 
nawet doświadczonym żeglarzom – na 
ogół albo tu duje, albo flauci. Warto tak-
że pamiętać, że brzegi w wielu miejscach 
są płytkie i zamulone, lepiej więc unikać 
zbyt bliskiego z nimi kontaktu. Na oby-
dwu jeziorach organizowane są imprezy 
i zawody żeglarskie o charakterze ogól-
nopolskim i lokalnym, m.in. Memoriał 
Adama Banaszka (mistrzostwa Śląska 

Jezioro Żywieckie, fot. T. Renk (d.T.Gębuś)
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w klasie Omega i Puchar Polski w klasie 
Optimist) czy ogólnopolskie regaty Żar 
rozgrywane w ramach obchodów Świę-
ta Morza.

Statkiem w rejs
okolice Jeziora Żywieckiego można po-
znawać z pokładu statku wycieczkowego. 
Koło zapory w tresnej znajduje się przy-
stań, skąd wyrusza w rejs niewielki statek. 
Zabiera na pokład ok. 40 osób. Wycieczka 
trwa 45 minut. 

Żeglarstwo można też uprawiać na Je-
ziorze Goczałkowickim. Istnieje tu tylko 
jedna przystań – w Wiśle Wielkiej, gdzie 
można wypożyczyć sprzęt. Akwen, bę-
dący rezerwuarem wody pitnej, jest wy-
łączony z innej działalności rekreacyjnej 
(dopuszcza się jedynie wędkarstwo). Na 
spragnionych wodnych atrakcji czeka na-
tomiast pobliski zbiornik Łąka, zwany też 
Zbiornikiem Łąckim. Malowniczo poło-
żony w dolinie otoczonej sielskimi wznie-
sieniami jest ulubionym miejscem wypo-
czynkowym pszczynian, tym bardziej że 
łatwo do niego dotrzeć rowerem lub pie-
szo z centrum tego miasta. Na południo-
wym brzegu zbiornika utworzono kąpie-
lisko miejskie wraz z przystanią kajakową 

i jachtową, istnieje tu również nowocze-
sny ośrodek sportów wodnych z wypo-
życzalnią sprzętu, który prowadzi szko-
lenia z windsurfingu i kitesurfingu. Są 
tu także baseny, w tym jeden dla dzieci. 
Po północnej stronie jeziora, w Porębie, 
działa Centrum Windsurfingu.

ośrodek sportów wodnych, ul. Piotra Skar-
gi 44, Łąka.
Jezioro Goczałkowickie – zob. s. 91. 

Niedaleko Pszczyny znajduje się jeszcze 
jeden akwen wykorzystywany do ce-
lów sportowo-rekreacyjnych. Chodzi 
o zbiornik w Suszcu. Na jego brzegu znaj-
duje się Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś” 
z wypożyczalnią kajaków, łódek i rowe-
rów wodnych. Z przyjemnego, czyste-
go kąpieliska, które tu zorganizowano, 
chętnie korzystają nie tylko mieszkań-
cy gminy, ale też ludność pobliskich Żor 
i Pszczyny.

ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś”, ul. bara-
nowicka, Suszec. 

Jezioro Mucharskie
Rozciągający się na długości około 11 km, 
od Świnnej Poręby do Zembrzyc, sztucz-
ny zbiornik wodny zbudowany na Skawie. 
oddany został do użytku w lipcu 2017. Poza 
podstawowymi funkcjami retencyjnymi 
i energetycznymi zaczyna być użytkowa-
ny do celów rekreacyjnych i wypoczynko-
wych. Jest idealnym miejscem do uprawia-
nia sportów wodnych. 

Spływy kajakowe
Niewielki kajak daje ogromne możliwości 
– można nim wypłynąć na kilkugodzin-
ną wycieczkę, aby w ciszy i spokoju sycić 
oczy pięknymi krajobrazami. Amatorzy 
tej formy spędzania wolnego czasu mogą 
wypożyczyć plastikową łódkę nad nie-
mal wszystkimi zbiornikami zaporowymi 

