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Czuję spokój.
Mróz szczypie w policzki, więc szybciutko w asy-
ście stukotu podpiętek moich rakiet zostawiam za 
plecami rozgadany tłum. Tuk, tuk. Zagryziona po 

W drugiej połowie lutego na stronie internetowej https://odkryjbeskid.pl/konkursy/ pojawił się kom-
plet informacji na temat Pierwszego zimowego konkursu “Co czujesz, odkrywając Beskid Sądecki. 
Wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, wśród których były zarówno filmy, zdjęcia, wiersze, jak i proza. Jury 
konkursowe, postanowiło wyróżnić również spisany opis uczyć stworzony przez Agnieszkę Guzik. 
Zapraszamy do jej opowiadania otwierającego cały cykl: Aktywnie Latem w Beskidzie Sądeckim.

siem. Prawie w tym samym miejscu. Wgryzając się 
w kanapkę z jajkiem na twardo, z uprzejmym uśmie-
chem słuchałam jego opowieści. 

Wtedy, gdy samotny spacer po okolicach Krynicy wy-
dawał mi się wyzwaniem dla kobiety, na pewno nie 

przypuszczałam, że mogę więcej i więcej 

potknięciu na jakimś 
korzeniu warga troszeczkę piecze. 

To nic. Jeszcze szybko zerkam przed siebie. Pójdę 
przez Szalone, gdzie pewnie z dwadzieścia lat temu 
przypadkowo spotkany emerytowany przewodnik 
opowiedział mi o nieoczekiwanym spotkaniu z mi-

i apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia. Uśmiecham się do swo-

ich myśli na wspomnienie komentarza goprowca 
gdzieś w Beskidzie Żywieckim.

Sądecki to takie kapuściane górki. Może i kapuściane, 
ale w kilku miejscach potrafią dać w kość. No i to 
tu było parę moich naj. Najzimniejsza w życiu noc 
w bazie w Złockiem. Najwspanialsze na świecie towa-
rzystwo przy świecach i gitarach w schroniskach na 

Tekst z konkursu
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Hali Łabowskiej i pod Wierchomlą. „Najpierwsiejsze” 
spotkanie z kulturą łemkowską i pierwsze spacery 
z dużym turystycznym plecakiem. (To też najcięższy 
plecak w tej części Europy, który nauczył mnie, że 
alkoholu się nie nosi w góry, tylko wypija w dolinach.)

Dziwny trochę ten Sądecki. Taki trochę pomiędzy 
pustym Niskim, a zatłoczonymi Pieninami i Tatrami. 
Troszkę z aspiracjami do modnych uzdrowisk i nar-
ciarskich kurortów. Ale też taki trochę po drodze. 
Słońce odbija się tu w błyszczących baniach cerkie-
wek, ale też łagodnie ześlizguje po gontach tej naj-
cenniejszej dla mnie. W Powroźniku.

Myśli tutaj są proste, krótkie. Wygładzone? Nie, nie 
muszą robić na nikim wrażenia. Są autentyczne. Tu 
sacrum miesza się z profanum. Staruszka w kwie-
cistej chustce zgorszona zwraca uwagę młodej pie-
gowatej dziewczynie w równie kwiecistej sukience, 
za odkryte w starosądeckim sanktuarium ramio-
na. A niedaleko chłopak z irokezem i wielgachnym 
plecakiem w typie potwór nie plecak, czyści stare 

że komunikacyjnie niektóre części tych terenów są 
wykluczone. Ciągle czeka jeszcze na mnie pasmo 
Dubnego... 

Zaraz skończy się dzisiejsza wędrówka w głąb siebie 
i w głąb Beskidu. Został mocno oswojony, troszkę 
zadeptany, rozjeżdżony. Ale nie przeszkadza mi to. 
Ani jarmarczny melanż pamiątek na deptakach, ani 
przypadkowe wycieczki grup integracyjnych, których 
uczestnicy już jutro nie będą pamiętać, gdzie byli 
i co widzieli zaledwie wczoraj. Góry są dla każdego. 
Czy chcemy obkładać się błotami w SPA, czy taplać 
w bajorku pieszczotliwie i dumnie nazwanym przez 
miejscowe łomnickie dzieciaki Żabolandem. Teraz 
pewnie te urwisy są już dorosłe?

Ja tutaj czuję spokój. I gdy chcę uciec od tłumu, wy-
starczy że odsunę się od głównych popularnych szla-
ków i znowu mogę rozkoszować się przyrodą. Tuk, 
tuk, tuk, tuk. Przy każdym kroku stukają podpiętki 
w rakietach. Mantrują jak staruszek z posieczoną 
zmarszczkami twarzą przed kościółkiem w Tyliczu. 

wojskowe buciory z błota pod 
Szeklerską Bramą.

Spokój. Taki prawdziwy spokój. Głęboki, wynikający 
z kontaktu z naturą i zakotwiczenia w historii. Tej 
dużej szumiącej koronami drzew o wysiedlonych 
wsiach, cnotliwych świętych, odważnych kurierach 
i tej małej. Tej mojej intymnej. Ze wspomnieniami 
większych i mniejszych podróży. 

Powoli schodzę do szosy. Zanim odbierze mnie au-
tem mąż, delektuję się tym spokojem. Trochę szkoda, 

Sprawnie przesuwając palce z paciorka na paciorek. 
Jak stukot kół pociągu wiozącego mnie przed laty do 
Rytra. Wtedy, kiedy miejscowi straszyli mnie jeszcze 
w wagonie wilkami. Wreszcie – jak moje własne zdro-
waśki, kiedy pierwszy raz samodzielnie samochodem 
zjeżdżałam spod platformy w Woli Kroguleckiej do 
Barcic.

Tuk, tuk, tuk. Spokój. To właśnie czuję, odkrywając 
Beskid Sądecki.

Agnieszka Guzik
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Szlak Trzech Schronisk

PARTNER ARTYKUŁU

Propozycja szlaku: © Wiktor Potok
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Wojciech J. Gubała, Łukasz Świętach

Fot. ©Konrad Rogoziński

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

TRASA: 

Pokonasz najlepszy widokowo odcinek 
Pasma Jaworzyny

Zjesz wyborne dania regionalne
w wybranym schronisku na trasie

Możesz zaplanować tę trasę używając 
dobrze zorganizowanej sieci komuni-

kacji publicznej (pociąg i busy) 

Charakter trasy: W jedną stronę

Czas przejścia: 9:15 h

Długość trasy: 29 km

Suma podejść / zejść: 1205 m / 
1400 m

Trudność trasy: Średnio trudna

Szlaki: Zielony, czerwony

Region: Beskid Sądecki, Pasmo Jawo-
rzyny
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© mapa-turystyczna.pl | © autorzy OpenStreetMap
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Złockie
Wieś położona na południowym grzbiecie odchodzą-
cym od Jaworzyny Krynickiej. Według miejscowej 
legendy we wsi niegdyś wydobywano złoto, a teorię tę 
mają potwierdzać notatki Jana Długosza. Dziś znana 
jest głównie dzięki ośrodkom sanatoryjnym i domom 
wczasowym (m.in. Geovita, Kolejarz). 

W Złockiem znajduje się piękna drewniana cerkiew 
z 1872 r. Wzniesiona na planie krzyża, o konstrukcji 
zrębowej. Dach pokryty jest blachą. Uwagę przycią-
gają też rozłożyste lipy przy świątyni.

W górnej części wsi znajduje się ewenement geolo-
giczny – mofety. To miejsca suchych ekshalacji dwu-
tlenku węgla pochodzące z wnętrza ziemi. Odkryte 
oficjalnie w 1938 roku stały się pomnikiem przyrody 
nieożywionej. Z czasem zostały udostępnione tury-
stom.

Jaworzyna Krynicka

Na Jaworzynie Krynickiej mieści się jeden z najwięk-
szych ośrodków narciarskich w Beskidach. Na szczyt 
można wyjechać koleją gondolową, która pokonuje 
dystans 2211 m. Kolej zimą obsługuje narciarzy, zaś 
latem – turystów pieszych i rowerzystów. Dla tych 
ostatnich przygotowano specjalne trasy zjazdowe. 
Dla wszystkich natomiast na szczycie dostępne jest 
kilka restauracji, które oferują zarówno smakowite 
dania, jaki i leniwy relaks na leżakach przed dalszą 
wędrówką.

Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Ciekawostka 
przyrodnicza

Z Beskidu Sądeckiego widać trzy najwyższe szczyty 
(Gerlach, Łomnica i Lodowy Szczyt - leżące na terenie 
Tatr) Europy Środkowo wschodniej, które jako jedyne 
góry w Europie, zaraz po Alpach posiadają unikalny 
alpejski charakter. Co warto dodać znajdują się one 
na terenie Karpat, które stanowią potężny łańcuch 

górski położony na terytorium 8 państw o długości 
1500 km i powierzchni aż 190 tys. km2. Długość Tatr 
to zaledwie 57 km, lecz ich wyjątkowe ukształtowa-
nie, bogactwo flory i fauny, a także piękne widoki, 
sprawiają, że z roku na rok góry te są coraz chętniej 
odwiedzane przez turystów z całego świata.

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Runek (1080 m n.p.m.)
Zwornikowy szczyt, z którego na południowy zachód 
odchodzi najdłuższy boczny grzbiet Pasma Jaworzy-
ny, a który przez Jaworzynkę i Pustą Wielką opada do 
doliny Popradu w rejonie Żegiestowa. Do niedawna 
Runek był całkowicie zalesiony, jednak w ostatnich 
latach część lasu została wycięta, dzięki czemu od-
słonił się rozległy widok na okoliczne pasma górskie 
i na Tatry. 

Nieopodal szczytu do 1934 r. funkcjonował schron 
turystyczny „Zochna”. Niestety, przez nieostrożność 
robotników budujących schronisko na Jaworzynie 
Krynickiej budynek całkowicie spłonął i nigdy nie 
został odbudowany. 

Schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej im. Józefa Piłsudskiego

Położone na wysokości ok. 1050 m n.p.m. na pół-
nocno-wschodnim zboczu Jaworzyny Krynickiej. 
Pierwsze schronisko pod szczytem powstało już w 
1934 r. Gościli w nim m.in. księżna holenderska Ju-
liana i Jan Kiepura. Niestety, w czasie wojny zostało 
spalone przez Niemców. Po wojnie wybudowano tu 
schron „Sarenka”, który służył turystom do lat 60. 
XX w. W latach 1960-1967 schronisko odbudowano, 
a ostateczny kształt zyskało w 1997 r. 

Obecnie dysponuje ponad 40 miejscami noclego-
wymi oraz dużą jadalnią. Mieści się w nim również 
muzeum turystyki górskiej PTTK.

Ze schroniska rozpościera się przepiękna panorama 
na Beskid Niski wraz z Busovem, jego najwyższym 
szczytem, znajdującym się już po słowackiej stronie. 
Wyjątkowo malownicze są oglądane z okien schro-
niska wschody słońca. 

Fot. ©Konrad Rogoziński12



Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Schronisko PTTK na Hali Łabow-
skiej im. Władysława Stendery
Schronisko położone na wysokości 1061 m n.p.m. 
na dawnej hali pasterskiej. Przed wojną na Hali Ła-
bowskiej znajdował się domek myśliwski dawnego 
właściciela – hrabiego Adama Stadnickiego. Spalili go 
partyzanci podczas II wojny światowej, gdyż z domku 
tego korzystali niemieccy żołnierze. Od 1953 r. uru-
chomiono tu schron turystyczny, do którego w kolej-
nych latach dobudowywano kolejne pomieszczenia. 
Liczne dobudowy wpłynęły na niespójność architek-
toniczną budynku, więc w latach 70. XX w. nastąpiła 
jego przebudowa według projektu architekta mgr inż. 
Władysława Pawlicy. Obecnie schronisko dysponuje 
60 miejscami noclegowymi i jest bardzo przyjazne tu-
rystom. Otwartość gospodarzy umożliwia organiza-
cję wielu zlotów turystycznych, m.in. zlot miłośników 
Głównego Szlaku Beskidzkiego czy Turystyczny Zlot 
im. mjra Juliana Zubka „Tatara”, znanego dowódcy 
AK działającego na tym terenie.

Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Wierch nad Kamieniem (1084 m 
n.p.m.)
Rozłożysty szczyt w głównym grzbiecie Pasma Ja-
worzyny Krynickiej między Halą Łabowską a Halą 
Pisaną. Całkowicie zalesiony. W górnej części stro-
mego północnego stoku znajduje się największa w Be-
skidzie Sądeckim osuwiskowa Jaskinia Niedźwiedzia 
o długości 611 m. Jej nazwa pochodzi od szkieletu 
niedźwiedzia, który znaleźli tu jej pierwsi odkrywcy. 
W jaskini brak nacieków. Jest całorocznie zamieszka-
na przez nietoperze: podkowca małego, nocka dużego 
i gacka wielkouchego. W lesie odnaleźć można skalne 
ostańce, z których największym (20 m) jest Czarci 
Kamień. Dotrzeć do niego można oznakowaną ścież-
ką odchodzącą od czerwonego szlaku.

