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Czym jest ekoturystyka?
Ekoturystyka to kameralne odkrywanie i poznawanie wyjątkowych
miejsc i ludzi, ich kultury, tradycji oraz zabytków. To, co wyróżnia
podróżowanie w stylu eko, to szacunek i wrażliwość na
przyrodę i krajobraz, a także na potrzeby ludzi, którzy mieszkają
w zakątkach, które odwiedzamy. Dzięki ekoturystyce jesteśmy
bliżej nich i natury, mamy szansę doświadczyć, poczuć, poznać,
zaprzyjaźnić się, zachwycić otaczającym światem. I zabrać ze sobą
swój ślad węglowy oraz... wspaniałe wspomnienia.
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iędzy Pieninami, Spiszem a Gorcami rozciąga się kraina pełna perełek przyrodniczych i kulturowych –
bardziej i mniej znanych. Malownicze Przełomy Dunajca i Białki, wąwozy głęboko wcięte w górskie po-

toki tworzące kaniony o stromych ścianach, emblematyczne szczyty Pienin i Gorców, które zdobyć powinien
każdy wędrowiec, polany z bacówkami, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas owiec … można tak wymieniać i wymieniać. Pośród tych krajobrazów odnajdziecie historyczne miasteczka leżące na szlaku węgierskim
– takie jak Krościenko nad Dunajcem z zabytkowym Rynkiem, odwiedzicie Szczawnicę – uzdrowisko o niesamowitej historii stworzone przez dwóch wybitnych przedsiębiorców i ziemian. Poznacie legendarne miejsca,
w których grasowali rozbójnicy, broniąc mieszkańców przed chciwością pańskich hajduków i wsłuchacie się
w zamierzchłe opowieści, które niesie wiatr ze szczytów, a w duszy zagra wam zew wolności i radość z obcowania z naturą… Odkrywając ten karpacki zakątek, poznacie tradycje i różnice w stroju i zwyczajach Górali
Spiskich, Pienińskich i Szczawnickich. Posmakujecie kuchni góralskiej, a nawet japońskiej wersji góralszczyzny na gorczańskiej Polanie Ariake. Rabka-Zdrój zachwyci was zielenią, tradycjami teatralnymi, klimatami
retro, a także światowej klasy sztuką. Najmłodsi podróżnicy zakochają się w tych miejscach i będą chcieli tu
powracać, by na nowo je odkrywać.
Ekowycieczka rekomendowana dla:
turystów indywidualnych, miłośników turystyki rowerowej i pieszej
rodzin z dziećmi, które lubią dłuższe wycieczki, także w grupach wielopokoleniowych
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MIKROWYPRAWY
1. Pętla rowerowa wokół Pienin po VeloDunajec
Krościenko nad Dunajcem – Grywałd – Hałuszowa – Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne – Czerwony
Klasztor (Słowacja) – Szczawnica – Krościenko nad Dunajcem
Propozycję tej wycieczki możemy potraktować jako pomysł na świetny, rowerowy dzień wykorzystujący
odcinek malowniczej trasy VeloDunajec. Z racji tego, że będzie tu trochę podjazdów i miejscami jazda po
ruchliwych w sezonie drogach, jest to propozycja skierowana dla tych ciut bardziej doświadczonych rowerzystów. Przy okazji przejedziemy się m.in. po nowych odcinkach VeloDunajec między Sromowcami Wyżnymi
i Niżnymi, słynnym przełomem Dunajca między Czerwonym Klasztorem i Szczawnicą, czy nową „rowerówką”
między Szczawnicą a Krościenkiem nad Dunajcem. Jeśli ktoś chce zrobić to na cienkich, szosowych oponach,
to zatłoczoną w sezonie wakacyjnym szutrową Drogą Pienińską (ok. 10 km między Czerwonym Klasztorem
a granicą PL/SK), polecamy objechać przez przełęcz między Wielkim Lipnikiem a Leśnicą. Traci się przez to
widoki na majestatyczne pienińskie skały widziane z poziomu rzeki, ale dzięki podjazdowi mamy świetny
widok nie tylko na Trzy Korony, ale także na Tatry. Jakikolwiek wariant wybierzemy, połączą się one na granicy państw w Leśnicy, skąd deptakiem dojedziemy do Szczawnicy i dalej do Krościenka nad Dunajcem.
Tu polecamy zakręcić się po odnowionych okolicach Rynku, posilić się i ruszyć na najmniej przyjemny fragment po DW969. Droga prowadzi do skrętu na Piekiełko i, jak sama nazwa wskazuje, dość mozolny podjazd
pod Grywałd. Dzięki temu unikniemy jednak dalszej jazdy z samochodami i wyjedziemy na hale, z których
roztaczają się bajkowe widoki na Tatry i Gorce. Dalszą jazdę w zasadzie wyznaczy jedyna w tej części Pienińskiego Parku Narodowego dostępna droga zarówno dla rowerzystów, jak i samochodów, czyli zjazd do
Sromowiec Wyżnych przez Przełęcz Osice.
39 km

5h

trasa średnia

rowerem

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce
Jedziemy przez serce Pienin, fot. Jarosław Tarański
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VeloDunajec: Z Krościenka
nad Dunajcem do Starego Sącza
Krościenko nad Dunajcem – Tylmanowa
– Zabrzeż – Łącko – Gołkowice Dolne –
Stary Sącz
Niemal cała podróż wiedzie trasą VeloDunajec. Jedynie 6. km odcinek między
Krościenkiem nad Dunajcem a Zabrzeżem
trzeba jechać razem z samochodami po zatłoczonej drodze wojewódzkiej DW969 (taka
sytuacja potrwa prawdopodobnie tylko do
września 2021 r., na kiedy planowane jest
ukończenie na tym odcinku odseparowanej od samochodów części rowerowej oraz
dwóch kładek przeznaczonych dla pieszych
i rowerzystów). Na trasie trafi się jeden
solidny, acz krótki podjazd pod Łazy Brzyńskie. Start polecamy z dużego, bezpłatnego
parkingu w Krościenku nad Dunajcem,
skąd bezpośrednio prowadzi świeża asfaltowa promenada pod Księży Las, która
połączy się z VeloDunajec przy budowanej
pierwszej kładce. Po drodze czekają malow-

Widoki na szlaku,
fot. Jarosław Tarański

nicze widoki, przejazd przez śliwkowe sady
między Zabrzeżem a Łąckiem, obłędnie
kwitnące na wiosnę (to już Region Sądecki). Do centrum Łącka dojedziemy super
wygodnymi łącznikami, jakie powstały tu
w ramach tzw. centrum rekreacji. Po drodze
będą wiaty odpoczynkowe, pumptrack
i wielki most rowerowy, którym przekroczymy Dunajec niedaleko miejsca, gdzie kiedyś
istniała tylko przeprawa tratwą flisacką.
Na koniec wycieczki – mnóstwo atrakcji
kulturowych i przyrodniczych. Polecamy
odwiedzenie starosądeckiej starówki
z Rynkiem oraz słynnej enklawy przyrodniczej „Bobrowisko” (te niezwykłe miejsca
opisujemy w Ekowycieczce pt. „Rowerowy
Fun w Dolinie Popradu i Dunajca”).

45 km

5h

trasa łatwa

rowerem

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

VeloDunajec,
fot. Jarosław Tarański
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2. Między Białką a Dunajcem
Nowy Targ – Waksmund – Łopuszna – Harklowa
– Dębno Podhalańskie – Nowa Biała – Rezerwat
Bór na Czerwonem – Nowy Targ
Jeszcze parę lat temu przejazd rowerem między Nowy Targiem a Jeziorem Czorsztyńskim
był praktycznie niewykonalny bez konieczności
wjechania na ruchliwe drogi. Dzięki inwestycjom
w trasy rowerowe z prawdziwego zdarzenia, czyli
VeloDunajec i Szlak Wokół Tatr, ta sytuacja
w ostatnich latach zmieniła się o 180 stopni. Dzisiaj można to zrobić tam i z powrotem na minimum dwa sposoby, w zasadzie nie spotykając
na swojej drodze samochodu. Dodatkowo – jest
w zasadzie cały czas płasko, bo całość wycieczki
meandruje po Kotlinie Nowotarskiej pomiędzy
Białką a Dunajcem. Z wykorzystaniem wycieczki
wokół Jeziora Czorsztyńskiego (więcej w Ekowycieczce „Rowerem wokół Jeziora Czorsztyńskiego na Szlaku Kultury Wołoskiej”) robi się
nam prawdopodobnie najpiękniejsza pętla, jaką

Kościół pw. Narodzenia NMP w Harklowej,
fot. Jarosław Tarański

można zrobić w Małopolsce na rowerze (razem
80 km). I to dla każdego, bo większość poprowadzona jest po asfaltowych, odseparowanych
trasach dla rowerów lub drogach z minimalnym
natężeniem ruchu samochodowego. O widokach na Tatry, Gorce i Pieniny wspominać już nie
trzeba. Jeśli jedziecie samochodem, to polecamy
niewielki parking obok lotniska lub na Targowicy
w Nowym Targu (pełna lista parkingów na mapie
bit.ly/velomaps, w warstwie „Parkingi”).

Bezproblemowy i malowniczy wyjazd z Nowego
Targu zapewni trasa VeloDunajec, którą „spłyniemy” rowerowo wzdłuż tytułowej rzeki aż do jeziora. Gdzie zjechać z trasy i dlaczego? W Łopusznej
polecamy odwiedzić Tischnerówkę, stadninę
konną, Dwór Tetmajerów i skosztować pstrąga
w Pstrągu (wszystko w promieniu 200 m). Po czarującej jeździe wzdłuż Dunajca nie zapomnijmy
zahaczyć o słynne drewniane kościoły: kościół
pw. Narodzenia NMP w Harklowej i kościół pw.
św. Michała Archanioła w Dębnie. To właśnie w
Dębnie zdecydować można, czy pojechać jeszcze
wokół jeziora, czy wracać do Nowego Targu. Powrót będzie o tyle wymagający, że prowadzi lekko
pod górę i jest zdecydowanie bardziej szutrowo
(Dębno – Nowa Biała oraz odcinek przez Bór nad
Czerwonem). Ale wszystko do wykręcenia nawet
dla początkujących. Niech skusi nas fakultatywne
odbicie kierownic nad przełom rzeki Białki lub
, gdzie nie tylko można się ochłodzić w upalny
dzień, ale również poczuć klimat „Janosika”. Tu
kręcono słynne sceny do tego serialu z 1973 r. w
reżyserii Jerzego Passendorfera.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Dwór w
odŁopusznej,
Pienin po Gorce
fot. Jarosław Tarański
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Rezerwat przyrody Przełom Białki
pod Krempachami
Obejmuje malowniczy przełom rzeki Białki
przepływającej pomiędzy skałami Kramnicą
(683 m n.p.m.) i Obłazową (670 m n.p.m.).
Rezerwat został utworzony w 1959 r. ze
względu na walory krajobrazowe, cenną
roślinność naskalną (ponad 400 gatunków
roślin, w tym 20 chronionych) i reliktowy
drzewostan sosnowy. W Jaskini Obłazowej odkryto znaleziska paleontologiczne
i archeologiczne – ślady bytności neander-