Jezioro Żywieckie, fot.T.Renk (d.T.Gębuś)
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i ruszyć na zwiedzanie okolicy. Do spły-
wów kajakowych i pontonowych przy 
odpowiednim stanie wód nadają się nie-
które odcinki Soły, zwłaszcza między Mi-
lówką a Żywcem oraz za Czańcem, gdzie 
rzeka przecina Pogórze Śląskie i łagodnie 
meandrując, uchodzi do Wisły w Oświę-
cimiu (kajak najlepiej wodować poniżej 
zapory w Czańcu, na prawym brzegu). 
Można pomyśleć także o jednodniowym 
spływie Wisłą. Rzeka jest spławna od 
uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój – ka-
jak najlepiej zwodować przy moście na 
drodze krajowej nr 1. Wisła ma tutaj sze-
rokość ok. 10 m i płynie dosyć wartkim 
nurtem. To trasa dla kajakarzy z pewnym 
doświadczeniem. Za Nowym Bieruniem, 
czyli po mniej więcej 40 km spływu, do 
Wisły wpada Przemsza, co daje początek 
szlakowi żeglugowemu. Krótki spływ da 
się także zorganizować na rzece Skawie 
– choćby w okolicach Zatoru. No i warto 
odwiedzić Kaniów – to jedno z zaled-
wie kilkunastu miejsc w kraju, w którym 
można poznać tajniki zespołowej gry 
kajak-polo i gdzie organizowane są mi-
strzostwa Polski w tej dyscyplinie. 
Początkujący kajakarze mogą skorzystać 
ze spływów organizowanych przez spe-
cjalistyczne firmy. Oprócz sprzętu gwa-
rantują one opiekę przewodnika, zapew-
niając większe bezpieczeństwo.

Spływ „trzy zapory”
Spływ „trzy zapory” gwarantuje praw-
dziwą wodną przygodę. W ciągu dwóch 
dni pokonuje się 48-kilometrową trasę 
z Żywca do oświęcimia. trasa prowadzi 
przez trzy malownicze jeziora – Żywieckie, 
Międzybrodzkie, Czanieckie, a następnie 
z nurtem Soły wiedzie w okolice oświęci-
mia. impreza jest zaliczana do Grand Prix 
Polskiego Związku Kajakowego. Może 
w niej wystartować każdy, ale przebycie tej 

trasy wymaga już pewnego doświadcze-
nia. Płynie się na własnym sprzęcie. 

Wędkarstwo
Jeziora, a także rzeki i górskie potoki są 
doskonałymi miejscami do wędkowania. 
W ryby obfituje dorzecze górnej Soły. 
Żywiecka ziemia jest nawet nazywana 
krainą pstrąga i lipienia, ale w tutejszych 
wodach żyje ok. 20 gatunków ryb, w tym 
sandacze, szczupaki i karasie. W jezio-
rach Żywieckim i Międzybrodzkim moż-
na złowić płocie, leszcze, szczupaki, kar-
pie i sandacze. Niektóre okazy osiągają 
nawet 10 kg. W Jeziorze Goczałkowickim 
dominują leszcze i karasie, zwłaszcza te 
ostatnie osiągają spore rozmiary. Świet-
nym miejscem do wędkowania jest też 
Zbiornik Łącki. Rokrocznie się go zarybia, 
a można tu złowić amura, jazia, karpia, 
okonia, sandacza, a nawet szczupaka 
i węgorza. Także niepozorna z wyglądu 
Pszczynka dostarcza wędkarskich emo-
cji. Bardzo atrakcyjny jest jej fragment 
tuż przed wpływem rzeki do Zbiornika 
Łąckiego. To znakomite wczesnowiosen-
ne łowiska ryb spokojnego żeru, przede 
wszystkim płoci. 

Łowienie wymaga wniesienia odpowiedniej 
opłaty do Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Szczegółowe informacje na temat moż-
liwości wędkowania na różnych akwenach 
i rzekach można znaleźć na stronach inter-
netowych PZW – na stronach Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.a. 
w Katowicach. 

Łowiska w Dolinie Karpia
Rajem dla wędkarzy są stawy w Dolinie 
Karpia. Znajduje się tam kilka świetnie za-
gospodarowanych łowisk, systematycznie 
zarybianych. oprócz karpia można złowić 
karasia, lina, płoć, sandacza, suma czy 
szczupaka. okolica zwana jest Mazurami 
Małopolski i przyciąga rzesze miłośników 
wędkowania z całej Polski. 



