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Śladami Wołochów



Wołosi. Pasterski lud, który na ziemie polskie dotarł ok. XV w., przynosząc ze sobą  

nie tylko gospodarską sztukę wypasania owiec w trudnym terenie górskim, ale także bogatą

kulturę, żywą do dzisiaj. Wędrówka Wołochów przebiegała od Bieszczadów przez Beskid Niski,

Beskid Sądecki, Gorce i Podtatrze, przez Beskid Żywiecki, Śląski i dalej na zachód, w kierunku

Moraw. Niniejsze opracowanie jest propozycją 15 szlaków tematycznych wiodących przez

obszary ściśle związane z rozwojem transhumancji. Razem składają się na całościowy,

przekrojowy obraz pasterskiej spuścizny, dla której górskie tereny są tłem – kontekstem,  

który dzięki szlakom zyskuje dodatkową, niematerialną wartość.  

Śladami Wołochów

Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami

Wędrówka ladami Wo ochów na terenie Polski rozpoczyna się tak, jak każda
wciągająca opowie ć. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma
lasami, za siedmioma rzekami... Na terenie dzisiejszych Gorców ros a prastara
puszcza – dzika, ciemna i groźna. 
 
Ziemie te bardzo d ugo pozostawa y nietknięte ręką cz owieka, a  do ok. XIII w.,  
kiedy to królowie i ksią ęta polscy zaczęli prowadzić intensywną akcję kolonizacyjną.
Początek istnienia wsi Ochotnica – najstarszej wo oskiej wsi – datuje się na 1416 r.,
kiedy to Dawid Wo och otrzyma  od króla W adys awa Jagie y przywilej lokacyjny. 
 
Osady lokowane na prawie wo oskim powstawa y na tzw. „surowym korzeniu”.  
Wo osi – nawykli do ycia w terenach górskich, s abiej nadających się do uprawy roli –

wietnie sobie w takich warunkach radzili. Karczowali lokalne lasy, na miejscu których
powstawa y następnie polany. Ze swoimi panami rozliczali się w naturze – najczę ciej
w serach, owcach i winiach.  
 
Ochotnica – usadowiona nad rzeką o takiej samej nazwie – nie zawsze w a nie tak
podpisywana by a na mapie. S owo to wywodzi się ze staropolskiego czasownika
„ochodzić” lub „ochodnik”, który nale y rozumieć jako „obchodzić” lub „obej cie”.
Najstarsza wzmianka o dolinie Ochotnicy znajduje się w pochodzącym z 1336 r.
dokumencie lokacyjnym sąsiedniej wsi Tylmanowa i dotyczy rzeki, która nosi a
wówczas nazwę „rivulus Ochodnik”. Nazwa Ochotnica, w dzisiejszym brzmieniu,
pojawia się  w po owie XVI w.  
 
Ochotnica do dzisiaj uwa ana jest za najwa niejszą wie  wo oską na Podhalu.
Ciekawostką jest fakt, e nale y równie  do najd u szych wsi w Polsce. Jej o   
stanowi droga o d ugo ci 20 km, a grupy zabudowań le ą tak e w 17 dolinach
bocznych potoków. ączna d ugo ć Ochotnicy, wraz ze wszystkimi odnogami,
dochodzi do 38 km. 

Ochotnica Dolna, fot. K. Bańkowski

7,7 km 
ok. 3:15 h

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
historia

Ochotnica Dolna - Jaworzynka Gorcowska / Piorunowiec 4,8 km (1:30 h)
- Studencka Baza Namiotowa GORC 1,9 km (0:45 h) - Wie a widokowa
na Gorcu 1 km (0:30 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza rozpoczyna się w Ochotnicy Dolnej, najstarszej wo oskiej wsi,  
a aktualnie jednej z najpopularniejszych miejscowo ci letniskowych na terenie
Gorców. Wycieczkę rozpocząć mo na pod zabytkowym ko cio em pw. Znalezienia
Krzy a więtego, po o onym w centrum wsi, jednak szlak zielony, wiodący w góry,
spotykamy w przysió ku Chryczyki, niedaleko stacji paliw  
i restauracji.  
 
Po przekroczeniu mostu na Ochotnicy, szlak prowadzi dalej asfaltową drogą, wzd u
osiedla Gorcowe. Po oko o 0:30 h marszu szlak opuszcza drogę biegnącą przez wie   
i odbija w lewo. Po do ć ostrym, początkowym podej ciu, pnie się potem agodnie  
w górę przez polanki, na których do dzisiaj spotkać mo na jeszcze pasterskie sza asy.
Rozciąga się stąd piękny widok na po udnie, na dolinę Ochotnicy i zabudowania wsi
oraz majaczące na horyzoncie pasmo Lubania. Wprawne oko z pewno cią dostrze e
na nim wie ę widokową. Po ok. 1:30 h marszu docieramy na szczyt Jaworzynki
Gorcowskiej, nazywanej przez lokalną ludno ć Piorunowcem.  
 
Stąd trasa wiedzie dalej przez rozleg e Hale Gorcowskie, wprost do Studenckiej Bazy
Namiotowej GORC, która w okresie wakacyjnym stanowić mo e wietny punkt
noclegowy. Z bazy niedaleko ju  na szczyt Gorca, na którym od 2015 r. stoi wie a
widokowa, z której podziwiać mo na panoramę 360°na wszystkie okoliczne pasma
górskie.   
 
Miejsca widokowe 
 
• Hale Gorcowskie 
• Polana Gorc M ynieński 
• Wie a widokowa na Gorcu 
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GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Rusnaki – przysió ek Ochotnicy Dolnej. Nazwa pochodzenia wo oskiego
nawiązująca do ludno ci ruskiej, która przyby a ze wschodu; równie  popularne  
w tych okolicach nazwisko, noszone przez potomków dawnych pasterzy. Pomiędzy
osiedlem Rusnaki a Gorcowe po lewej stronie potę ny, stary jawor o roz o ystej
koronie. Na jego pniu powieszona przez lokalnych mieszkańców kapliczka Matki Bo ej
z 1964 r. 
 
2. Jaworzynka Gorcowska – szczyt w pa mie Gorca, przez miejscową ludno ć
nazywany Piorunowcem. Jego nazwa nawiązuje do wydarzenia, które mia o miejsce  
w 1927 r. – piorun uderzy  wtedy w sza as pasterski, w którym schronili się tury ci
uciekający przed burzą. Niedaleko stąd znajduje się jaskinia Wietrzna Dziura, jedna  
z ciekawszych gorczańskich jaskiń. 
 
3. Hale Gorcowskie – rozleg e hale, znajdujące się na wschodnich stokach bocznego
grzbietu Jaworzynki Gorcowskiej (Piorunowca). Dawniej intensywnie u ytkowane
pastersko. Sta y tutaj liczne sza asy i stodo y a ąki regularnie by y koszone.
Mieszkańcy Ochotnicy Dolnej wypasali na nich swoje owce, w sezonie letnim tętni o
tutaj ycie pasterskie. Obecnie polany czę ciowo zaczynają zarastać. W pobli u
Studencka Baza Namiotowa GORC. 
 
4. Wieża widokowa na Gorcu – powsta a w 2015 r. w ramach projektu “Enklawa
aktywnego wypoczynku”. Ma ca kowicie obudowane schody wej ciowe i taras
widokowy, dzięki temu mogą na nią wej ć nawet osoby z lękiem wysoko ci. Wie a
jest wietnym punktem widokowym – mo na podziwiać z niej szeroką panoramę  
Tatr oraz Beskidów, od Babiej Góry przez Beskid Wyspowy a  po pasmo Jaworzyny
Krynickiej w Beskidzie Sądeckim.  
 
5. Gorczański Park Narodowy – obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy
Turbacza i Gorca. Powsta  z uwagi na konieczno ć ochrony pięknego krajobrazu  
i przyrodniczych walorów obszaru Gorców. Najstarszym zabytkiem Gorczańskiego
Parku Narodowego jest kapliczka Bulandy na Polanie Jaworzyna Kamienicka,
ufundowana przez Tomasza Chlipa ę, s ynnego w tych okolicach bacę. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Weekend z GPN, maj, Gorczański Park Narodowy 
• Watra Ochotnicka, sierpień, WOK w Ochotnicy Górnej 
• Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, WOK w Ochotnicy Górnej 

Fot. 2. Hala Gorcowska , 3. Wie a na Gorcu (fot. K. Bańkowski),  
4. Kapliczka Bulandy - fot. J. Seku a



GORCE: Ogień i woda – grzbietem gór i doliną potoku 

Ogień i woda – dwa żywio y, tak od siebie różne, w Gorcach znalaz y przestrzeń 
na to, by obok siebie istnieć.  
 
To w a nie nad brzegiem Ochotnicy powsta a pierwsza, wo oska wie , która czerpać
mog a z yciodajnej si y górskiego strumienia. Ogień z kolei pozwoli  Wo ochom
przemienić starą, gęstą puszczę w tereny, na których z powodzeniem mog o rozwijać
się pasterstwo. Stąd wywodzi się nazwa tej grupy górskiej: od „gorzenia” („gorzeć” –
 palić się, p onąć), czyli wypalania polan w ród lasów metodą arową. 
 
Wypalanie lasu by o najprostszym, wymagającym najmniej wysi ku sposobem
otrzymania polany, jednak wcale nie tak prostym i oczywistym, jak mog oby się
wydawać. Jak otrzymać polanę w zaplanowanym w tym celu obszarze, nie wypalając
przy okazji ca ego lasu? 
 
Odpowiedzią jest czynno ć zwana „cyrhleniem”. Polega a ona na obrywaniu kory 
z drzew (mniej więcej na wysoko ci klatki piersiowej cz owieka) oraz podcięciu lub
wyrwaniu podszytu rosnącego pomiędzy drzewami. Ro linno ć usycha a, a pnie
pozbawione kory, chroniącej przed zmianami temperatury i szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi, obumiera y. Najlepsze drzewa cinano i wykorzystywano m.in. do
budowania pasterskich sza asów, a to, co pozosta o, podpalano. W ten sposób
powstawa a przestrzeń otoczona z wszystkich stron lasem, która stopniowo zarasta a
trawą. Początkowo na takich polanach wypasano zwierzęta pomiędzy resztkami
drzew, które stopniowo wyrąbywano na opa  w bacówkach. Z biegiem lat korzenie
drzew gni y, a ich miejsce zaczyna a zajmować ro linno ć pastwiskowa, kszta tując
ostateczny wygląd polan, które mo na ju  by o kosić.  
 
Mimo tego, e w dzisiejszych czasach „cyrhlenie” jest czynno cią ju  dawno
zapomnianą, przetrwa o w języku. Od sposobu otrzymywania polan pochodzi często
spotykana w Karpatach nazwa „Cyrhla”, którą nazywano szczyty.  

Gorce, fot. K. Bańkowski 

18,2 km 
ok. 5:45 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
przyroda 

Prze ęcz Przys op (Lubomierz-Rzeki) - Polana Podska y 3 km (1:10 h) -
Gorc Troszacki 1,8 km (0:50 h) - Polana Pustak 1,5 km (0:30 h) - Prze ęcz
Borek 2,1 km (0:35 h) - Skrzy owanie pod Stawieńcem 4,6 km (1:15 h) -
Polana Trusiówka 3,7 km (1:00 h) - Prze ęcz Przys op (Lubomierz-Rzeki)
1,5 km (0:15 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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GORCE: Ogień i woda – grzbietem gór i doliną potoku  

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza przebiega przez widokowe polany oraz dolinę jednego z najwa niejszych
w Gorcach cieku wodnego – Kamienickiego Potoku, czę ci rzeki Kamienicy, będącej
dop ywem Dunajca.  
 
Wędrówkę rozpoczynamy na prze ęczy Przys op, w przysió ku Lubomierz-Rzeki,
przez który biegnie szlak ó ty, zwany Szlakiem 10 Polan. W 1925 r. wyznakowa  go
ks. Walenty Gadowski, twórca tatrzańskiej Orlej Perci. Wspinamy się szlakiem 
w kierunku lasu, gdzie spotykamy znaki cie ki edukacyjnej „W dolinie Gorcowego
Potoku”. Po ok. 1:00 h marszu docieramy na malowniczą Polanę Podska y, na której
do dzisiaj zachowa y się sza asy pasterskie. Szlak wiedzie dalej przez kilka innych
widokowych polan (m.in. Adamówka, Gorc Troszacki, Pustak), po czym dociera  
do prze ęczy Borek, gdzie ączy się ze szlakiem niebieskim. 
 
Prze ęcz Borek to miejsce wyjątkowo interesujące pod względem geograficznym.
Intensywna erozja przez Kamienicki Potok mo e w przysz o ci skutkować
przerwaniem grzbietu i po ączeniem wód z potokiem Konina. Tego typu zjawisko
nazywane jest kapta em.  
 
Wchodzimy na szlak niebieski i podą amy nim w dó , wraz z biegiem Kamienickiego
Potoku. Po ok. 2:30 h docieramy na polanę Trusiówka – znajduje się tutaj jedno  
z dwóch miejsc biwakowych, które funkcjonują w sezonie letnim na terenie
Gorczańskiego Parku Narodowego (drugie – polana Oberówka w Porębie Wielkiej).
Stąd, drogą odbijającą w lewo, ju  bez szlaku, dotrzeć mo emy do punktu wyj cia –
wprost na prze ęcz Przys op. 
 
Miejsca widokowe 
 
• Polana Podska y 
• Gorc Troszacki 
• Polana Pustak 
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GORCE: Ogień i woda – grzbietem gór i doliną potoku  

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Polana Podska y – polana pomiędzy Gorcem Troszackim i Jaworzynką w Gorcach.
Na polanie stoi jeden zrekonstruowany sza as oraz kilka, które ju  niszczeją.  
Są pozosta o cią po dawnym pasterstwie mieszkańców okolicznych gorczańskich
miejscowo ci. Polana o du ych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. 
 
2. Kud oński Baca – wysoki na kilkana cie metrów ostaniec na pó nocnych zboczach
Kud onia. Znajduje się nieco poza trasą wędrówki, w lesie, tu  przy czarnym szlaku
turystycznym z Lubomierza. Wed ug legendy ostaniec to baca, który zosta
zamieniony w kamień za karę za z e traktowanie swoich juhasów i honielników.  
 
3. Polana Papieżówka – polana w dolinie rzeki Kamienica. Stoi na niej sza as, w
którym w sierpniu 1976 r. przez dwa tygodnie mieszka  Karol Wojty a. Dla uczczenia
pobytu kardyna a Wojty y umieszczono na polanie du y g az z pamiątkową tablicą  
i s ynnymi s owami, które Karol Wojty a – ju  jako papie  Jan Pawe  II – wyg osi  w
czasie jednej z pielgrzymek do Polski: „Pilnujcie mi tych szlaków”.  
 