Nad Przełomem Białki
fot. Jarosław Tarański

talczyków, rzeźbiony bumerang wykonany
z ciosu mamuta, a także szczątki nosorożca
włochatego, lwa jaskiniowego i hieny jaskiniowej.
Białka, prawy dopływ Dunajca jest niezwykle cenną przyrodniczo rzeką górską objętą
ochroną Natura 2000. W jej korycie charakterystyczne są białe granitowe otoczaki
przyniesione z Tatr, a rzeka wije się licznymi, malowniczymi „warkoczami”. Od wielu
lat organizacje społeczne próbują ochronić
rzekę przed niszczeniem doliny ciężkim
sprzętem w ramach projektów „odbudowy”
brzegów i regulacji koryta w celach przeciwpowodziowych. Jedną z najsłynniejszych
była akcja „Warkocze Białki” – manifest
ekologiczno-artystyczny w obronie naturalności rzeki, kiedy aktywiści pod egidą
artystki Cecylii Malik upletli setki metrów
niebiesko-zielonych warkoczy z tkaniny
nawiązujących do charakteru rzeki.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Dolina Białki i białczańskie otoczaki,
fot. Kamil Sorocki
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W Gronkowie po przejechaniu pod mostem i drogą krajową DK49, wjeżdżamy w gęste lasy Rezerwatu Przyrody „Bór nad Czerwonem”, jednego
z najstarszych w Polsce, utworzonego w 1925 r.
z inicjatywy Rady Miasta Nowy Targ, m.in. dzięki
prof. Władysławowi Szaferowi (1886–1970) – wybitnemu botanikowi i pionierowi ochrony przyrody w Polsce. Nazwa rezerwatu pochodzi od glonu
Zygonium ericetorum, którego plecha w okresie
jesieni ma barwę czerwoną.
Nawierzchnia może być wyzwaniem dla mniejszych kół, bo miejscami jest dość luźny żwirek.
Ale uwierzcie, że jeszcze niedawno przejazd tędy
był praktycznie niemożliwy ze względu na podmokłość terenu i liczne torfowiska, a dzięki nowej
trasie poradzą sobie tu nawet dzieci. Po dotarciu
w okolice lotniska (startują stąd loty widokowe
nad Podhalem i Tatrami), polecamy dodatkowo
zwiedzić pomosty i mikrowieżę widokową, jakie
powstały w ramach tutejszego rezerwatu przyro-

Oznakowanie Szlaku wokół Tatr,
fot. Kamil Sorocki

dy. Jak widzicie – raczej nie warto gonić w jeden
dzień „dużej pętli” połykając od razu VeloCzorsztyn. Zdecydowanie lepiej znaleźć nocleg w okolicach Dębna, Szlembarku, Frydmana, Łopusznej
czy Harklowej i pozwolić sobie na powolne, weekendowe zwiedzanie tego fascynującego regionu,
który Dolina Białki dzieli na Polski Spisz i Kotlinę
Orawsko-Nowotarską.
39 km

5h

trasa łatwa

rowerem

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Szlak w
jesieni,
odkolorach
Pienin po
Gorce
fot. Jarosław Tarański

W Rezerwacie „Bór nad Czerwonem”,
fot. Jarosław Tarański
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Wędrujemy na Trzy Korony,
fot. Paweł Stefaniuk

3. Na Trzy Korony z dzieckiem

Pieniny z dzieckiem,
fot. Paweł Stefaniuk

Sromowce Niżne – Pawilon Edukacyjny
Pienińskiego Parku Narodowego – Schronisko
PTTK Trzy Korony – Wąwóz Szopczański –
przełęcz Szopka (780 m n.p.m.) – Trzy Korony
(982 m n.p.m.) – Polana Kosarzyska – Sromowce
Niżne

Trzy Korony
Najwyższy szczyt Pienin Środkowych jest

Wybieramy trasę ze Sromowców Niżnych. Naj-

jednym z najbardziej charakterystycznych

pierw powędrujemy żółtym szlakiem. Na począt-

krajobrazowo wierzchołków polskich Kar-

ku wędrówki warto wstąpić do Pawilonu Eduka-

pat. Partię szczytową tworzy pięć wapien-

cyjnego Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie

nych turni:

podczas zwiedzania wystawy poznamy przyrodę
i dziedzictwo kulturowe Pienin. Obok Schroniska
PTTK Trzy Korony zaczyna się górska ścieżka.
Szlak podąża malowniczym Wąwozem Szopczań-

• Okrąglica (982 m n.p.m.) – najwyższy
wierzchołek z platformą widokową,
• Płaska Skała (950 m n.p.m.),

skim o stromych skalnych ścianach. Jest świeżo

• Nad Ogródki (940 m n.p.m.),

wyremontowany, więc nie mamy co liczyć na krę-

• Pańska Skała (920 m n.p.m.) – mieszkają
tu rzadkie ptaki – pomurniki objęte
ścisłą ochroną gatunkową, mają
czerwone plamy na skrzydełkach,
a w okresie godowym samce wydają
charakterystyczne wysokie gwizdy,

tą górską ścieżynę, a raczej ubity gresowy trakt
i niekończące się schody. Taka moda ostatnio
w naszych górach zapanowała, co robić? Niewątpliwą zimową atrakcją wąwozu są małe lodospady
i piękny zamarznięty strumień. Z ciekawostek
warto odnotować, że reżyser Jerzy Hoffman

• Niżnia Okrąglica (902 m n.p.m.).

kręcił tutaj sceny do filmu „Potop”. Dnem wąwozu

Drugim charakterystycznym pienińskim

płynie Szopczański Potok. Wąwóz porasta bar-

szczytem jest Sokolica (747 m n.p.m.), na

dzo bogaty drzewostan – z jaworem, sosną, lipą,

której szczycie rośnie kilka reliktowych

modrzewiem, świerkiem, jodłą, bukiem, jarzębiną

sosen. W 2018 r. słynna sosna z Sokolicy

i wieloma krzewami. Na skałach występują bardzo

– uznawana za ikonę Pienin – uległa uszko-

rzadkie gatunki roślin wapieniolubnych, takich jak

dzeniu przez śmigłowiec podczas akcji

np. smagliczka skalna o żółtych kwiatach.

ratunkowej.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce
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Zimowy widok z Trzech Koron, fot. Kamil Soroki

Ostatni fragment podejścia pokonujemy przez las i docieramy na przełęcz Szopka (780 m n.p.m.). Jest tu
wygodne miejsce na piknik z dużą ilością ławeczek i widokiem na Tatry. Z przełęczy Szopka niebieski szlak
wiedzie pod szczyt Trzech Koron – to łagodna ścieżka przez las do pokonania w 45 min. Z małym dzieckiem
wędrówka może zająć nieco więcej czasu, po godzinie docieramy na polanę u podnóża szczytu, gdzie znajduje się kasa biletowa pobierająca opłaty za wejście na Okrąglicę (skałę stanowiącą najwyższy szczyt Trzech
Koron – 982 m n.p.m.). Atak szczytowy przeprowadzamy zatem po stalowych schodach trzymając się poręczy
i uchwytów. Widok jest imponujący! Oglądamy Tatry, zamglone Jezioro Czorsztyńskie, odległe Pilsko i Babią
Górę, masyw Gorców z Lubaniem oraz pasmo Radziejowej z Przechybą w Beskidzie Sądeckim. Dalej ruszamy
niebieskim szlakiem w półgodzinną wędrówkę na Polanę Kosarzyska, gdzie skręcamy w prawo na zielony
szlak powrotny w kierunku Sromowców. Bardzo przyjemna i niezbyt trudna ścieżka trawersuje strome zbocze
z ukrytymi gdzieniegdzie skałami. Całe zejście zajmuje nam ok 1,5 h. Było warto, to świetna wycieczka dla
małych turystów.
8,5 km

3-4 h

trasa łatwa

pieszo
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Region Podhalański

Szlaki piesze w Pienińskim Parku
Narodowym (PL i SK)
• szlak niebieski: Czorsztyn (pawilon
wejściowy PPN) – bacówka na Polanie
Majerz – Trzy Kopce – przełęcz Szopka –
Trzy Korony – Polana Kosarzyska – Zamek
Pieniński – Bajków Gronik – Polana Burzana
– Czertezik – przełęcz Sosnów – Sokolica –
przewóz promem na Dunajcu (sezonowy)
– pawilon wejściowy PPN – Szczawnica
(przystań flisacka), 5,5 h,

Widoki z pienińskich szlaków,
fot. Kamil Sorocki

• szlak żółty: Krościenko Rynek – Bajków
Groń – przełęcz Szopka – Sromowce Niżne,
ok. 3 h,
• szlak zielony: Sromowce Niżne – Polana
Kosarzyska, 1,5 h,
• szlak zielony: Krościenko Rynek – Kras –
przełęcz Sosnów, 1 h,
• szlak zielony: Krościenko Rynek – Polana
Burzana – Czertezik, 1 h 15 min.,
• szlak zielony: Czorsztyn – zamek
Czorsztyn, 15 min.,
• szlak czerwony: przystań flisacka
Sromowce Wyżne Kąty – Trzy Kopce,
1 h, 15 min.,
• szlak czerwony: (Droga Pienińskia)
Szczawnica przystań – pawilon wejściowy
PPN – przewóz – przejście graniczne –
Leśnicki Potok – Huta – Červený Klastor
– Cerla – Plasna – Veľký Lipnik; na odcinku
Leśnicki Potok – Červený Klastor szlak jest
ścieżką dydaktyczno-naukową z tablicami
w języku słowackim i angielskim), 5 h,
• szlak niebieski: Leśnicki Potok – pawilon
wejściowy PIENAP (Pieninský národný park
PIENAP) – Lesnica centrum – Vyhliadka –
Cerla – Červený Klastor, 2 h,
• szlak żółty: Huta – Vyhliadka, 45 min.,
• szlak zielony: Lesnica – Plasna – Haligovske
skaly – Haligovce, ok 2 h.