Hala Pisana
Hala położona na wysokości 1044 m n.p.m. Dosko-
nałe miejsce widokowe. Nieopodal szczytu, w miej-
scu śmierci żołnierza AK, Adama Kondolewicza, ps. 

„Błysk”, stoi dziś pomnik.

Jaworzyna Kokuszczańska
Swoją nazwę zawdzięcza hali pasterskiej Jaworzy-
na, na której dawniej były duże łąki, pastwiska oraz 
pola uprawne, a także wsi Kokuszka nad którą się 
wznosi. Na szczycie znajduje się kamienna kapliczka, 
krzyż i niewielki murowany ołtarz. W okolicach hali 
znajduje się niewielka jaskinia typu osuwiskowego 

“Jaskinia w Urwisku”

Fot. © Wojciech J. Gubała

Fot. © Łukasz Świętach

Fot. © Łukasz Świętach
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Schronisko Cyrla
Prywatne schronisko położone niedaleko Makowicy 
na wysokości 844 m n.p.m. Przebudowane z byłego 
budynku gospodarczego. Oficjalnie otwarte w 2001 r. 
Posiada 35 miejsc noclegowych oraz pole namiotowe. 
Miejsce szczególnie popularne wśród mieszkańców 
z Nowego Sącza i okolic. Dobrze oznaczone dojście 
do schroniska, piękne panoramy na trasie i wspaniała 
kuchnia sprawiają, że miejsce to nieustannie tętni 
turystycznym życiem.

Rytro
Malownicza wieś gminna położona w Dolinie Popra-
du. W jej skład wchodzą sołectwa: Roztoka Ryterska, 
Obłazy Ryterskie, Sucha Struga i Życzanów. Rytro 
znane jest głównie z ruin średniowiecznego zamku 
z przełomu XIII i XIV wieku, elektrowni wiatrowej 
i książki Marii Kownackiej „Rogaś z doliny Roztoki”. 

W okresie letnim funkcjonuje tutaj Park Linowy AB-
landia składający się z lin, platform czy drabinek 
rozpiętych na różnych wysokościach między drzewa-
mi. Do wyboru mamy kilka tras, o zróżnicowanym 
stopniu trudności, a więc jest to miejsce skierowane 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Gminny Park Ekologiczny - niedaleko parku lino-
wego ABlandia znajduje się miejsce z wyjątkowymi 
stanowiskami flory i fauny która jest charakterystycz-
na dla terenów podmokłych w górach. Dla turystów 
wyznaczono tutaj specjalną ścieżkę przyrodniczą 
wraz z czterema przystankami na których postawio-
no tablice informacyjne.

Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński16



Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass 
 – aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na 
www.compass.krakow.pl
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Szlak Łącki
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17.75 km · 6:05 h

Propozycja trasy: © Wiktor Potok
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Paweł Mucha

Fot. ©Konrad Rogoziński

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

TRASA: 

Trasę zaczynasz w Łącku Beskidzie Wy-
spowym, przekraczając Dunajec wcho-

dzisz w Beskid Sądecki

Z każdym kilometrem jesteś coraz bli-
żej Tatr mijając wspaniałe punkty wido-

kowe

Zwieńczeniem wycieczki jest wieża wi-
dokowa na Koziarzu z jedną z najlep-
szych panoram w Beskidzie Sądeckim,

Charakter trasy: Odcinek dwu-
stronny

Czas przejścia: 6:30 h

Długość trasy: 17,7 km

Suma podejść / zejść: 978 m / 
978 m

Trudność trasy: Łatwa

Szlaki: Żółty

Region: Początek w Beskidzie Wyspo-
wym, większość w Beskidzie Sądeckim 
w Paśmie Radziejowej
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Łącko

Duża wieś gminna położona nad Dunajcem, na gra-
nicy Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Gor-
ców. Kiedyś poszukiwano tu złota i oleju skalnego. 
Dzisiaj to stolica sądeckiego sadownictwa. Najważ-
niejszym wydarzeniem w Łącku jest Święto Kwitną-
cej Jabłoni, organizowane corocznie od 1947 r. To 
święto sadowników oraz kultury i folkloru białych 
górali. Wieś słynie również z łąckiej śliwowicy – moc-
nego trunku alkoholowego (70%), produkowanego 
w tradycyjny sposób. To właśnie stąd wyruszymy 
na Koziarz.

Fot. © Paweł Mucha

Ciekawostka:
Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku to cykliczne święto sa-
downictwa oraz kultury i bogatego folkloru Sądecczyzny. 
Odbywa się na początku maja od 1947 r. Niestety, ze wzglę-
du na epidemię koronawirusa, od 2 lat rozmach święta zo-
stał znacznie ograniczony. Odprawiana jest natomiast msza 
święta w intencji rolników i sadowników oraz wszystkich 
mieszkańców gminy Łącko. 

Wyjątkowe położenie Łącka na granicy Beskidu Sądec-
kiego i Beskidu Wyspowego wyróżnia je pod względem 
łagodnego klimatu. Miejscowość jest otoczona rozległymi 
wzgórzami z południową wystawą, dzięki czemu panują 
tutaj idealne warunki do uprawy drzew owocowych (ja-
błoni, śliw, grusz). Nic więc dziwnego, że lokalne świę-
to sadownictwa gromadzi turystów z całej Polski, którzy 
oprócz podziwiania lokalnych artystów mają szansę doce-
nić smaki regionalnych potraw i zasłuchać się w muzyce 
górali białych.
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W drodze na Koziarz mijamy kolejno Cebulówkę (738 
m n.p.m.)  i Okrąglicę (767 m n.p.m.), są to bezleśne 
szczyty, zajęte przez pola uprawne, łąki oraz zabudo-
wania miejscowej ludności Łącka, Brzyny i Zarzecza. 
Zatem szlak ten jest niezwykle widokowy, nie tylko 
jeśli chodzi o panoramy górskie. Możemy zaobserwo-
wać tu, coraz bardziej rzadki w Beskidzie Sądeckim, 
widok kop siana gdyż w dolinach koszenie tradycyjne 
powoli zastępują maszyny.

Panorama z wieży widokowej na Koziarzu w kierunku północno-zachodnim na Gorce i Beskid Wyspowy
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Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński Fot. ©Konrad Rogoziński
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Nowa Góra 
902 m n.p.m.

Bujaczy Wierch 
1947 m n.p.m.

Łomnica 
2634 m n.p.m.

Durny Szczyt 
2623 m n.p.m.

Koziarz (943 m n.p.m.) 
– wieża widokowa
Do niedawna położony w paśmie Radziejowej Ko-
ziarz był mało znanym szczytem. Sytuacja zmieniła 
się w 2015 r., gdy w ramach projektu „Enklawa ak-
tywnego wypoczynku w sercu Gorców” zbudowano 
4 wieże widokowe w gminie Ochotnica. Jedna z nich 
stanęła na Koziarzu, co przy dobrej pogodzie za-

pewnia doskonałe widoki na Ziemię Sądecką, Gorce 
i Tatry. Schody na wieżę i taras zostały zabudowane, 
zdecydowanie poprawia to poczucie bezpieczeństwa 
u osób z lękiem wysokości oraz osób początkujących. 
W okolicy wyznaczono także nowe szlaki piesze, ro-
werowe i narciarskie. 

Baranie Rogi 
2526 m n.p.m.

Macelak 
857 m n.p.m.
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Baranie Rogi 
2526 m n.p.m.

Lodowy Szczyt 
2627 m n.p.m.

Gerlach 
2654 m n.p.m.

Hawrań 
2152 m n.p.m

Wysoka 
2547 m n.p.m.

Rysy 
2501 m n.p.m.

Mięguszowieckie 
Szczyty

2438 m n.p.m.

Macelak 
857 m n.p.m. Flaki 

810 m n.p.m.

Fot. ©Konrad Rogoziński 27



Granicą Beskidów
Sądeckiego i Niskiego
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Propozycja trasy : © Konrad Rogoziński
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

Zobacz trasę w aplikacji
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Dlaczego warto wybrać się tą 
trasą?

Łagodny, mało wymagający szlak dla 
rodzin z dziećmi

Jedna z lepszych tras widokowych 
w regionie

Mnóstwo miejsc na piknik z możliwo-
ścią spróbowania wyrobów regional-

nych u celu trasy

TRASA: 

Charakter trasy: Odcinek dwu-
stronny

Czas przejścia: 5:30 h

Długość trasy: 16.5 km

Suma podejść / zejść: 508 m / 
508 m

Trudność trasy: Bardzo łatwa

Szlaki: Czerwony, niebieski, droga 
gruntowa poza szlakiem

Region: Grzbiet graniczny Beskidu Ni-
skiego i Sądeckiego
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Widoki? Jedne z lepszych w okolicy!

Propozycja tej ponad 16-kilometrowej trasy na po-
graniczu Beskidu Sądeckiego i Niskiego w moim wy-
daniu ma bardziej charakter spokojnego fotograficz-
nego spaceru niż klasycznej trasy pieszej. Niemniej 
nawet podczas tak stosunkowo krótkiego odcinka 
doznamy wiele radości, szczególnie tych wizualnych, 
ponieważ zdecydowana większość trasy prowadzi 
pięknymi, odsłoniętymi łąkami (niegdyś halami) na 
pograniczu linii lasu, zaś w kilku miejscach niskimi 

“połoninami” widokowymi przypominającymi nieco 
te bieszczadzkie. Pomimo że najwyższym punktem 
będzie jedynie 742 m n.p.m., odsłonięty charakter 
przebiegu trasy sprawia, że to jeden z najlepszych 
pomysłów na popołudniowy, długi, widokowy spacer 
z aparatem, z rodziną lub z psem. Również rowerzyści 
MTB docenią ten odcinek - jest łagodnie, a trasa pro-
wadzi na zmianę ubitą drogą gruntową i przez trawę.

No to w drogę!

Ze względu na logistykę trasa wiedzie tam i z po-
wrotem tym samym szlakiem. Samochód najlepiej 
zostawić na parkingu na granicy za Muszynką. Moż-
na też pokusić się na dotarcie do centrum Muszynki 
komunikacją publiczną z Krynicy-Zdroju lub Mu-
szyny i pokonanie kilometra do parkingu. Dalej już 
za wskazanym szlakiem z zejściem do Tylicza, skąd 
można wrócić busem do Krynicy-Zdroju lub Muszy-
ny. Busy kursują z częstotliwością raz na 1-1,5 godziny 
w dni powszednie, w weekendy jest ich o połowę 
mniej. 

Zaczynamy na Przełęczy Tylickiej (słow. Kurovské 
sedlo) 683 m n.p.m., która jest zarówno granicą pań-
stwa jak i granicą Beskidu Sądeckiego i Niskiego. 
Bardziej dociekliwi mogliby zarzucić argument na 
rzecz poprawności geograficznej, że przecież całość 
trasy przebiega przez Beskid Niskim, nie Sądecki. 
Owszem, ale w znakomitej większości z widokiem na 
Beskid Sądecki i Tylicz, czyli ramach dopuszczalnych 
przez nas odstępstw terytorialnych “okolic Beskidu 
Sądeckiego”.

Początkowe kilkaset metrów nie jest zbyt zachęcające: 
wąską przecinką przedzieramy się w gąszczu krzaków, 
raz po raz mijając słupki graniczne. Podążamy więc 
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Fot. © Konrad Rogoziński

Widok z odcinka w połowie trasy na dolinę Muszynki w stronę Tylicza
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Niby połoniny

Idąc dalej w  kierunku zachodnim, wkraczamy 
w świat “połonin”. Oczywiście w rozumieniu geo-
logicznym, poza aspektem wizualnym nie mają one 
wiele wspólnego z połoninami rozciągającymi się na 
wysokościach ponad 1000 m n.p.m. charakteryzują-
cymi się skąpą roślinnością o specyficznym składzie 
gatunkowym. Niemniej mi od zawsze te rozłożyste, 
łagodne wzgórza tej części naszego regionu właśnie 
je przypominały.