R e K R e a C y J N i e  i  N a  S P o R t o W o 101

SPoRty PoWietRZNe
Spojrzenie na góry z lotu ptaka? Dlacze-
go nie. Loty szybowcem i na paralotni cie-
szą się coraz większą popularnością, tak-
że wśród amatorów. Ci ostatni mogą po-
znać uroki swobodnego dryfowania po-
nad górami, wykupując lot widokowy 
szybowcem lub na paralotni w tandemie 
z instruktorem. I jeden, i drugi dostarcza 
niezapomnianych wrażeń, choć nie trwa 
długo, zwykle ok. kwadransa, i nie nale-
ży do tanich. Przeloty odbywają się tylko 
przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych, a doświadczeni piloci i instruk-
torzy zapewniają bezpieczeństwo takiej 
eskapady.
Miejscem, które od lat przyciąga szy-
bowników i paralotniarzy, jest góra Żar. 
Niemal codziennie można tu zobaczyć 
bezszelestnie sunące po niebie szybowce 
i skrzydła paralotni bujające się łagodnie 
w powietrzu. Loty widokowe szybow-
cem organizuje tu słynna Górska Szkoła 
Szybowcowa, której siedziba znajduje się 
nieco poniżej dolnej stacji kolejki na górę 
Żar. Szybowiec jest holowany na odpo-
wiednią wysokość samolotem, a później 
można się już cieszyć ciszą oraz niezwy-

kłą panoramą Kotliny Żywieckiej. Prze-
szklona kabina daje wrażenie bezpo-
średniego obcowania z powietrzem i nie-
skazitelnie piękną przyrodą. W siedzibie 
szkoły szybowcowej działa też szkoła pa-
ralotniowa, w której można wykupić lot 
paralotnią w tandemie.

Górska Szkoła Szybowcowa „Żar” – zob.  
s. 109.

Mekką paralotniarzy jest także Skrzycz-
ne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskie-
go. Rozgrywane są tu m.in. Paralotnio-
we Mistrzostwa Polski oraz zawody Pol-
skiej Ligi Paralotniowej. Podczas tych im-
prez można wykonać lot w tandemie 
z doświadczonym paralotniarzem i po-
dziwiać z góry piękno beskidzkiej krainy. 
Szkoły i centra paralotniowe przez cały 
rok przy sprzyjających warunkach pogo-
dowych mają w ofercie loty tandemowe 
ze Skrzycznego.
Szkolenia szybowcowe i spadochrono-
we prowadzi Aeroklub Bielsko-Bialski. 
Co roku pod koniec lata organizuje on 
na lotnisku w Aleksandrowicach cieszą-
cy się ogromnym powodzeniem Piknik 
Lotniczy. Podczas imprezy można po-
dziwiać niezwykłe samolotowe pokazy 

Górska Szkoła Szybowcowa „Żar”, fot. T. Renk (d.T. Gębuś)
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akrobatyczne, poznać możliwości samo-
lotów ultralekkich oraz motoparalotni 
i szybowców oraz odbyć pasażerski lot 
widokowy nad miastem. Odważni mogą 
zafundować sobie skok spadochronowy 
w tandemie.

Międzynarodowy Piknik Lotniczy (sier-
pień/wrzesień), lotnisko aleksandrowice, 
www.pikniklotniczy.pl. 

SPoRty ZiMoWe 
Zimą Beskidy są niezwykle atrakcyj-
ne. Działa tu mnóstwo ośrodków nar-
ciarskich i małych wyciągów (zob. dalej), 
do tego tworzy się trasy biegowe. Co-
raz bardziej rozwija się też turystyka zi-
mowa. Niezatłoczone, widokowe szla-
ki kuszą ciszą i spokojem, a ich pokony-
wanie, choć trudniejsze niż latem, uła-
twiają rakiety śnieżne. Kto nie ma wła-
snego sprzętu, może go wypożyczyć, 
od pewnego czasu rakietami dysponu-
je większość schronisk. W rejonie Ba-

biej Góry i w Paśmie Policy oznakowano 
nawet szlaki dogodne do tego typu wę-
drówek. Zimą Beskidy stają się również 
popularnym celem wycieczek skitouro-
wych. Wędrówka na nartach od schroni-
ska do schroniska to prawdziwa przygo-
da, ale równie dużo satysfakcji daje kilku-
godzinny wypad na leśne dukty i polany 
w zimowej krasie. Do tego typu rekreacji 
świetnie nadają się szlaki narciarskie. Są 
one oznaczane podobnie jak piesze, tyle 
że mają pomarańczowe paski zewnętrz-
ne zamiast białych. Jadąc w góry z narta-
mi skitourowymi, warto wybierać trasy 
z długimi zjazdami, jednocześnie unika-
jąc szlaków biegnących po wyrównanych 
grzbietach.