źródło: Pieniński Park Narodowy, www.pieninypn.pl,
więcej informacji: https://malopolska.szlaki.pttk.pl

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Magiczne Pieniny,
fot. Paweł Stefaniuk
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4. Na Turbacz z Harklowej
Harklowa – Polana Ariake i Villa Akiko – Polana
Zielenica – Hala Młyńska – Polana Gabrowska
– Hala Długa – Hala Wolnica – Turbacz (1310 m
n.p.m.) – Schronisko PTTK na Turbaczu – Długie
Młaki – Polana Świderowa – Polana Solnisko –
Wyżni Zarębek – Średni Zarębek – Niżni Zarębek
– Łopuszna – Harklowa
Wycieczkę zaczynamy w Harklowej. Warto
zobaczyć zabytkowy kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny na Szlaku Architektury Drewnianej. Zbudowany ok 1500 r., zachował
bryłę gotycką, a we wnętrzu wiele oryginalnych
elementów zdobniczych z czasu budowy. Jest
konstrukcji zrębowej, kryty gontem i otoczony
charakterystycznymi sobotami.
Kierujemy się do Doliny Dunajca, za mostem
skręcamy w lewo (VeloDunajec), a po chwili w leśną ścieżkę w prawo. Leśna gruntowa droga wijąca się stromo pod górę zaprowadzi nas na Polanę Ariake (ok. 2,5 km od centrum Harklowej),
gdzie znajduje się słynna Villa Akiko stworzona
przez Akiko Miwę, która dostrzegła w tutejszych
pejzażach swoje japońskie góry na Hokkaido. Drewniana willa prowadzona jest w duchu
przyjaźni z przyrodą i dziedzictwem. Koniecznie
zarezerwujcie sobie poczęstunek w stylu japońskim, to prawdziwa uczta dla ciała i ducha. Jeśli
mamy samochód terenowy i wcześniej umówimy
się z gospodynią, rezerwując nocleg lub posiłek,

W gościnnym Schronisku PTTK na Turbaczu,
fot. Dominika Zaręba

można zostawić auto na polanie przy willi.
Z Polany Ariake powędrujemy przez las i gorczańskie polany do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym (ok. 3 km leśną drogą bez oznakowania).
Po drodze – bajkowe widoki na Pieniny, Tatry
i Jezioro Czorsztyńskie. Wespniemy się na rozległą Polanę Zielenica, która położona jest już
w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego.
To dobre miejsce na krótki odpoczynek i podziwianie widoków. Przed nami jeszcze kilka malowniczych hal – Hala Młyńska, Polana Gabrowska
i wreszcie Hala Długa na Przełęczy Długa (1204
m n.p.m.), gdzie zobaczymy typowy szałas pasterski, a wiosną tysiące krokusów.
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Widoki z gorczańskich polan,
fot. Dominika Zaręba

Region Podhalański

Pośród smaganych wiatrem traw docieramy
na najwyższy szczyt Gorców Turbacz (1310 m
n.p.m.) i do Schroniska PTTK na Turbaczu,
gdzie można posilić się domowym jadłem; najpyszniejsze są dania sezonowe np. z borówkami.
Stąd do Harklowej zostało nam jeszcze 13 km.
Wracamy niebieskim szlakiem – raz przez las, raz
przez śródleśne polany widokowe. Szlak sprowadza nas do przysiółka Zarębek Wyżni, a następnie przez Średni i Niżni Zarębek schodzimy do

Józef Tischner,
fot. Dominika Zaręba

Łopusznej. Tutaj obowiązkowym punktem wycieczki jest odwiedzenie Tischnerówki – Domu
Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera.
W miejscowości znajduje się także przepiękny
drewniany Dwór w Łopusznej – oddział Muzeum
Tatrzańskiego, gdzie prezentowana jest ekspozycja poświęcona rodzinie Tetmajerów. Dwór
szlachecki pochodzi z końca XVIII w., był siedzibą
Lisickich, Tetmajerów i Lgockich (Łopuszna, ul.

Józef Tischner (1931–2000)
Ksiądz – filozof, prezbiter, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej. Jego filozoficzne
refleksje doprowadziły go do sformułowania

Gorczańska 2, https://muzeumtatrzanskie.pl).

przez niego filozofii dramatu i metafizyki

Z Łopusznej do Harklowej powędrujemy po trasie

solidarności i nadziei (https://tischner.pl).

VeloDunajec za znakami niebieskiego szlaku

Ksiądz Tischner był także promotorem góral-

pieszego.

szczyzny i zachowania dziedzictwa kultury

Również ciekawą, krótszą wycieczkę w Gorce i do
Gorczańskiego Parku Narodowego można zaplanować z Łopusznej czarnym szlakiem na Polanę
Jankówki (1085 m n.p.m.). Następnie ścieżką
edukacyjną idziemy na Polanę Kolasikową
(834 m n.p.m.) i wracamy do Łopusznej ścieżką
edukacyjną przez Gajówkę Mikołaja – terenową
bazę edukacyjno-wystawienniczą Gorczańskiego

dobra. Uważano go za nauczyciela wolności,

góralskiej. Swoje koncepcje zawarł w kazaniach, które ukazały się w formie książki pt.
„Historia filozofii po góralsku”.
W Łopusznej, gdzie spędził dzieciństwo,
przy Gminnym Ośrodku Kultury, powstał
Dom Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera, zwany Tischnerówką. Jest urządzony
w drewnianej góralskiej chałupie zaprojek-

Parku Narodowego w Dolinie Łopusznej. Cała

towanej przez inżyniera Tadeusza Jędrysko

trasa liczy 14 km (ok. 4,5 h wędrówki).

z Nowego Targu. Ekspozycję wnętrza „Tischnerówki” wykonali Ewa i Maciej Berbekowie
z Zakopanego.
Radościami nie pogardzoj,

23 km

7-8 h

trasa średnia

Ka smutek, tam grzychy, tam niecnota. Staroj
się o radość, a za radościóm przydzie rozum

pieszo

23 km

od smutku uciekoj. Ka radość, tam i cnota.

i cało reśta.
5h

trasa średnia

biegiem
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

ks. Józef Tischner
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera,
Łopuszna, ul. Gorczańska 7, tel. +48 18 265 39 69,
www.tischnerowka.pl
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5. Spacer po Rabce-Zdroju
i na Maciejową
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju – Rabka-Zdrój PKP – Park Zdrojowy – ul. Parkowa – kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– ul. Polna – ul. Gorczańska – Maciejowa (836 m
n.p.m.) – Bacówka PTTK na Maciejowej – powrót
szlakiem czarnym – ul. Poniatowskiego – Fontanna ze słoniami – ul. Orkana – Rabka-Zdrój PKP
Sympatyczny spacer po centrum i okolicach
Rabki-Zdroju spodoba się zwłaszcza najmłodszym
wędrowcom. Wycieczkę rozpoczynamy od zwiedzenia niezwykłego Muzeum im. Władysława
Orkana. Mieści się ono w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Marii Magdaleny z 1606
r. Zobaczymy wnętrze świątyni i cenne organy
z 1778 r., a także wystawę garncarstwa, pasterstwa, stroju oraz dawnej rzeźby ludowej. Jest tu
także mały sklepik z książkami i pamiątkami.
Po zwiedzeniu muzeum spacerujemy w kierunku
centrum miasteczka, mijając klimatyczny Stary

Murale na budynku Starego Teatru Lalek Rabcio,
fot. Dominika Zaręba

Teatr Lalek Rabcio z muralami namalowanymi
na podstawie dawnych plakatów z przedstawień
autorstwa Jerzego Koleckiego. Malunki ręcznie
wykonała znana współczesna artystka, Paulina
Ołowska (naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy
mieści się nowa siedziba teatru). Obok starego
teatru wznosi się murowany, neogotycki kościół
pw. św. Marii Magdaleny. W jego wnętrzu wyróżnia się piękna eklektyczno-secesyjna polichromia wykonana w 1929 r. przez Adama Giebułtowskiego, ucznia Jana Matejki.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Murale inspirowane są plakatami z przedstawień
Jerzego Koleckiego, fot. Kamil Sorocki
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Teatr Lalek Rabcio
Słynny teatr lalek powstał w 1949 r.,
a pierwsze przedstawienie dla dzieci było
adaptacją baśni „O krasnoludkach i sierotce
Marysi” Marii Konopnickiej. Na początku
teatr nie miał swojej siedziby, a przedstawienia odbywały się w sanatoriach, Willi
Gwiazda i w budynku starej szkoły. Scena
Rabcio (Starego Teatru Lalek) powstała
w 1990 r. Odwiedzając Rabkę-Zdrój koniecz-

Nowy Teatr Rabcio
fot. Kamil Sorocki

nie sprawdźmy aktualny repertuar i zaglądnijmy do Rabcia.
Po II wojnie światowej odnotowano w Polsce
wiele zachorowań dzieci na gruźlicę. Rabkę-Zdrój wyznaczono – ze względu na klimat
w dolinach u podnóża Beskidu Wyspowego
i Gorców – na główny ośrodek leczenia. A dla
zapewnienia chorym uczniom nauki utworzono
Referat Pedagogiczny, którym kierowała mgr
Stanisława Rączko, przedwojenna harcerka,
w czasie wojny łączniczka (w Kościelisku i w Zakopanem) Armii Krajowej dla kurierów przechodzących przez Tatry. W 1949 r. Stanisława
Rączko utworzyła przy Referacie lalkowy teatr
dla dzieci – czytamy na stronie teatru.
Jednym ze współzałożycieli i wieloletnim
dyrektorem teatru był malarz i nauczyciel
Jerzy Kolecki (1925–2018), który jest także

Po przekroczeniu torów kolejowych i zachwyceniu się zabytkowym i pięknie wyremontowanym
zespołem dworca kolejowego z 1925 r. kontynuujemy spacer ul. Władysława Orkana do Parku
Zdrojowego, którego początki sięgają drugiej
połowy XIX w. W ramach rewitalizacji parku powstało 10 ogrodów tematycznych z różnorodną
roślinnością, a także Tężnia Solankowa i Pijalnia
Wód Mineralnych. Drewniane pawilony mają
kształt rotund. Tężnia stanowi inhalatorium na
wolnym powietrzu; na szczyt kolumny transportowana jest z pobliskiego odwiertu solanka „Helena”, która opadając, rozpryskuje się na gałęziach
tarniny, tworząc mineralny mikroklimat. Pospacerujmy wokół kolumny i powdychajmy solankowe,
zdrowotne opary korzystnie działające na drogi
oddechowe i układ odpornościowy.

autorem herbu Rabki-Zdroju. Twórczość
artysty rozpropagowała rodzina Koleckiego,
w tym wnuk Karol Hordziej. Na popularyzację jego dorobku twórczego miała również
wpływ Paulina Ołowska. W 2011 r. podczas
wystawy „Ostalgia” w New Muzeum w Nowym Jorku pojawiła się twarz bohaterki
z plakatu „Alicja w krainie czarów” Jerzego
Koleckiego. Artystka namalowała także murale na budynku starego teatru na podstawie plakatów ze spektakli projektowanych
przez rabczańskiego malarza.
http://teatr.rabcio.pl/historia/
„Rabcio – teatr z Rabki. Monografia Teatru Lalek
Rabcio, 1949–2019”, Krystyna Kachel, Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec
„Teatr Lalek Jerzego Koleckiego”, album pod redakcją Karola Hordzieja, Wyd. Karol Hordziej, 2018
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Tężnia Solankowa w Parku Zdrojowym,
fot. Kamil Sorocki
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W Parku Zdrojowym zobaczymy pomnik Jana
Pawła II oraz pomnik Juliana Zubrzyckiego,
założyciela uzdrowiska. Charakterystycznym
zakątkiem jest altana zwana „Pod Grzybkiem”,
w której odbywają się wydarzenia artystyczne.
Z parku powędrujemy już za znakami czerwonego szlaku pieszego w kierunku Gorców. Jeszcze
kilka uliczek i zaraz będziemy już na polnej drodze prowadzącej na Maciejową (836 m n.p.m.).
Niedługa wspinaczka przez las zaprowadzi nas
na gorczańską Polanę Przysłop ze Schroniskiem
PTTK Na Maciejowej (852 m n.p.m.). To węzeł
wielu szlaków gorczańskich, skąd można powędrować dalej na Stare Wierchy i Turbacz. Warto
się tu posilić i napić herbaty, podziwiając piękne
widoki – przy dobrej przejrzystości powietrza
zobaczymy stąd Tatry i Babią Górę.
Do Rabki-Zdroju wrócimy szlakiem czarnym,
dzięki czemu zejdziemy do części miasteczka
bogatej w tradycyjną drewnianą zabudowę.
Przy ul. Poniatowskiego można zobaczyć piękne drewniane wille cały czas przyjmujące gości.
W centrum Rabki-Zdroju przejdziemy obok cha-