Ściśle rolniczy i pasterski charakter od setek lat był 
właściwą cechą dla tego regionu. Jego piętno do dziś 
można zauważyć gołym okiem w terenie: granice 
pomiędzy kultywowanym wypasem bydła i uprawą 
roli a linią lasu na granicy państwa. Po polskiej stro-
nie z wsi i miejscowości pola uprawne i pastwiska 
dochodziły do samego grzbietu góry, po słowackiej 
zaś zachowało się więcej lasów. Dzięki temu od pew-
nego momentu na naszej trasie mamy dziś możliwość 
podziwiania spektakularnej panoramy Tatr górującej 
nad Tyliczem. Czy akurat będzie je widać podczas 
wycieczki, zależy od wielu czynników z zachmurze-
niem i przejrzystością powietrza na czele. Nie jest to 

czerwonym szlakiem granicznym, będącym frag-
mentem Szlaku Konfederatów Barskich. Po kilkuset 
metrach robi się znacznie przyjemniej, wchodzimy na 
rozległą polanę, ale na interesujące panoramy przyj-
dzie jeszcze poczekać. Po kolejnych kilkuset metrach 
docieramy nad Petrovą, wieś położoną u podnóża 
Lackowej - najwyższego szczytu Beskidu Niskiego 
po polskiej stronie (997 m .n.p.m.). Widok jest prze-
piękny, a znaczne przewyższenia tej części Beskidu 
Niskiego tworzą przepastne doliny, co w efekcie daje 
niesamowite ukształtowanie terenu.
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Góra Łan 

Jej szeroki wierzchołek, na którym stoi leciwy, be-
tonowy drogowskaz, wieńczy tę część naszej trasy. 
Zobaczymy stąd Tatry oraz widok rozłożyście ulo-
kowanego Tylicza w przepięknej dolinie Muszynki 
z pewnością zadowoli nawet wymagających obser-
watorów.

Jeszcze niedawno hulał tu tylko wiatr, obecnie to 
prywatny teren zagospodarowywany pod kątem in-
frastruktury turystycznej w stylu eko i slow. Powstała 
już bacówka, która w sezonie letnim będzie cieszyć 
oko widokiem wypasanych owiec, a kubki smakowe 
lokalnymi wyrobami. Teren jest łatwo dostępny z Ty-
licza. Ponadto planuje się tu trasy rowerowe i konne, 
a zimą narciarskie dla biegówek i skiturów. Dziś od-
wiedzając to miejsce, należy pamiętać, iż jest to teren 
prywatny. O ile właściciele są wyrozumiali i gościnni, 
należy uważać na psy pasterskie, które potrafią bar-
dzo obowiązkowo podejść do swoich zadań.

Położona poniżej, bliżej centrum Farma Lama, której 
własnością jest góra Łan oprócz miejsc noclegowych 
posiada własną stadninę i mini-zoo. Udostępnio-
na do zwiedzania cieszy zarówno mieszkańców, jak 
i turystów. 

jednak widok rzadki i przy odrobinie szczęścia po-
winniśmy być świadkami tego górskiego widowiska.

Po drodze wchodzimy na chwilę do lasu, by dotrzeć 
do sporej przecinki, skąd rozciąga się piękna pano-
rama na Lackową oraz położoną w dolinie słowacką 
wieś Fricka. To dobre miejsce na odpoczynek i nasy-
cenie sie widokiem tej urokliwie położonej miejsco-
wości niemal na końcu świata. Idąc dalej w stronę 
Dzielca (792 m n.p.m.), przechodzimy przez Beskid 
(683 m n.p.m.), by po kilku minutach dotrzeć do 
skrzyżowania ze szlakiem niebieskim, Za jego zna-
kami podążymy w stronę Tylicza. Po paruset metrach 
docieramy do rozdroża z drogą gruntową prowadzą-
cą na łagodny, rozłożysty szczyt Łan (742 m n.p.m.), 
który będzie zarówno naszym punktem docelowym, 
jak i najwyższym szczytem na naszej trasie. 
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Fot. ©Konrad Rogoziński

Powrót na wschód przy zachodzie 

Wycieczkę najlepiej zaplanować tak, by na powrocie 
móc cieszyć oko widokiem schodzącego coraz niżej 
na widnokręgu słońca. To także ten moment, gdy 
nasz sprzęt fotograficzny powinien być stale pod ręką. 
Przyjemne ciepłe światło muskające łagodne wzgórza 
wspaniale wydobywa teksturę terenu, tworząc iście 
bajkową scenerię.

Życzę zatem pogody i światła, byście mogli się prze-
konać, że te 6 godzin w terenie na zaproponowanej 
przeze mnie trasie nie było czasem zmarnowanym. 
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Wstęp © Zuzanna Długosz,
Zarys historyczny: © Marek Pisiewicz

Zdjęcie: © Konrad Rogoziński

Czy dwa lata temu ktoś z nas wyobrażał sobie, że: 
 

- będzie w stanie tak długo zostać w domu,
- tak szybko i sprawnie odnajdzie się w strefie online,
- samodzielnie założy profil zaufany, zakupy online 
staną się oczywistością, a ogromną ilość spraw zała-
twi przez telefon,

- i wreszcie - że z taką radością pójdzie do lasu, na 
rodzinną wycieczkę w góry?

Zobacz więcej

Wydaje się, że czas, jaki nastał, jeszcze mocniej inspiruje nas do jeszcze pełniejszego stoso-
wania w praktyce mądrości życiowej: „Ograniczenia są twórcze”.

Góry moje łaskawe dla rosnącej rzeszy fanów stały 
się namiastką normalności. Dla części z nas w ciągu 
ostatniego roku były one odkryciem, ktoś zagłębił 
się we własnych doświadczeniach i wrócił w nie po 
latach, a może ktoś doszedł do punktu poszukiwania 
nowych inspiracji i znalazł je właśnie w górach?

Dla każdego natomiast, kto jest ciekawy świata i szu-
ka wyzwań sam dla siebie, dzisiaj chcę zaprezentować 

Korona pasuje każdemu
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On też sfinansował wykonanie tej odznaki.

Kolejnym etapem było oznakowaniem szczytów 
w terenie. Pomoc zaproponowała kol. Małgorzata 
Borsukowska-Stefaniczek, przewodnicząca koła zna-
karzy naszego oddziału. Ze względu na ograniczone 
możliwości finansowe znakowanie szczytów odbywa 
się sukcesywnie. Wymaga to także dużego wysiłku 
i pracy, bo niektóre szczyty są w trudnym terenie.
Zanim szczyty Korony Beskidu Sądeckiego zostały 
oznaczone żółtymi tabliczkami, opisano je zafolio-
wanymi napisami (pomysł kol. Marka Pisiewicza), 
aby uniknąć pomyłek na początku w zdobywaniu 
poszczególnych wierzchołków. W sumie oznaczono 
21 szczytów w Paśmie Radziejowej i 14 w Paśmie 
Jaworzyny Krynickiej, w tym 8 szczytów trudnych, 
gdzie  trudność mierzona w sposobie dotarcia do nich. 

Dla ułatwienia w dotarciu do szczytów w regulaminie 
umieszczono także GPS-y poszczególnych szczytów. 
Uwagi turystów odnośnie trudności w dotarciu do 
niektórych wierzchołków sprawiły, iż w 2020 roku 
na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej 
Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu dzięki ko. 
Markowi Pisiewiczowi pojawiłu się opisy dojścia do 
nich. Aby można było weryfikować odznakę, wyko-
nano pieczątkę z wizerunkiem blachy.

Z inicjatywy kol. Anny Tobiasz (nauczycielka - prze-
wodnicząca koła SKKT przy Zespole Szkół nr 1 w No-
wym Sączu) i kol. Władysława Żebraka (nauczycie-
la tej samej szkoły oraz członka Zarządu Oddziału 
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu) oraz pomocy i wy-
konaniu przez członków Szkolnego Koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego „Na szlaku” z tejże szkoły stwo-
rzone zostały książeczki Korony Beskidu Sądeckiego. 
Dzięki tej inicjatywie dokumentacja zdobywanych 
szczytów stała się znacznie prostsza, a dodatkowo 
stanowi sympatyczną pamiątkę dla turystów zdo-
bywających tę koronę. Druk książeczki sfinansował 
zarząd oddziału.

Odznakę Korona Beskidu Sądeckiego. Korona, czyli 
pożądane przez turystów pieszych, potwierdzenie 
zdobycia konkretnych szczytów zarówno w paśmie 
Radziejowej, jak i Jaworzyny. Została przygotowana 
przez oddział PTTK „Beskid” Nowy Sącz. Aby ją 
zdobyć, należy wejść na 35 szczytów i potwierdzić 
to zdjęciem lub pieczątką w książeczce. To mocno 
rozpowszechniony system certyfikacji w  górsko-

-turystycznym świecie. Szeroko znana jest odznaka 
GOT: zbieranie punktów przypisanych do kolejnym 
tras i zbieranie potwierdzeń. Na wielu plecakach spo-
tykanych na szlakach widnieją małe i duże Górskie 
Odznaki Turystyczne.

Idzie nowe

Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego jest tym bar-
dziej innowacyjna i ciekawa, że jedynie część szczy-
tów znajduje się w głównym grzbiecie i do niektórych 
doprowadzi nas szlak pieszy. Książeczkę do potwier-
dzeń można nabyć w nowosądeckim oddziale PTTK 
(Rynek 9). Po zdobyciu wszystkich wymaganych 
szczytów książeczkę należy dostarczyć do oddziału 
i poczekać na weryfikację. Kolejnym krokiem jest 
jej przypięcie do plecaka i rozkoszowanie się z osią-
gniętego celu!

Ojcowie i matki Sądeckiej Korony

W związku z przypadającym w 2014 roku 60-leciem 
Terenowego Referatu Weryfikacyjnego w Oddziale 
PTTK „Beskid” w Nowym Sączu przodownicy tu-
rystyki górskiej PTTK  zaproponowali  Zarządowi  
KTG  powstanie odznaki Korona Beskidu Sądeckiego.  
Nasz Oddział nie miał swoich odznak regionalnych, 
więc pomysł uznano za ciekawą propozycję reklamu-
jącą go i zarazem zachęcającą do poznania Beskidu 
Sądeckiego. Wystosowaliśmy pismo do Zarządu Od-
działu PTTK „Beskid” w Nowym Sączu o uchwalenie 
i sfinansowanie naszego projektu.

Głównym pomysłodawcą był kol. Marek Pisiewicz, 
który opracował regulamin, ustanowił 35 szczytów 
(powyżej 1000 m n.p.m.), które w ramach tej odznaki 
trzeba zdobyć. 

Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Adama Sob-
czyka przyjął uchwałę z 16.06.2014 r. o powstaniu 
nowej odznaki Korona Beskidu Sądeckiego i jej re-
gulaminie. Prace nad projektem odznaczenia, zostały 
powierzone koledze Edwardowi Storchowi (plastyk).  
Z kilku propozycji kol. Edward Storch wykonał grafi-
kę odznaki ostatecznie przez Zarząd zaakceptowany. 
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Założony przez niego klub zrzesza tysiące osób, dając 
możliwość zdobywania odznak przypisanych do 35 
koron górskich. Świetnie zaprojektowane odznaki to 
doskonała pamiątka po włożonym trudzie w  licz-
ne wycieczki górskie. I nie ma obaw, że na kolejne 
wyprawy zabraknie nam pomysłów - do zdobycia 
mamy aż 448 szczytów, oczywiście, nie wszystkie są 
wymagane, a wybór zależy od nas. 

Regulamin przystąpienia do klubu jest bardzo prosty: 
oprócz niewielkiej opłaty za pakiet startowy (2 ksią-
żeczki i odznaka klubowicza) do klubu może dołą-
czyć każdy, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. 

Jedynym oczywistym warunkiem jest to, aby każda 
osoba w mniejszym lub większym stopniu darzyła 
miłością góry. 

Również weryfikacja jest bardzo prosta - wystarczą 
zdjęcia, pieczątki lub kopie pieczątek z innych ksią-
żeczek. Dodatkowo klub oferuje specjalne oferty dla 
dzieci, par czy małżeństw. 

Po ciekawe wpisy, porady i informacje można sięgać 
do facebookowej grupy pod nazwą Klub KZKG RP. 
Warto odwiedzić również stronę internetową www.
koronygor.pl, gdzie znajduje się dokładny regulamin.

Klub Zdobywców Koron 
Górskich RP

#KZKGRP #klub #koronyGór

Tekst: © Wiktor Potok
Zdjęcie w tle: © Konrad Rogoziński

Archiwum Mirosława Surmacza

Dołącz do klubu!
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Mirosław Surmacz

Miłośnik i populary-
zator górskich wę-
drówek, twórca i za-
łożyciel klubu KZKG 
RP - największego 
i  najlepiej przygo-
towanego projektu 
w Polsce pod wzglę-

dem formalnym i merytorycznym. Od ponad 5 
lat nieustannie wspiera regionalną turystykę, 
także w Beskidzie Sądeckim. 
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Wywiad: © Wiktor Potok
Zdjęcia: © Tomasz Habdas

Witajcie! 