4. Polana Trusiówka – niedu a polana po o ona w dolinie Kamienickiego Potoku,  
tu  przed granicą Gorczańskiego Parku Narodowego. Jej nazwa pochodzi od s owa
„tru ”, w miejscowej gwarze będącego okre leniem królika. Polana jest punktem
początkowym dwóch cie ek edukacyjnych Gorczańskiego Parku Narodowego:
„Dolina Kamienicy” i „Dolina Gorcowego Potoku”. Na Polanie miejsce biwakowe,
czynne w sezonie letnim.  
 
5. Gorczański Park Narodowy – obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy
Turbacza i Gorca. Powsta  z uwagi na konieczno ć ochrony pięknego krajobrazu  
i przyrodniczych walorów obszaru Gorców. Najstarszym zabytkiem Gorczańskiego
Parku Narodowego jest kapliczka Bulandy na Polanie Jaworzyna Kamienicka,
ufundowana przez Tomasza Chlipa ę, s ynnego w tych okolicach bacę. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Weekend z GPN, maj, Gorczański Park Narodowy 
• Watra Ochotnicka, sierpień, WOK w Ochotnicy Górnej 
• Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, WOK w Ochotnicy Górnej 

Fot. 2. Prze ęcz Przys op , 3. Gorce Sza asy na Polanie Podska y, 
4. Gorce, fot. K. Bańkowski.



BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wo oskie nazewnictwo 

Mapa – chociaż zupe nie jej nie przypomina – może być jak książka. Mimo tego, że
minę o kilka wieków, a wiat bardzo się zmieni , wiele nazw terenowych do dzisiaj
nosi językowe lady wo oskiego pochodzenia. Kryją się w nich niezwyk e historie
górskiego osadnictwa – oswajania dzikich terenów, które dla wielu pokoleń sta y się
domem.  
 
Tradycyjne nazwy, wywodzące się z języka wo oskiego, noszą nie tylko wsie i ich
przysió ki, ale tak e wiele szczytów, polan i potoków, ukrytych w beskidzkich lasach.
Bardzo często spotkać mo na je w Gorcach, gdzie powsta a pierwsza wo oska wie  –
Ochotnica – ale natknąć mo na się na nie i w innych rejonach Beskidów oraz ca ych
Karpatach. Wo oskie nazewnictwo „wędrowa o” wraz z pasterzami, docierając do
najodleglejszych zakątków gór. Nawiązuje najczę ciej do ukszta towania terenu i jego
wyró niających się cech oraz przyrody – ro lin i zwierząt. Nie brak równie  nazw
związanych z dzia alno cią cz owieka, a tak e powiązanych z imionami i nazwiskami
w a cicieli gruntów, na których wypasano owce i wo y.  
 
Najpopularniejsze nazwy wo oskiego pochodzenia to: 
 
Beskid od „bjêska” – hala, górska ąka, pastwisko 
Certeż, Czerteż od „certez” – jasny, czysty, pod wietlony, wypalony 
Groń, Gronik od „grui” – wzgórek, szczyt, kopulaste wzgórze 
Kiczora od „chica” – w osy, zarost, zaro nięta góra 
Koszar, Koszary, Kosarzyska od „coşar” – przeno na zagroda dla owiec 
Kotelnica od „kocić” – miejsce, gdzie owce rodzi y jagnięta 
Magura, Magurki od „măgura” – wyra nie wyodrębniony masyw górski 
Przys op od „prislop, prislopul” – prze ęcz, siod o, miejsce na grzbiecie 
Runek od „runc” – polana wypasowa 
Solnisko – miejsce, w którym wyk adano sól dla stad owiec, kóz lub byd a 

Kosarzyska, fot. K. Bańkowski

29,9 km 
ok. 10:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Kosarzyska (Piwniczna Zdrój, skrzy owanie) - Prze ęcz Gromadzka  
8 km (3:00 h) - Obidza 0,3 km (0:05 h) - Radziejowa 4,2 km (1:45 h) -
Schronisko PTTK Przehyba 4,9 km (1:30 h) - Dzwonkówka 6,8 km  
(2:15 h) - Kro cienko 5,7 km (1:30 h)  
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wo oskie nazewnictwo  

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza zaczyna się w Kosarzyskach, osiedlu miejscowo ci Piwniczna-Zdrój,
po o onej w dolinie Popradu. Wędrujemy szlakiem czerwonym w kierunku
zachodnim. To najstarszy szlak w Beskidzie Sądeckim, wyznakowany w 1906 r. jako
droga dla kuracjuszy, którzy do Piwnicznej przybywali pociągiem. Stąd przez góry
udawali się do Szczawnicy.  
 
Po ok. 3:00 h marszu docieramy do prze ęczy Gromadzkiej, gdzie szlak ączy się  
ze szlakiem zielonym. Kilka minut pó niej, na Obidzy, do szlaku czerwonego do ącza
d ugodystansowy szlak niebieski Wielki Rogacz-Tarnów. egnamy szlak czerwony  
i kontynuujemy wędrówkę w kierunku Wielkiego Rogacza. Tutaj spotykamy inny
czerwony szlak – G ówny Szlak Beskidzki – którym po ok. 0:40 h docieramy na
Radziejową, najwy szy szczyt Beskidu Sądeckiego (1262 m n.p.m.). Po ok. 1:30 h  
na trasie spotykamy Schronisko PTTK Przehyba, spod którego rozpo ciera się
wspania a panorama na Tatry.  
 
Przemieszczamy się dalej szlakiem czerwonym, by po ok. 2:15 h przez prze ęcz
Przys op dotrzeć na Dzwonkówkę, w masywie której znajduje się kilka polan
będących pozosta o cią po dawnym pasterstwie, podobnie jak nazwa góry.  
Z Dzwonkówki przez Groń schodzimy do Kro cienka, gdzie po ok. 1:30 h spotykamy
inną, wa ną dla Beskidu Sądeckiego rzekę – Dunajec.  
 
Miejsca widokowe 
 
• Prze ęcz Obidza 
• Wielki Rogacz 
• Prze ęcz Przys op 
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BESKID SĄDECKI: Językowe pamiątki – wo oskie nazewnictwo  

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Ekspozycja pasterska „Instrumenty ludowe w Karpatach" w Piwnicznej –
ekspozycja po więcona instrumentom ludowym Karpat, ze szczególnym
uwzględnieniem instrumentów pasterskich. Na ekspozycji prezentowane są modele,
fotografie, makiety oraz eksponaty najczę ciej spotykanych instrumentów  
w Karpatach. Na wystawie dostępne równie  plansze informujące o kulturze
wo oskiej i przybli ające związane z nią tematy.  
 
2. Przehyba – szczyt górski w zachodniej czę ci Pasma Radziejowej. Jego nazwa
wywodzi się od Rusinów zamieszkujących niegdy  tereny Rusi Szlachtowskiej  
i oznacza prze ęcz. Początkowo nazwa ta dotyczy a tylko znajdującej się tutaj hali,
dopiero pó niej przeniesiono ją równie  na szczyt. W pobli u schronisko PTTK,  
spod którego rozpo ciera się wspania a panorama na Tatry. 
 
3. Wychodnie skalne na Ska ce – dawniej wzd u  grzbietu Ska ki ciągnę y się hale
pasterskie. Gazdowa  tutaj m.in. Tomasz Guszkiewicz „Gru ”, s ynny w okolicach baca,
uznawany przez miejscową ludno ć za czarownika. Legendy mówią, e Baca Gru   
z Kro cienka do pokonania czarów rzuconych na stado owiec u ywa  w osów
onowych wisielca, w ludowej kulturze uwa anych za magiczny artefakt.  

 
4. Pomnik Partyzantów na Przys opie – nazwa prze ęczy wywodzi się z języka
wo oskiego i oznacza prze ęcz, siod o, miejsce na grzbiecie. W czasie II wojny

wiatowej Przys op by  kryjówką partyzantów. Zatrzymywali się tu tak e na
odpoczynek i nocleg kurierzy. W 1944 r. zginę o tutaj 5 cz onków oddzia u „Wilk”,
zaskoczonych przez Niemców. Ich mierć upamiętnia pomnik znajdujący się na
prze ęczy. 
 
5. Obidza – wie  po o ona w pó nocnej czę ci Pa mie Radziejowej. Jej pierwszymi
osadnikami prawdopodobnie byli pasterze wo oscy, którzy karczując tutejsze lasy
zajmowali pod pasterstwo grzbiety pobliskich wzniesień. We wsi dobrze zachowane,
zabytkowe zagrody i budynki mieszkalne będące przyk adem tradycyjnej architektury
drewnianej.  
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• więto Dzieci Gór, lipiec, MCK SOKÓ  
• Pannonica Folk Festival, sierpień, Starosądecka Fundacja Kultury 
• Redyk w Jaworkach, sierpień, MOK Szczawnica 

Fot. 2 Widok na Kosarzyską i Radziejową, 3. Schronisko na Przehybie,
4. Wychodnia Skalna Krzes o w. Kingi, fot. K. Bańkowski.



PIENINY, SPISZ, PODHALE: Ferula, klag, strąga – pasterski s owniczek

Trwający setki lat wypas owiec na górskich polanach przyczyni  się do powstania
wielu zwyczajów i obrzędów, obecnych w kulturze pasterskiej do dzisiaj.  Normy
regulujące organizację wypasu, zakorzenione mocno w tradycji, przetrwa y
burzliwe czasy zmian, podobnie jak charakterystyczne s ownictwo, które ciągle
funkcjonuje w obrębie bacówek. Stanowi ono warto ć ponadregionalną, będącą
swego rodzaju spoiwem ączącym górali z różnych stron – nie tylko po udniowej
Polski, ale również ca ych Karpat. 
 
Pasterski s owniczek: 
 
Baca – do wiadczony pasterz, kierujący gospodarką na sza asie 
Bacówka, sza as, koliba – drewniana chata pasterska stawiana na czas wypasu 
Bundz – ser z mleka owczego o agodnym smaku 
Bryndza – ser z mleka owczego o intensywnym, lekko s onym smaku 
Cerpak – naczynie z drewna z ozdobnie rze bioną rączką 
Ferula – przyrząd do rozbijania ciętego mleka 
Gieleta – drewniane naczynie z klepek, do którego doi się mleko 
Jadwiga – ruchome ramię do zawieszania kot a nad watrą 
Juhas – pasterz owiec 
Honielnik – ch opiec pomagający przy owcach 
Kierdel – stado owiec w górach 
Klag, klog – naturalna podpuszczka s u ąca do zakwaszania mleka 
Korbacz, korboc – ser z mleka owczego, przypominający d ugie nitki makaronu 
Koszar – zagroda dla owiec na hali 
Oscypek – twardy, wędzony ser z mleka owczego o s onym smaku 
Puciera – drewniane naczynie, s u ące do zlewania mleka z udoju 
Redyk – uroczyste wyj cie na hale i powrót pasterzy ze stadami owiec do wsi 
Redyko ka – rodzaj ma ego serka, często w kszta cie zwierząt, parzenic lub serca 
Rosó  – przegotowana i osolona woda do moczenia oscypków  
Strąga – przegroda dzieląca koszar, przez którą przegania się owce do dojenia 
Warzecha – d uga, drewniana y ka 
Watra – ognisko rozpalane w bacówkach 
Zbyrcok – dzwonek noszony przez owce 
ętyca – serwatka owcza 

Trzy Korony, fot. K. Bańkowski

67,5 km  
ok. 21:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Sromowce Ni ne - Prze ęcz Szopka 3,2 km (1:20 h) - Prze ęcz Trzy Kopce
2,3 km (0:40 h) - Sromowce Wy ne 5 km (1:25 h) - Niedzica-Zamek  
3,3 km (1:00 h) - Dursztyn 11,1 km (3:40 h) - apsze Wy ne 2,4 km  
(0:45 h) - Rzepiska 6,4 km (2:05 h) - apszanka 4,6 km (1:35 h) - Jurgów
4,9 km (1:20 h) - Brzegi 0,8 km (0:15 h) - Bukowina Tatrzańska, Klin 
5,2 km (1:40 h) - Gliczarów Górny 4 km (1:05 h) - Poronin 4,3 km (1:10 h)
- Zakopane 10 km (3:05 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych 
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PIENINY, SPISZ, PODHALE: Ferula, klag, strąga – pasterski s owniczek 

Przebieg trasy 
 
D ugodystansowa trasa piesza wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Pienin, Spiszu  
i Podhala, gdzie tradycje pasterskie są wcią  ywe. Towarzyszy jej nieustannie
panorama Tatr, znajdujących się niemal na wyciągnięcie ręki. Dobre
zagospodarowanie turystyczne regionu pozwala z atwo cią podzielić do ć d ugą
trasę na mniejsze odcinki i dopasować tempo wędrówki do indywidualnych potrzeb. 
 
Wędrówkę rozpoczynamy w Sromowcach Ni nych, szlakiem ó tym podą ając w
stronę Trzech Koron. Po ok. 1:20 h marszu docieramy do Prze ęczy Szopka i skręcamy
w szlak niebieski, który po ok. 0:40 h zawiedzie nas do prze ęczy Trzy Kopce.
Wybieramy szlak czerwony, którym po ok. 1:25 h docieramy do Sromowców
Wy nych, a następnie przechodzimy przez zaporę na Zbiorniku Sromowieckim  
i kierujemy się pod zamek w Niedzicy. W tym miejscu, nadal podą ając szlakiem
czerwonym, rozpoczynamy wędrówkę przez ca e pasmo Pienin Spiskich, by po ok.
3:40 h dotrzeć do po o onego po ich drugiej stronie Dursztyna. Przez popularne
spiskie miejscowo ci – apsze Wy ne, Rzepiska i apszankę – wędrujemy dalej,  
by po ok. 5:45 h dotrzeć do Jurgowa, na granicę Spiszu i Podhala.  
 
Kontynuujemy wędrówkę szlakiem czerwonym przez podhalańskie miejscowo ci –
Brzegi, Bukowinę Tatrzańską, Gliczarów Górny i Poronin – by po ok. 7:15 h dotrzeć  
do serca Podhala, Zakopanego.  
 