Schronisko PTTK na Maciejowej,
fot. Dominika Zaręba

rakterystycznej fontanny ze słoniami w pobliżu
Muszli Koncertowej. Słoniowa rodzinka, ulubiona przez dzieci, to siedem odlanych z brązu figur
słoni z uniesionymi do góry trąbami. W sezonie
fontanna wieczorami zamienia się w widowisko
światła i dźwięku. Wycieczkę kończymy w Parku
Zdrojowym, w którego okolicach znajdziemy wiele
kawiarni, lodziarni i restauracji.
13 km

4h

trasa łatwa

pieszo

Starsi ludzie nigda nie potrefiom sami sie
dorozumieć. A dzieci méncom sie okrutnie,
kie im trza bez ustanku syćko dokumentnie
tłumacyć”.
„Mały Królewic”, czyli „Mały Książę”
Antoine de Saint-Exuperego w gwarze
podhalańskiej, tłumaczenie: Stanisława
Trebunia-Staszel
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Spotkanie na szlaku,
fot. Dominika Zaręba
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6. Na Luboń Wielki
Rabka Zaryte – niebieski szlak PTTK – Schronisko
PTTK na Luboniu Wielkim (1022 m n.p.m.) – żółty
szlak PTTK – Perć Borkowskiego i Rezerwat przyrody Luboń Wielki – Rabka Zaryte – kościół pw.
Matki Bożej Częstochowskiej
Wycieczka w Beskid Wyspowy w okolicach
Rabki będzie ciekawą przygodą dla najmłodszych ekoturystów. Zdobędziemy szczyt Luboń
Wielki, gdzie wznosi się malownicze schronisko
o charakterystycznym kwadratowym rzucie na
wysokiej podmurówce. Dzieciom kojarzy się
z chatką Baby Jagi.
Z Rabki Zaryte pójdziemy na szczyt szlakiem niebieskim. Większość trasy prowadzi przez las. Po
drodze zobaczymy drewniany krzyż z piękną ludową rzeźbą Chrystusa. Na Luboniu Wielkim czekają na nas bajkowe widoki na szczyty Beskidu
Wyspowego, a także Babią Górę i Beskid Makowski. Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim (1022
m n.p.m.) jest jednym z zielonych schronisk,

Krzyż przydrożny w drodze na Luboń Wielki,
fot. Dominika Zaręba

a budynek wpisany jest na listę zabytków. Nosi
imię Stanisława Bolesława Dunina-Borkowskiego
(1901–1939) – pedagoga, przyrodnika i etnografa, znawcy Gorców i Beskidu Wyspowego. To on
w 1922 r. wytyczył żółty szlak turystyczny, którym
ruszymy w drogę powrotną. Szlak został nazwany
Percią Borkowskiego.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim,
fot. Dominika Zaręba
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Prowadzi przez rezerwat przyrody Luboń
Wielki, gdzie chroni się osuwisko fliszowe z gołoborzem – z jego całym bogactwem form geologicznych oraz cennych drzewostanów bukowych
i bukowo-jodłowych. Zejście jest dość strome,
pośród skalnych garbów i wiekowych drzew.
Schodzimy do Rabki Zaryte. Tutaj warto wstąpić
do drewnianego kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, który został wzniesiony w 1982 r.,
ale architekturą nawiązuje do wzorców ludowych
z dwoma wysokimi wieżami krytymi gontem.
Dłuższy wariant wycieczki można pokonać
z Rabki-Zdroju, wtedy cała trasa w formie
pętli liczy 16 km (ok. 5,5 h wędrówki).

8,5 km

3h

trasa łatwa

pieszo
W rezerwacie przyrody Luboń Wielki,
fot. Dominika Zaręba

Z widokiem na kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rabce Zaryte, fot. Dominika Zaręba
Hej góry, dolinyŚlady
– góralskie
GPSścieżki
wszystkich
od Pienin po Gorce

mikrowycieczek znajdziecie na stronie:
www.traseo.pl/malopolska-ekoturystyka
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NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA
NA SZLAKACH WYCIECZEK
Pieniny i Pieniński Park Narodowy
Historia powstania Pienińskiego Parku Narodowego sięga 1932 r. Obejmuje on część Pienin
zwanych Właściwymi. Cały łańcuch górski Pienin
podzielony jest przełomami Dunajca na trzy części: Pieniny Spiskie (najwyższy szczyt Żar – 879
m n.p.m.), Pieniny Właściwe (najwyższy szczyt
Trzy Korony – 982 m n.p.m.) i Małe Pieniny (najwyższy szczyt Wysokie Skałki – 1050 m n.p.m.).
Inicjatorem ochrony tego karpackiego zakątka był
Władysław Szafer. To za jego sprawą już w 1921 r.
powstał pierwszy rezerwat ochrony łąk na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie, należących do Stanisława Drohojowskiego. Później miało miejsce
wykupywanie kolejnych terenów pod ochronę.
Obecnie wraz ze słowackim Pienińskim Parkiem
Narodowym PIENAP stanowi transgraniczny

Pawilon Edukacyjny Pienińskiego Parku Narodowego
w Sromowcach Wyżnych - Kątach, fot. Kamil Sorocki

obszar chroniony. Rząd ówczesnej Czechosłowacji w 1932 r. również utworzył Słowacki Rezerwat
Przyrody w Pieninach. W ten sposób powstał
pierwszy w Europie pograniczny park przyrody!
Pieniny zbudowane są głównie z różnorodnych wapieni, z których najtwardsze, wapienie rogowcowe,
tworzą malownicze, niemal pionowe białe ściany
opadające ku Dunajcowi. Charakterystyczne dla
krajobrazu tych gór są nagie ściany skalne, odosobnione skałki – często w postaci iglic i kontrastujące
z nimi zaokrąglone powierzchnie garbów oraz
łagodne stoki, zajęte przez łąki i pola – pisze Sławomir Wróbel.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Widok na Trzy
Korony
strony Dunajca,
od Pienin
pood
Gorce
fot. Kamil Sorocki

Pieniński Przełom Dunajca,
fot. Kamil Sorocki

Roślinność Pienin charakteryzuje się wybitną
różnorodnością – na obszarze niemal 1000 km²
występuje około 1100 gatunków roślin naczyniowych z endemitami i okazami reliktowymi
np. mniszek pieniński, pszoniak pieniński, chryzantema Zawadzkiego. Zanotowano tu około 30
gatunków storczyków. Spośród ok 188 gatunków
ptaków tu występujących warto wymienić np. puchacza, pomurnika, sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i czarnego. Największym drapieżnikiem
mieszkającym w Pieninach jest ryś.
W siedzibie dyrekcji PPN w Krościenku nad Dunajcem urządzono Muzeum Pienińskiego Parku
Narodowego z wystawą przyrodniczą pt. „Jak
powstał współczesny krajobraz Pienin, dlaczego
i jak go chronimy” prezentującą zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, geologii, architektury,
etnografii i ekologii oraz makietę Pienin. Ciekawe
wystawy tematyczne znajdziemy także w Pawilonach Edukacyjnych PPN.
Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 107b, tel. +48 535 500 627, www.pieninypn.pl. Pawilony Edukacyjne PPN prezentujące wystawy tematyczne
znajdują się w Czorsztynie („Ekosystemy łąkowe i pastwiskowe Pienin”, makieta Pienin), Szczawnicy („Ekosystemy
leśne Pienin” oraz makieta Pienin), Sromowcach Niżnych
(„Ekosystemy naskalne Pienin” oraz wystawa etnograficzna
ze zbiorów p. Stefanii Baszakowej, makieta Pienin, ogródek
roślin pienińskich) oraz Sromowcach Wyżnych – Kątach
(„Ekosystem Dunajca oraz historia flisactwa w Pieninach”).

Spływ Przełomem Dunajca, fot. Kamil Sorocki

Potrzeba nam wmieszać działanie klimatu
i krajobrazu do naszego życia, aby stać się
sobą, należy jednoczyć się z przyrodą. Dobrze robi stać samemu pod wolnem niebem,
obok rdzawych skał czy białych wodospadów.
Wymowne i nadziejne stać się nam mogą milczące szczyty, barwne kwiaty, piosnki dzikiego
ptactwa, niewzruszona postawa i cień drzew-olbrzymów.
Władysław Szafer, 1929
Władysław Szafer (1886–1970) był jednym
z największych rodzimych pionierów ochrony polskiej przyrody, wybitnym botanikiem,
profesorem UJ, dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Dzięki niemu powstały pierwsze w Polsce parki narodowe,
w tym Pieniński Park Narodowy.
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Spływy Pienińskim Przełomem
Dunajca i Górale Pienińscy
Spływ łodziami flisackimi Pienińskim Przełomem Dunajca jest jedną z najbardziej
widowiskowych atrakcji turystycznych Małopolski. Rzeka meandruje licznymi zakolami
pośród ścian skalnych wysokości 300 m.
Tradycyjnie Dunajcem spławiano drewno
budulcowe do budowy statków, a także
węgiel drzewny, smołę, zboża czy suszone
owoce. Spływy turystyczne rozpoczęły się
od ok. 1840 r. Flisacy reprezentują grupę
Górali Pienińskich. W ich stroju najbardziej charakterystyczne są niebieskie (lub
czarne) kamizelki (lejbik) zdobione guzikami
i haftami w motywy kwiatowe. W Pawilonie
Edukacyjnym Pienińskiego Parku Narodowego w Sromowcach Wyżnych – Kątach warto
obejrzeć wystawę pt. „Ekosystem Dunajca
oraz historia flisactwa w Pieninach”.
O powstaniu Przełomu Dunajca i działalności zbójników w okolicy opowiada wiele
legend. Jedna z nich, związana z Janosikiem,
mówi o miejscu, gdzie nurt rzeki zwęża się
i płynie bystro skalnym korytem. To miejsce
nazywane jest Zbójnickim Skokiem. Tutaj
właśnie najdzielniejszy i najurodziwszy Jura
Janosik, harnaś nad harnasiami wykonał
słynny skok, przeskakując z jednego brzegu
na drugi w czasie ucieczki przed pańskimi
hajdukami. W skale zachował się ślad odbitego kierpca zbójnika.