Z tej strony Tomek Habdas. Większość z was koja-
rzy mnie zapewne z mediów społecznościowych. To 
tam stworzyłem projekt W Szczytowej Formie, chcąc 
podzielić się ze światem swoją pasją do gór lub też 
kogoś nią zarazić. Ale jak to się wszystko zaczęło? 
Moja miłość do gór zrodziła się w dzieciństwie, gdy 
jako mały chłopiec wraz z tatą zdobywaliśmy szczyty 
w Beskidzie Żywieckim. (...) Teraz odkryłem piękno 
wszystkich gór, niezależnie czy są to Beskidy, Tatry 
czy Alpy. Każde kocham tak samo. Mimo iż na co 

dzień mieszkam w Warszawie, staram się być w nich 
jak najczęściej. 

W zeszłym roku udało mi się przejść Główny Szlak 
Beskidzki. Wraz z magazynem Odkryj Beskid Są-
decki chcę wam przedstawić w kolejnym wydaniu 
jak wyglądały przygotowania. GSB zajęło mi 20 
dni i chociaż to ponad 500 km w nogach, okres ten 
wspominam bardzo dobrze. Doświadczenie i wiedza 
którą nabyłem, chciałbym przekazać innym. A więc 
zapraszam!    

#wywiad #GSB #TomaszHabdas #blog

Ludzie gór
W Szczytowej Formie

#LudzieGór
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Oczywiście, wstępnie planowałem że wyruszę na 
GSB na początku maja, jednak wtedy najpierw wy-
jechałem do Maroka, później na Islandię, także auto-
matycznie beskidzką wyprawę musiałem przesunąć 
na inny okres. Ostatecznie zaplanowałem start na 
sierpień 2019 roku. I, szczerze mówiąc, nie przej-
mowałem się zbytnio wysokimi temperaturami.  
Bardziej zajmowało mnie wygospodarowanie tych 
trzech tygodni.

No właśnie. Jak udało Ci się zaplanować każdy 
dzień?

Udało mi się pokonać GSB w trzy tygodnie, choć 
pierwotnie zakładałem, że będę potrzebować około 
28 dni. Pamiętam, że w trakcie planowania trasy nad 
mapami i przewodnikami zacząłem rozpisywać te 
wszystkie dni. Wtedy faktycznie wyszło 25, z tym że 
planowałem co 3-4 dni przerwę, by w te dni odpo-
cząć lub zrobić zakupy w mieście. W rzeczywistości 
okazało się, że dłuższy odpoczynek nie jest mi w ogó-
le potrzebny. Ostatecznie ponad 500 km przeszedłem 
w 20 dni i powiem Ci, że mógłbym to zrobić jeszcze 
szybciej, lecz podczas jednego dnia byłem zmuszony 
przeczekać fatalną pogodę. Początkowo planowałem 
też, że w niektóre dni będę iść po 15 km, ale i tutaj 
okazało się, że całkiem dobrze się idzie te 25 km 

Tomasz Habdas

Ekonomista, promotor turystyki górskiej, 
właściciel firmy Liczby na Talerzu, 

doradca indywidualny

Wiktor Potok: Tomek, skąd w ogóle pomysł na 
Główny Szlak Beskidzki?

Tomasz Habdas: Myślałem nad tym już od dłuższego 
czasu, pierwsza myśl pojawiła się, gdy kończyłem 
studia, jednak wtedy byłem na takim etapie, że nie 
chciałem tego robić sam. Próbowałem namówić zna-
jomego, lecz szkoda mu było poświęcać 20 dni urlopu 
na polskie góry, szczególnie na Beskidy. Uznał, że 
skoro jest lato, najlepiej będzie wyjechać gdzieś za 
granicę. A ja z braku towarzystwa zaniechałem tego 
pomysłu. Dopiero jakoś dwa lata temu, będąc wio-
sną w Beskidzie Śląskim, gdy schodziłem z Błatniej 
w stronę Bielska, pomyślałem sobie, że skoro i tak 
chodzę sam po górach, to może by tak w końcu zrobić 
to GSB. To był czas, kiedy byłem w stanie spokojnie 
wygospodarować te 3 tygodnie urlopu, a przy okazji 
odbyć świetną przygodę. I tak po półtora roku udało 
mi się wyruszyć na szlak, a jednocześnie przeprowa-
dzić równolegle akcje charytatywną. Nie był to więc 
spontaniczny pomysł, „chodził on” za mną już od 
dłuższego czasu. 

Przeszedłeś Główny Szlak Beskidzki latem. Nie 
zastanawiałeś się nad tym przejściem porą wiosen-
ną lub jesienną? Ostatnio mamy upalne lata, nie 
obawiałeś się, że nie dasz rady?
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i w zasadzie nie miałem z tym problemu.

A co z kontuzjami? Nie bałeś się że jakaś może prze-
kreślić dalszą wędrówkę, w końcu 25 km dziennie 
to nie tak mało.

Gdzieś z tyłu głowy odczuwałem lekki strach, ale nie 
ukrywajmy, GSB to nie jest szlak w totalnej dziczy 
i w niedalekiej odległości znajdują się zabudowania 
i wioski, a prawie w każdym miejscu na szlaku mamy 
zasięg. Gdyby więc coś mi się stało, zadzwoniłbym po 
pomoc. Ponadto w okresie wakacyjnym dużo osób 
przemierza góry wzdłuż i wszerz, więc myślę, że ktoś 
prędzej czy później by mnie zauważył.

Jak wyglądały Twoje przygotowania do wyprawy? 
Myślę tu o przygotowaniach fizycznych i odpowied-
niej diecie. 

Przyznam, że w zasadzie to jakoś specjalnie się do 
tego przejścia nie przygotowywałem. Gdy jestem 
w  Warszawie, chodzę na siłownię, na basen lub 
biegam. Często jestem w górach. Właściwie jestem 
w ciągłym ruchu, to mi wystarczyło. Diety też nie 
mam, staram się jeść zdrowo i z „głową” na co dzień.

Powiedz coś więcej o samym GSB. Czy pogoda do-
pisała? Nie obawiałeś się wysokich temperatur oraz 
gwałtownych załamań pogody?

Ogólnie miałem ogromne szczęście jeśli chodzi o po-
godę, może dwa dni z tych dwudziestu były desz-
czowe. Jeden z nich przesiedziałem, nigdzie się nie 
ruszając, a drugiego towarzyszyła mi lekka mżawka 
i przejściowe burze. Akurat byłem wtedy w Gorcach 
i podchodziłem pod Turbacz. To był ten sam dzień, 
gdy w Giewont uderzył piorun. By uniknąć burz na 
szlaku, starałem się wychodzić bardzo wcześnie rano. 
Wstawałem więc koło piątej, by na pierwszą lub drugą 
być już w schronisku. Upały przyszły dopiero, gdy 
przemierzałem Beskid Niski. Potrzebowałem wów-
czas znacznie więcej wody, ale idąc głównie przez las, 
byłem w cieniu, więc wysoka temperatura nie była aż 
tak bardzo odczuwalna.

Czy nie obawiałeś się dzikich zwierząt? W końcu 
byłeś sam na szlaku, a jak wiadomo Beskid Niski 
i Bieszczady są terenami bardziej odludnymi. 

Nie bałem się, ale to był właśnie pierwszy moment, 
kiedy zacząłem o tym myśleć. Może nawet jeszcze 
nie w Beskidzie Niskim, ale w Bieszczadach, gdy 
byłem w nadleśnictwie Baligród. Przypomniały mi 

się wtedy wszystkie oglądane na Facebooku filmi-
ki z niedźwiedziami, wilkami, żubrami itd. Byłem 
pewny, że zaraz któreś z nich wyjdzie zza drzew. Ale 
jednak udało się przejść GSB bez zadnych spotkań 
z dziką zwierzyną. 

A jak wyglądał Twój plecak?

Prawdę mówiąc, to już po pierwszym dniu wiedzia-
łem, że za dużo wszystkiego wziąłem. W domu, gdy 
ważyłem plecak, wyszło mi około 14 kg, choć może 
to niedużo w porównaniu do wypraw zagranicznych 
(tam jego waga sięgała nieraz ponad 20 kg). Pierwszy 
dzień, gdy przeszedłem ponad 35 km, szybko zwe-
ryfikował te kilogramy. Oczywiście, plecy i ramiona 
bardzo bolały, ale z czasem przyzwyczajały się do 
ciężaru.

Ciężko by wymieniać ilość rzeczy którą zabrałem, 
ale były to m.in. kije trekkingowe, latarka, apteczka, 
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trzy koszulki na szlak, dwa rodzaje butów, ręcznik 
szybkoschnący, spodnie z odpinanymi nogawkami 
oraz kurtka przeciwdeszczowa, która, jak się okazało, 
nie była mi potrzebna.

Jak wyglądała kwestia noclegu? Rezerwowałeś 
wcześniej miejsca w schroniskach? 

Spałem nie tylko w schroniskach, lecz także w róż-
nych pensjonatach w dolinach. Noclegów szukałem 
przez booking.com właściwie z jednodniowym wy-
przedzeniem.

A gdzie spałeś w Beskidzie Sądeckim?

Ósmego dnia po przejściu pasma Radziejowej, zsze-
dłem do Rytra, mimo iż wcześniej nie mogłem tam 
znaleźć noclegu. Ostatecznie znajomy z mediów spo-
łecznościowych polecił mi jeden nocleg, w którym 
udało mi się zatrzymać. Będąc w Rytrze, musiałem 

też odwiedzić Willę Poprad i skosztować proziaka 
z bryndzą sądecką. To regionalny przysmak, któ-
ry mogę polecić każdemu. Drugi nocleg miałem 
w Krynicy Zdroju. 

Mimo całego trudu na trasie, uwielbiam Beskid 
Sądecki, Halę Łabowską, klimat, który u Was pa-
nuje. Można tu odnaleźć ciszę i spokój. Miło wspo-
minam też odpoczynek na polanie pod Niemcową, 
gdzie czerpałem przyjemność z podziwiania doliny 
Popradu.

Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Było to dla mnie 
wyjątkowe przeżycie i bardzo cenne doświadczenie. 
Do zobaczenia w takim razie na szlaku. Trzymaj 
się!

Więcej na temat GSB znajdziecie na blogu 
Tomka wszczytowejformie.pl
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górkach, jednak im głębiej w las, tym bardziej góry 
zaczęły kusić, ciekawić i fascynować. Z czasem wy-
cieczki robiły się coraz dłuższe, a szczyty widziane 
z domowego podwórka bardziej znajome. Z tego co 
pamiętam, pierwszą „poważną” trasą była wycieczka 
z Gabonia na świętą górę Sądeczan, czyli Przehybę. 
Do dziś jest to jedno z „moich” miejsc, gdzie jeśli 
nie mam za dużo czasu, a chciałbym zebrać my-
śli, odpocząć, poobcować z górami – idę właśnie na 
Przehybę. Obecnie już znacznie mniej korzystam 
z asfaltu, bardziej cenię sobie ścieżki i dukty leśne 
mniej uczęszczane przez stereotypowego turystę.

Wywiad: © Zuzanna Długosz
Zdjęcia: © Archiwum Mariusza Szkaradka

Mariusz Szkaradek 

Pasjonat górskich wędrówek, biegacz, mąż 
i  tata. W 2019 roku w ciągu 14 dni pokonał 
Główny Szlak Beskidzki i uzyskał Diamento-
wą Odznakę PTTK. W 2020 roku pokonał Mały 
Szlak Beskidzki w 3 dni. Wielokrotnie stawał na 
podium biegów górskich oraz ulicznych. Jego 
rekord życiowy w maratonie wynosi 2:49:53.

Zuzanna Długosz: Pamiętasz jak wyglądała Twoja 
pierwsza randka z górami?

Mariusz Szkaradek: Pierwsza randka z górami? To 
chyba zaraz po narodzeniu, gdyż mieszkając w No-
wym Sączu, góry mamy wszędzie i to na wyciągnięcie 
ręki.

Sam odkryłeś miłość do gór, czy jak wielu z nas – 
dzięki rodzicom lub dziadkom? Jaka to była trasa?

Zaczęło się od spacerów z rodzicami po okolicznych 

Ludzie gór
Biegiem przez góry

#wywiad #GSB #MariuszSzkaradek #LudzieGór
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Czy słyszałeś o corocznych jesiennych spotkaniach 
osób które przeszły GSB na Hali Łabowskiej? Jaki 
jest rekord przejścia tej ponad 500 kilometrowej 
trasy? Kto z Sądeczan przeszedł ją najszybciej?