Rakiety dla każdego
Rakiety śnieżne umożliwiają sprawne 
poruszanie się po powierzchni białego 
puchu. Nie trzeba mieć specjalnego obu-
wia, sprzęt można przymocować do bu-
tów trekkingowych lub turystycznych. Co 
ważne, korzystanie z rakiet nie wymaga 

Widok ze Skrzycznego, fot. Jacek Żaba
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dodatkowych umiejętności – ruchome mo-
cowanie pięty zapewnia komfort użytko-
wania. obecnie prawie wszystkie rakiety 
mają od spodu niewielkie zęby ułatwiające 
poruszanie się po zmarzniętym śniegu. 

W Beskidach coś dla siebie znajdą też pa-
sjonaci nart biegowych. Na Magurce Wil-
kowickiej w Beskidzie Małym zimą za-
kładane są ślady dla biegówek na ponad 
3,5-kilometrowej pętli. Trasa biegnie po 
malowniczo położonych polanach oraz 
wzdłuż dróg prowadzących grzbietem 
pasma. Narty można wypożyczyć na 
miejscu, w schronisku. Na Magurce bie-
gano na nartach już 100 lat temu. Miesz-
kająca w Żywcu arcyksiężna Maria Teresa 
Habsburg chętnie przyjeżdżała tu, by ak-
tywnie spędzić czas. Dziś organizuje się 
na Magurce biegi jej imienia.
W Beskidzie Żywieckim z ponad 3-kilo-
metrowej pętli przeznaczonej dla użyt-
kowników biegówek można korzystać 
przy schronisku na Hali Boraczej. Tra-
sa jest zakładana przez ratrak, biegnie 

w kierunku Prusowa i Hali Cukiernicy. Jest 
tam też wypożyczalnia sprzętu. W okoli-
cy przejścia granicznego w Korbielowie 
powstało ostatnio aż 30 km tras tury-
stycznych, które zimą mają służyć nar-
ciarzom biegowym (zob. s. 93).
Z nart biegowych można korzystać nie 
tylko na specjalnie przygotowanych tra-
sach. Dla początkujących bardzo dobry-
mi miejscami do biegania są doliny, czy-
li miejsca o niewielkiej różnicy wznie-
sień, oraz leśne dukty z ubitym śnie-
giem. Do uprawiania tego sportu nadają 
się też wspomniane już szlaki narciarskie, 
zwłaszcza grzbietowe, do których moż-
na dotrzeć wyciągiem krzesełkowym 
lub kolejką, oraz te z łagodnymi zjazda-
mi. Większość wypożyczalni sprzętu zi-
mowego ma w swojej ofercie różne nar-
ty biegowe i skitourowe. 

ośrodki narciarskie

Szczyrk to polska stolica narciarska. To 
tu miłośnicy sportów zimowych mogą 

Szczyrk, fot. arch. Szczyrk Muntain Resort
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korzystać m.in. z ponad 40 km dosko-
nale przygotowanych tras zjazdowych 
dla początkujących i zaawansowanych, 
bezpłatnych skibusów i parkingów. 
W Szczyrku funkcjonują 3 duże, nowo-
czesne ośrodki narciarskie oraz 7 mniej-
szych zlokalizowanych na stokach w Sal-
mopolu, Czyrnej, centrum miasta oraz 
przy schronisku na Skrzycznem.

Szczyrkowski Wspólny Skipass łączy trzy 
największe ośrodki narciarskie w Szczyr-
ku: beskid Sport arena, Centralny ośrodek 
Sportu i Szczyrk Mountain Resort.