Miejsca widokowe 
 
• Prze ęcz Szopka 
• Polana Cisówka 
• Grandeus 
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PIENINY, SPISZ, PODHALE: Ferula, klag, strąga – pasterski s owniczek 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Sza asy pasterskie pod Trzema Koronami – dobrze zachowane i odrestaurowane
sza asy pasterskie, w których do dzisiaj kultywuje się tradycyjny wyrób serów. Trzy
Korony to jedno z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w Pieninach. W pobli u
schronisko PTTK i Wąwóz Szopczański, którym dotrzeć mo na na prze ęcz Szopka,
nazywaną tak e prze ęczą Chwa a Bogu – być mo e od okrzyku ulgi po dotarciu na
miejsce.  
 
2. Pieniński Park Narodowy – Pieniński Park Narodowy zajmuje najcenniejsze pod
względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin W a ciwych: masyw
Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki i Prze om Dunajca. W rejonie Pienin
W a ciwych galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy, z których podziwiać
mo na wijący się u stóp gór Dunajec.  
 
3. Polana Podokólne w Jurgowie – polana pasterska, której charakterystycznym
elementem jest du a grupa zabytkowych szop i sza asów. Tworzą one skansen
pasterstwa, będący pod opieką Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Obecnie
znajduje się tutaj ok. 56 sza asów. Wiele z nich ma ju  ponad sto lat, niektóre zosta y
zbudowane pó niej, ju  na miejscu. Większo ć z nich nie jest ju  wykorzystywana.  
 
4. Polana Szymkówka w Brzegach – tradycje pasterskie na polanie Szymkówka
sięgają XVIII w. Pastersko u ytkowane by y równie  polany Kiczora Ni na i Wy nia.
Na polanach swoje owce wypasali bacowie z Bia ki Tatrzańskiej, ale tak e z Brzegów  
i z Gronia. W 2014 r. na polanie powsta y trzy niezwyk e obiekty, drewniane sza asy,
nawiązujące do tradycyjnych obiektów, w których mieszkali pasterze przebywający
na hali. 
 
5. Gmach g ówny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem – jedno z najstarszych
muzeów regionalnych w Polsce. Muzeum kolekcjonuje ska y i minera y, obiekty
florystyczne, dzie a sztuki i literaturę. Dostępna równie  ciekawa ekspozycja
etnograficzna, a w niej typowe dla Podhala, Spisza i Orawy ubiór, sztuka zdobnicza  
i rze ba. Na szczególną uwagę zas ugują sprzęty związane z pasterstwem górali
podtatrzańskich – to największa kolekcja tego typu artefaktów. Kontakt: 18 201 52
05. Otwarte: pn.-niedz. Cennik: doro li – 7 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 5,5 z /os. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• więto Bacowskie na Tarasówce, kwiecień, Gminny O rodek Kultury  
w Poroninie & Związek Podhalan & So ectwo Ma e Ciche 
• Saba owe Bajania, sierpień, Bukowińskie Centrum Kultury 
• Spotkanie na Kopieńcu, wrzesień, Związek Podhalan 

Fot. 2. Polana Szymkówka w Brzegach, 3. Sza asy na polanie Podokólne,
4. Ma e Pieniny, fot. K. Bańkowski.



BESKID YWIECKI: Redyk – „idom se owiecki, idom do u pyrciom"

Hipotez na temat pochodzenia Wo ochów jest wiele. Najpopularniejsza z nich mówi,
że ten koczowniczy lud przywędrowa  na tereny po udniowej Polski wzd uż Karpat,
poszukując area ów wypasowych dla swojego byd a i owiec. To w a nie te ruchy
migracyjne doprowadzi y do zasiedlenia uku Karpat i powstania wspólnej, ciągle
żywej wysokogórskiej kultury pasterskiej.  
 
Pobyt owiec na halach poprzedza  i kończy  redyk – uroczyste wyj cie pasterzy ze
stadami oraz ich powrót. Sezon wypasowy tradycyjnie rozpoczyna  się w dzień w.
Wojciecha (23 kwietnia), kończy  za  w dzień w. Micha a Archanio a (29 wrze nia).
Wyj ciu i dotarciu bacy, juhasów i owiec na górskie hale towarzyszy y magiczne
obrzędy, mające na celu ochronę stada przed z ymi mocami oraz gwarantujące udany
wypas i bezpieczny powrót owiec do wsi.  
 
Mimo tego, e wędrowne pasterstwo, zwane transhumancyjnym, powoli w Europie
zanika, kultywuje się redyki mające charakter widowiska folklorystycznego.  
To niezwyk a okazja do zapoznania się z kulturą pasterską. W 2013 r. zosta
zorganizowany wyjątkowy Redyk Karpacki – przepęd kilkuset owiec wraz z psami
pasterskimi, os ami i końmi. Pasterze wraz ze swoimi zwierzętami dziennie
pokonywali oko o 15 km, a w ca o ci trasa ich wędrówki wynios a ponad 1200 km.
Prowadzi a wzd u  Karpat – z Rumunii przez Ukrainę, Polskę i S owację, a kończy a się
w Czechach. 
 
Do najwa niejszych, cyklicznych wydarzeń związanych z redykami, nale ą: 
 

więto Bacowskie w Ludźmierzu 
Wielki Redyk w Jaworkach  
Babiogórska Jesień w Zawoi  
Redyk w Ochotnicy Górnej 

więto Bacowskie w Ma ym Cichym 
Spotkanie na Kopieńcu w Zakopanem  

Hala mietanowa. fot.K.Bańkowski.

15,1 km 
ok. 5:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Zubrzyca Górna (Orawski Park Etnograficzny) - Hala mietanowa 3 km
(1:00 h) - Prze ęcz Krowiarki 2,7 km (1:00 h) - Schronisko PTTK Markowe
Szczawiny 6,1 km (2:10 h) - Zawoja-Markowa 3,3 km (0:50 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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BESKID YWIECKI: Redyk – „idom se owiecki, idom do u pyrciom" 

Przebieg trasy 
 
Wędrówkę zaczynamy w Zubrzycy Górnej, znanej z Orawskiego Parku
Etnograficznego – skansenu regionalnego, prezentującego dzieje i kulturę regionu
Górnej Orawy. Stąd szlakiem zielonym udajemy się w kierunku Babiej Góry, po ok.
1:00 h docierając do malowniczej Hali mietanowej, zwanej równie  Halą Zubrzycką.
W XVIII w. stanowi a jeden z popularnych terenów wypasowych i do dzisiaj pozostaje
jednym z nielicznych miejsc w rejonie Babiej Góry, gdzie nadal mo na spotkać owce.
Pniemy się coraz wy ej po udniowymi stokami, by po kolejnej 1:00 h dotrzeć na
prze ęcz Krowiarki – jej nazwa wywodzi się od ludowego okre lenia pasterek
wypasających tutaj niegdy  krowy.  
 
W tym miejscu spotykamy szlak niebieski, tzw. Górny P aj – starą drogę my liwską,
wybudowaną w II po . XIX w. Podą amy nią w kierunku Markowych Szczawin.
Odcinek ten jest szczególnie bogaty w róde ka. Górny P aj przecina dolinki  
a  9 potoków. Po ok. 2:00 h docieramy do schroniska PTTK Markowe Szczawiny.  
 
Stąd szlakiem zielonym schodzimy przez Suchy Groń do Zawoi. Po ok. 1:00 h
docieramy do granicy Babiogórskiego Parku Narodowego. W pobli u skansen  
im. Józefa aka w Zawoi Markowej – muzeum prezentujące tradycyjne drewniane
budownictwo Babiogórców. 
  
 
Miejsca widokowe 
 
• Hala mietanowa 
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BESKID YWIECKI: Redyk – „idom se owiecki, idom do u pyrciom" 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – skansen regionalny,
prezentujący dzieje i kulturę regionu Górnej Orawy. Interesująca ekspozycja,
ukazująca po ączenie dorobku dwóch fali osadniczych – pasterzy wo oskich oraz
rolników nap ywających z Ma opolski. Kontakt: +48 18 285 27 09. Otwarte: pn.-niedz.
Cennik: doro li – 20 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 12 z /os. 
 
2. Hala mietanowa – polana po o ona u stóp po udniowych stoków Babiej Góry.
Zwana równie  Halą Zubrzycką. W XVIII w. stanowi a jeden z popularnych terenów
wypasowych i do dzisiaj pozostaje jednym z nielicznych miejsc w rejonie Babiej Góry,
gdzie nadal mo na spotkać owce. Z górnej czę ci hali roztacza się rozleg y widok na
większą czę ć polskiej Orawy z Tatrami w tle. 
 
3. Prze ęcz Krowiarki – najwy szej po o ona dostępna komunikacyjnie prze ęcz
górska Beskidów Zachodnich. Na prze ęczy znajduje się polana Krowiarki. Swoją
nazwę wzię a od ludowego okre lenia „krowiarka” – pasterka wypasająca krowy.  
W pobli u symboliczny grób prof. Zenona Klemensiewicza, który zginą  w katastrofie
lotniczej na Policy w 1969 r. 
 
4. Markowe Szczawiny – polana po o ona na pó nocnych stokach Babiej Góry.  
Jej nazwa wywodzi się od imienia w a ciciela oraz szczawiu alpejskiego, obficie
rosnącego w miejscach dawnego wypasu owiec. Sprzyja a temu wysoka zawarto ć
związków azotu w ziemi – pozosta o ć po odchodach owiec. Na polanie schronisko
PTTK, obok dy urka GOPR, w której znajduje się Muzeum Turystyki Górskiej.  
 
5. Skansen im. Józefa aka w Zawoi Markowej – muzeum prezentujące tradycyjne
drewniane budownictwo Babiogórców. Skansen tworzą obecnie trzy budynki
mieszkalne (jeden z początków XIX w. i dwa z początków XX w.), kapliczka, ku nia  
i wolno stojąca piwnica ze spichlerzem. Kontakt: +48 607 250 980. Otwarte:  
wt.-niedz. Cennik: doro li – 3 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 2 z /os. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• więto Borówki, lipiec, Orawski Park Etnograficzny 
• Tydzień Kultury Beskidzkiej, sierpień, ROK w Bielsku-Bia ej 
• Babiogórska Jesień, wrzesień, Babiogórskie Centrum Kultury 

Fot. 2. Hala mietanowa, 3. Zubrzyca Górna, 4. Orawski Park
Etnograficzny, fot. K. Bańkowski.



GORCE: Zagórzanie – na styku gór, na styku kultur

Kiedy na tereny Zagórzan – grupy etnograficznej zamieszkującej pó nocną stronę
Gorców i czę ć Beskidu Wyspowego – dotarli Wo osi, doliny u stóp gór zasiedlali
już polscy rolnicy, którzy przybyli z pó nocy. Wędrowni pasterze, zajmujący rozleg e
po acie stoków Beskidów, do tej pory niezamieszkane, asymilowali się z miejscową
ludno cią. Przekazywali jej swoje zwyczaje i sposób gospodarowania, mając
znaczny wp yw na dalszy rozwój regionu.  
 
Od XVI w. w obrębie pó nocnych stoków Gorców trwa  ju  w pe ni proces osiedlania
się przybyszów na sta e. Do tradycyjnego sposobu gospodarowania, jakim by a
uprawa ziemi, wnie li tak e sezonowe pasterstwo owiec.  
 
Wypas prowadzono zarówno na halach i polanach gorczańskich, jak równie   
w pobliskim Beskidzie Wyspowym, m.in. na nie nicy, Ćwilinie, Mogielicy i opieniu.
Bacowie zagórzańscy (pochodzący m.in. z Poręby Wielkiej, Mszany, Lubomierza  
czy ętowego) bardzo często w swoje stada w ączali równie  owce gospodarzy  
z sąsiednich okolic, gdzie wypas zbiorowy nie by  tak popularny.  
 
Gorce – zaraz po Tatrach – by y drugim co do wielko ci o rodkiem pasterskim.
Szacuje się, e w roku 1925 r. w rejonach Gorców i Beskidu Wyspowego wypasano
ponad 10 tysięcy owiec i ponad 500 sztuk byd a.  
 
Folklor zagórzański zachowa  się stosunkowo s abo do dzisiejszych czasów, ulegając
wp ywom m.in. z sąsiedniego Podhala. Mimo tego, e w zapomnienie odesz y
tradycyjne instrumenty i tańce pasterskie, w przekazie s ownym zachowa o się jednak
mnóstwo opowie ci o s ynnych bacach, czarownikach i znachorach, m.in. o Bulandzie –
Tomaszu Chlipale, znanym z umiejętno ci uzdrawiania i nadprzyrodzonych
zdolno ci.   

Zagorzanie Muzeum Górali i
Zbójników Rabka. fot.K.Bańkowski

31,3 km 
ok. 2:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
rowerowa

tematyka: 
etnografia 

Rabka-Zdrój - Olszówka 5,2 km (0:25 h) - Poręba Wielka 2,9 km (0:20 h) -
Nied wied  1,6 km (0:05 h) - Podobin 2,3 km (0:07 h) - Mszana Dolna  
4,8 km (0:15 h) - Raba Ni na 6,1 km (0:25 h) - Rabka Zdrój 8,4 km (0:30 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych 
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GORCE: Zagórzanie – na styku gór, na styku kultur 

Przebieg trasy 
 
Trasa rowerowa przebiega przez jedne z ciekawych miejscowo ci związanych  
z góralami zamieszkującymi pó nocną stronę Gorców.  
 
Przejazd rozpoczynamy w Rabce-Zdroju, miejscowo ci znanej jako popularne
uzdrowisko. Kierujemy się na wschód, w stronę miejscowo ci Olszówka, do której
docieramy po ok. 0:25 h jazdy. Nad zabudowaniami Polana mierdząca, na której
dawniej wypasano owce.   
 
Podą amy dalej g ówną drogą, by po ok. 0:20 h dotrzeć do Poręby Wielkiej. Nazwa
wsi wywodzi się od wyrąbanego kawa ka puszczy. Znajduje się tutaj g ówna siedziba
dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego. Zaraz za zabudowaniami Poręby Wielkiej
zabudowania wsi Nied wied  – na rynku pomnik W adys awa Orkana, polskiego
pisarza tworzącego w okresie M odej Polski. Tematyką jego utworów by  g ównie
obraz biednej polskiej wsi.  
 
G ówną drogą kierujemy się na pó noc, w kierunku pobliskiej miejscowo ci Podobin,
do której doje d amy po ok. 0:07 h. We wsi, w największym okresie jej rozwoju, kwit o
rzemios o. Dzia ali tu m.in. ku nierze, ko odzieje, kowale i cie le. Wielu podobińskich
ch opów by o równie  w a cicielami gorczańskich polan, na których okoliczni bacowie
wypasali owce.  
 