Tak, oczywiście, że słyszałem. Robiąc GSB, obowiąz-
kowym punktem było wpisanie się do Księgi GSB, 
która znajduje się na Hali Łabowskiej. Co ciekawe, 
schronisko znajduje się idealnie w połowie dystansu. 
2020 rok był wyjątkowy pod względem popularności 
GSB. Ilość osób, które go pokonały, była imponująca. 
Silny wpływ na to miała pandemia i ludzka chęć wy-
rwania się z domu. Rekord trasy należy do biegacza 
(a jakże!) Romana Ficka i wynosi 107 h 25 min. Nam 

– z kolegą Piotrkiem Mrozem – udało się pokonać tę 
trasę pieszo w 14 dni. Oficjalnie jesteśmy pierwszymi 
osobami z Nowego Sącza, które otrzymały za ten 
wyczyn Diamentową Odznakę GSB przyznawaną 
przez PTTK. 

Jak według Ciebie niezdecydowanych (albo nie-
znających gór) można przekonać do słów poety: 
w górach jest wszystko co kocham? 

Najlepiej, żeby poszli ze mną na wycieczkę. A tak 
naprawdę to kwestia czasu. Na każdego przyjdzie 
pora, kiedy sam odkryje tę magię. Jedni wcześniej, 

Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?

Zdecydowanie. Miłość, która obecnie jest jak ognisty 
romans. Góry dają mi dużo pozytywnej energii, którą 
staram się zarażać na co dzień.

W jakim momencie w górach czujesz się najlepiej?

Kiedy w nogach mam już kilkanaście kilometrów, 
jestem na polanie, gdzie bez pośpiechu mogę usiąść 
i wypić kawę. To także ulubiony moment każdej wę-
drówki, chwila, w której mogę podziwiać okoliczne 
góry, doliny, wioski lub miasta. Lubię później wracać 
myślami do tych chwil, szczególnie w momentach 
kiedy nie ma warunków do uprawiania turystyki. 

Czy po przejściu GSB inaczej patrzysz na górską 
wędrówkę?

Zdecydowanie. Kiedyś głównym celem wędrówki 
było szybkie pokonanie trasy z punktu A do punktu 
B. Idąc głównym szlakiem beskidzkim, uświadomi-
łem sobie, za co kocham góry. Za wolność, wspaniałe 
widoki, obcowanie z naturą, rozmowy na szlaku z 
przypadkowymi ludźmi oraz celebrowanie wszyst-
kich tych chwil. Dodatkowo też doceniłem chodzenie 
po górach – dotychczas istniało tylko bieganie. 
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drudzy później. Jedno jest pewne: kto raz spróbuje, 
ciężko mu się będzie z górami rozstać.

Gdy słyszysz: „góry”, czujesz...

Wolność, przygodę i czas, który jakby stanął w miej-
scu.

Jesteś II wiceprezesem stowarzyszenie Visegrad 
Maraton Rytro. Czym zajmuje się ta organizacja?

Tak. Początkiem 2020 roku decyzją członków Stowa-
rzyszenia zostałem wybrany na wiceprezesa Zarządu. 
Nasze stowarzyszenie jest organizatorem 7 imprez 
biegowych w Rytrze. Poprzez biegi promujemy Rytro, 
ale także nasz kochany Beskid Sądecki. Na nasze 
imprezy przyjeżdżają ludzie z całej Polski, ale coraz 
częściej także i zza granicy. Przyświeca nam mot-
to: „Robić takie biegi, w których sami chcielibyśmy 
wystartować”. Trasy biegów staramy się prowadzić 
tak, by pokazać najpiękniejsze zakątki naszej małej 
ojczyzny. Ludzie to doceniają i często wracają co 
roku – to nas napędza do działania.

Jaka jest Wasza najliczniejsza impreza?

To Bieg Wierchami, rozgrywany dotychczas na 3 
dystansach: Corno Owca (11 km), Waligóra (30 km) 
oraz Visegrad Ultra (58 km). Niestety w 2020 roku po 
raz pierwszy byliśmy zmuszeni odwołać naszą impre-

zę ze względu na zawirowania związane z pandemią. 
Nie zmarnowaliśmy jednak tego roku. Po długich 
spotkaniach i debatach online, udało nam się stwo-
rzyć dwie dodatkowe trasy w całości po Beskidzie 
Sądeckim. Pierwsza z nich to Basior na dystansie 
60 km, a druga dla tych lubiących wyzwania Bieg 
Wierchami 100 km. Miejmy nadzieje że 2021 będzie 
dla Biegów i Wydarzeń sportowych bardziej łaskawy..

Skąd czerpiecie pomysły na nazwy i trasy?

Nazwy naszych biegów i dystansów wywodzą się 
z naszego regionu. I tak Corno Owca nawiązuje do 
wypasanych niegdyś, ale i obecnie w naszych stro-
nach czarnych owiec. Waligóra i Basior to nawiązanie 
do książki Marii Kownackiej Rogaś z doliny Roztoki. 
Visegrad Ultra to nazwa od naszej pierwszej imprezy, 
czyli maratonu ulicznego z Podolińca (Słowacja) do 
Rytra. Obecnie trasy Biegu Wierchami poprowadzo-
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ne są po najpiękniejszych szlakach Beskidu Sądec-
kiego w Paśmie Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej.. 

Jakie plany udało się zrealizować w 2020 roku?

Planów było mnóstwo, jednak pandemia dała się 
we znaki. Wszystkie moje zagraniczne, ale także 
i krajowe plany uległy nieco przesunięciu. Jestem 
bardzo zadowolony, że tuż po otwarciu schronisk 
w czerwcu wraz z kompanem Piotrem udało nam 
się pokonać Mały Szlak Beskidzki w 3 dni. Po tych 
wszystkich perturbacjach związanych z zamkniętymi 
lasami, kwarantannami, zakazami przemieszczania 
się – możliwość zanocowania w schronisku była nie-
samowitym przeżyciem.

A co przed Tobą?

Dużo nowych wyzwań turystycznych i biegowych, 

jednak czy da się je określić obecnie w czasie? Po ze-
szłorocznej i obecnej całkowitej blokadzie turystyki 
jedyne, co mi zostało, to czekanie z nadzieją na lepsze 
jutro. Oby ono w końcu nadeszło! 

Z pewnością będę chciał pokonać Główny Szlak 
Sudecki i Główny Szlak Świętokrzyski. Coraz czę-
ściej spoglądam jednak za naszą południową granicę 
gdzie z Przełęczy Dukielskiej aż do Zamku Devin 
pod Bratysławą prowadzi Słowacki Szlak Powstania 
Narodowego, który liczy 634 km. Mam nadzieję, że 
wkrótce uda mi się to osiągnąć, gdyż apetyt na góry 
jest ogromny.

Dziękuję za rozmowę

Ja również dziękuję i do zobaczenia na szlakach!
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Legendarny nóż w góry
Fakty i mity

Tekst: © Tomasz Wolnik
Zdjęcia: © Kamavi Story, Freepik
Ilustracje noży: © Nina Kieblesz

W ostatnim felietonie przeanalizowaliśmy rodzaje kuchenek turystycz-
nych, ich właściwości oraz najważniejsze wady i zalety. Tym razem chciał-
bym skupić się na narzędziu zdecydowanie bardziej niezbędnym w trakcie 

naszych wędrówek, nie wspominając o surwiwalu.

Czemu nóż zawdzięcza swą legendarność? Wiąże się 
to z chęcią posiadania narzędzia uniwersalnego, któ-
rym pokroimy warzywa na sałatkę, wystrugamy swój 
pierwszy kubek na kawę z drewnianego klocka oraz 
dzięki któremu zbudujemy prowizoryczne schronie-
nie, ale i przygotujemy opał na ognisko. I choć za-
pewne większość z nas spotkała się już z reklamami 
cudownych multitoolów, które potrafią to, a nawet 
więcej, to trzeba sobie od razu powiedzieć wprost: 
takie legendarne narzędzie nie istnieje.
 

Jak zatem dobrać nóż na wyprawę? 
Można je podzielić na podstawowe grupy: 

• scyzoryki, 
• noże składane (foldery),

• noże z głownią stalową (klasyczne noże ze stałym 
ostrzem), 
• multitoole (połączenie kombinerek z wieloma na-
rzędziami).

Każde z tych narzędzi ma swoje wady i zalety. Jedne 
z nich sprawdzą się świetnie podczas leśnych biwako-
wych prac, inne stworzone są do drobnego majster-
kowania. I choć każdy nóż ma z założenia takie same 
przeznaczenie – ma ciąć, strugać i kroić, to jednak 
komfort pracy i ergonomia jest również istotna.  

Przeanalizujmy więc najważniejsze wady, zalety 
oraz cechy szczególne każdego z wyżej wymienio-
nych narzędzi.
 

#surwiwal #PrzeżyćWBeskidzie #przygoda #wGórach #poradnik
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Scyzoryk

Posiada zazwyczaj wiele narzędzi, przyda się podczas 
biwaku jak również będzie praktycznym urządze-
niem podczas drobnych napraw domowych. Koniecz-
nie należy zwrócić uwagę na jakość jego wykonania. 
Scyzoryki z supermarketów zazwyczaj nie posłużą 
nam długo, a ich jakość pozostawia wiele do życzenia. 
Ważną funkcją scyzoryka jest możliwość zablokowa-
nia wybranego narzędzia tak, by uniknąć zamknięcia 
lub złożenia go w trakcie wykonywanej pracy. Minu-
sem scyzoryków jest waga (im więcej dodatkowych 
funkcji tym większa waga), słaba ergonomia chwytu, 
oraz wysoka cena. Oczywiście, podstawowe modele 
znanej szwajcarskiej firmy Victorinox kupimy już 
w cenie ok 130 zł, to jednak topowe modele jak cho-
ciażby SwissChamp XLT to wydatek około tysiąca 
złotych wzwyż, a waga może dochodzić nawet do 
0,5 kg.

Noże składane, czyli tak zwane foldery

Ich zdecydowanym plusem są niewielkie rozmiary, 
lekkość i poręczność. Bez problemu schowamy je 
w kieszeni lub plecaku. Podobnie jak w przypadku 
scyzoryków tak i tu za dobrą jakość będziemy mu-
sieli zapłacić troszkę więcej. Noże tego typu często 
spotkamy na straganach w miejscach popularnych 
turystycznie. Choć ich futurystyczny kształt może 
cieszyć oko, to jakość wykonania takiego nieprzemy-
ślanego zakupu może okazać się bardzo słaba. Noże 
tego typu z założenia są mniej wytrzymałe aniżeli 
noże ze stałym ostrzem. Świetnie sprawdzą się w tu-
rystyce, jednak do surwiwalu poszukałbym czegoś 
innego. Jeśli decydujemy się wybrać nóż składany, to 
warto zwrócić uwagę na modele typu Sanrenmu 710 
Edc Classic, Spyderco C122Gp Tenacious G-10 Plain 
lub Boker Nóż Plus Urban Trapper.
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Multitool

Chyba najmłodszy produkt w  naszym zestawie-
niu, choć zyskał już rzeszę fanów oraz wyleczył się 
z „chorób wieku dziecięcego”. Multitool zazwyczaj 
występuje w formie składanych kombinerek które 
w rękojeściach mają ukryty szereg dodatkowych na-
rzędzi. Nie zaskoczę Was chyba stwierdzeniem, że 
podobnie jak w powyższych kategoriach, tak i w tej 
cena ma znaczenie. Za solidny multi-tool będziemy 
musieli zapłacić troszkę więcej. Narzędzie to jest bar-
dzo wszechstronne, bardzo przydatne w domowych 
i obozowych naprawach. Zdecydowaną zaletą jest 
wszechstronność. Głownia noża spokojnie pozwoli 
nam przygotować kanapki, pokroić warzywa lub za-
ostrzyć kij do smażenia kiełbasy. Świetnie sprawdzi 
się też w turystyce rowerowej. Niemniej nie jest to 
narzędzie, przy pomocy którego wykonamy ciężkie 
prace w lesie. Wadą jest zdecydowanie cena, waga 
oraz trudność operowania.  Szukając multitoola, war-
to zwrócić uwagę na następujące produkty: Stanley 
Multi-Tool 12w1, Bosch swiss peak oraz Leatherman 
Multitool Sidekick 831439.