Centralny ośrodek Sportu (Szczyrk). 
Ośrodek narciarski COS znajduje się na 
północnych zboczach Skrzycznego, naj-
wyższego szczytu Beskidu Śląskiego. 
Śnieg utrzymuje się tu zwykle od grud-
nia do kwietnia. Na górę wwozi narcia-
rzy kolejka linowa z jedną stacją prze-
siadkową. Pierwszy odcinek, ze Szczyr-
ku na Jaworzynę, pokonuje się 4-osobo-
wym krzesełkiem, dalszą trasę, z Jawo-
rzyny na Skrzyczne – nowoczesną, za-
daszoną 4-osobową kanapą. Dodatko-
wo w wyższej części stoku działają dwa 
wyciągi orczykowe. Narciarze mają do 
dyspozycji 13 km tras o różnej trudności. 
Czarna trasa Skrzyczne – Doliny Dunacie 
o długości 2600 m ma homologację FIS. 
Rozgrywane są na niej zawody w narciar-
stwie alpejskim.

ośrodek Narciarski CoS, ul. Myśliwska 45, 
Szczyrk, www.skrzyczne.cos.pl. Gastrono-
mia, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. 
Wspólny karnet ze Szczyrkowskim ośrod-

kiem Narciarskim. 

beskid Sport arena mieści się w Szczyr-
ku, w malowniczej Dolinie Biłej. Nowo-
czesny ośrodek narciarski oferuje 4 tra-

sy narciarskie o łącznej długości 3.2 km 
przeznaczone dla osób o wszystkich 
stopniach zaawansowania: od począt-
kujących do profesjonalistów. Wszystkie 
trasy są oświetlane i naśnieżane.  W bu-
dynku dolnej stacji BSA znajdują się kasy 
biletowe, restauracja, wypożyczalnia 
i serwis sprzętu sportowego oraz szko-
ła narciarska. Na stacji górnej mieści się 
punkt gastronomiczny z grillem i ogrze-
wanym namiotem.

beskid Sport arena Szczyrk : www. beskid-
sportarena.pl 

Szczyrk Mountain Resort. Ośrodek, 
dawniej znany jako Czyrna-Solisko, jest 
jednym z największych kompleksów 
narciarskich w Polsce. Ośrodek posia-
da przeszło 22 km zróżnicowanych tras 
zjazdowych (w tym 5 km oświetlonych) 
co sprawia, że każdy fan białego szaleń-
stwa znajdzie tutaj coś dla siebie. Od se-
zonu 2017 dzięki współpracy z Central-
nym Ośrodkiem Sportu i Beskid Sport 
Arena klienci ośrodków mogą korzystać 
ze wspólnego skipassu na 40 km tras. 
Szczyrk Mountain Resort jest obecnie po 
pierwszym etapie modernizacji i od se-

  Fot. E. Nastały
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zonu 2017 dysponuje nową 10-osobową 
koleją gondolową oraz dwoma 6-osobo-
wymi  kolejami kanapowymi. Od sezonu 
2018 dostępna jest kolejna 6-osobowa 
kanapa na Zbójnicką Kopę. To rozwią-
zanie umożliwi płynne przemieszczanie 
pomiędzy ośrodkami Szczyrk Mountain 
Resort i Centralnym Ośrodkiem Spor-
tu na Skrzycznym. Wybudowany cał-
kiem nowy system naśnieżania z dużym 
zbiornikiem o pojemności 100 000 m3 
(40 basenów olimpijskich) na Hali Skrzy-
czeńskiej zasila w wodę 230 lanc i arma-
tek śnieżnych. Modyfikacjom zostały 
poddane również trasy zjazdowe, dzięki 
poszerzeniu i wyprofilowaniu korzysta-
nie z nich jest teraz bardziej komfortowe. 
Serce ośrodka stanowi teraz nowe cen-
trum – Szczyrk-Gondola. Przy dolnej sta-
cji 10-osobowej gondoli znajduje się duży 
budynek wielofunkcyjny z kasami, info-
centrum oraz z wypożyczalnią sprzętu, 
sklepem i przechowalnią. Do dyspozycji 
gości ośrodek oddaje duży parking na 
około 700 samochodów, bar Apres Ski 
oraz Bistro.

Szczyrkowski ośrodek Narciarski, ul. Nar-
ciarska 10, Szczyrk, www.szczyrkowski.pl. 
Gastronomia, wypożyczalnia sprzętu nar-
ciarskiego. Wspólny karnet z ośrodkiem 

Narciarskim CoS (zob. wyżej).

Salmopol, czyli biały Krzyż
Na nartach można też pojeździć na Przełę-
czy Salmopolskiej. Działa tam ośrodek bia-
ły Krzyż. Na narciarzy czekają dwa wycią-
gi orczykowe. trasy – naśnieżane i oświe-
tlane – są idealne dla dzieci oraz początku-
jących narciarzy i snowboardzistów. Moż-
na tu skorzystać z bazy gastronomicznej 
i wypożyczalni sprzętu narciarskiego, jest 
też trochę miejsca, by poślizgać się na san-
kach czy ulepić bałwana. Miejsce przyjazne 
rodzinom. 