Jedziemy dalej na pó noc, by po ok. 0:15 h dotrzeć do drogi nr 968, przy której
po o ona jest Mszana Dolna. Przez d ugie lata mieszka  tutaj urodzony w sąsiednim
Podobinie dr Sebastian Flizak, kierownik Muzeum im. W adys awa Orkana w Rabce,
filolog klasyczny i etnograf, zas u ony badacz kultury Zagórzan. 
 
W Mszanie Dolnej na g ównym skrzy owaniu skręcamy w lewo i wje d amy w drogę
krajową nr 28, nazywaną „trasą karpacką”. Poruszamy się nią na zachód, w kierunku
Rabki-Zdroju, do której doje d amy po ok. 1:00 h, mijając w po owie drogi Rabę Ni na
– miejscowo ć po o oną w dolinie Raby, jednej z najpiękniejszych dolin karpackich.  
Jej naturalne piękno stanowi przede wszystkim otoczenie okolicznych gór Beskidu
Wyspowego oraz Gorców oraz liczne punkty widokowe. 
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GORCE: Zagórzanie – na styku gór, na styku kultur 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Muzeum im. W adys awa Orkana w Rabce-Zdroju – muzeum mieszczące się  
w zabytkowym drewnianym ko ció ku z I po . XVII w. W rodku ekspozycja
po więcona sztuce, ubiorowi, rzemios u wiejskiemu i gospodarce. Mo na zobaczyć
równie  instrumenty muzyczne, zabawki oraz zdjęcia związane z yciem W adys awa
Orkana. Kontakt: +48 18 267 67 47. Otwarte: pn.-niedz. Cennik: doro li – 8 z /os,
dzieci i m odzie  szkolna – 6 z /os. 
 
2. Muzeum Górali i Zbójników w Rabce-Zdroju – muzeum za o one z pasji do gór  
i tradycji góralskich, w miejscu wcze niejszego Muzeum Gorczańskiego, Akademii
Malarstwa na Szkle i O rodka Kultury Wo oskiej prowadzonych przez Jana Fudalę.  
W sk ad muzeum wchodzi dom „Pod Trzema Madonnami” czyli cha upa góralska  
z XIX w. oraz mini skansen. Kontakt: +48 795 222 925. Otwarte: pn.-niedz. Cennik:
doro li – 12 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 10 z /os. 
 
3. Dom „Pod Trzema Madonnami” w Rabce-Zdroju – cha upa góralska z 1884 r.,
wpisana do rejestru zabytków. Jeden z  najstarszych przyk adów budownictwa
góralskiego na terenie Rabki-Zdroju. Typowy przyk ad budynku z bali, z dwiema
izbami, bia ą i czarną, sienią oraz dwiema komorami, który podziwiać mo na równie   
z zewnątrz.   
 
4. Polana mierdząca w Olszówce-Jasionowie – rozleg a polana na stokach Barda,
po o ona ju  w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Zachowane fragmenty
cennych przyrodniczo ąk mieczykowo-mietlicowych, charakterystycznych dla
terenów, na których prowadzony by  wypas owiec. Atrakcyjna panorama na Gorce  
i Beskid Wyspowy.  
 
5. Muzeum Biograficzne W adys awa Orkana „Orkanówka” w Porębie Wielkiej –
rodzinna cha upa Orkana, aktualnie muzeum biograficzne. W ekspozycji przedmioty
typowe dla regionu zagórzańskiego. Muzeum znajduje się na Szlaku Architektury
Drewnianej. Mimo tego, e budynek odbiega architekturą od typowej zabudowy
wiejskiej, jego otoczenie wraz ze stodo ą i studnią zamykającą przestrzeń podwórka,
ma charakter typowej zagrody. Kontakt: +48 608 731 557. Otwarte: wt.-sob. Cennik:
doro li – 7 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 3 z /os. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Weekend z GPN, maj, Gorczański Park Narodowy 
• Watra Ochotnicka, sierpień, WOK w Ochotnicy Górnej 
• Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, WOK w Ochotnicy Górnej 

Fot. 2. Polana mierdząca, 3. Orawski Park Etnograficzny,
4.Zagorzanie Muzeum im Orkana w Rabce. fot. K. Bańkowski.



GORCE: Bulanda – ostatni czarownik

Jak przysta o na prawdziwego czarownika, Bulanda przewidzia  datę swojej mierci.
Pod koniec pożegnalnej uczty wyszed  przed dom i tak przemówi : „Dziękuję ci,
s oneczko, że  mi wieci o i wom, gwiazdy, tez, dziękuję tobie, wietrzyku, ze
powiewa  wed ug mej potrzeby i tobie, rzyko, że  do mnie sumem gada a…”.  
Potem wróci  do izby i rzek  do rodziny i przyjació : „Moi kochani, jo już odchodze,
bo na mnie cas. Ostajcie z Bogiem”. Tej samej nocy zmar . 
 
Tomasz Chlipa a by  jednym z najs ynniejszych beskidzkich baców. Jego przydomek
ukuto w nawiązaniu do osiedla Bulandy we wsi Szczawa, z której pochodzi , związany
by  jednak g ównie z Lubomierzem. To w a nie tam, na osiedlu Dziedziny, gazdowa
jesienią i zimą. Od marca do końca wrze nia spotkać mo na go by o z kolei na polanie
Jaworzyna Kamienicka, gdzie wypasa  owce. 
 
Bulanda zas yną  przede wszystkim jako znachor i „naprawiacz” po amanych kończyn.
Sztuki magicznej oraz medycznej uczy  się ponoć u czarownika ze spiskiej Lewoczy,  
do którego sam pewnego dnia musia  udać się po pomoc w chorobie. Kiedy posiad
stosowne umiejętno ci, leczy  innych z niemal wszystkich dolegliwo ci – wyjątek
stanowi y choroby weneryczne i zaka ne. Tych chorych wyrzuca  z bacówki, po czym
d ugo i dok adnie my  ręce. 
 
Powszechnie uchodzi  za osobę pobo ną i prawą, szanowaną przez innych.  
By  bogaty, jak na miejscowe warunki, ale dochód przynios o mu g ównie pasterstwo.  
Za pieniądze, których się dorobi , w 1904 roku postawi  kapliczkę na Jaworzynie
Kamienickiej. Stoi tam ona do dzisiaj – znajduje się w górnym rogu jednej  
z najpiękniejszych gorczańskich polan, przy  zielonym szlaku od Polany Gabrowskiej
Du ej przez Jaworzynę Kamienicką i Polanę Przys op na Gorc. 

Polana Jaworzyna Kamienicka, fot. J. Seku a

22,1 km 
ok. 7:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Ochotnica Górna - Gorczańska Chata 3,5 km (1:45 h) - Przys op Dolny
3,6 km (1:40 h) - Jaworzyna Kamienicka (Bulandowa Kapliczka) 4 km
(1:00 h) - Polana Gabrowska 1,3 km (0:20 h) - Schronisko PTTK Turbacz
2,1 km (0:35 h) - Wisielakówka 1,3 km (0:15 h) - Bukowina Miejska  
2,4 km (0:30 h) - Nowy Targ, Oleksówki 3,9 km (1:00 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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GORCE: Bulanda – ostatni czarownik 

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza wiedzie przez kilka bardzo wa nych dla terenu Gorców miejsc.  
 
Wędrówkę rozpoczynamy w Ochotnicy, najstarszej wo oskiej wsi, będącej kolebką
gorczańskiego pasterstwa. Stąd udajemy się szlakiem ó tym w kierunku grzbietu
górskiego, mijając po drodze klimatyczną Gorczańską Chatę.  
 
Szlak ó ty na Prze ęczy pod Przys opem ączy się ze szlakiem zielonym na jednej  
z najpiękniejszych widokowo gorczańskich polan. Warto zajrzeć do zlokalizowanej
opodal – w okolicach Ska ki – bacówki, w której mo na zobaczyć tradycyjne sposoby
wyrobu produktów z mleka owczego. Kolejnym punktem trasy, przy którym warto się
zatrzymać, jest legendarna Bulandowa Kapliczka, zlokalizowana przy zielonym szlaku
na Jaworzynie Kamienickiej – to w a nie tutaj swoje owce wypasa  legendarny
Tomasz Chlipa a.  
 
Na Polanie Gabrowskiej zielony szlak ączy się ze szlakiem czerwonym, G ównym
Szlakiem Beskidzkim, wiodąc ju  prosto na Turbacz – najwy szy szczyt Gorców  
(1310 m. n.p.m). 
 
Pod schroniskiem spotykamy szlak ó ty, którym schodzimy do Nowego Targu, mijając
po drodze Bukowinę Miejską i kilka widokowych polan. Z tego miejsca rozciąga się
wspania a panorama na po udnie. Mo emy podziwiać Podhale, Spisz i królujące na
horyzoncie skaliste szczyty Tatr. 
 
Miejsca widokowe 
 
• Polana Przys op Dolny 
• Polana Jaworzyna Kamienicka 
• Hala Wzorowa 
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GORCE: Bulanda – ostatni czarownik 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Kurnytowa Koliba – chata gospodarstwa polaniarskiego w przysió ku Forendówki.
Znajduje się w dolnej czę ci Kurnytowej Polany. wietnie zachowany przyk ad
drewnianego domu o konstrukcji zrębowej. U ytkowana by a jako pasterska chata
letnia do II wojny wiatowej. 
 
2. Polana Przys op Dolny –  polana po o ona na po udniowym grzbiecie Przys opu.
Nazwa polany i szczytu pochodzi od wo oskiego s owa „prislop”, oznaczającego
prze ęcz, siod o, miejsce na grzbiecie. Polana jest jedną z licznych polan
zlokalizowanych na stokach tego pasma, niegdy  intensywnie u ytkowanego
pastersko przez mieszkańców wsi Ochotnica. 
 
3. Bulandowa Kapliczka – kapliczka na polanie Jaworzyna Kamienicka. Ufundowana
w 1904 r. przez najs ynniejszego gorczańskiego bacę – Tomasza Chlipa ę, zwanego
Bulandą – który na tej polanie przez ponad 50 lat zajmowa  się pasterstwem,
wypasając owce i wo y. Polana Jaworzyna Kamienicka to jedna z najpiękniejszych
gorczańskich polan. Roztacza się stąd bardzo szeroka panorama na Beskid Sądecki  
i Beskid Wyspowy. 
 
4. Hala Wzorowa – rozleg a polana, wchodząca w sk ad Hali D ugiej. Jej nazwa
wywodzi się od prac badawczych w zakresie ąkarstwa i pasterstwa, które
doprowadzić do powstania wzorcowego gospodarstwa pasterskiego. Obecnie na
polanie Wzorcowej pod Prze ęczą D ugą stoi bacówka a w sezonie letnim prowadzony
jest wypas kulturowy owiec. 
 
5. Polana Wolnica – najwy ej po o ona polana w rejonie Turbacza, wchodząca w
sk ad Hali D ugiej. Jej nazwa wywodzi się od prowadzonego niegdy  w tym rejonie
wypasu wo ów. Wiosną na polanie masowo zakwitają szafrany spiskie – krokusy.
Polana znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. W jej zachodniej
czę ci schronisko PTTK. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Weekend z GPN, maj, Gorczański Park Narodowy 
• Watra Ochotnicka, sierpień, WOK w Ochotnicy Górnej 
• Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, WOK w Ochotnicy Górnej 

Fot. 2.  Ochotnica Dolna Ko ció , 3, 4.  Hala Wzorowa pod Turbaczem,
fot. K. Bańkowski.



BESKID MA Y: Polaniarstwo – „na nasym sa asku wszystko po wa asku"

Wo osi przez lata obecno ci w polskich górach sukcesywnie zasiedlali kolejne
rejony Beskidów, przemieszczając się na zachód. Na tereny Beskidu Ma ego dotarli
na początku XVI w., przynosząc ze sobą nie tylko pasterskie zwyczaje, ale również
coraz lepszą umiejętno ć ączenia sezonowego zajęcia z osiad ym trybem życia.  
 
Obszar pastwisk wysokogórskich by  nieporównywalnie mniejszy, ni  ten, który znali  
z innych rejonów Beskidów. W górnych czę ciach wsi coraz czę ciej tworzyli zatem
przysió ki zwane zarębkami, których uk ad w terenie jest czytelny do dzisiaj.  
 
Polany, ąki i m aki wykorzystywane by y przez pasterzy z Beskidu Ma ego nierzadko
przez ca y rok. Budowano na nich sza asy, w których sk adowano siano – karmiono nim
owce i wo y w okresie zimowym, w ogóle nie sprowadzając stada do wsi. Z biegiem
czasu sza asy zamieniane by y na domy, a na zboczach gór powstawa y nowe,
samodzielne gospodarstwa, kszta tujące nową warstwę spo eczeństwa – pola niarzy.
Od czasu do czasu w a ciciele ziemscy dokonywali kontroli i pomiaru tego typu
przyrobisk, wciągając je do rejestru i legalizując przez nadanie ich u ytkownikom aktu
w asno ci. Wo ochom zawdzięczamy zatem nie tylko polany i górskie hale, ale tak e
rozproszoną zabudowę i liczne górskie przysió ki, tak popularne na terenach Beskidu
Ma ego.  
 
Beskid Ma y, podobnie jak inne rejony polskiej czę ci Karpat, równie  prze ywa  swój
„z oty okres” rozwoju pasterstwa. O intensywno ci wypasu na tym terenie mówią
dokumenty historyczne księstwa zatorskiego i o więcimskiego, z których wynika,  

e w XVI w. w lasach królewskich wypasano oko o 750 owiec. Sza a nictwo zaczę o
stopniowo zanikać u progu XX w. Dzisiaj większo ć polan stopniowo zarasta. 

Leskowiec, foto K. Bańkowski.

24,4 km 
ok. 8:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Czartak - Prze ęcz pod Magurką Ponikiewską 6,7 km (2:35 h) -
Schronisko PTTK Leskowiec 2,1 km (0:45 h) - Krzeszów 5,8 km (1:30 h) -
Go uszkowa Góra 4,4 km (1:35 h) - Sucha Beskidzka 5,4 km (1:35 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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BESKID MA Y: Polaniarstwo – „na nasym sa asku wszystko po wa asku" 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Wychodnie skalne na Kamieniu i arze – du e wychodnie w postaci skalnego wa u,
będące pomnikiem przyrody. Zachodnie stoki Kamienia opadają do doliny potoku
Brejna w Ponikwi, wschodnie do miejscowo ci Koziniec. Obydwie wsie historycznie
związane są z nap ywem pasterzy osadzanych na prawie wo oskim w systemie
zarębkowym. Nazwa góry ar nawiązuje do polan pozyskiwanych niegdy  metodą

arową. 
 