Opowieści o zbójnikach podczas spływu,
fot. Dominika Zaręba

Spływa się ze Sromowiec Wyżnych – Kąty
lub Sromowiec Niżnych do Szczawnicy
Niżnej (18 km, 2 h 15 min.) lub Krościenka
(23 km, 2 h 45 min.). Sezon flisacki trwa od
1 kwietnia do 31 października.
Spływy łodziami flisackimi: Polskie Stowarzyszenie
Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec,
www.flisacy.pl.
Można także spłynąć pontonami, a nawet kajakami
(zob. https://rafting-dunajec.pl, http://raftingtrzykorony.pl, https://portpienin.pl, www.fun-time.pl i in.).
O Góralach Pienińskich poczytajcie więcej na stronie: www.etnozagroda.pl.
Legenda o janosikowym skoku zaczerpnięta z książki Urszuli Janickiej Krzywdy „Opowieści halnego
wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów”, Wyd. Forma.
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Młody podróżnik w kamizelce Góraki Pienińskich,
fot. Dominika Zaręba
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Polski Spisz
Polski Spisz jest częścią Zamagurza Spiskiego
i leży w widłach Białki i Dunajca. Do 14 miejscowości spiskich należą; Falsztyn, Frydman, Kacwin,
Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Trybsz (gmina Łapsze Niżne), Czarna Góra,
Rzepiska, Jurgów (gmina Bukowina Tatrzańska),
Dursztyn, Krempachy oraz Nowa Biała (gmina
Nowy Targ). Większa część Spiszu znajduje się
w granicach Słowacji. Kraina ta zachowała swoją
odrębność kulturową i różni się od pienińskiej
i podhalańskiej. W zwyczajach, języku i kulturze
materialnej można odnaleźć wpływy polskie,
węgierskie, niemieckie, słowackie czy wołoskie.
Nawet ubiory ludowe Górali Spiskich dzielą się
na wersje jurgowską, kacwińską i trybską. Strój
spiski w odmianie jurgowskiej wyróżnia się bogatym zdobnictwem oraz zapożyczeniami z Podhala
i Słowacji. Mężczyźni noszą portki z sukna ozdobione czerwonymi lampasami i obowiązkowo

Urodziwa para narzeczonych ze Spisza,
fot. Artur Kaszowski

szeroki pas bacowski. U kobiet wyróżniają się
zdobione haftem lniane koszule z motywami
geometrycznymi lub kwiatowymi oraz czerwo-

Charakterystycznymi budowlami są gotyckie

ne spódnice z cienkiego sukna ozdobione złotą

kościoły we Frydmanie, Niedzicy, Kacwinie, Krem-

taśmą. Z kolei w odmianie trybskiej i kacwińskiej

pachach i Łapszach Niżnych. Kościół pw. św.

w stroju męskim charakterystyczne są zielone

Stanisława Biskupa we Frydmanie został prze-

kamizelki (lajbik) z sukna oraz tzw. węgierskie ka-

budowany w duchu baroku w odmianie spisko-

pelusze z wywiniętym do góry rondem. Kobiety

-słowacko-czeskiej z kwadratową wieżą zwieńczo-

na płócienne koszule zakładają lajbiki z aksamitu

ną attyką. We Frydmanie warto zobaczyć także

zdobione białym sznurkiem.

kasztel – renesansową rezydencję obronną
wybudowaną przez Györgi Horvatha w latach
1585–90 (obiekt prywatny). Z kolei kościół pw.
św. Marcina w Krempachach reprezentuje styl
przejściowy od gotyku do renesansu z charakterystyczną kwadratową wieżą zakończoną attyką.
Pod nią widać drewniany ganek, który pełnił
kiedyś funkcje obserwacyjne i strażnicze.
Natomiast perełką architektury drewnianej jest
późnogotycki kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu, który pochodzi z 1567 r.
Polichromia zdobiąca wnętrze jest jednym z najwcześniejszych przykładów barokowego malarstwa ściennego w Polsce południowej. Tło stanowią widoki krajobrazów Pienin i Tatr. W scenie
Wniebowzięcia NMP u stóp Maryi namalowano
zamki w Czorsztynie i Niedzicy.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce
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Przemarsz owiec na Spiszu
fot. Jarosław Tarański

Spisz zaczął się kształtować w średniowieczu
(XI/XII w.) na granicy dwóch młodych monarchii chrześcijańskiej Europy: Węgier i Polski.
W jego kolonizacji (w ciągu kilku wieków) brali
udział Polacy, Węgrzy, Słowacy, Niemcy (Sasi),
a w wiekach XV-XVII, również Wołosi i Rusini,
w ramach tzw. osadnictwa wołosko-ruskiego.
Spisz szybko stał się regionem wysoko rozwiSpiski kościół pw. św. Marcina w Krempachach,
fot. Kamil Sorocki

niętym cywilizacyjnie, będącym łącznikiem
między terenami położonymi na północ i południe od Karpat. Przez ponad siedem wieków

Na Spiszu wraz z gorczańską częścią Podhala
i Pieninami (gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne,
Nowy Targ i słowacki Czerwony Klasztor) powstało transgraniczne Ekomuzeum „Dziedziny
Dunajca”, które organizuje i promuje ofertę
wycieczek i warsztatów opartą o lokalne dziedzic-

stanowił część Królestwa Węgier, z granicami
ustalonymi co najmniej w XIII w. W latach
1412-1769 szesnaście miast spiskich (z Lubowlą i Podolińcem), tytułem królewskiego zastawu przekazanych Władysławowi Jagielle, tworzyło starostwo spiskie, podlegające polskiej

two przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

administracji. Tuż przed I rozbiorem Polski

Wiele atrakcji polskiego Spisza opisaliśmy także

sanitarnego” przed zarazą), zostały ponownie

w Ekowycieczce pt. „Rowerem wokół Jeziora
Czorsztyńskiego na Szlaku Kultury Wołoskiej”.
więcej o kulturze Spisza: www.etnozagroda.pl
więcej o zabytkach: https://zabytek.pl
Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, Kluszkowce, Mizerna
144, tel. +48 512 858 176 (można także pożyczyć rowery za
pośrednictwem Stowarzyszenia), https://sprezyna.org
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

zajęte przez Austrię (pod pretekstem „kordonu
włączone do Węgier, będących w monarchii
habsburskiej. Po I wojnie światowej między
nowo powstałymi Czechosłowacją i Polską
trwał spór o przynależność państwową Spiszu. W roku 1920, decyzją Rady Ambasadorów
państw koalicyjnych, Polsce przyznano 14 wsi
spiskich.
www.etnozagroda.pl
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Szczawnica i uzdrowiskowe klimaty
Nazwa miasta położonego w Dolinie Grajcarka
pochodzi od kwaśnych wód – szczaw. Największy okres rozwoju Szczawnicy jako uzdrowiska
to wiek XIX i czasy, kiedy właścicielem był Józef
Szalay (1802–1876). Buduje on pierwsze łazienki,
stawia nowe budynki zdrojowe i wille, unowocześnia Park Zdrojowy, wznosi kaplicę zdrojową, zaprasza do Szczawnicy wybitne postacie, takie jak
Józef Dietl – lekarz, balneolog, profesor i rektor UJ
i wybitny prezydent Krakowa w latach 1866–1874.
Pod koniec życia, w 1876 r. Józef Szalay zapisuje
Zakład Zdrojowy Akademii Umiejętności w Krakowie, jednak problemy finansowe i organizacyjne
zmuszają instytucję do sprzedaży uzdrowiska.
W 1909 r. przechodzi w ręce hrabiego Adama
Stadnickiego (1882–1982), który prężnie rozwija
i unowocześnia Szczawnicę, buduje inhalatorium, remontuje domy zdrojowe, elektryfikuje
i kanalizuje miejscowość. Po II wojnie światowej
uzdrowisko przejmuje skarb państwa. Szczawnica otrzymuje prawa miejskie w 1962 r. Dzisiaj
potomkowie hrabiego Adama Stadnickiego
odzyskują dawne mienie – wróciła do nich część
szczawnickich nieruchomości.
W Szczawnicy znajduje się 12 źródeł mineralnych – szczaw wodorowęglanowych, sodowych,
jodkowych i bromkowych, które są bogate w sole
mineralne i mikroelementy. Najbardziej znane
wody lecznicze to: Józefina, Stefan, Magdalena,
Jan, Szymon, Wanda, Pitoniakówka. Przy Placu
Józefa Dietla oraz w jego okolicach zachowała

Pijalnia Wód Mineralnych,
fot. Kamil Sorocki

się piękna historyczna zabudowa uzdrowiska
z zabytkowymi XIX-wiecznymi willami wnoszonymi w stylu szwajcarsko-tyrolskim, takimi jak
np.: Willa Holenderka, gdzie mieści się Muzeum
Historii Uzdrowiska, Willa pod Bogarodzicą czy
Dom nad Zdrojami z Pijalnią Wód Leczniczych,
kawiarnią i galerią.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Popiersie Józefa Szalaya,
fot. Kamil Sorocki
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Mnóstwo niezwykłych obiektów uzdrowiskowych
zobaczymy w Parku Zdrojowym – Górnym
(najstarszym) i Dolnym. Zabytkiem z czasów
hrabiego Stadnickiego jest słynne Sanatorium
„Inhalatorium” położone w Parku Górnym. Na
skraju Parku Górnego wznosi się neogotycka
kaplica zdrojowa ufundowana i zaprojektowana
przez Józefa Szalaya.
O historii Szczawnicy i dziedzictwie kulturowym
regionu sprzed powstania uzdrowiska opowiada
Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya. Mieści
się ono w Szlachtowej, w budynku dawnej straży
granicznej. Bogata wystawa przybliża pienińskie
pogranicze kultur, wyznań i narodowości, wyjaśnia, czym dla dawnych mieszkańców była rzeka
Dunajec i górskie połoniny. Przybliża tradycyjne
zajęcia – pasterstwo i flisactwo czy druciarstwo.
W Szlachtowej i Jaworkach mieszkali kiedyś Rusini Szlachtowscy, po których pozostały murowane cerkwie.
Górale Szczawniccy wyróżniają się pewnymi elementami stroju, chociaż krój i wzornictwo bliskie
jest ubiorom spiskim. Na przełomie XIX i XX w.
w Szczawnicy powstał ośrodek nowej mody
opartej o detale spiskie, podhalańskie i sądeckie,
zwłaszcza widoczne w hafcie. Do stroju damskiego weszły wówczas aksamitne czarne gorsety
dekorowane motywami polnych kwiatów i róż.
W stroju męskim wyróżniają się kamizelki (lejbik),
najczęściej w kolorze błękitnym (więcej na stronie
www.etnozagroda.pl).