Pilsko-Jontek (Korbielów). To jeden 
z największych kompleksów narciarskich 
w Polsce, który po zmianie właściciela 
szybko się rozwija. Trasy w masywie Pil-
ska są najwyżej położonymi w Beskidach, 
co zapewnia im dobre warunki śniegowe. 
Zazwyczaj można tu szusować od grud-
nia do kwietnia. Narciarze mogą korzy-
stać z dwóch wyciągów krzesełkowych 
i sześciu wyciągów orczykowych. Łącz-
na długość tras – urozmaiconych i o róż-
nej trudności – wynosi 23 km. W dodat-
ku jak mało gdzie, jeżdżąc, można po-
dziwiać przepiękne widoki m.in. na Ba-
bią Górę i Tatry. Ośrodek dysponuje wła-
snym kompleksem hotelowym usytu-
owanym tuż przy wyciągach.

Pilsko-Jontek Korbielów, ul. Sitki 8, Kor-
bielów, http://www.pilsko.org. obowiązu-
je jeden skipass. Gastronomia, wypożyczal-
nia sprzętu. 

Pozostałe wyciągi w Korbielowie
baba. Wyciąg krzesełkowy tuż obok 
ośrodka Pilsko-Jontek. trasy – naśnieżane 
i oświetlane – idealne dla rodzin. Gastro-
nomia, wypożyczalnia sprzętu.

Cypisek. Wyciąg orczykowy tuż przy głów-
nej drodze w Korbielowie. Stok idealny dla 
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dzieci i początkujących narciarzy, oświe-
tlany i naśnieżany. Gastronomia, wypoży-
czalnia sprzętu. 

Mosorny Groń (Zawoja). Ośrodek usy-
tuowany jest ponad osiedlem Policzne 
w Zawoi, na stromym stoku malowni-
czo położonym naprzeciw masywu Ba-
biej Góry. Zazwyczaj można tu jeździć 
od grudnia do marca. Narciarzy wwozi 
na górę 4-osobowy wyciąg krzesełko-
wy. Główna trasa, czerwona, ma niemal 
1,5 km długości, łatwiejsza, niebieska – 
800 m. Stok jest oświetlany i w razie ko-
nieczności naśnieżany. Dłuższa trasa ma 
homologację FIS, można na niej rozgry-
wać krajowe i międzynarodowe zawody 
narciarskie. 

Mosorny Groń, Zawoja-Policzne, https://
www.pkl.pl/mosorny-gron/mosorny-
gron.html. Gastronomia, wypożyczalnia 
sprzętu. 

Pozostałe wyciągi w Zawoi
baca. trzy wyciągi orczykowe w Zawoi-
Czatoży. trasy – naśnieżane i oświetlane 
– idealne dla dzieci. Gastronomia, wypoży-
czalnia sprzętu narciarskiego.

Wojtek. Zespół wyciągów orczykowych 
tuż obok bacy. trasy naśnieżane i oświe-
tlane. Stok idealny dla początkujących 
narciarzy. Gastronomia, wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego. 

Kolisty Groń. W Zawoi-Widłach. Jeden or-
czyk i dwie trasy. Stok świetny dla średnio 
zaawansowanych narciarzy. Piękny widok 
na babią Górę. Gastronomia. 

Zwardoń Ski (Zwardoń). Położony 
w zachodniej części Beskidu Żywieckie-
go, w masywie Wielkiej Raczy, Zwardoń 
może się pochwalić specyficznym mi-
kroklimatem, dzięki któremu pokrywa 
śnieżna utrzymuje się tu dłużej niż w po-
bliskich dolinach. Sprzyja to uprawianiu 
sportów zimowych. Ośrodek narciarski 
Zwardoń Ski zajmuje północne stoki Ra-
chowca. Na narciarzy czeka tu nowocze-
sna 4-osobowa kanapa i orczyk. Dla en-
tuzjastów sportów ekstremalnych przy-
gotowano snowpark, a dla najmłodszych 
– przystosowany dla nich wyciąg. Różno-
rodne trasy zadowolą i początkujących 
i dobrze radzących sobie na nartach. Tra-
sy przy kanapie są oświetlane i w razie 
konieczności naśnieżane.