2. Ja kowa Arka – prowizoryczna szopa, blaszany budynek w kszta cie odzi, po o ony
poza szlakiem, pod szczytem Magurki Ponikiewskiej. Wybudowany przez Jana Sasora,
jednego z najbardziej tajemniczych, a zarazem znanych mieszkańców Beskidu Ma ego.
Mieszka  tutaj od 1980 r., czekając na zbli ający się potop. W pobli u spora polana,
będąca pozosta o cią po dawnym pasterstwie.   
 
3. Polana Beskid – polana pod szczytem Gronia Jana Paw a II, zwanego niegdy
Beskidem.  Dawniej, jak wszystkie tego typu polany, by a halą pasterską. Po tym jak jej
u ytkowanie rolnicze przesta o być op acalne, stopniowo zarasta lasem. Rozciąga się z
niej panorama na pó nocną stronę, przy dobrej widoczno ci z atwo cią dostrzec
mo na Kraków i Nową Hutę. W pobli u schronisko PTTK.  
 
4. Polana Semikowa –  polana pod szczytem Gronia Jana Paw a II, po o ona na jego
po udniowych stokach. Wczesną wiosną spotkać mo na tutaj cielące się fioletowym
dywanem po acie szafranów spiskich, czyli krokusów. Po zaprzestaniu koszenia  
i wypasu zaczę a zarastać lasem, obecnie jest ju  w końcowym etapie sukcesji wtórnej. 
 
5. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – skansen regionalny,
prezentujący dzieje i kulturę regionu Górnej Orawy. Interesująca ekspozycja,
ukazująca po ączenie dorobku dwóch fali osadniczych – pasterzy wo oskich oraz
rolników nap ywających z Ma opolski. Kontakt: +48 18 285 27 09. Otwarte: pn.-niedz.
Cennik: doro li – 20 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 12 z /os. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• więto Borówki, lipiec, Orawski Park Etnograficzny 
• Tydzień Kultury Beskidzkiej, sierpień, ROK w Bielsku-Bia ej 
• Babiogórska Jesień, wrzesień, Babiogórskie Centrum Kultury 

Fot. 2. Wychodnie Skalne w Beskidzie Ma ym, 3. Orawski Park
Etnograficzny, 4. Owce , fot. K. Bańkowski.



BESKID MA Y: Polaniarstwo – „na nasym sa asku wszystko po wa asku" 

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza przebiega przez wschodnią czę ć Beskidu Ma ego, zwaną Beskidem
Andrychowskim – od jednego z wa niejszych miast tego regionu: Andrychowa.  
 
Wędrówkę rozpoczynamy w Czartaku, przysió ku wsi Mucharz. Czartak to równie
nazwa regionalistycznej grupy literackiej, za o onej przez Emila Zegad owicza –
polskiego poetę, prozaika i znawcę sztuki, który dzieciństwo spędzi  w dworze w
Gorzeniu Górnym, po o onym w pobli u. Stąd szlakiem ó tym udajemy się na zachód,
by po ok. 2:30 h marszu dotrzeć do prze ęczy pod Magurką Ponikiewską. Po drodze
góra ar, której nazwa nawiązuje do polan pozyskiwanych metodą arową. Pokiniew,
wie  zlokalizowana w dolinie, jest równie  wsią związaną z osadnictwem wo oskim.  
 
Po ok. 0:45 h docieramy pod Leskowiec, górę dzisiaj poro niętą lasem. Na jej szczycie
znajduje się du a polana, będąca pozosta o cią dawnego pasterstwa. Wa ny węze
szlaków turystycznych i jeden z najlepszych punktów widokowych w Beskidzie
Ma ym. W pobli u schronisko PTTK.  
 
Spod Leskowca szlakiem czerwonym schodzimy w dó , by po ok. 1:30 h dotrzeć do
Krzeszowa i piąć się dalej na szczyt urawnicy i Go uszkowej Góry. Stąd szlakiem
zielonym udajemy się w dolinę rzeki Stryszawki, by po ok. 1:30 h dotrzeć do Suchej
Beskidzkiej.  
 
Miejsca widokowe 
 
• Polana Beskid 
• Leskowiec 
• Prze ęcz Carchel 
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BESKID NISKI: Architektura krajobrazu wsi – drzwi do dawnego wiata 

Woda to życie – nic dziwnego, że serca wsi zaczyna y bić nad źród ami i potokami.
To w a nie cieki wodne mia y największy wp yw na kszta towanie się uk adu
przestrzennego osad. Na zalesionych obszarach górskich powstawa y tzw.
„ ańcuchówki”, których wietnym przyk adem jest Zawoja i Ochotnica – dwie
najd uższe wsie w Polsce.  
 
Podstawowym elementem uk adu wiejskiego jest zagroda – zespó  budynków
gospodarskich i mieszkalnych, centrum ycia i pracy wiejskich rodzin. Ka da zagroda
budowana by a na w asnym anie wykarczowanego pola, który odchodzi  od g ównej
drogi i poprzez las bieg  a  do dzia u wód stanowiącego granicę wsi. D ugie pasy ziemi,
zlokalizowane ci le obok siebie, tworzy y charakterystyczny, powtarzalny rytm,
doskonale widoczny do dzisiaj z lotu ptaka.    
 
Wsie z biegiem czasu oraz wraz ze zmieniającymi się warunkami rodowiska
przyrodniczego i uwarunkowań spo eczno-gospodarczych ewoluowa y. Ich pierwotny
kszta t stopniowo ulega  rozbudowie i zatarciu. W wielu z nich mo na jednak ciągle
odczytać ich pierwotne za o enia. Jednym z najcenniejszych zespo ów wiejskich  
o wo oskich korzeniach jest niepozorna wie  w Beskidzie Niskim – Bodaki –  w której
zachowa o się tradycyjne budownictwo ludowe. Czytelny jest tak e uk ad dzia ek,
widoczna struktura gruntów i granic rolno-le nych, a wypas byd a oraz owiec trwa
nadal. Spotkać mo na tutaj m.in. drewniane cha upy. Ich wyjątkowo ć tkwi w
prostocie, która opar a się nalecia o ciom i modom przenikającym z innych regionów
Polski i zagranicy.  
 
Przej cie przez drewniane, skrzypiące drzwi starej cha upy jest jak wej cie do
dawnego wiata, który sukcesywnie znika na naszych oczach. Warto do niego zajrzeć,
zanim pozostanie tylko na ó knących fotografiach. 

Skansen w Szymbarku, fot.K Bańkowski

53,5 km 
ok. 3:30 h

poziom 
trudno ci 

trasa 
rowerowa

tematyka: 
architektura 

Gorlice - Sękowa 3,8 km (0:15 h) - Ropica Górna 5 km (0:20 h) - Bodaki
6,2 km (0:25 h)  - Ma astów 6,6 km (0:25 h) - Nowica 8,8 km (0:45 h) -
Bielanka 8,5 km (0:35 h) - Szymbark 6,8 km (0:25 h) - Gorlice 8,2 km  
(0:25 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych 
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BESKID NISKI: Architektura krajobrazu wsi – drzwi do dawnego wiata 

Przebieg trasy 
 
Zachodnia czę ć Beskidu Niskiego, jak i ca a emkowszczyzna, bogata jest w atrakcje
etnograficzne, wyros e na gruncie asymilacji dwóch ywio ów etnicznych – wo oskiego
i ruskiego. Trasa rowerowa wiedzie przez atwo dostępny obszar, na którym mo na
spotkać pozosta o ci dawnego wiata. 
 
Przejazd rozpoczynamy w Gorlicach. Na odbywających się tutaj targach okoliczna
ludno ć, trudniąca się hodowlą owiec i byd a, sprzedawa a swoje zwierzęta.
Kierujemy się na po udnie drogą wojewódzką nr 977, po ok. 0:15 h doje d ając  
do Sękowej. We wsi zabytkowy, drewniany ko ció , wpisany na Listę UNESCO.  
 
Podą amy dalej g ówną drogą, po ok. 0:20 h mijając miejscowo ć Ropica Górna, jedną
z najstarszych miejscowo ci w okolicy, która w XVI w. przyję a prawo wo oskie.  
Wie  jeszcze do 1949 r. zwana by a Ropicą Ruską. Po ok. 2 km jazdy skręt w lewo  
do miejscowo ci Bartne. Warto udać się do miejscowo ci Bodaki, w której do dzisiaj
zachowa o się do ć dobrze tradycyjne budownictwo ludowe.  
 
Z Bodaków wracamy na drogę nr 977, by po ok. 0:25 h dotrzeć do Ma astowa, jednej
ze starszych wsi Beskidu Niskiego, związanej historycznie z nap ywem ludno ci
wo oskiej. Ostry podjazd pod prze ęcz, niedaleko stacji narciarskiej skręt w lewo  
do miejscowo ci Nowica, do której doje d amy po ok. 0:45 h jazdy. We wsi wiele
emkowskich, malowniczych chy . 

 
Podą amy na zachód doliną Przys upianki. Po ok. 0:35 h miejscowo ć Bielanka, jedno
z największych skupisk emkowskich w Beskidzie Niskim. Tutaj droga wykręca na
pó noc, by po ok. 4 km do ączyć do drogi krajowej nr 28, nazywanej „trasą karpacką”.
W pobli u miejscowo ć Szymbark, a w niej m.in. renesansowy dwór obronny oraz
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa, wybitnego etnografa,  
znawcę polskiej sztuki ludowej i etnografii Karpat. 
 
Z Szymbarku drogą nr 28 kierujemy się na wschód, by po ok. 0:25 h dotrzeć  
z powrotem do Gorlic. 
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BESKID NISKI: Architektura krajobrazu wsi – drzwi do dawnego wiata 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Ko ció  w. Filipa i w. Jakuba w Sękowej – wzniesiony na początku XVI w.,
uznawany za jeden z najpiękniejszych polskich zabytków drewnianych. Wraz z innymi
drewnianymi ko cio ami po udniowej Ma opolski i Podkarpacia znalaz  się na li cie

wiatowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na swoją historię oraz specyficzny
wygląd często nazywany Per ą Beskidu Niskiego. 
 
2. Architektura i uk ad przestrzenny wsi Bodaki – jeden z najcenniejszych zespo ów
architektonicznych, w obrębie którego występuje kilkana cie budowli  
o pierwotnych i wtórnych cechach tradycyjnego budownictwa, czytelny jest uk ad
dzia ek, ca ej wsi, widoczna struktura gruntów i granic rolno le nych, za  wypas byd a
oraz owiec trwa nadal. 
 
3. „Dziubyni ka” emkowska Zagroda Edukacyjna w G adyszowie – zagroda będąca
rekonstrukcją tradycyjnej zabudowy emkowskiej. Sk ada się z budynku mieszkalno-
gospodarczego, dwóch spichlerzy, oryginalnych m ynów wiatrowych, studni  
z urawiem oraz kieratu. W pomieszczeniach ekspozycja zawierająca sprzęty  
i narzędzia codziennego u ytku. Kontakt: +48 513 011 863. Mo liwo ć oprowadzenia
i zorganizowania warsztatów po wcze niejszym umówieniu się.  
 
4. Zagroda Maziarska w osiu – oddzia  Muzeum Dwory Karwacjanów i G adyszów w
Gorlicach, zlokalizowany we wsi osie. W obrębie zagrody skansen etnograficzny
prezentujący historię maziarstwa, czyli handlu mazią i smarami, którym w przesz o ci
trudnili się mieszkańcy tej emkowskiej wsi. Kontakt: +48 601 411 590. Otwarte:  
pn.-niedz. Cennik: doro li – 4 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 2 z /os. 
 
5. Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku – oddzia
Muzeum Dwory Karwacjanów i G adyszów w Gorlicach, prezentujący przyk ady
tradycyjnego budownictwa wiejskiego najbli szego terenu. Większo ć obiektów jest
zagospodarowana, wnętrza są urządzone oryginalnymi sprzętami z końca XIX w.,
początku XX w. oraz okresu międzywojennego. Kontakt: +48 18 351 10 18. Otwarte:
pn.-niedz. Cennik: doro li – 8 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 5 z /os. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• emkowski Kermesz w Olchowcu, maj, Zjednoczenie emków 
• emkowska Watra, lipiec, Zjednoczenie emków 
• więto Dzieci Gór, lipiec, MCK SOKÓ  

Fot. 2. Drewniana zabudowa w Bodakach, 3. Chata w Bartnem,  4.
Ko ció  w Sękowej, fot.K Bańkowski.



MA E PIENINY: Pasterstwo z rozmachem – „wzorcowe bacówki”

Rozleg e hale, szerokie cieżki wiodące przez niezalesione przestrzenie, wygodne
drogi pnącę się z dolin niemal na sam grzbiet gór. Wydawać by się mog o, że widok
owczych kierdli na sta e zwiąże się z krajobrazem Ma ych Pienin. Pasterstwo na
tych terenach nie zanik o nawet po tym, gdy wysiedlono stąd Rusinów, przez chwilę
mia o nawet szansę dzia ać z rozmachem. Do dzisiaj pozosta y po nim jedynie ruiny
bacówek, które skolektywizować mia y wypas.  
 
Po wojnie na tereny opuszczone przez Rusinów przybyli górale spod Tatr. Dzier awa
ta mia a być swego rodzaju rekompensatą za utratę pastwisk opuszczanych z uwagi na
tworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i związaną z tym ochroną przyrody. W
latach 1948-51 r. w adza ludowa w Ma ych Pieninach postawi a cztery tzw. „wzorcowe
bacówki”, planując pasterstwo na wielką skalę.  
 
Budynki posiada y pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, wędzarnię serów, oborę
dla byd a i szopę dla owiec. Wokó  nich powsta y zbiorniki na gnojowicę, która mia a
u y niać okoliczne pastwiska oraz system zapór i kamiennych rynien, pomocnych  
w nawadnianiu hal. Obiekty te szybko jednak zaczę y podupadać. Pasterze woleli,  
tak jak do tej pory, przebywać z owcami na pastwiskach przez ca ą dobę. Dach nad
g ową by  zwierzętom niepotrzebny – przystosowane do górskich warunków owce

wietnie znosi y zmienne warunki atmosferyczne i z atwo cią spędza y pod go ym
niebem ca y sezon wegetacyjny. 
 
Po przemianach spo eczno-politycznych, które nastąpi y po 1989 r., zainteresowanie
wypasem owiec w Ma ych Pieninach zdecydowanie spad o. Nadal jednak od maja do
wrze nia spotkać tu mo na stada, które niczym bia y dywan cielą się na zielonych
halach. 