Inhalatorium w Szczawnicy,
fot. Kamil Sorocki

Pijalnia Wód Leczniczych, Szczawnica, Plac Dietla 1,
tel. +48 18 540 04 22
Sanatorium „Inhalatorium”, Szczawnica, Park Górny 2,
tel. +48 18 540 04 23, www.uzdrowiskoszczawnica.pl
Muzeum Uzdrowiska Szczawnica, Plac Dietla 7,
tel. +48 18 54 00 433, http://szczawnica-muzeum.pl
Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya (Miejsce Przyjazne
Rowerzystom), Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu, Szlachtowa, ul. Łemkowska 37, tel. + 48 18 262 22
58, http://muzeum.sacz.pl
informacje o historii Szczawnicy zaczerpnięto ze strony
www.szczawnica.pl

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Secesyjne wnętrze Pijalni Wód Mineralnych
fot. Kamil Sorocki
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Rynek w Krościenku nad Dunajcem
Średniowieczny Rynek dekoruje wiele zabytków.
Do połowy XIX w. stały tu głównie domy drewniane, wyjątkiem był gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych i nowo wybudowany wówczas
Ratusz z 1848-49 r. Dzisiaj budynek Ratusza
wyróżnia się stylem pienińskim nawiązującym do
szwajcarskich elementów architektury w Szczawnicy. Na południowej pierzei Rynku zachowały się
W Wąwozie Homole,
fot. Kamil Sorocki

cztery pochodzące z I połowy XIX w. parterowe
drewniane domy z wielkimi kamiennymi piwnicami i sieniami przejazdowymi po bokach. Stoją
ustawione szczytami do placu. Od średniowiecza
odbywały się tu poniedziałkowe targi i liczne
okolicznościowe jarmarki. Krościenko otrzymało
prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego

Rezerwat przyrody
Wąwóz Homole
W Małych Pieninach w miejscowości Jaworki
koło Szczawnicy warto zwiedzić unikatową
atrakcję przyrodniczo-geologiczną – Wąwóz
Homole. Rezerwat przyrody został utwo-

w 1348 r. i było ważnym ośrodkiem handlowym
na szlaku węgierskim. Rynek był świadkiem wielu
znamienitych momentów w historii Polski – bywała tu św. Kinga, a także przejeżdżali tędy królowie – Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk,
Jan Kazimierz.

rzony 1963 r. w celu ochrony naturalnego
krajobrazu wąwozu skalnego wyżłobionego
w wapieniach jurajskich i kredowych. Dolina potoku Kamionka płynie spod szczytu
Wysokie Skałki do Doliny Grajcarka. Przez
wąwóz prowadzi zielony szlak (Jaworki –
Wysoka, 3,5 km), który biegnie dalej przez
Dubantowską Polanę do rezerwatu Wysokie Skałki. Na Dubantowskiej Polanie
położonej powyżej Wąwozu Homole na
wysokości ok. 640 m n.p.m. zobaczymy
owiane legendami skały zwane Kamiennymi Księgami, w których zapisane mają być
wszystkie losy ludzkie. Szczęśliwcy może
wypatrzą na polanie rzadkiego motyla –
niepylaka apollo. Rezerwat przyrody Wysokie Skałki powstał dla ochrony świerkowego boru górnoreglowego, który porasta
okolice najwyższego wzniesienia Pienin,
czyli szczytu Wysokie Skałki położonego
na granicy polsko-słowackiej (1050 m
n.p.m.).
więcej informacji o szlakach pieszych i rowerowych
w okolicy: https://malopolska.szlaki.pttk.pl
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Miejsce Obsługi Rowerzystów w Krościenku nad Dunajcem,
fot. Jarosław Tarański
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Gorce i Gorczański Park Narodowy
Gorce należą do Beskidów Zachodnich z najwyższym Turbaczem (1310 m n.p.m.) Od niego
w różnych kierunkach rozchodzą się grzbiety
górskie poprzecinane głębokimi dolinami. Naturalnym bogactwem Gorców są fragmenty Puszczy
Karpackiej z bogatą szatą roślinną i światem zwierzęcym, jak i cenne florystycznie polany, z których
rozciągają się wieloplanowe panoramy na sąsiednie
łańcuchy górskie, takie jak Tatry, Pieniny, Beskid
Sądecki, Beskid Wyspowy czy masyw Babiej Góry.
Walory przyrodnicze, kulturowe, jak i krajobrazowe
związane są przede wszystkim z historią pasterstwa
w Gorcach – pisze Krystyna Popko-Tomasiewicz.
Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 r.,
obejmuje centralną część Gorców, a jego symbolem jest salamandra plamista. Jednym z obiektów
należących do parku w południowej części jest
Gajówka Mikołaja w Dolinie Łopusznej – terenowa baza edukacyjno-wystawiennicza. Jest odtworzoną osadą leśną, wybudowaną przed II wojną
światową przez Stefana Lgockiego, właściciela
majątku w Łopusznej. Dowiemy się tutaj o przyrodzie i historii ochrony Gorców. Gajówka położona jest na szlaku spacerowym, który prowadzi
od Dworu w Łopusznej na Polanę Żubrowisko
(oznaczony biało-czerwonymi kwadratami).
Więcej o przyrodzie Gorców piszemy także
w Ekowycieczce pt. „Zagórzańskie Dziedziny –
łączące Gorce z Beskidem Wyspowym”.
Gorczański Park Narodowy, tel.: +48 18 33 17 944,
e-mail: gpn@gorcepn.pl, www.gorczanskipark.pl

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Bacówka
od gorczańska,
Pienin po Gorce
fot. Dominika Zaręba

Oznakowanie szlaków i atrakcji w Gorczańskim
Parku Narodowym, fot. Dominika Zaręba
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Muzeum Orkana w Rabce-Zdroju
i rabczańskie uzdrowisko
Niezwykłe muzeum pełne sztuki ludowej i opowieści Górali Zagórzańskich powstało w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Marii
Magdaleny z 1606 r. Kiedy w Rabce-Zdroju
wzniesiono nowy, większy kościół. Starą świątynię przemieniono w muzeum regionalne, gdzie
od 1928 r. zgromadzono około 5000 eksponatów etnograficznych. W kilku salach zobaczymy
ekspozycje tematyczne związane z garncarstwem,
które było domeną Rabki jeszcze w XIX w., rzemiosłem (bednarstwem, stolarstwem, ciesielstwem,
kowalstwem, szewstwem) i pasterstwem, a także
strojem Zagórzan z przełomu XIX i XX w. W muzeum zgromadzono unikatowe dzieła rzeźbiarstwa i malarstwa ludowego, w tym obrazy malowane na szkle. W sieni wyeksponowano pamiątki
związane z dawnymi wierzeniami i zwyczajami
bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi, a także
zabawki i instrumenty ludowe. Na koniec zwiedzania zajrzymy do wnętrza kościoła pochodzącego z epoki baroku, ale mieniącego się różnymi
stylami. Bardzo cennym zabytkiem są organy
z 1778 r. Muzeum otaczają wiekowe lipy, dęby
i jesiony. O Władysławie Orkanie, poecie i pisarzu
z Poręby Wielkiej, zakochanym w gorczańskiej
przyrodzie przeczytacie w Ekowyciecze pt. „Zagórzańskie Dziedziny - łączące Gorce z Beski-

Miasto uzdrowiskowe Rabka-Zdrój położone jest
kotlince nad Rabą pomiędzy Gorcami a Beskidem
Wyspowym i znane z leczniczych solanek. Akt
lokacyjny wsi oparty na prawie magdeburskim
wydał Kazimierz Wielki w 1364 r. Początki uzdrowiska wiążą się z postacią Józefa Dietla, który ustalił
skład chemiczny rabczańskich źródeł. W drugiej
połowie XIX w. zaczęły powstawać obiekty lecznicze
i wille, a w 1864 r. Rabka uzyskała status uzdrowiska.
Do rozwoju miejscowości przyczyniło się niewątpliwie uruchomienie Kolei Transwersalnej w 1884 r.
W okresie międzywojennym uzdrowisko zdobyło międzynarodową renomę, zwłaszcza w leczeniu chorób
dziecięcych – piszą autorzy przewodnika „Szlak
Architektury Drewnianej. Małopolska”.

dem Wyspowym”.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Muzeum
w Rabce-Zdroju,
od Orkana
Pienin po
Gorce
fot. Kamil Sorocki

Szopka kukiełkowa w zbiorach Muzeum Orkana,
fot. Dominika Zaręba
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Fontanna ze słoniami w Rabce-Zdroju,
fot. Dominika Zaręba

Herb Rabki-Zdroju autorstwa Jerzego Koleckiego,
źródło: Wikipedia

W 1953 r. Rabka otrzymała prawa miejskie. Miejscowość nosi tytuł Miasta dzieci i słońca. To tutaj
rokrocznie od 1986 r. przyznawany jest honorowy
Order Uśmiechu za działania przynoszące radość dzieciom. Zwiedzając Rabkę z dziećmi warto
zajrzeć także do Muzeum Górali i Zbójników,
którego sercem jest Dom pod Trzema Madonnami – zabytkowa chałupa góralska z XIX w.

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce
Panorama Rabki-Zdroju, fot. Kamil Sorocki

Muzeum im. Władysława Orkana, Rabka-Zdrój, ul. Orkana 2,
tel. +48 18 267 67 47, www.muzeum-orkana.pl
Muzeum Górali i Zbójników, Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 4,
tel. +48 795 222 925, www.muzeum-zbojnikow.pl
Muzeum Orderu Uśmiechu, Rabka-Zdrój (Rabkoland),
tel. +48 18 267 69 57; listę Kawalerów Orderu Uśmiechu
zobaczymy na stronie http://orderusmiechu.pl.
Polecamy przewodnik „Szlak Architektury Drewnianej.
Małopolska”, Bartłomiej Cisowski, Marta Duda, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2005.
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Skansen Taboru Kolejowego
w Chabówce
Niezwykłe muzeum kolejowe powstało
w 1994 r. w miejscu dawnej parowozowni.
Zobaczymy tu około 90 zabytkowych pojazdów szynowych – parowozy, lokomotywy
elektryczne i spalinowe, wagony osobowe
i pocztowe, drezyny i inne ciekawe eksponaty. W sezonie letnim można wybrać się
na przejażdżkę pociągiem retro na trasie
Chabówka – Mszana Dolna (30 km). Możli-

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce,
fot. Kamil Sorocki

we są także specjalne podróże na zamówienie, także na trasie Chabówka – Zakopane.
Historyczny tabor zagrał w wielu filmach
np. „Złoto Dezerterów”, „Lista Schindlera”, „Przygody dobrego Wojaka Szwejka”,
„Przedwiośnie”, „Karol” i „Katyń”.
http://skansenchabowka.pl