Skrzyczne, fot. Patrycja Olszowska
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Zwardoń Ski, Zwardoń 114b, www.zwar-
don-ski.pl. Gastronomia, wypożyczalnia 
sprzętu. Wspólny karnet z pobliskim sło-
wackim Skalitem.

Pozostałe wyciągi w Zwardoniu
Skalanka. Na stokach góry Skalanka (do-
jazd od strony Soli). Jeden wyciąg orczyko-
wy i trzy talerzyki. Różnorodne trasy. Ga-
stronomia, wypożyczalnia sprzętu.

Zwardoń Centrum. W centrum miejscowo-
ści, na stokach Polany orawcowej i beskid-
ka. trzy wyciągi talerzykowe. trasy dobre 
dla rodzin z dziećmi i początkujących nar-
ciarzy. oświetlane. Gastronomia, wypo-
życzalnia sprzętu. 

Zwardoń Myto, Karolinka, orawcowa. Kil-
ka wyciągów orczykowych i talerzykowych 
na kilku stokach. trasy od łatwych  do śred-
nio trudnych. Gastronomia, wypożyczal-
nia sprzętu. 

Góra Żar (Międzybrodzie Żywieckie). 
Góra Żar, latem mekka szybowników 
i paralotniarzy, zimą zamienia się w po-
pularny ośrodek narciarski. Miłośników 
białego szaleństwa wwozi na górę ko-
lej linowo-szynowa. Ze szczytu prowa-
dzi w dół szeroka, ponad 1,5-kilometro-
wa trasa, naśnieżana i oświetlana. Stok 
w górnej części jest łagodny, idealny dla 
początkujących narciarzy. Dla nich dzia-
ła tu wyciąg orczykowy. W dolnej czę-
ści trasa staje się bardziej stroma, ideal-
na dla średniozaawansowanych i dobrze 
jeżdżących. Przy dolnej stacji znajduje 
się stok narciarski dla najmłodszych wraz 
z przenośnikiem taśmowym. 

Góra Żar, Międzybrodzie Żywieckie, www.
gorazar.pl. Gastronomia, wypożyczalnia 
sprzętu.

Dębowiec (bielsko-biała). Niezbyt wy-
sokie, ale malownicze wzniesienie w Biel-
sku-Białej zamienia się zimą w chętnie 

odwiedzany ośrodek narciarski. Adep-
tów jazdy na dwóch i jednej desce wwo-
zi na górę nowoczesna 4-osobowa kana-
pa. Stok jest szeroki i łatwy, oświetlany 
i w razie potrzeby naśnieżany, idealny dla 
rodzin z dziećmi. W dolnej części przygo-
towano specjalną trasę dla maluszków, 
z wyciągiem zaczepowym i minimalnym 
spadkiem terenu. W pobliżu górnej sta-
cji wyciągu krzesełkowego wydzielono 
snowpark.

bielsko-bialski ośrodek Rekreacyjno-
-Narciarski „Dębowiec”, ul. Karbowa 55, 
bielsko-biała, www.debowiec.beskidy.pl. 
Punkty gastronomiczne, wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego.

Wyciągi przy schroniskach
Pojedyncze wyciągi narciarskie znajdują 
się przy wielu schroniskach: na Klimczoku, 
Rysiance, Lipowskiej i Przegibku. 

inne miejscowości. Kilka pojedyn-
czych wyciągów działa w Rycerce Dolnej 
i Górnej. Najdłuższy z nich, Białasówka, 
ma ponad 1 km długości i zapewnia bar-
dzo dobre warunki jazdy zarówno po-
czątkującym, jak i bardziej zaawansowa-
nym narciarzom. Kilka wyciągów znajdu-
je się też w Ujsołach. Trasy przy Ciepliku 
i Kubiesówce są świetne dla tych, którzy 
stawiają pierwsze kroki na deskach. Nar-
ciarze znajdą też coś dla siebie w Żab-
nicy koło Węgierskiej Górki. Trasy są tu 
w większości oświetlone i zadowolą na-
wet tych nieźle jeżdżących na nartach. 
W niewielkim Przyłękowie koło Świn-
nej można poszusować na trzech trasach 
o różnej trudności.