Polana pod Wysoką,fot.K Bańkowski

12,8 km 
ok. 4:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
historia 

Jaworki - Wąwóz Homole 1,6 km (0:35 h) - Baza namiotowa Pod Wysoką
0,9 km (0:20 h) - Polana pod Wysoką 0,9 km (0:35 h) - Pod Durbaszką  
2,1 km (0:35 h) - Skrzy owanie pod Wysokim Wierchem 1,1 km (0:20 h) -
Szafranówka 4 km (1:00 h) - Szczawnica 2,2 km (0:35 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 

30



MA E PIENINY: Pasterstwo z rozmachem – „wzorcowe bacówki” 

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza wiedzie przez niemal ca e pasmo Ma ych Pienin, a jej początkowy etap
prowadzi przez Wąwóz Homole – najbardziej popularne i najwcze niej zwiedzane
miejsce, o którym pisa  ju  Jan D ugosz. Wąwóz jest cis ym rezerwatem. Wychodząc
z Jaworek przemieszczamy się zielonym szlakiem w stronę grzbietu, mijając po drodze
funkcjonującą w sezonie letnim bazę namiotową Pod Wysoką. Po ok. 1:30 h marszu
docieramy na polanę pod Wysoką. W okolicy dostrzec mo na jeszcze biegnące w
poprzek stoków betonowe korytka nawadniające i ruiny wzorcowej bacówki.  
 
W rejonie rezerwatu Wysokie Ska ki szlak zielony ączy się ze szlakiem niebieskim.
Kierujemy się nim w stronę granicy polsko-s owackiej i grzbietem Ma ych Pienin
podą amy na wschód. Po ok. 0:35 h marszu docieramy pod Durbaszkę – stąd zej cie
do schroniska pod Durbaszką. Budynek powsta  w latach 1949–1952 jako wzorcowa
bacówka do wypasu owiec. Po kolejnych 0:20 h marszu skrzy owanie pod Wysokim
Wierchem. Warto wyj ć na szczyt – piękna panorama 360° m.in. na Magurę Spiską,
Masyw Trzech Koron, Tatry, Gorce i Beskid Sądecki. Na otaczających go ąkach
odbywa się wypas kulturowy owiec. 
 
Szlak niebieski przez 1:00 h marszu wiedzie p askim grzbietem a  pod Szafranówkę.
W tym miejscu wchodzimy na szlak ó ty i przez Palenicę, po ok. 0:35 h marszu,
docieramy do Szczawnicy. Mo liwo ć zjazdu kolejką krzese kową.  
 
Miejsca widokowe 
 
• Wysoka 
• Wysoki Wierch 
• Szafranówka 
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MA E PIENINY: Pasterstwo z rozmachem – „wzorcowe bacówki” 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Muzyczna Owczarnia – klub muzyczny oraz stowarzyszenie w Jaworkach, mające
swoją siedzibę w starej owczarni, przeniesionej z polan pasterskich przez
Wieńczys awa Ko odziejskiego. Po adaptacji i modernizacji Muzyczna Owczarnia
rozpoczę a dzia alno ć jako szczególne miejsce pracy twórczej. Organizowane są tutaj
koncerty, plenery malarskie i malarsko-rze biarskie oraz warsztaty muzyczne.  
 
2. Polana pod Wysoką – polana powsta a na miejscu pól uprawnych wsi Jaworki,
przeznaczonych pod wypas byd a i owiec. Do dzisiaj dostrzec mo na jeszcze biegnące
w poprzek stoków betonowe korytka nawadniające i ruiny wzorcowej bacówki.
Niepraktyczny budynek w 1974 r. zaadaptowano na schronisko, które sp onę o w
1980 r. 
 
3. Schronisko pod Durbaszką – budynek powsta  w latach 1949–1952 jako wzorcowa
bacówka do wypasu owiec. W nieu ywanym przez pasterzy budynku w latach 70. i 80.
XX w. przeprowadzono szereg prac remontowych i adaptacyjnych, mających na celu
stworzenie bazy turystycznej dla m odzie y. Obecnie obiekt stanowi filię
M odzie owego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. 
 
4. Bacówka pod Wysokim Wierchem – jeden z tradycyjnych pasterskich sza asów, w
pobli u którego w sezonie letnim często pasą się owce. Miejsce, w którym powstają
przetwory z owczego mleka. Mo na tu równie  poznać tradycyjne metody
wytwarzania owczych serów. 
 
5. Pieniński Park Narodowy – Pieniński Park Narodowy zajmuje najcenniejsze pod
względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin W a ciwych: masyw
Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki i Prze om Dunajca. W rejonie Pienin
W a ciwych galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy, z których podziwiać
mo na wijący się u stóp gór Dunajec.  
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Nadpopradzkie Sobótki, czerwiec, MGOK w Piwnicznej-Zdroju  
• Redyk w Jaworkach, sierpień, MOK Szczawnica 
• Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, WOK w Ochotnicy Górnej 

Fot. 2. Owce pod Wysoką, 3. Sp yw Prze omem Dunajca, 4. Schronisko
na Durbaszce,  fot.K Bańkowski.



PODHALE: Pasterska religijno ć – u Gaździny Podhala

G ęboka pobożno ć i nieokrzesana natura górali przez wiele wieków istnia y obok
siebie, inspirując artystów, zafascynowanych rejonem Podhala.  
 
Jednym z nich by  Kazimierz Przerwa-Tetmajer, poeta i powie ciopisarz urodzony  
w Lud mierzu, który wyjątkowo ci wiata górskiego po więci  zbiór opowiadań  
pt. „Na Skalnym Podhalu”. Zosta y one opisane gwarą podhalańską, którą – w niemal
niezmienionej formie – mo na us yszeć do dzi .  
 
Lud mierz, rodzinna miejscowo ć pisarza, jest jednym z najwa niejszych miejsc pod
Tatrami. Przybywają tutaj co roku nie tylko górale i pielgrzymi z ca ej Polski, ale
równie  polonia. To w a nie w lud mierskim ko ciele znajduje się cudowna figura
Matki Bo ej z Dzieciątkiem, nazywana Ga dziną Podhala, która od XV w. czuwa nad
mieszkańcami podhalańskich osad.  
 
Lud mierska parafia s ynie z niezwykle podnios ego więta Bacowskiego, związanego
z początkiem wypasu. Odbywa się ono w okolicach w. Wojciecha (23 kwietnia) i jest
b ogos awieństwem owiec, które w uroczystym redyku wychodzą następnie na halę.
W trakcie mszy więtej więcone są równie  woda i szczapy drewna, które bacowie
zabierają ze sobą, by rozpalić z nich watrę – ognisko w bacówce.   
 
Przybycie Wo ochów wywar o znaczący wp yw na rozwój regionu. Pasterze przynie li
ze sobą nie tylko umiejętno ć wypasu owiec w trudnych warunkach górskich,  
ale tak e wiele elementów wspó czesnej, podhalańskiej kultury – od nazwisk  
(m.in. Bargiel, Galas, Rogala), przez elementy stroju (m.in. pasy bacowskie, portki)  
i wyposa enia bacówek (m.in. koszar, ferula, warzecha), po magiczne obrzędy, 
które przez wiele wieków wspó istnia y w najlepsze wraz z katolicyzmem. 

Redyk w Ma em Cichem, fot.K Bańkowski

58,8 km 
ok. 1:20 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
samochodowa

tematyka: 
etnografia 

Lud mierz - Szaflary 5 km (0:08 h) - Zakopane 16,8 km (0:25 h) - Dzianisz
12 km (0:17 h) - Chocho ów 5 km (0:06 h) - Czarny Dunajec 9 km (0:11 h)
- Lud mierz 11 km (0:11 h)  
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, rodzin z dziećmi 
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PODHALE: Pasterska religijno ć – u Gaździny Podhala 

Przebieg trasy 
 
Trasa samochodowa przebiega przez najwa niejsze podhalańskie miejscowo ci: 
 
Ludźmierz – najstarsza wie  na Podhalu. Urodzi  się tutaj poeta Kazimierz Przerwa-
Tetmajer, piewca Podhala i góralskiej kultury. W Domu Związku Podhalan wystawa
tematyczna pt. „W kręgu ywej (pasterskiej) watry”, której motywem przewodnim jest
ogień palący się w bacówce.  
 
Szaflary – nazwa miejscowo ci związana jest z okresem kolonizacji niemieckiej.
Wywodzi się prawdopodobnie od s ów: „Schafler” – bednarz, „Schafflare”– owczarze
lub zniekszta cenia s owa „Schaffner”– w odarz, zarządca. 
 
Zakopane – od końca XIX w. o rodek kulturalny odwiedzany (lub zamieszkany) przez
s awne postacie, zafascynowane rejonem Podhala. Z Zakopanem związani byli m.in.:
W adys aw Orkan, Stanis aw Witkiewicz, Jan Kasprowicz, Karol Szymanowski,
Stanis aw Ignacy Witkiewicz i inni.  
 
Dzianisz – nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie z wo oskiego zestawienia s ów
„dzea-nysz” (rzeka w dolinie). Z góry Ostrysz rozciąga się wspania y widok na Tatry,
Czarny Dunajec, Kotlinę Nowotarską oraz S owację. 
 
Chocho ów – wie  zbudowana prawie w ca o ci z oryginalnych cha up góralskich. Do
miejscowej tradycji nale y mycie ich z zewnątrz wodą z myd em dwa razy do roku, na
Wielkanoc i Bo e Cia o.  
 
Czarny Dunajec – wa nym elementem architektury by y tu tzw. dworki
czarnodunajeckie, czyli murowane parterowe domy z gankiem wspartym na filarach,
obecnie ju  nieliczne. Ciągle oglądać mo na wiele zabytkowych drewnianych domów
w tradycyjnym budownictwie.  
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PODHALE: Pasterska religijno ć – u Gaździny Podhala 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Bazylika Wniebowzięcia Naj więtszej Marii Panny w Ludźmierzu – sanktuarium
maryjne z figurką Matki Boskiej Lud mierskiej, nazywanej Ga dziną Podhala. Liczy
ona prawdopodobnie ok. 600 lat. Replika znajduje się przy róde ku u wej cia do
sanktuarium. Samemu róde ku równie  przypisywane są cudowne w a ciwo ci. 
 
2. Cha upa Anny Doruli w Szaflarach – zabytkowa cha upa, pochodząca z 1843 r. Na
jednej z drewnianych cian namalowany jest obraz nieznanego autora pt. „Za nięcie
Matki Boskiej”. Mo na w niej zobaczyć równie  dawne wyposa enie domu: sprzęty
domowego u ytku, haftowane poduchy, góralskie ubrania i fotografie przodków.  
 
3. Kaplica Naj więtszego Serca Jezusa w Zakopanem – niewielka wiątynia  
w Jaszczurówce, zaprojektowana przez Stanis awa Witkiewicza, twórcę stylu
zakopiańskiego. Drewniany o tarz g ówny przypomina góralską chatę. Kaplica
znajduje się na ma opolskim Szlaku Architektury Drewnianej.  
 
4. Drewniane domy w Chocho owie – tradycyjne zabudowania Chocho owa, będące
swego rodzaju ywym skansenem. Na szczególną uwagę zas uguje „Cha upa z jednej
jedli" (Chocho ów 24), dom ze cianą frontową wybudowaną z jednego ogromnego
pnia jod owego, ciętego w okolicy Chocho owa. Tradycją jest wiosenne szorowanie
domów przez ich mieszkańców, które ma na celu nie tylko utrzymanie domów w
czysto ci. Wykorzystywana mikstura jest równie  idealnym rodkiem
konserwującym drewniane bale. 
 
5. Polana Szymkówka w Brzegach – tradycje pasterskie na polanie Szymkówka
sięgają XVIII w. Pastersko u ytkowane by y równie  polany Kiczora Ni na i Wy nia.
Na polanach swoje owce wypasali bacowie z Bia ki Tatrzańskiej, ale tak e z Brzegów  
i z Gronia. W 2014 r. na polanie powsta y trzy niezwyk e obiekty, drewniane sza asy,
nawiązujące do tradycyjnych obiektów, w których mieszkali pasterze przebywający
na hali.  
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• więto Bacowskie, kwiecień, Sanktuarium WNMP w Lud mierzu 
• Festiwal Folkloru Ziem Górskich, sierpień, Biuro Promocji Zakopanego 
• Saba owe Bajania, sierpień, Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy" 

Fot. 2. Redyk w Lud mierzu, 3. Redyk Ma e Ciche,  4. Chata Doruli w
Szaflarach, fot.K Bańkowski.



GORCE: Sukcesja wtórna – kiedy las upomina się o swoje

Beskidzki krajobraz ukszta towany zosta  przez wielowiekową dzia alno ć ludzi –
pasterzy przyby ych z daleka, którzy oswoili dziką, górską przestrzeń pracą
w asnych rąk. Karczowanie lasów oraz ich wypalanie pozwoli o przygotować nowe
tereny pod wypas owiec. Kilkusetletnia gospodarka pasterska przyczyni a się z kolei
do powstania polan reglowych, na których spotkać można wiele wyjątkowych  
i rzadkich gatunków ro lin wysokogórskich. Z czasem owce coraz rzadziej pojawia y
się na halach, a las zaczą  upominać się o swoje… 
 
Proces degradacji polan reglowych, cennych przyrodniczo i krajobrazowo, nazywany
jest sukcesją wtórną. yzne ąki, na których nie kontynuuje się ju  wypasu, giną
bezpowrotnie, zarastane przez ekspansywne gatunki traw i krzewów, takich jak
bli niczka psia trawka, potocznie zwana „psiarką”, borówka czarna czy malina.  
 
Ostatnim etapem sukcesji jest rozwój m odników wierkowych, które w przeciągu
kilkudziesięciu lat opanowują polanę, która nie jest u ytkowana. Na ąki le ące
od ogiem wkraczają drzewa, przes aniając widoki na góry i doliny.  
 
Jedną z ciekawszych ro lin, którą ciągle mo na spotkać na gorczańskich polanach,
jest storczyk – ro lina, która ewolucyjnie wietnie przystosowa a się do
owadopylno ci. Osobliwo cią storczyków jest nie tylko jaskrawe ubarwienie,
przyciągające motyle i pszczo y, ale tak e nasiona. Nale ą one do jednych  
z najmniejszych na wiecie, a nieco „za du a” upina pozwala im z atwo cią szybować,
niesiona wiatrem. Rozwój storczyka – od nasienia do pierwszego kwitnienia – trwa
jednak bardzo d ugo (3-6 lat).  
 
Zanikanie rodowisk, w których storczyki mają szansę się rozwijać, grozi ich
wyginięciem, dlatego wszystkie gatunki tego rodzaju występujące w Polsce objęte są

cis ą ochroną gatunkową. 