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY LOKALNE
• Rabkon – konwent miłośników fantastyki
i RPG, Rabka-Zdrój/Schronisko PTTK na Maciejowej, luty, wrzesień
• Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Rabka-Zdrój, czerwiec
• Dawnej Rabki Czar, czyli impreza w stylu retro – muzyka, moda, fotografie... wracamy do
lat prosperity kurortu, Rabka-Zdrój, czerwiec
• Rabka Festiwal – Międzynarodowy Festiwal
Literatury Dziecięcej, Rabka-Zdrój, lipiec,
www.rabkafestival.pl
• Jarmark Krościeński, Krościenko nad Dunajcem, lipiec
• Konkurs potraw regionalnych, Łopuszna, lipiec
• Redyk w Jaworkach, Jaworki, sierpień
• Barokowe Exploracje, Szczawnica, wrzesień:
www.baroque.szczawnickichor.pl
• Redyk Fest – przepęd owiec ulicami miasta
Szczawnica z Malinowa na Piaski, Szczawnica,
październik
• Świąteczny Kiermasz Pieniński, Szczawnica,
grudzień
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Kolejowe
od zabytki,
Pienin po Gorce
fot. Kamil Sorocki
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OFERTA EDUKACYJNO-KULTURALNA
Lekcje muzealne i warsztaty
w Muzeum Pienińskim
Bogata oferta obejmuje lekcje muzealne nt.
historii Szczawnicy i starostwa czorsztyńskiego,
legend pienińskich i historii Pienin, archeologii
Pienin oraz etnografii Pienin. W ramach interaktywnych zajęć warsztatowych można wziąć udział
w takich wydarzeniach jak: Klimaty Sądecczyzny
i Pienin oraz Godła Szalayowskie (szczawnickie).
Muzeum Pienińskie, Szlachtowa , ul. Łemkowska 37,
tel. +48 18 262 22 58, email: muzeum_szczawnica@muzeum.sacz.pl, http://muzeum.sacz.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
Organizuje mnóstwo wydarzeń kulturalnych,
wspiera i promuje twórców ludowych, muzyków,

Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego,
fot. Kamil Sorocki

gawędziarzy z regionu i wydaje pismo lokalne
„Z Doliny Grajcarka”.
MOK, Szczawnica ul. Główna 6, tel. +48 18 262 26 66,
https://mokszczawnica.pl

Warsztaty i wydarzenia Ekomuzeum
„Dziedziny Dunajca”
Stowarzyszenie Sprężyna organizuje różne
wydarzenia kulturalne i warsztaty dla dzieci,
młodzieży, a także imprezy dedykowane kobietom. Można w Sprężynie wypożyczyć rower albo
wybrać się na wycieczkę rowerową, kajakową lub
pieszą po regionie.
Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, Kluszkowce, Mizerna
144, tel. +48 512 858 176, https://sprezyna.org

Warsztaty „W Akademii malarstwa
na szkle” w Muzeum im Władysława
Orkana w Rabce-Zdroju
W ramach programu lekcji muzealnych i warsztatów znajdziemy: Malarstwo na szkle, Plastyka
obrzędowa i Dawna wiejska moda. Muzeum organizuje także wiele wydarzeń cyklicznych, takich
jak: Konkurs palm wielkanocnych, Wielka Sobota
w Muzeum, Noc Muzeów, Koncerty organowe,
Jarmark – spotkania ze sztuką i rzemiosłem, Wystawa bożonarodzeniowa.
Muzeum im. Władysława Orkana, Rabka-Zdrój, ul. Orkana 2,
tel. +48 18 267 67 47, www.muzeum-orkana.pl

Zajęcia edukacyjne
w Gajówce Mikołaja
Gorczański Park Narodowy w Gajówce Mikołaja
w Dolinie Łopusznej organizuje zajęcia edukacyjne oraz wycieczki przyrodnicze na ścieżkach
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Gorczański Park Narodowy, tel.: +48 18 33 17 944,
email: gpn@gorcepn.pl, www.gorczanskipark.pl

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Szyld Muzeum Orkana w Rabce-Zdroju,
fot. Dominika Zaręba
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Gra zbójnicka i warsztaty w Chacie
Artystycznych Przygód w Rabce-Zdroju
W Muzeum Górali i Zbójników można wziąć udział
w grze edukacyjno-przygodowej „Poszukiwanie
zbójnickiego skarbu”, a także w warsztatach artystycznych – malowania ciupag, ptaszków, malowania na szkle, filcowania i in.
Muzeum Górali i Zbójników, Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 4,
tel. +48 795 222 925, www.muzeum-zbojnikow.pl

Miejski Ośrodek Kultury
w Rabce-Zdroju
Promuje twórczość artystów w różnych dziedzinach sztuki, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Organizuje zajęcia muzyczne, taneczne,
teatralne, plastyczne i literackie, a także koncerty,
imprezy plenerowe, konkursy i warsztaty twórcze
– m.in. z rabczańskimi twórcami w Galerii „Pod
Lilianną”.
MOK, Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17, tel. +48 18 267 66 26,
http://mok.rabka.pl
Galeria „Pod Lilianną”, Rabka-Zdrój, ul. Nowy Świat 1

Wystawy, plenery sztuki i warsztaty
w Domu Twórczym Kadenówka
Drewniana willa z ok. 1930 r. o artystycznych
tradycjach jest siedzibą Fundacji Dom Twórczy
Kadenówka założonej przez znaną współczesną
artystkę Paulinę Ołowską, malarkę, fotografkę,
autorkę kolaży, rysunków, wideo i instalacji. Odbywają się tu nietuzinkowe spotkania ludzi sztuki,
plenery, performance, wystawy.
Fundacja Dom Twórczy Kadenówka, Rabka-Zdrój, ul. Nowy
Świat 33, www.kadenowka.com

Pracowania Malarstwa na Szkle
Stowarzyszenia Alternatywa
Chabówka
W pracowni stworzonej w starym, drewnianym
domu artystka Alicja Sokołowska prowadzi
warsztaty malowania na szkle dla grup rodzinnych.
Galeria „ACh”, Chabówka 210, tel. tel.+48 506 484 118,
www.facebook.com/AlicjaMalarstwo

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Warsztaty malarstwa ma szkle,
fot. Dominika Zaręba

Pracownia Ceramiki Adama
Kościelniaka
W artystycznej pracowni dzieci mogą wziąć udział
w warsztatach garncarskich i wyczarować własny
kubek lub garnuszek. Na miejscu można także
kupić dzieła artysty ceramika.
Pracownia Ceramiki, Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 9, tel.
+48 18 267 97 62

Klajster Majster Pracownia Ceramiczna
Artystka Grażyna Habieda wykonuje rękodzieło
oraz projekty dla indywidualnych klientów, a także prowadzi otwarte warsztaty ceramiczne dla
dzieci i młodzieży.
Klajster Majster, Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 15, tel. +48 600
067 029, http://klajstermajster.wix.com/pracownia

Region Podhalański

Teatr Chrząszcz w Trzcinie
Teatr organizuje przedstawienia, również dla najmłodszych widzów oraz niezwykłe warsztaty teatralne, np. Magia teatru – spotkanie z aktorem,
Warsztaty cieniowe teatralno-filmowe, Eko-marionetki, Warsztaty lalkarskie, a także warsztaty
plastyczne i animacji poklatkowej.
KONIECZNIE MUSISZ SPRÓBOWAĆ

Teatr Chrząszcz w Trzcinie, Rabka-Zdrój, Amfiteatr,
ul. Chopina 17, tel. +48 696 288 398, http://teatrchrzaszcz.pl

• oscypków i innych produktów z bacówki
na Szlaku Kultury Wołoskiej, np. z Bacówki
Krzysztofa Gacha na Długiej Hali na Turbaczu, Bacówki Wojciecha Gromady w Jaworkach, Bacówki Stanisława Łasia przy lotnisku
w Nowym Targu, Bacówki Andrzeja Zubka
w Dursztynie i in. Bryndza podhalańska,
oscypek, redykołka są produktami ze znakiem Chronionej Nazwy Pochodzenia;
• potraw regionalnych z pogranicza Spisza,
Pienin i Gorców, np. pstrągów z potoków
górskich, kwaśnicy, pieczonych korpieli, piyrogów z brojdzo (czyli z bryndzą), pieczonych
na blasze placków na scawie (szczawnickiej
wodzie mineralnej) i ziemniaczanych moskoli
z masłem. Wiele oryginalnych przepisów
kulinarnych znajdziemy w książce kucharskiej
pt. „Smaki gorczańsko-pienińskie” wydanej
przez LGD Gorce-Pieniny;
• szczaw ze Szczawnicy – Stefan, Józefina, Jan,
Magdalena, Pitoniakówka i in.

Wody szczawnickie,
fot. Kamil Sorocki

• kuchni japońskiej z góralską duszą
w Villi Akiko w Harklowej na Szlaku Wieś
dla Smakoszy.

Przepis
Grule z lisówkami,
czyli ziemniaki z kurkami
składniki:
• 1-1,5 kg ziemniaków,
• 2 łyżeczki soli,
• 400 g kurek,
• 2 łyżki masła,
• 1 cebula

Grule ugotować w osolonej wodzie i ubić.
Lisówki ugotować, odcedzić, a potem podsmażyć na maśle z pokrojoną cebulą. Do
podsmażonych lisówek dodać ubite grule.
źródło: „Smaki gorczańsko-pienińskie”,
LGD Gorce-Pieniny
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Serki z bacówki,
fot. Dominika Zaręba
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
Polecane noclegi
ŁOPUSZNA, HARKLOWA I OKOLICE
Villa AKIKO (Na szlaku Wieś dla Smakoszy i Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami), Harklowa, os.
Ariake 1, tel. +48 601 454 765, www.akiko.pl
Agroturystyka „Pod Małą Górą”, Łopuszna,
ul. Długa 46, tel. +48 667 274 898
Zarębek Wyżni 6 Agroturystyka,
Zarębek Wyżni 6, tel. +48 792 299 537
Camping Łęg, Frydman, ul. Nowotarska bez nr.,
tel. + 48 507 337 019, www.frydman.pl
Pensjonat Tajemniczy Ogród (Miejsce Przyjazne
Rowerzystom), Frydman, ul. Jana Pawła II 31a,
tel. + 48 18 285 18 72, www.topensjonat.eu

Willa Marta (Restauracja Bohema), Szczawnica,
ul. Główna 30, tel.: +48 18 262 22 70,
www.willamar
Willa Pokusa (Restauracja Pokusa), Szczawnica,
ul. Zdrojowa 15-16, tel. +48 18 26 20 235,
http://szczawnica.com.pl
Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy Pod
Durbaszką, Jaworki, ul. Pod Homolami 4,
tel. +48 18 262 25 47, www.durbaszka.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne U Ani (Na szlaku Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami), Krośnica (gm. Krościenko nad Dunajcem),
ul. Ojca Leona 54, tel. +48 516 744 772
Gospodarstwo Agroturystyczne U Bacy,
Małgorzata i Tadeusz Nędza, Sromowce Wyżne,
ul. Kąty 20, tel. +48 18 262 98 70,
www.gospodarstwoubacy.pl
Agroturystyka Lucyna i Stanisław Migdał,
Sromowce Niżne, ul. Flisacka 18a,
tel. +48 18 262 99 70,