Dużymi, znanymi ośrodkami narciarskimi 
są też Wisła, Ustroń i istebna. Graniczą one 
z euroregionem beskidy i też warto je od-
wiedzić. 
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Białka za Bestwiną 68
Bielowicko  40
Bielsko-Biała  5,28, 33, 37, 41, 44, 55, 
 56, 78, 82, 83, 91, 93, 94, 95, 101, 
 109
Budzów  18, 69 
Bystra Śląska  46, 87
Cięcina  40, 82, 97
Czaniec  55, 58, 83
Czechowice-Dziedzice  54, 67, 93, 95
Ćwiklice  37, 81
Dębowiec  109
Gilowice  40, 43, 82
Glinka  95
Goczałkowice-Zdrój  19, 91, 95, 100
Góra  81
Grzawa  40, 81
Harmęże  28
Jawiszowice  40, 82, 83
Jaworze  15, 83, 95
Jeleśnia  34, 35, 43, 61, 66, 82
Jezioro Czanieckie  14, 100
Jezioro Goczałkowickie  19, 91, 99, 100
Jezioro Międzybrodzkie  6, 14, 57, 58,
 98, 100
Jezioro Żywieckie  6, 14,  98, 99, 100
Jordanów  85 
Kaniów 100 
Kęty  30
Korbielów 17, 91, 93, 97, 103, 106
Kozia Góra  15, 95
Kozy  55, 66, 87, 90
Krzyżowa  61
Lachowice  39, 67, 82

Łąka  82, 99
Łękawica  66
Łętownia  39, 82
Łodygowice  40, 82
Maków Podhalański  18, 68, 70, 76, 85, 
 89, 94
Miedźna  40, 81
Międzybrodzie Żywieckie  13, 58, 109
Milówka  34, 75
Osiek 40, 82, 83, 92
Oświęcim  6, 27, 28, 40, 44, 49, 76, 78,
  79, 82, 100
Park Ekologiczny
„Dolina Wapienicy”  22, 91
Park Krajobrazowy 
Beskidu Małego 13
Park Krajobrazowy Beskidu      
Śląskiego  14
Polanka Wielka  83
Porąbka  57, 58 
Poręba  52, 99
Promnice  53
Przyborów  61, 67, 93
Przyłęków  85, 109
Pszczyna 7, 31, 49, 59, 64, 70, 83, 94, 
 99
Pszczynka  31, 100
Radziechowy  86,  91
Rajcza 52, 85
Rezerwat Kuźnie  21
Rezerwat Madohora  20
Rezerwat Na Policy  23
Rezerwat Na Policy im. prof Zenona 
Klemensiewicza  23
Rezerwat Romanka  22
Rezerwat Śrubita 23
Rudołtowice  53

Spis miejsc
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Rycerka Dolna  87, 109
Rycerka Górna  87, 109
Rychwałd  43, 70
Sidzina  65, 82
Skawa  20,99, 100
Skrzyczne 93,101, 105, 106
Soła  57, 98, 100
Sopotnia Wielka  25
Stara Wieś  39, 55
Stryszawa  67, 68, 76, 94
Sucha Beskidzka  8,35,39,43,47,76,82,94,95
Suszec  99
Szczyrk  15, 82, 84, 93, 96, 103, 105
Szyndzielnia  95
Ślemień  21, 64, 86
Świnna  109
Świnna Poręba  99
Ujsoły 76, 77, 84, 91, 109
Węgierska Górka  16, 60, 61, 93
Wilamowice  75
Wisła  109
Wysoka  55
Zator  20, 44, 54, 55, 73, 100
Zawoja  12,23,40,65,77,89,96,107
Zbiornik Łącki  99, 100
Zwardoń  107, 109
Żabnica  23, 109
Żar  13,  90, 92, 101, 109
Żarnówka Mała
 zob. Międzybrodzie Bialskie  57
Żywiec  7, 17, 19, 22, 32, 40, 42, 43, 46, 47, 56, 
 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 100
Żywiecki Park Krajobrazowy 16





Beskidy  
- z tytułem Polska Marka turystyczna

Marka beskidy znalazła się w gronie finalistów projektu „Polskie Marki turystyczne” 
organizowanego przez Ministerstwo Sportu i turystyki oraz Polską organizację 
turystyczną.

Projekt ten, ma na celu wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycznych, których 
marka, wysoka jakość świadczonych usług oraz spójny marketing mają zachęcać 
do podróży. 

Zapraszamy w beskidy!

www.beskidy.travel
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