Widok na pasmo Lubania, fot.K Bańkowski.

23,2 km  
ok. 7:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
przyroda 

Prze ęcz Knurowska - Stacja Turystyczna Studzionki 2,9 km (1:00 h) -
Pod Kotelnicą 1,7 km (0:30 h) - Runek 2,6 km (1:00 h) - Polana Kudów  
2,9 km (0:50 h) - Jaworzyny Ochotnickie 1,5 km (0:30 h) - Baza
namiotowa Lubań 1,9 km (0:40 h) - Kro cienko 9,7 km (2:30 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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GORCE: Sukcesja wtórna – kiedy las upomina się o swoje 

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza wiedzie przez ca e pasmo Lubania. Od prze ęczy Knurowskiej, gdzie
zaczyna się wędrówka, a  do Kro cienka, gdzie wędrówka się kończy, podą amy
szlakiem czerwonym – G ównym Szlakiem Beskidzkim.  
 
Przez prze ęcz Knurowską przebiega tzw. Droga Knurowska, jedna z najpiękniejszych
dróg widokowych w Polsce. Stąd udajemy się na wschód, by po ok. 1:00 h marszu
dotrzeć do Studzionek, przysió ku Ochotnicy Górnej, gdzie dzia a niewielka prywatna
izba etnograficzna oraz stacja turystyczna. Dalsza trasa wiedzie grzbietem – po
drodze liczne polany, będące pozosta o cią dawnego pasterstwa. Większo ć z nich
dzisiaj sukcesywnie zarasta drzewami.  
 
W odleg o ci ok. 3:30 h marszu od Studzionek wspinamy się na szczyt Lubania,
s ynącego z rozleg ych panoram. Ich wygodne podziwianie od 2015 r. umo liwia wie a
widokowa. Wed ug legend Lubań to miejsce przeklęte i magiczne – to w a nie tutaj
miejscowi czarownicy mieli toczyć ze sobą spory. Ludowe podania mówią, e po
wypowiedzeniu przez jednego z baców-czarowników straszliwego przekleństwa, ca e
stado owiec wraz z juhasami zapad o się pod ziemię. D więk zbyrcoków – dzwonków
owiec – mo na podobno us yszeć w dniu w. Jakuba (25 lipca). 
 
Z Lubania schodzimy w kierunku bazy namiotowej Lubań, czynnej w sezonie letnim,  
a następnie kierujemy się w stronę Kro cienka, do którego docieramy po ok. 2:30 h
marszu.  
 
Miejsca widokowe 
 
• Studzionki 
• Polana Kudów 
• Wie a widokowa na Lubaniu 
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GORCE: Sukcesja wtórna – kiedy las upomina się o swoje 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Skansen na Studzionkach – prywatny skansen etnograficzny, w sk ad którego
wchodzi dom-muzeum, drewniana góralska kaplica oraz ku nia. W domu kolekcja
góralskich przedmiotów codziennego u ytku, pochodzących w znacznej mierze  
z terenu Ochotnicy Górnej. Skansen mo na zwiedzać za zgodą w a cicieli. Nie ma
okre lonych godzin otwarcia, biletów czy przewodnika. 
 
2. Pozosta o ci kamiennych sza asów – na niektórych polanach w masywie Lubania
spotkać mo na jeszcze resztki kamiennych sza asów pasterskich (np. Polana
Pisarzowa, Polana Wy ni Czerte ). Szczytowa polana Lubania oraz polany
podszczytowe by y dawniej koszone i u ytkowane przez pasterzy. Na polanie Wierch
Lubania wypasano równie  wo y.  
 
3. Wieża widokowa na Lubaniu – powsta a w 2015 r. w ramach projektu “Enklawa
aktywnego wypoczynku”. Ma ca kowicie obudowane schody wej ciowe i taras
widokowy, dzięki temu mogą na nią wej ć nawet osoby z lękiem wysoko ci. Wie a
jest wietnym punktem widokowym – mo na podziwiać z niej szeroką panoramę  
Tatr oraz Beskidów, od Babiej Góry przez Beskid Wyspowy a  po pasmo Jaworzyny
Krynickiej w Beskidzie Sądeckim. 
 
4. Krzyż Papieski pod szczytem Lubania – ufundowany przez cz onków rodziny
Wolskich z Mizernej i Kro nicy oraz ks. Stanis awa Wojcieszaka z Ochotnicy Dolnej.
Obok pamiątkowa tablica ze s owami Jana Paw a II, który jeszcze jako ksiądz często
wędrowa  po Beskidach: „Gorce bardzo kocha em, a na Lubaniu wiele razy by em”.  
 
5. Gorczański Park Narodowy – obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy
Turbacza i Gorca. Powsta  z uwagi na konieczno ć ochrony pięknego krajobrazu  
i przyrodniczych walorów obszaru Gorców. Najstarszym zabytkiem Gorczańskiego
Parku Narodowego jest kapliczka Bulandy na Polanie Jaworzyna Kamienicka,
ufundowana przez Tomasza Chlipa ę, s ynnego w tych okolicach bacę. 

38

2

3 4
5

Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Weekend z GPN, maj, Gorczański Park Narodowy 
• Watra Ochotnicka, sierpień, WOK w Ochotnicy Górnej 
• Jesienny redyk w Ochotnicy, wrzesień, WOK w Ochotnicy Górnej 

Fot. 2. Krzy  Papieski na Lubaniu, 3. Wie a widokowa na Lubaniu, 4.
Skansen w Studzionkach, fot. K.  Bańkowski.



BESKID SĄDECKI: Corno owca – „po czemu ta we na"?

Czarna owca – niekorzystnie odróżnia się od pozosta ych cz onków stada, często
przynosi również pecha. Najlepiej trzymać się od niej w bezpiecznej odleg o ci.  
Tak na wszelki wypadek… A jak by o kiedy ?  
 
Jeszcze przed wojną większo ć owiec hodowanych w dolinie Popradu by a ciemnego
koloru, a gazda, który mia  bia e owce, by  mniej powa any przez lokalną spo eczno ć.
Czarna owca by a dumą ka dego gospodarstwa. To z czarnej we ny mieszkańcy
Piwnicznej czy Rytra szyli ubrania i w a nie stąd wywodzi się ich nazwa – Czarni
Górale. Czarne owce mo na by o spotkać w pa mie Jaworzyny Krynickiej i wschodniej
czę ci Pasma Radziejowej a  do wysiedlenia emków z Beskidu Sądeckiego. Po akcji
„Wis a" do opuszczonych gospodarstw przybyli górale podhalańscy, a wraz z nimi bia e
owce, które z czasem wypar y hodowle czarnych.  
 
Pasterze zapewniają, e mięso z czarnych owiec jest smaczniejsze ni  bia ych.  
To nie jedyny kulinarny przysmak, pochodzący z tych okolic. Innym są „Piyrógi

omnicońskie” – tradycyjne knedle z ziemniaków, mąki i przypraw, nadziewane
farszem z bryndzy lub sera twarogowego. Legendy o wielko ci „Piyróga

omnicońskiego” są sta ym elementem lokalnego folkloru. Najbardziej
nieprawdopodobna anegdota mówi o tym, e gdy pewnego dnia Poprad wyla   
w Piwnicznej, ludzie wyd ubywali nadzienie, a wydrą onych „Piyrógów

omnicońskich” u ywali do przeprawiania się przez rzekę. 
 
W 2013 r. w ród nadpopradzkich górali zrodzi  się pomys , by sięgnąć do korzeni  
i przywrócić wypas czarnych owiec na sądeckich halach. Blisko 50 owiec, które
umieszczono w trzech stadach, mo na dzisiaj spotkać w okolicach omnicy-Zdroju,
Piwnicznej-Zdroju i Wierchomli.  

 Hala abowska,  fot.K.  Bańkowski.

31,3 km 
ok. 10:00 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Piwniczna-Zdrój - omnica-Zdrój 4 km (1:30 h) - Schronisko PTTK Hala
abowska 6 km (2:30 h) - Runek 7 km (2:10 h) - Bacówka PTTK Nad

Wierchomlą 2,2 km (0:35 h)  - Wy nie M aki 2,8 (0:50 h) - Szczawnik  
4,5 km (1:10 h) - Muszyna-Z ockie 1,8 km (0:25 h) - Muszyna 3 km  
(0:45 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 

39



BESKID SĄDECKI: Corno owca – „po czemu ta we na"? 

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza ączy trzy miejscowo ci związane z historyczną hodowlą czarnej owcy. 
 
Wędrówkę rozpoczynamy przy stacji kolejowej Piwniczna-Zdrój, skąd niebieskim
szlakiem udajemy się na wschód, w kierunku doliny omniczanki i miejscowo ci

omnica-Zdrój, owczarskiego serca Beskidu Sądeckiego. Pniemy się w górę, w stronę
g ównego grzbietu pasma Jaworzyny Krynickiej, mijając po drodze zarastające ju
polany i dawne sza asy wypasowe. Po ok. 4:00 h marszu docieramy do Hali abowskiej
– polany, na której mieszkańcy emkowskiej wsi abowa wypasali niegdy  swoje owce.
Hala jest wietnym punktem widokowym w kierunku pó nocnym i pó nocno-
wschodnim – rozpo ciera się stąd panorama na szczyty Beskidu Niskiego i pobliskie
szczyty Beskidu Sądeckiego. Obecnie funkcjonuje tutaj schronisko PTTK. 
 
Stąd szlakiem czerwonym – G ównym Szlakiem Beskidzkim – udajemy się w dalszą
wędrówkę w stronę Runka, gdzie po ok. 2:00 h marszu ponownie spotykamy szlak
niebieski. Skręcamy w niego i po ok. 0:30 h docieramy do Bacówki PTTK nad
Wierchomlą, schroniska mieszczącego się w przebudowanym spichlerzu, który
przeniesiono ze Z ockiego. Spod schroniska piękna panorama na Tatry. 
 
Podą amy dalej szlakiem niebieskim, by po ok. 1:00 h w rejonie Wy nich M aków
dotrzeć do szlaku ó tego, który przez Szczawnik i przysió ek Z ockie zaprowadzi nas
do Muszyny. Swego czasu miejscowo ć by a polską enklawą w ród licznych ruskich  
i emkowskich wiosek po o onych w okolicy.  
  
 
Miejsca widokowe 
 
• Hala abowska 
• Jawor 
• Polana D ugie M aki 
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BESKID SĄDECKI: Corno owca – „po czemu ta we na"? 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Muzeum Regionalne Towarzystwa Mi o ników Piwnicznej – zbiory etnograficzne
opowiadają o codziennym yciu Czarnych Górali: ich strojach, zawodach, jakie
wykonywali, narzędziach, jakie u ywali, regionalnej gwarze oraz obyczajach. Kontakt:
+48 661 821 810. Otwarte: wt.-niedz. Cennik: doro li – 5z /os, dzieci i m odzie
szkolna – 3z /os. Zwiedzanie przez grupy zorganizowane po wcze niejszym ustaleniu
terminu.  
 
2. Wodospad na omniczance i źród a mineralne – w górnej czę ci omnicy-Zdrój,  
na potoku omniczanka, znajduje się wodospad o wysoko ci ok. 3 m wysoko ci.
Poni ej wodospadu ród a wód mineralnych. Obiekty przyrody nieo ywionej, takie jak
ska ki i ród a, od dawna towarzyszy y kulturze pasterskiej. Dzisiaj przy jednym ze

róde ek mo na spotkać drewniane, czarne owce, będące symbolem regionu.  
 
3. Hala abowska –  nazwa hali wzię a się od emkowskiej wsi abowa, której
mieszkańcy wypasali na niej swoje owce. Polana po o ona jest na terenie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w pobli u znajdują trzy rezerwaty przyrody:

abowiec, Barnowiec, Lembarczek. Na skutek zaniechania wypasu owiec hala
czę ciowo zaros a ju  lasem. Obecnie funkcjonuje tutaj schronisko PTTK.  
 
4. Polana nad Wierchomlą – polana na grzbiecie Runek-Pusta Wielka. Na polanie
schronisko PTTK mieszczące się w przebudowanym spichlerzu, który przeniesiono  
ze Z ockiego. Spod schroniska rozciągają się wspania e widoki na pasmo Radziejowej  
i Tatry. Miejscowo ć Wierchomla Wielka lokowana by a na prawie wo oskim –
pierwszymi osadnikami byli nap ywający tu z po udnia pasterze wo oscy. 
 
5. Polana D ugie M aki – polana na zboczach Runka, będąca pozosta o cią po

emkach, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny i u ytkowali je rolniczo. Po Akcji
Wis a u ytkowanie kontynuowa a nap ywowa ludno ć polska, dzięki czemu obszar nie
zarós  lasem, stanowiąc dzisiaj wietny punkt widokowy.   
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Nadpopradzkie Sobótki, czerwiec, MGOK w Piwnicznej-Zdroju 
• więto Dzieci Gór, lipiec, MCK SOKÓ  
• Pannonica Folk Festival, sierpień, Starosądecka Fundacja Kultury 

Fot. 2. Poprad w Piwnicznej-Zdrój, 3. Muzeum w Piwnicznej-Zdroju,  
4. We na owcza,   fot. K. Bańkowski.



TATRY: Wypas kulturowy – pasterstwo dawniej i dzi

Pasterstwo przez wiele wieków wrasta o w życie mieszkańców Podhala.
Największy jego rozkwit po polskiej stronie Tatr mia  miejsce po II Wojnie

wiatowej – wed ug szacunków na halach wypasano wtedy nawet ok. 30 tysięcy
owiec.  
 
Nie by o to obojętne dla tatrzańskiej przyrody. Trudno odwracalne zmiany dotknę y
przede wszystkim piętro lasów i kosodrzewiny, gdzie – by poszerzyć miejsca
wypasowe – wypalano i wycinano drzewa i krzewy iglaste. Dopiero po utworzeniu
Tatrzańskiego Parku Narodowego w 1955 r. zaczęto powoli ograniczać ilo ć
wypasanych owiec, a  do ich ca kowitego wyeliminowania. Nieu ytkowane polany
zaczę y stopniowo zarastać – z czasem okaza o się, e proces ten ma ogromny wp yw
na zmiany w rodowisku przyrodniczym. 
 
Owce powróci y na tatrzańskie hale i polany dopiero po 1981 r. w charakterze  
tzw. kulturowego wypasu owiec. Dzisiaj jest on formą ochrony górskiego krajobrazu  
a tak e wyjątkowym sposobem przekazywania i utrwalania pasterskich tradycji,  
tak wa nych dla tego regionu. W czasie kulturowego wypasu wszystko odbywa się
tak, jak dawniej – zachowywane są zwyczaje i obrzędy pasterskie, pasterze pos ugują
się gwarą góralską i noszą tradycyjny strój góralski. Na tatrzańskich polanach
wypasane są tylko owce miejscowej rasy górskiej, a pilnują ich psy rasy owczarek
podhalański.  
 