Noże ze stałym ostrzem – klasyka gatunku

Zwykły prosty nóż, często wyposażony w dodatko-
wą osłonę ostrza. Niektóre modele posiadają rów-
nież zintegrowane krzesiwo do rozpalania ognia. 
Noże tego typu w przeciwieństwie do konkurencji 
są stosunkowo tanie. Pozwalają nie tylko przyrzą-
dzić za ich pomocą potrawy podczas biwaku, ale 
sprawdzą się też w ciężkich pracach podczas obo-
zowania. Przy ich pomocy rozłupiemy drewno na 
ognisko, wystrugamy prowizoryczne naczynia lub 
przytniemy gałęzie na prowizoryczny szałas. Nóż ze 
stałą głownią możemy śmiało określić mianem „woła 
roboczego”.  Zaletą jest zdecydowanie cena, pewny 
chwyt, wytrzymałość oraz jakość cięcia i krojenia. 
Wadą może być natomiast mała wszechstronność 
w obozowych naprawach, waga oraz nieporęczność 
w przenoszeniu. Polecane firmy/modele to przede 
wszystkim marka Morakniv czy też Gerlach Nóż 
Wz 98Nz. Solidny nóż z rodziny Morakniv kupimy 
już za około 50 zł. 
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Można obiektywnie stwierdzić, że idealny nóż w góry 
nie istnieje, ponieważ każde z narzędzi ma swoje 
unikatowe cechy, które go wyróżniają. Sam mam 
trzy podstawowe noże, których używam: Victorinox 
Handyman posiadający 21 funkcji, Victorinox Alpi-
neer w podstawowej wersji posiadający 5 funkcji oraz 
nóż Morakniv Companion. I na podstawie własnego 
doświadczenia muszę stwierdzić, że minimalizm 
jest zaletą każdego z tych produktów. W trakcie na-
szych górskich wędrówek prawdopodobnie jedynym 
wyzwaniem, z którym będziemy się mierzyć przy 
pomocy noża/scyzoryka, jest przygotowanie posiłku. 
Również wyprawa na szlak z elementami bushcraftu 
(w wolnym tłumaczeniu leśne rzemiosło), czyli przy-
gotowanie ogniska, zagotowanie wody, czy też ćwi-
czenie umiejętności strugania z drewna podstawo-
wych naczyń będzie od nas wymagała posiadania 
podstawowych narzędzi.  

Zdaję sobie sprawę, że temat na pewno nie został 
wyczerpany. Świat noży jest naprawdę ogromny, a na 
ich jakość i przeznaczenie wpływa wiele czynników, 
m.in. rodzaj stali, z której został wykonany. Niemniej 
ten felieton miał za zadanie jedynie uchylić Wam 
drzwi do tego świata. Tak naprawdę każdy z nas za-
decyduje sam, jakim narzędziem chce się posługiwać 
i jakie jest dla niego najwygodniejsze. 

Fot. ©Kamavi Story Fot. ©Kamavi Story

Fot. ©Kamavi Story

Pamiętajmy tylko o rozwadze i bezpieczeństwie. 
Niezależnie czy to nóż składany, scyzoryk czy 
też multitool, każdym z tych narzędzi można 
zrobić krzywdę sobie i naszym towarzyszom.
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Strona TrasyNaWczasy.pl powstała, aby ułatwić 
Ci planowanie urlopów, wycieczek, a nawet jed-
nodniowych wypadów.

Znajdziesz tam gotowe propozycje tras tury-
stycznych, opisane w przystępny sposób, moż-
liwe do przeszukiwania według trudności, dłu-
gości i innych parametrów.

Szybki ogląd przebiegu wycieczki zapewni Ci 
interaktywna mapka z oznaczonymi atrakcjami 
na trasie oraz w jej pobliżu, a informacja o moż-
liwych wariantach pozwoli Ci ją wydłużyć lub 
skrócić według uznania.

Dzięki sekcji informacje praktyczne łatwo do-
bierzesz najlepszy środek transportu lub znaj-
dziesz parking. Dowiesz się tam również, czy 
z wycieczką związane są jakieś opłaty, a także 
jakich warunków terenowych spodziewać się 
na trasie.

Przepis na udaną 
wycieczkę

wejdź na stronę trasynawczasy.pl

wybierz interesujący Cię region lub 
miejscowość, która będzie Twoją 
bazą wypadową

dobierz trasę według preferowanej 
długości, trudności oraz innych para-
metrów

ruszaj w drogę i ciesz się z udanej wyprawy 
przy minimalnym czasie spędzonym na jej 

planowaniu

W efekcie współpracy z redakcją maga-
zynu, który właśnie czytasz, wkrótce na 
stronie znajdziesz jeszcze więcej pro-

pozycji z tego regionu, dzięki którym 
na nowo odkryjesz Beskid Sądecki. 

Nowy pomysł na wycieczkę w każ-
dy poniedziałek, środę i piątek!
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Fot. ©Konrad Rogoziński
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O księciu Popradzie
Od Leluchowa po Stary Sącz

Tekst: © Baba z Gór
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Łukasz Świętach

#Poprad#BabaZGór #DolinaPopradu #Muszyna#GminaMuszyna
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Poprad

W Polsce Poprad pojawia się dość niespodziewanie 
- z sąsiadującej Słowacji. Wypływa przełomem spo-
śród Beskidów, w Karpatach, na południu Polski. Od 
zawsze stanowił część szlaku handlowego Via Regalis, 
ciągnącego z południa Europy, ze strony ciepłego 
Morza Czarnego, w kierunku chłodnego, obfitują-
cego w cenny bursztyn, Bałtyku. Wije się wśród gór, 
od wieków łączy, choć od końca I Wojny Światowej 
stanowi naturalną granicę między Polską a Słowacją.

Bystry, chociaż dzisiaj raczej spokojny, bywał bar-
dzo niebezpieczny. Szybko spływająca z gór Słowacji 
woda gwałtownie zwalniała w wąskich kotlinach 
polskich Beskidów. Topiła gospodarstwa, zalewała 
pola, niszczyła dobytek. Bywało, że zabierała drew-
niane mosty, odcinając położone za wodą gospodar-
stwa. Wiosną pękające kry tworzyły potężne zatory, 
a zaniepokojeni mieszkańcy Muszyny, z wysokości 
pozostawionych zwałów lodu, trwożnie wróżyli wy-
sokość letnich powodzi… bywało, że ponure wróżby 
się sprawdzały.

Zbiera książę po drodze potoki i rzeczki, stając się 
górską rzeką. A przy tych potokach i rzeczkach od 
zawsze były też ludzkie osady i domy. Blisko było 
zaczerpnąć wody, napoić bydło. Zimą, gdy rzeka 
zamarzła, wygodnie było zaprząc konie czy woły 
i jechać lodem na Węgry. Sprzedać wełnę, skórę ba-
ranią, spojrzeć na bogaty Stary Sącz lub znajdujący 
się w podobnej odległości, bajecznie bogaty Bardejów.

Muszyna była odrębnym państwem będącym wła-
snością biskupów krakowskich już od XIII wieku. 
Darowiznę ponowił Władysław Jagiełło. W widłach 
Popradu, Muszynki i Szczawniczka najprawdopodob-
niej Kazimierz Wielki ufundował niewielki zame-
czek - strażnicę dla ochrony podróżujących kupców. 
Wokół rozrastało się miasteczko lokowane na prawie 
magdeburskim w połowie XIV wieku. Drewniany ko-
ściół spłonął w końcu XVII wieku. Nowy, murowany, 
w innej części miasteczka zbudowano i wyposażono 
z początkiem XVIII w. Zameczek zrujnowany z koń-
cem XV wieku pozostał do dziś malowniczą ruiną, 
która obrosła legendami. Siano len, owies, z czasem 
ziemniaki, sadzono brukiew. W XVI wieku na prawie 
wołoskim lokowano w całym państwie wsie. Zasie-
dlono je ludnością z południa Europy – pasterzami 
pochodzenia wołoskiego, wyznania grekokatolickie-
go. Najstarsze cerkwie i te najpiękniejsze wpisano 
na listę UNESCO. Ta z Powroźnika, z zachowanym 
oryginalnym wyposażeniem, pochodzi z początku 

XVI wieku. Do dziś zachowały się cerkwie w każdej 
wiosce dawnych włości biskupich, ale służą jako ko-
ścioły wyznania rzymskiego.

Darem Księcia Popradu są występujące tylko po pol-
skiej stronie, za to wzdłuż całego biegu rzeki, prawie 
do jej ujścia, liczne źródła wody mineralnej. Były, i są, 
choć poziom wód gruntowych gwałtownie się obni-
ża, tak liczne, że nawet dziś, gdy ktoś kopie studnię, 
zawsze zastanawia się, czy nie odkopie wody mine-
ralnej. Jeszcze w okresie międzywojennym było to 
nagminne i ludzie chodzili czasem spory kawałek po 
zwykłą wodę do gotowania czy prania. Wody te, to 
najczęściej szczawy, rzadkością są wody siarkowe. Bu-
telkowane dziś niemal w każdej gminie, niosą sławę 
tego regionu w świat. Używane są do kąpieli, a także 
jako kuracja pitna.

Dzięki istnieniu wód mineralnych i  ich zagospo-
darowaniu ten niegdyś bardzo ubogi, nadpopradz-
ki region stał się miejscem leczenia i wypoczynku. 
Pierwszą „odkryta” była Krynica. Uzdrowiskowo 
zagospodarowano ją z końcem XVIII wieku, z cza-
sem uzdrowiskami stały się też Muszyna i Piwniczna. 
Coraz więcej ludzi przyjeżdżało odpocząć do okolicz-
nych wiosek. I właśnie mineralna „kwaśna” woda, jak 
o niej mówią tutejsi, stała się i jest naszym skarbem. 
Drugim, dziś może ważniejszym, jest okolica. Przy-
roda, która zachowała się w licznych rezerwatach 
nietknięta ludzką stopą, przepiękne widoki z rozle-
głych górskich hal. Lasy piękne o każdej porze roku.     

Zapraszamy nie tylko do popularnych uzdrowisk 
na kuracje i odpoczynek. Szczególnie dziś, gdy 
szukamy dystansu do świata, polecamy szla-
ki górskie. Nasze niewysokie, wygodne na wy-
cieczki drogi i dróżki wśród lasów, dostępne są 
dla każdych, także małych albo niewprawnych 
nóg i o każdej porze roku. Szczegóły na www.
spacerpomuszynie.pl. Możemy przygotować 
wybraną trasę tematyczną, grę terenową, zabie-
rzemy chętnych na pontonowy spływ Popradem, 
pokażemy ciekawe do fotografowania miejsca. 
Zimą w okolicy jest wiele śnieżonych stoków, 
dobrze wyposażone miejsca noclegowe. Mamy 
wiele dobrze oznakowanych tras rowerowych po 
obydwu stronach granicy. Jest możliwość nauki 
jazdy konnej. W Popradzie można łowić ryby.
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Staw na Ogrodach Miłości na Zapopradziu w Muszynie

Odkryj ze mną Muszynę!

Baba z Gór

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Egzotyczne ptaki w ptasich wolierach na Zapopradziu

Rzeźby w Ogrodach Baśni i Legend

Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Fot. ©Konrad Rogoziński
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Ptasie woliery i wybieg dla alpak to
 turystyczny letni hit gminy Muszyna

Fot. ©Konrad Rogoziński
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Fot. ©Konrad Rogoziński

Fot. ©Konrad Rogoziński
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zdjęcie i spacer Łukasza

Widok na Ogrody Zmysłów na Zapopradziu w Muszynie

Fot. © Łukasz Świętach
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Paralotniarstwo
W Beskidzie Sądeckim i okolicach

Tekst: © Wojciech Andryszczak
Zdjęcia: © Wojciech i Agnieszka Andryszczak

#sport #paralotnie #pasja #aktywnie

Paralotniarstwo zainteresowało mnie już w dzieciń-
stwie. Zaczęło się od krótkiej chwili, gdy podeszli-
śmy z tatą porozmawiać z pilotem, który lądował 
w Szczawnicy tuż obok nas. Myślę, że wtedy już zia-
renko idei latania swobodnego zaczęło kiełkować 
w mojej głowie. Ale wówczas to było tylko zaurocze-
nie, chwilowe i przelotne. 

Gdy byłem w liceum, do szkoły czasem podwoził 
mnie znajomy rodziców - lotniarz, paralotniarz, mo-
tolotniarz, który latał również balonami. Rozmawia-
łem z nim o sportach lotniczych za każdym razem 
gdy tylko się spotkaliśmy. Zafascynowały mnie jego 
opowieści o wysokich lotach i smaku wolności. Nie-
stety, wtedy jako młody gość z pustym portfelem 
mogłem tylko posłuchać i snuć marzenia. „To sport 
dla elity, dla bogaczy” - myślałem. 

Wszystko to działo się na Dolnym Śląsku, skąd po-
chodzę. Trwało do momentu, gdy przeprowadziłem 
się do Muszyny - rodzinnego miasta mojej babci. 
Pewnego marcowego dnia Stowarzyszenie Paralot-
niarzy Cumulus 24  (do którego teraz należę) zorga-
nizowało prelekcję na temat paralotniarstwa w Mu-
zeum Regionalnym w Muszynie. I tak moja przygoda 
z paralotniarstwem zaczęła już na poważnie. Naj-
pierw wysłuchałem prelegenta na spotkaniu, a potem 
wylosowałem lot w tandemie. Później wraz z żoną 

trafiliśmy na kurs (etap 1 i 2) zakończony egzamin. 
I teraz latamy razem już od 4 lat. To się nie mogło 
inaczej skończyć!  