Villa AKIKO na Polanie Ariake
Akiko Miwa przyjechała do Polski z Japonii
w 1989 r. Przypadkowo znalazła gorczańską
polanę, na której zachwyciła się widokiem

https://migdal.infoturystyka.pl
Koliba pod Kozińcem, Koliba pod Kozińcem, Jaworki (gm. Szczawnica), ul. Biała Woda 19,
tel. +48 601 445 560, www.pensjonatkoliba.pl

na ośnieżone Tatry i Dolinę Dunajca. Wybudowała tu drewnianą willę, a przysiółek
został oficjalnie wpisany do rejestru jako
osiedle Ariake. Ariake oznacza chwilę, kiedy
księżyc świeci jeszcze jasno, choć już za moment zacznie się świt. Urodziłam się nad morzem Ariake w Kyushu, a ostatnio mieszkałam
w Nagano Hotaka, pod świętą górą Ariake.
Jestem połączona z Ariake – opowiada Akiko
Miwa. Pensjonat od początku był tworzony
w duchu ekologii i poszanowania natury
i kultury, z własną oczyszczalnią ścieków,
ogrodem warzywnym i ziołowym. Gospodyni serwuje dania ze zdrowych lokalnych
produktów oraz składników sprowadzanych z Japonii.
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Villa Akiko na Polanie Ariake,
fot. Dominika Zaręba
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RABKA-ZDRÓJ
Willa Katarzynka, Rabka-Zdrój,
ul. Poniatowskiego 20, tel. +48 18 267 72 82,
www.willakatarzynka.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Cichy Zakątek,
Rabka-Zdrój, ul. Bystra 13, tel. +48 18 267 90 17,

Szczawnickie wille,
fot. Dominika Zaręba

https://cichy-zakatek.com
Pełna oferta noclegów na stronach: https://regionpieniny.pl, http://szczawnica.pl, www.it.rabka.pl

ZIELONE SCHRONISKA PTTK
• Schronisko PTTK Trzy Korony (Miejsce
Przyjazne Rowerzystom), Sromowce Niżne, ul. Sobczańska 91, tel. +48 18 262 98 23,
www.trzykorony.pl
• Schronisko PTTK Orlica (Miejsce Przyjazne
Rowerzystom), Szczawnica, ul. Pienińska
12, tel. 48 18 262 22 45, www.orlica.com
• Bacówka PTTK pod Bereśnikiem, Szczawnica, ul. Języki 22, tel. +48 18 262 13 56,
https://beresnik.wordpress.com
• Schronisko PTTK im. Władysława Orkana
na Turbaczu, Kowaniec 1 (gm. Nowy Targ),
tel: +48 18 266 77 80, https://turbacz.net
• Schronisko PTTK na Starych Wierchach,
Klikuszowa, tel. + 48 888 915 846, www.
stare-wierchy.pttk.pl
• Schronisko PTTK na Maciejowej, Rabka-Zdrój, tel. +48 18 44 757 29, https://namaciejowej.pl
• Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, Zaryte 165, tel. +48 608 791 020, http://www.
lubon.pttk.pl
Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
Schronisko
PTTKpo
naGorce
Turbaczu,
od Pienin
fot. Dominika Zaręba
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Miejsca gastronomiczne
SZCZAWNICA, KROŚCIENKO NAD
DUNAJCEM, SROMOWCE
Helenka Cafe w Pijalni Wód Leczniczych,
Szczawnica, Plac Dietla 1, tel. +48 18 540 04,
www.cafe-helenka.pl
Obiady Domowe Pod Siekierkami, Szczawnica,

W Krościenku nad Dunajcem,
fot. archiwum UMWM

ul. Zdrojowa 12, tel. +48 18 262 20 99,
https://podsiekierkami.pl
Zajazd Czarda, Szczawnica, ul. Kunie 10,
tel. +48 18 262 14 60, http://czarda.com
Restauracja Jakubówka, Szczawnica,
ul. Jana Wiktora 17, tel. +48 533 915 533,
http://jakubowka.vernet.pl
Bacówka Jaworki, Jaworki (gm. Szczawnica),
ul. Biała Woda 1, tel. +48 18 262 21 92,
www.bacowkajaworki.nrs.pl

ŁOPUSZNA I OKOLICE
Restauracja Pstrąg, Łopuszna, ul. Gorczańska
14a, +48 18 265 30 19, www.pensjonatpstrag.pl
Restauracja OCH, Ochotnica Dolna,

Formy do wyrobu serów owczych w zbiorach
Muzeum Orkana w Rabce-Zdroju, fot. Dominika Zaręba

Hologówka 197, tel. +48 18 262 46 60,
https://restauracjaoch.pl

RABKA-ZDRÓJ
Pijalnia wód mineralnych i kawiarnia
„Przy Tężni”, Rabka-Zdrój, Park Zdrojowy,
tel. +48 18 269 26 95, https://uzdrowisko-rabka.pl
Restauracja Zdrojowa, Rabka-Zdrój, ul. Władysława Orkana 51, tel. +48 608 320 900
Między słowami – księgarnia i kawiarnia,
Rabka-Zdrój, ul. Wąska 1, tel. +48 883 122 221,
https://dziecimiedzyslowami.pl
Prosty Temat, Cafe, Resto & Bar, Rabka-Zdrój,
ul. Władysława Orkana 24a, tel. +48 501 249 824
Siwy Dym, Rabka-Zdrój, ul. Kilinskiego (Zabornia),
tel. +48 18 267 66 74,
www.fb.com/siwydymrabkazdroj

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Dworzec kolejowy w Rabce-Zdroju,
ot. Kamil Sorocki
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Dojazd transportem
publicznym
1

Kraków – Nowy Targ (stacja PKP) i dalej dojazd rowerem po VeloDunajec lub lokalnymi

Lektury na drogę
1

„Historia filozofii po góralsku”, Józef Tischner

2

„Mały królewic”, Antoine de Saint-Exupéry
w tłumaczeniu na gwarę podhalańską,

busami do Łopusznej, Harklowej, etc.,
2

Do Szczawnicy i Krościenka nad Dunajcem
kursują busy z Krakowa,

3

Z Krakowa do Rabki-Zdroju jeżdżą liczne
busy (przelotowe autobusy jadące do Zakopanego nie zatrzymują się w centrum Rabki)
oraz PKP (Uwaga! Obecnie jest to wydłużona

tłum. Stanisława Trebunia-Staszel
3

Wyd. AA
4

„Szlakami legend pienińskich”, Grażyna Królikiewicz, Zygmunt Kruczek, Wyd. PTTK Kraj

5

„Polak, który opisał wszystkie rośliny. Kim

czasowo trasa ze względu na łączony prze-

był Władysław Szafer”, Michał Procner, ar-

jazd autobusem i koleją).

tykuł na portalu https://twojahistoria.pl
6

Zobacz i posłuchaj
1

„Legendy Pienin”, Urszula Janicka-Krzywda,

Książeczka Górskiej Odznaki
Turystycznej PTTK

serial „Janosik” w reżyserii Jerzego Passendorfera z 1973 r.

2

film dokumentalny „Zabawki ludowe”,
Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju:
https://youtu.be/PYlhJs4aMnk oraz filmy na
kanale Muzeum Orkana na YT

3

Pieniński Park Narodowy – film 360: https://
youtu.be/8WQTjDT7M28

4

Gorczański Park Narodowy – zwiastun:

Punkty info w okolicy

https://youtu.be/WsBkzfysHfg i inne filmy
GPN na YT
5

płyty „Luboń Feet” stworzonej przez artystów z Podhala – Piotra Koleckiego i Piotra
Majerczyka. Multiinstrumentalne aranżacje

Krościenko nad Dunajcem:
Informacja Turystyczna, Krościenko nad
Dunajcem, Rynek 34, tel. +48 18 262 33 04,
http://kroscienko.pl

muzyki górali podhalańskich z udziałem

Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad

skrzypiec, fletów i dud podhalańskich, a tak-

Dunajcem, ul. Jagiellońska 107b, tel. +48 535

że wiele przyśpiewek i pieśni śpiewanych

500 627, www.pieninypn.pl

gwarą przez Katarzynę Majerczyk-Bobak
i Dorotę Majerczyk.

Szczawnica:
Pienińskie Centrum Turystyki, Szczawnica,
ul. Główna 1, tel. +48 18 262 23 32,
www.pieninskiecentrumturystyki.pl
Rabka-Zdrój:
Informacja turystyczna MSiT, Rabka-Zdrój,
ul. Parkowa 2, tel. +48 18 269 15 53,
www.it.rabka.pl

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
od Pienin po Gorce

Region Podhalański

Zagraj
1

Quest rowerowy „Na spiskim szlaku wokół
Tatr”, miejsce startu: parking przy rezerwacie przyrody Przełom Białki, https://questy.
org.pl/quest/na-spiskim-szlaku-wokol-tatr

2

Quest pieszy „Drogą Pienińską w majestacie
gór”, miejsce startu: początek Drogi Pienińskiej, na skrzyżowaniu ul. Flisackiej i Pienińskiej w Szczawnicy, https://questy.org.pl/

Młoda para w Łopusznej,
fot. Artur Kaszowski

quest/droga-pieninska-w-majestacie-gor
3

Quest pieszy „Spacer z Józefem Szalayem”,
miejsce startu: ujęcie wody Szymon, przy
parkingu obok kolei linowej na Palenicę
w Szczawnicy, https://questy.org.pl/quest/
spacer-z-jozefem-szalayem

4

Quest pieszy „Czarna Woda – na rusnackim
szlaku”, miejsce startu: Przy kościele w Jaworkach na ul. Kościelnej 23, gm. Szczawnica, https://questy.org.pl/quest/czarna-woda-na-rusnackim-szlaku

5

Quest pieszy „U źródeł Białej Wody”, miejsce
startu: centrum Jaworek na skwerze przy
skrzyżowaniu ulic Czarna Woda i Pod Homolami, gm. Szczawnica, https://questy.org.pl/
quest/u-zrodel-bialej-wody

6

Quest pieszy „Za barankowymi radkami po
Krościenku”, miejsce startu: przystań flisacka nad Dunajcem w Krościenku, https://
questy.org.pl/quest/za-barankowymi-radkami-po-kroscienku

7

Quest pieszy „Śladami historii zdroju w Rabce”, miejsce startu: skwer przy ujęciu wód
mineralnych i Kawiarni Zdrojowej, przy Al.
Tysiąclecia w Rabce-Zdroju, https://questy.
org.pl/quest/sladami-historii-zdroju-w-rabce

Hej góry, doliny – góralskie ścieżki
„Mały od
książę”
w gwarze
podhalańskiej,
Pienin
po Gorce
fot. Dominika Zaręba
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Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka - zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest
realizowany przez Fundusz Partnerstwa jako
część Programu EkoMałopolska. Jego celem
jest promocja regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak najmniej inwazyjny
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