Z owczego mleka wytwarzane są produkty takie jak bundz, bryndza oraz znane  
w ca ej Polsce s one, wędzone oscypki. Produktem ubocznym, którego równie  mo na
posmakować w tradycyjnej bacówce, jest ętyca – rodzaj serwatki. Receptura
wyrabiania owczych serów od wieków pozostaje niezmieniona. 
 
Kulturowy wypas owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obecnie
prowadzony jest na 30 polanach. 

Polana Chocho owska,   fot.K. Bańkowski.

9,8 km 
ok. 3:40 h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
etnografia 

Kiry - Wy nia Kira Miętusia 1,7 km (0:25 h) - Ni nia Kominiarska Polana
1,6 km (0:40 h) - Polana Chocho owska 6,1 km (2:25 h) - Schronisko PTTK
na Polanie Chocho owskiej 0,4 km (0:10 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi  
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TATRY: Wypas kulturowy – pasterstwo dawniej i dzi  

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza wiedzie przez dwie bardzo atrakcyjne tatrzańskie doliny – Dolinę
Ko cieliską oraz Dolinę Chocho owską. Na zlokalizowanych na ich terenie polanach
Tatrzański Park Narodowy prowadzi kulturowy wypas owiec, dzięki któremu z bliska
podejrzeć mo na tradycyjną pracę pasterzy.  
 
Wędrówkę rozpoczynamy w Kirach, których nazwa pochodzi od gwarowego
okre lenia zakrętu drogi, cie ki lub rzeki: „kira” lub „kiera”. Stąd szlakiem zielonym
podą amy w g ąb Doliny Ko cieliskiej, by po ok. 0:25 h dotrzeć do Wy niej Kiry
Miętusej – p askiej, du ej polany, otoczonej dolnoreglowym lasem wierkowym. Tutaj
skręcamy na szlak czarny, tzw. „ cie kę nad reglami”, która prowadzi a  do Doliny
Chocho owskiej.  
 
Po ok. 0:40 h marszu Ni nia Polana Kominiarska, na której spotkać mo na jeden z
rzadkich w Karpatach gatunków ro lin – z oć ma ą, umieszczoną na Czerwonej li cie
ro lin i grzybów Polski w grupie gatunków nara onych na wyginięcie.  
 
Wędrujemy dalej szlakiem czarnym a  do spotkania z innym szlakiem zielonym w
rejonie Doliny Dudowej. Stąd po ok. 1:00 h marszu docieramy do Polany
Chocho owskiej – największej polany w polskich Tatrach i jednej z największych w
ca ych Tatrach. Polana s ynie m.in. z masowo zakwitających na początku wiosny
krokusów, przyciągających uwagę wielu turystów. W pobli u schronisko PTTK. 
 

43

© mapa-turystyczna.pl | Dane mapy © OpenStreetMap, OdBL



TATRY: Wypas kulturowy – pasterstwo dawniej i dzi  

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Wyżnia Kira Miętusia – polana reglowa w Dolinie Ko cieliskiej, po o ona u jej
wylotu, powy ej przysió ka Kiry. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sta  tutaj rząd ok. 10
zabudowań pasterskich a sama polana by a intensywnie u ytkowana. Po w ączeniu
polany do Tatrzańskiego Parku Narodowego wypas i koszenie zniesiono, a polana
zaczę a zarastać. Obecnie na polanie prowadzony jest kulturowy wypas owiec.  
 
2. Niżnia Kominiarska Polana – polana reglowa po o ona poni ej pó nocnego zbocza
Kominiarskiego Wierchu, w górnej czę ci Doliny Lejowej. Dawniej na polanie sta y
liczne sza asy, które zaczę y niszczeć po zaprzestaniu regularnego wypasu. Górne,
bardziej strome czę ci polany zaros y ju  lasem. Obecnie na polanie prowadzony jest
kulturowy wypas owiec.  
 
3. Polana Chocho owska – polana w Dolinie Chocho owskiej, największa polana w
polskich Tatrach i jedna z największych w ca ych Tatrach. Dawniej stanowi a jeden  
z g ównych o rodków pasterstwa – by a regularnie koszona, wypasano tutaj nie tylko
owce, ale te  byd o. W 1930 r. sta o na niej 60 ró nego rodzaju budynków; sza asów,
szop, stodó  z sianem. W pobli u schronisko PTTK. Obecnie na polanie prowadzony
jest kulturowy wypas owiec.  
 
4. Cha upa Saba y w Zakopanem – tradycyjna, drewniana chata, popularnie zwana
Saba ówką. Dom rodzinny Jana Krzeptowskiego Saba y, polskiego górala,
honorowego przewodnika tatrzańskiego, muzykanta i my liwego, który zas yną   
z gawęd i pie ni. Cha upa Saba y to najstarszy dom w Zakopanem z prze omu XVIII/
XIX w. W rodku ekspozycja ze starych mebli, narzędzi i sprzętów ycia codziennego.
Kontakt: +48 601 412 221. Otwarte: pn.-sb. Cennik: doro li – 7 z /os, dzieci i m odzie
szkolna – 5 z /os. 
 
5. Gmach g ówny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem – jedno z najstarszych
muzeów regionalnych w Polsce. Muzeum kolekcjonuje ska y i minera y, obiekty
florystyczne, dzie a sztuki i literaturę. Dostępna równie  ciekawa ekspozycja
etnograficzna, a w niej typowe dla Podhala, Spisza i Orawy ubiór, sztuka zdobnicza  
i rze ba. Na szczególną uwagę zas ugują sprzęty związane z pasterstwem górali
podtatrzańskich – to największa kolekcja tego typu artefaktów. Kontakt: 18 201 52
05. Otwarte: pn.-niedz. Cennik: doro li – 7 z /os, dzieci i m odzie  szkolna – 5,5 z /os. 
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• więto Bacowskie na Tarasówce, kwiecień, Gminny O rodek Kultury  
w Poroninie & Związek Podhalan & So ectwo Ma e Ciche 
• Saba owe Bajania, sierpień, Bukowińskie Centrum Kultury 
• Spotkanie na Kopieńcu, wrzesień, Związek Podhalan 

Fot. 2. Cha upa Saba y, 3. Muzeum Tatrzańskie, 4. Sza asy na Polanie
Chocho owskiej, fot. K. Bańkowski.



BESKID SĄDECKI: Usiądź i podziwiaj – odpoczynek na polanie

Widokowe polany, rozpo cierające się na beskidzkich szczytach albo schowane
w ród le nych ostępów, to wiadectwo obecno ci Wo ochów, które podziwiać
możemy do dzisiaj.  
 
Są dowodem na oswajanie karpackiej puszczy – determinacji ludzi, którzy przybyli  
z daleka wraz ze swoimi stadami, w poszukiwaniu nowych terenów do ycia. To
w a nie tutaj, karczując gęste lasy, zak adali swoje domostwa. Stopniowa rezygnacja  
z nomadycznego trybu ycia, przy jednoczesnym rozwijaniu gospodarki pasterskiej,
da a początek zjawisku zwanemu dzisiaj transhumancją – sezonowemu, sta emu
przeganianiu stad z górskich pastwisk letnich na pastwiska zimowe, po o one w
dolinach. 
 
Górskie hale to wietne punkty obserwacyjne, z których podziwiać mo na wszystko,
co znajduje się wokó  – nierzadko w panoramach 360°. To w a nie z takiej
perspektywy doskonale widać doliny rzeczne, wzd u  których wiele wieków temu
powstawa y ludzkie osady. Z polan widoczne są równie  okoliczne szczyty, noszące
wo oskie nazwy. Ciekawostką są zlokalizowane na górskich zboczach pasterskie
sza asy, będące przyk adem tradycyjnej architektury drewnianej.  
 
Mimo tego, e lad po Wo ochach, którzy na tereny Polski dotarli na prze omie XIV  
i XV w., zdą y  się ju  rozp ynąć, ich obecno ć na terenie po udniowej czę ci naszego
kraju jest ciągle ywa. Przejawia się m.in. w tradycyjnym wypasie owiec,
kultywowanym przez wspó czesnych baców, więtach przybli ających pasterskie
zwyczaje i dostępno ci owczych wyrobów, których receptura wytwarzania od wielu
setek lat pozosta a niezmienna. Miejscami prezentującymi dziedzictwo kultury
wo oskiej w Ma opolsce są równie  ekspozycje muzealne, w ciekawy sposób
przybli ające to, jak ycie górali wygląda o kiedy . 
 
Warto podą ać dawnymi szlakami Wo ochów, a wędrując – odkrywać ich tajemnice.  

Widok na Rytro, fot. K. Bańkowski.

12,8 km 
ok. 4:25h 

poziom 
trudno ci 

trasa 
piesza

tematyka: 
przyroda 

Rytro - Schronisko Kordowiec 4,1 km (1:45 h) - Niemcowa 2,6 km  
(1:05 h) - Piwniczna-Zdrój 6,1 km (1:35 h) 
 
Trasa rekomendowana dla: turystów indywidualnych, grup, rodzin  
z dziećmi 
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BESKID SĄDECKI: Usiądź i podziwiaj – odpoczynek na polanie 

Przebieg trasy 
 
Trasa piesza wiedzie przez wschodnią czę ć pasma Radziejowej i zlokalizowane  
w jego obrębie widokowe polany. 
 
Wędrówkę rozpoczynamy w Rytrze, miejscowo ci po o onej nad Popradem  
i przemieszczamy się na zachód szlakiem czerwonym – G ównym Szlakiem
Beskidzkim. Trasa na d ugim odcinku odkryta i bardzo malownicza, wietne widoki  
na po o oną w dolinie rzekę i wznoszące się po drugiej stronie pasmo Jaworzyny
Krynickiej. Dobrze widoczne ruiny ryterskiego zamku.  
 
Po ok. 1:45 h docieramy do wzgórza Kordowiec. Na jednej z polan niepozorny
budynek dawnej szko y, otwierany jako schronisko „Szko a pod ob okami”.  
Nazwa obiektu nawiązuje do tytu u ksią ki Marii Kownackiej, o podobnej szkole
zlokalizowanej pod Niemcową, której ruiny mo na spotkać dalej przy szlaku.  
Po drodze kurna chata babci Ludwiki Nowakowej, przez okolicznych mieszkańców
zwanej „gazdynią beskidzkiej przestrzeni" i kilka widokowych polan. W sezonie  
letnim czasami spotkać mo na na nich owce. 
 
Po ok. 1:00 h marszu wychodzimy na polany ciągnące się w stronę szczytu
Niemcowej. Wy ej rozleg a hala Kramarka i węze  szlaków pod Trze niowym
Groniem. W pobli u sezonowe schronisko – Chatka pod Niemcową. Wchodzimy  
na szlak ó ty, którym schodzimy z powrotem w dolinę Popradu. Po ok. 1:35 h
docieramy do Piwnicznej-Zdroju. 
 
Miejsca widokowe 
 
• Polana na Kordowcu 
• Polana Poczekaj 
• Polana Niemcowa  
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BESKID SĄDECKI: Usiądź i podziwiaj – odpoczynek na polanie 

Atrakcje turystyczne w okolicy 
 
1. Polana na Kordowcu – du a polana na stokach Kordowca. Znajduje się tutaj jedno
gospodarstwo oraz budynek dawnej szko y, w którym aktualnie dzia a sezonowe
schronisko turystyczne Chata Kordowiec. Z pó nocnych stoków polany rozciąga się
rozleg y widok na dolinę Popradu, Beskid Wyspowy i pobliskie Pasmo Jaworzyny
Krynickiej. Jeszcze do niedawna polana na Kordowcu by a koszona. Obecnie nie jest
u ytkowana.  
 
2. Polana Poczekaj – polana pomiędzy Kordowcem a Niemcową. Zajmuje grzbiet  
oraz wschodnie stoki opadające do doliny M odowskiego Potoku. Dawniej sta y tutaj
gospodarstwa rolne, do dzisiaj zachowa a się stajnia i drewniana, kurna chata pani
Ludwiki Nowakowej, przez okolicznych mieszkańców zwanej „gazdynią beskidzkiej
przestrzeni". Z powodu nieop acalno ci zaniechano ju  uprawy roli i koszenia trawy
na polanie, co grozi zaro nięciem jej przez las. 
 
3. Polana Niemcowa – rozleg a polana grzbietowa, w jej obrębie kolejno od do u  
do góry znajduje się 5 mniejszych polan. Dawniej na Niemcowej istnia o wiele
gospodarstw rolniczych, których mieszkańcy utrzymywali się z uprawy ziemi,
pasterstwa i zbieractwa. Aktualnie du a czę ć polany jest ju  zalesiona. W jej górnej
czę ci, pod lasem, dzia a a dawniej szko a na Niemcowej, obecnie obok jej ruin
znajduje się pomnik. 
 
4. Trze niowy Groń – polana i szczyt górski. Jego nazwa pochodzi od ludowego
okre lenia czere ni – drzew do ć często rosnących w górach w rejonie ludzkich osad.
Groń to nazwa wywodząca się z języka wo oskiego, która oznacza wzgórek, szczyt,
kopulaste wzgórze. Dawniej polana by a intensywnie u ytkowana rolniczo. Obecnie  
w dwóch budynkach dawnego gospodarstwa rolnego dzia a sezonowe schronisko –
Chatka pod Niemcową.  
 
5. Ekspozycja pasterska „Instrumenty ludowe w Karpatach" w Piwnicznej –
ekspozycja po więcona instrumentom ludowym Karpat, ze szczególnym
uwzględnieniem instrumentów pasterskich. Na ekspozycji prezentowane są modele,
fotografie, makiety oraz eksponaty najczę ciej spotykanych instrumentów  
w Karpatach. Na wystawie dostępne równie  plansze informujące o kulturze
wo oskiej i przybli ające związane z nią tematy.  47
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Wydarzenia turystyczno-kulturowe w okolicy 
 
• Nadpopradzkie Sobótki, czerwiec, MGOK w Piwnicznej-Zdroju 
• więto Dzieci Gór, lipiec, Ma opolskie Centrum Kultury SOKÓ  
• Pannonica Folk Festival, sierpień, Starosądecka Fundacja Kultury 

Fot. 2. Niemcowa, 3. Chatka pod Niemcową i Pasmo Radziejowej, 4.
Chatka na Kordowcu,  fot. K. Bańkowski.