Wspominałem wcześniej, że to sport dla elity. Nic bar-
dziej mylnego! Każdy, kto ma odwagę i trochę kondy-
cji, może wzbić się w powietrze. To najtańszy sposób, 
by latać. Używany sprzęt można kupić już za około 
5 tysięcy zł. W jego skład wchodzi skrzydło, uprząż, 
w której wygodnie siedzimy, spadochron zapasowy, 
wariometr oraz GPS. Oczywiście, to niezbędne mini-
mum, które trzeba wydać, gdyż ceny są uzależnione 
od stanu tkaniny, roku produkcji itp. Nowy sprzęt 
waha się w przedziale cenowym od 8 nawet do 15 
tysięcy za samo skrzydło. A tutaj, jak i w każdym in-
nym sporcie, jest wiele rodzajów sprzętu w zależności 
od doświadczenia i upodobań. Są bardzo bezpieczne 
skrzydła szkolne, rekreacyjne (sami z żoną na takim 
latamy), XC, czyli przelotowo-rekreacyjne i zawodo-
we (competition CCC), ale są też paralotnie ultralek-
kie (1 kg) oraz do szybkich zlotów z góry (pozwalające 
osiągnąć prędkość ponad 100 km/h). Do wyboru, do 
koloru. Każdy klasa w górę to doskonalsze latanie, 
ale jednocześnie i ryzyko częstszych „atrakcji”, czyli 
różnego rodzaju podwinięć i niebezpiecznych stanów 
lotu, które w niedoświadczonych rękach kończą czę-
sto się utratą życia lub zdrowia. Nie zapominajmy, że 
jest to sport wysokiego ryzyka (a nie jak wielu pisze 
ekstremalny).
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Ale w życiu nie ma nic za darmo, ponosimy ryzyko 
za cenę nieopisanej wolności i poczucia swobody 
identycznej do tej, którą odczuwają ptaki. Musimy 
wykorzystać wiatr, prądy wznoszące odbijające się 
od gór i termikę tak samo jak one. 

W Beskidzie Sądeckim, niestety, mamy mało miejsc 
do swobodnego latania - głównie Jaworzyna Krynic-
ka, Łan (mała górka w Tyliczu), Makowica nad Ry-
trem i wzgórze koło Starego Sącza. Być może w przy-
szłości powstanie nowe startowisko na Kotylniczym 
Wierchu, w Szczawniku niedaleko Muszyny. Poten-
cjalnych miejsc jest dużo, lecz wszystkie są porośnięte 
drzewami. Nam, paralotniarzom, wystarczy niewiele 
miejsca. Przy dość stromej górze plac startowy może 
zająć około 40 m długości i 20 m szerokości. Jeśli 
byłby ktoś zainteresowany udostępnieniem takiego 
dogodnego miejsca na zboczu góry, chętnie podej-
miemy rozmowę.

Tutaj znajdziecie parę moich zdjęć z powietrza, ponie-
waż fotografią zainteresowałem się jeszcze wcześniej 
niż lataniem. Jestem fotografem-pasjonatem głównie 
krajobrazowym, ale interesują mnie również inne 
dziedziny fotografii, m.in sport, astrofotografia czy 
reportaż. Jestem laureatem wielu konkursów foto-
graficznych zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Postanowiłem połączyć obie pasje i ciągle 
wzbogacam swoje portfolio swoimi zdjęciami z po-
wietrza. 

Fotografowanie w locie nie jest takie proste, trzeba 
skupić się na locie i trzymać cały czas sterówki. Na 
zrobienie zdjęcia mam tylko chwilę, muszę spojrzeć 
na ekran aparatu, złapać ostrość na inną paralotnię, 
ułożyć kompozycję i „strzelić”. Wszystko to musi 
zmieścić się w czasie od 1 do kilku sekund maksy-
malnie. Ciągle dochodzą podmuchy wiatru i kominy 
termiczne. Paralotnia kołysze się w przód, tył i na 
boki. Cały czas wszystko trzeba kontrolować, dlatego 
nieczęsto biorę aparat na górę. Warunki muszą być 
spokojne. Wolę latać bez aparatu, gdyż pojawia się 
jeszcze jedno ryzyko: twardsze lub niefortunne lądo-
wanie. Przewrócenie się na ziemi, a potem ciągnięcie 
przez wiatr po glebie może uszkodzić drogi aparat. 
Na fotografowanie w górze musi być naprawdę spo-
kojnie w powietrzu.

Tekst ten jest wstępem do szerszego artykułu o pa-
ralotniarstwie w Beskidzie Sądeckim i okolicach, 
który będziemy publikować na naszych łamach w 
przyszłości.
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Moje fotografie można zobaczyć głównie na 
fanpage’u na facebooku Wojciech Andryszczak 
Fotografia  (https://www.facebook.com/w.and-
ryszczak) oraz na Instagramie @andryszczak-
photoart  (https://www.instagram.com/andrysz-
czakphotoart). 

Wkrótce pojawi się również strona internetowa 
z moją galerią. Serdecznie zapraszam do od-
wiedzenia witryn i do dyskusji, gdyby ktoś z Was 
miał ochotę o coś zapytać.
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Turystyka konna 
w Beskidzie Sądeckim

Przygoda w siodle!

Podróż konna ma w sobie pewien rodzaj magii, szczególnie ta górska. 
Jadąc wierzchem, widzi się świat z innej perspektywy. Galopując zielo-
nymi dolinami można poczuć się jak bohater starej książki przygodowej, 
jadący w nieznane, zarośniętymi szlakami, niesiony przez konia — naj-
wierniejszego towarzysza podróży. Podróż wierzchem to poczucie totalnej 

wolności i zjednoczenia z naturą. A przy tym niesamowita przygoda.

Tekst: © Maria Kościelniak, Karolina Kiczka
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

#sport #jazdakonna #szlakikonne #stadniny #turystykakonna
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Marzenie? Marzenia są po to, aby je speł-
niać!

To o rajdzie górskimi szlakami można zrealizować 
w Beskidzie Sądeckim. W tutejszych wioskach poło-
żonych nad Popradem i Dunajcem znajduje się kilka 
stadnin i gospodarstw agroturystycznych z końmi 
przyzwyczajonymi do jazdy w górskich warunkach 
(to ważne — jazda w górach różni się od tej po rów-
ninach) i wykwalifikowanymi instruktorami, a także 
przewodnikami znającymi najpiękniejsze trasy. Te 
oznakowane, dedykowane turystyce konnej, jak i te 
znane tylko tutejszym, bardziej dzikie, ale równie 
ciekawe.

Dla kogo ta aktywność?

Aby cieszyć się rajdem i własnym bezpieczeństwem 
warto znać podstawy jazdy konnej, wiedzieć jak za-
dbać o swojego wierzchowca i swobodnie galopować, 
dobrze być obeznanym z prowadzeniem konia i czuć 
z nim więź. To żywa istota, z którą spędzimy cały 

dzień, która odczuwa nasze nastroje i nasz strach. 
Kiedy złapiemy z nim porozumienie, podróż stanie 
się naprawdę magiczna. Miłośnikom koni tego tłu-
maczyć nie trzeba, dla nich koń to przyjaciel i najlep-
szy towarzysz drogi.

Wiele stadnin oferuje spacery dla totalnych laików. 
Tych, którzy swoją przygodę z koniem zaczynają, 
lub mają za sobą tylko kilka jazd na lonży. Warto 
pamiętać, że w Beskidzie Sądeckim nie trzeba wy-
jeżdżać daleko, by znaleźć się w otoczeniu pięknej 
przyrody i punktów widokowych. Spacer po lesie 
w okolicy stadniny może być niesamowitym prze-
życiem. Dłuższy pobyt można zaś wykorzystać na 
kilka — kilkanaście lekcji prowadzonych pod kątem 
przygotowania do rajdu jednym z sądeckich szlaków. 
Ci, którzy w siodle czują się pewniej, mogą pozwolić 
sobie na całodzienny wypad i wyruszyć na górskie 
szlaki Beskidu Sądeckiego, pełne leśnych ścieżek, po-
toków, przez które trzeba będzie przebrnąć, polan, na 
których można ruszyć galopem lub zostawić konia 
na popas, a samemu podziwiać widoki na okoliczne 
góry, także Tatry.
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Jesteś na szlaku!

Górskie szlaki konne oznaczo-
ne są pomarańczową kropką 
na białym tle oraz białymi 
tablicami z symbolem 
konia. Podróżowanie 
oznaczonymi szlakami 
da nam pewność, że 
na trasie znajdą się 
miejsca na wypo-
czynek i popas, i 
że nie trafimy na 
zbyt trudny dla 
konia i jeźdź-
ca odcinek.
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W Beskidzie Sądeckim powstaje coraz więcej ośrod-
ków jeździeckich, a te już istniejące, prężnie się roz-
wijają. Jest to dowód na to, że jazda konna staje się 
coraz bardziej popularną formą aktywności w na-
szym regionie. Jakie korzyści ze sobą niesie i komu 
dedykowany jest ten sport? Jak zacząć swoją przygodę 
z końmi? 

Dlaczego jazda konna?

Śmiało można stwierdzić, że jeździectwo jest sportem 
wyjątkowym. Jego podstawę stanowi relacja pomię-
dzy człowiekiem, a zwierzęciem dziesięciokrotnie 
cięższym od niego. Relacja ta oparta jest nie na sile, 
lecz wspólnym zaufaniu, współpracy i zrozumieniu. 
Obcowanie z tymi wspaniałymi zwierzętami pomaga 
redukować stres i napięcia, poprawia nasze samopo-
czucie, rozwija empatię. Konie uczą nas pokory i cier-
pliwości, a kontakt z nimi buduje wiarę w siebie oraz 
poczucie odpowiedzialności za innych. Jazda konna 
ma także pozytywny wpływ na nasz rozwój fizyczny. 
Przyczynia się do wzrostu świadomości własnego 
ciała, poprawia równowagę i koordynację ruchową, 
rozwija różne partie mięśniowe, redukuje nadwagę. 
Warto wspomnieć też o tym, że odpowiednio pro-
wadzony trening prowadzi do korekcji wad postawy.

Dla kogo jeździectwo?

Skoro już wymieniłam tak wiele zalet jazdy konnej, 
czas na pytanie: dla kogo jest ten sport? I tutaj, o ile 
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych1, mogę śmiało 
odpowiedzieć – dla każdego! Jeździectwo, to jedna 
z nielicznych dyscyplin, w której wiek nie ma zna-
czenia. Jest wielu czynnych zawodników, którzy już 
dawno przekroczyli 60 rok życia, a nadal odnoszą 
sukcesy na parkurach2, czy czworobokach3. Także 
nie, nie jest za późno! Nadal możesz rozpocząć swoją 
przygodę z końmi. W kwestii dolnej granicy wieko-
wej, wiele zależy od samego dziecka, jego rozwoju 
fizycznego i emocjonalnego. 3/4 letnie maluchy, mogą 
liczyć na oprowadzanie, a dzieci 5/6 letnie zwykle 
rozpoczynają naukę jazdy na lonży. Mam wielu 
uczniów w wieku 7/8 lat, którzy już samodzielnie 
galopują i pokonują niewielkie przeszkody, a nawet 
biorą udział w zawodach. W jeździe konnej nie ma 
także ograniczeń wzrostowych, czy wagowych (chyba, 
że mowa o bardzo dużej nadwadze). Tutaj ważne jest 
to, by instruktor dobrał wierzchowca dopasowanego 
do naszych gabarytów. Mówi się, że waga jeźdźca nie 
powinna przekraczać 15% masy konia.

Jak zacząć?

Mam nadzieję, że odpowiedzi na dwa wcześniejsze 
pytania, zachęciły część z Was do rozpoczęcia swo-
jej przygody z końmi. Teraz czas na ostatnie – jak 
zacząć? Na początku polecam zapoznać się z ofertą 
okolicznych ośrodków jeździeckich, przejrzeć ich 
strony internetowe, czy facebookowe fanpage. To 
pozwoli nam nieco zapoznać się z profilem stajni 
i zadecydować, co nam najbardziej odpowiada.  Nie-
którym zależeć może głównie na jeździe rekreacyjnej 
w pogodne dni, czy wyjazdach w tereny. Zachęcam 
wtedy do wyboru stajni terenowo-rajdowych. Inni 
zaś stawiają na regularną jazdę i rozwój sportowy. 
Wtedy szukamy ośrodka z halą, która umożliwia 
treningi niezależnie od pogody. A może są tutaj fani 
jazdy w stylu western? Zapewniam, że i taka stajnia 
znajduje się w Beskidzie Sądeckim. Na jazdy zawsze 
warto umawiać się z kilkudniowym wyprzedzeniem. 
Unikniemy wtedy nieprzyjemnych rozczarowań, 
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związanych z brakami terminów.

O czym powinniśmy pamiętać wybierając 
się na pierwszą jazdę? 

Postawmy na wygodny ubiór. Na pierwszy raz odpo-
wiednie będą legginsy oraz obuwie sportowe z twardą 
podeszwą. Warto także założyć dłuższe skarpetki – 
unikniemy ewentualnych obtarć. O nakrycie głowy 
nie musimy się martwić, w każdej stajni dobierzemy 
właściwy rozmiarem, zdezynfekowany kask. Niektóre 
ośrodki wypożyczają również kamizelki ochronne. 
Jeżeli jazda konna nam się spodoba, z czasem mo-
żemy zainwestować w bryczesy (specjalne spodnie), 
sztyblety (obuwie), własny kask i rękawiczki.

Liczę na to, że ten krótki tekst zachęcił chociaż część z 
Was do rozpoczęcia swojej przygody z jeździectwem. 
Mówi się, że „największe szczęście na świecie, na 

końskim leży grzbiecie”. Czy to prawda? Zachęcam 
do przekonania się!

Karolina Kiczka
instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta
 

1. epilepsja, odklejająca się siatkówka, nie-
stabilność kręgów szyjnych, nadciśnienie 
śródgałkowe, zaawansowane zmiany w krę-
gosłupie
2. parkur (parcour) – plac konkursowy 
w dyscyplinie skoków przez przeszkody
3.  czworobok – plac do przeprowadzania 
konkursów ujeżdżenia
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Transbeskidzki Szlak Konny

Długodystansowy szlak konny prowadzący przez 
polskie Beskidy. Ma aż 600 km i podzielony jest na 
14 jednodniowych odcinków. Cały szlak zaczyna się 
w Brennej, w Beskidzie Śląskim, a kończy w Biesz-
czadach, w Wołosatem. Część sądecka to siódmy 
etap, który rozpoczyna się w Jaworkach (do Jaworek 
poprzedniego dnia dojeżdżamy z Krościenka), a koń-
czy w Uhryniu. Trasa prowadzi przez Gromadzką 
Przełęcz do Piwnicznej-Zdrój i dalej przez pasmo 
Jaworzyny Krynickiej: Pisaną i Łabowską Halę, do 
Uhrynia. Kolejny etap to już Beskid Niski.

Gdzie na konie w Beskidzie Sądeckim?

Nad Walczakami w Piwnicznej-Zdroju
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Szlak Konny im. Tadeusza Trzeszczonia

To trasa dla zaawansowanych jeźdźców, nazwana 
imieniem przewodnika i popularyzatora konnej tu-
rystyki górskiej. Szlak ten to dobry pomysł na jedno-
dniową wycieczkę po paśmie Radziejowej. Na trasie 
najciekawsze szczyty pasma: Wielki Rogacz, Złomisty 
Wierch, Przehyba i Schronisko na Przehybie, Kiczora 
czy Stary Wierch. Przejeżdżamy też pod Radziejową 
(choć nie przez sam szczyt). Trasę najlepiej rozpocząć 
w Jaworkach, tam też szlak zatacza koło.

Spod Radziejowej w stronę Pienin
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Szlak Konny Beskidu Sądeckiego

Szlak, dzięki któremu można przejechać cały Beskid 
Sądecki. Od Krościenka nad Dunajcem aż po Tylicz. 
Prowadzi przez najciekawsze miejsca pasma Radzie-
jowej i Jaworzyny Krynickiej. Na trasie znajduje się 
wiele miejsc z pięknymi widokami. Szlak zaczyna 
się w Krościenku i prowadzi przez Dzwonkówkę, 
Przełęcz Przysłop, Barcice, Wolę Krogulecką, Halę 
Pisaną, Halę Łabowską i Runek, aż do Krynicy-Zdrój 
i dalej do Tylicza.

Nad Wolą Krogulecką
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Starosądeckie szlaki konne

Bardzo ogólna nazwa tras prowadzących po Paśmie 
Radziejowej. Z okolicznych stadnin prowadzone są 
popularne rajdy na Przehybę, doliną Popradu lub 
Dunajca, czy na Niemcową, ale także w Pasmo Jawo-
rzyny Krynickiej: na Halę Pisaną i Łabowską. Trasy, 
na przykład na Przehybę, są o tyle ciekawe, że spo-
kojnie można zrobić pętle, i wrócić do miejsca startu. 
Są też na tyle łatwe, że często instruktorzy polecają 
je na pierwsze konne wypady w góry.

Maliniki nad Starym Sączem

79



Góry Leluchowskie

Góry Leluchowskie otoczone są przez kilka miejsco-
wości, które połączyć można w jeden rajd. Znajdują 
się tu oznakowane szlaki konne, na przykład z Doliny 
Zimnego w Muszynie, z Powroźnika czy Wojkowej. 
Instruktorzy z okolicznych stadnin znają o wiele 
więcej pięknych tras. W okolicy znajduje się kilka 
zabytkowych cerkwi, w tym jedna wpisana na listę 
UNESCO (Powroźnik), więc, mimo iż szlaki prowa-
dzą raczej lasami (nie ma wielu miejsc widokowych), 
trasa ta może okazać się niezwykle ciekawa. Będzie 
też na pewno mniej uczęszczana przez turystów niż 
Przehyba czy Wierchomla.

Nad Wojkową w Górach Leluchowskich
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Ośrodek Jazdy Konnej Chata Magóry

ADRES: Magóry 11, 33-350 Piwniczna

TEL: 18 446 56 06, 510 103 127

www.chatkamagory.pl/osrodek-jazdy-konnej

Ośrodek Jazdy Konnej - 
Osada Barcice

ADRES: Barcice 585, 33-342 Barcice

TEL: +48 698 874 572

www.osadabarcice.pl/osrodek-jazdy-konnej/

Nowosądecki Ośrodek 
Jazdy Konnej i Hipoterapii Beskid

ADRES: ul. Podkamienne 10, 33-335 Nawojowa

TEL: 794-995-399

http://www.pzaznawojowa.pl/oferta/jazda-konna-i-hi-
poterapia/

Szkoła Jazdy Konnej Złockie

ADRES: Złockie 78, Muszyna, 33-370

TEL: 667 871 235

Jazda Konna Reve Nowy Sącz

ADRES: ul. Świt 7, 33-300 Nowy Sącz

TEL: +48 507 445 639

www.jazdakonnareve.pl

Godz. otwarcia: w sezonie wtorek-niedziela, 10-17, 
poza sezonem od poniedziałku do piątku, 8-16, 

w soboty 9-15
ADRES: ul: Konfederatów Barskich 11, 33-383 

Tylicz

TEL. 720-020-590

www.farma-lama.pl

Stajnia Pod Jaworzyną A&P Gucwa

Godziny otwarcia: środa-poniedziałek, 
od 9:00 do 17:00

ADRES: J. I. Kraszewskiego 190, 
33-380 Krynica-Zdrój

TEL. 691 819 886

FB: Stajnia Pod Jaworzyną

Agro Ranczo w Przysietnicy

ADRES: Przysietnica 90, 
33-342 Przysietnica

TEL: 533 930 803

FB: Agro Ranczo

Ośrodek Jazdy Konnej Piwniczna Zdrój 

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota, od 8:00 do 
19:00

ADRES: Łomnickie 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój

TEL: 692 712 546

https://www.facebook.com/ojkpiwnicznazdroj/

Stadnina Rajd, Jaworki

ADRES: Biała Woda 12A, 34-460 Jaworki

TEL: +48 506 768 153

www.stadninarajd.pl

Farma Lama w Tyliczu Stajnia Terenowo Rajdowa Beskid 
w Łabowej

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela, 9-19

ADRES: 33-336 Łabowa 108

TEL. 884 884 883, 508 247 782

www.stajniabeskid.pl

Gazdówka - Gospodarstwo Agroturystyczne 
w Moszczenicy

ADRES: Moszczenica Niżna 121, 
33-340 Moszczenica Niżna

TEL: 660 823 025

FB: https://tinyurl.com/mm9dmc9r
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Rafting wodami Popradu
Spływ Popradem

Tekst: © Paulina Jagiełło
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Andrzej Klimkowski

Spływy pontonami czy kajakami to świetny pomysł na spędzenie wol-
nego czasu. To bezpieczna atrakcja dla osób w każdym wieku. Poprad 

w przeciwieństwie do innych górskich rzek uważany jest za łagodny.

#sport #rafting #Poprad #kajaki #pontony

PARTNER ARTYKUŁU
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Poprad to rzeka we wschodniej Słowacji i w połu-
dniowo-wschodniej Polsce. Rzeka wpływa na polską 
stronę w okolicach Leluchowa. Do Muszyny płynie 
około 7 km, między Magurą Kurczyńską po stronie 
słowackiej oraz Kraczonikiem i Zimnem po polskiej. 
W Muszynie Poprad zasilany jest Muszynką, swym 
głównym dopływem. 

Cała dolina Popradu po polskiej stronie, od Le-
luchowa aż po Stary Sącz nazywana jest „zielonym 
przełomem”. Poprad meandruje między zalesionymi 
Górami Lubowelskimi, później Pasmem Radziejo-
wej i Pasmem Jaworzyny.

Kajak czy ponton?

Pontony, którymi warto spłynąć Popradem, są nie-
wywrotne, dlatego można się w nich czuć w pełni 
bezpiecznie. Sezon letni to idealny czas na relaks 
i podziwianie widoków oraz okolicznego ptactwa 
m.in. czarnych bocianów czy siwych czapli z per-
spektywy wody. Mocniejszych wrażeń dostarczają 
bystrzyny – miejsca szybkiego nurtu rzeki.

Dużo szybsze od pontonów są kajaki. Są też jedno-
cześnie bardziej zwrotne i wywołują inne wrażenia 
podczas spływu. Kajaki z szerokim i płaskim dnem 
są stabilne i mało wywrotne. W ofercie można zna-
leźć m.in. dwuosobowe z miejscem dla dziecka, 
umiejscowionego pomiędzy dorosłymi.

Czas spływów uzależniony jest od poziomu wody. 
Na życzenie klientów organizowane są m.in. kilku-
dniowe raftingi ze Słowacji do Nowego Sącza.

www.czystafrajda.pl
tel. 509 99 88 12

e-mail: poczta@czystafrajda.pl

Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński
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Leluchów- Żegiestów Łopata Polska

Trasa o długości aż 22 km, do przepłynięcia kaja-
kiem lub pontonem tylko przy średnim lub wyższym 
stanie wody. Czas spływu to ok. 6 godzin. Zaczyna 
się przy przejściu polsko- słowackim w Leluchowie, 
a kończy się w ostatniej miejscowości gminy Muszy-
na- Żegiestowie. Spływ odbywa się bez sternika.

Żegiestów Łopata Polska- Piwniczna

Spływ o długości 20 km, trwa około 6 godzin. Prze-
płynięcie pontonem możliwe jest tylko przy średnim 
i wyższym stanie wody, natomiast kajakiem zawsze.

Zaglądnij na splywpopradem.pl. Znajdziesz tam in-
formacje o cenach, drogowskazach na spływy czy 
miejscach, w których można zostawić samochód.

Leluchów- Muszyna

Spływ o  długości 10 km. Czas przepłynięcia: 1-3 
godziny. Start przy przejściu polsko- słowackim 
w Leluchowie. Pierwszy etap trasy biegnie w terenie 
naturalnym, pomiędzy zalesionymi wzgórzami. Na-
stępnie płynie się przez część bardziej zabudowaną, 
Muszynę-Folwark. Koniec tego odcinka znajduje się 
w samym centrum Muszyny.

Proponowane odcinki spływu kajakowego

Muszyna – Żegiestów Łopata Polska

Trasa o długości 12,5 km. Spływ trwa ok. 3 godzin. 
Trasa polecana jest m.in dla rodzin z dziećmi, a do-
datkową opcją jest możliwość asysty wykwalifiko-
wanego ratownika. To jedna z najpopularniejszych 
tras. W razie potrzeby spływ można zakończyć pół 
godziny wcześniej, w Andrzejówce Ługi. Jeśli spływ 
odbywa się do Żegiestowa, na jego końcu płynie się 
jednym z najpiękniejszych odcinków Popradu – za-
kolami, które wyznaczają dwie Łopaty – polską i sło-
wacką (malownicze półwyspy). Fot. © A. Klimkowski

Fot. A. Klimkowski

Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński

Proponowane odcinki spływu pontonowego

Muszyna- Andrzejówka Ługi

Trasa o długości 10,5 km. Czas przepłynięcia: od 1 
do 3 godzin. Jedna z piękniejszych tras, mająca od-
cinki średniego i szybkiego nurtu. Idealna na wypa-
dy rodzinne, również z dziećmi.
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Off-roadowe podróże
Pozytywna dawka adrenaliny

Off-road to niezapomniana przygoda samochodem terenowym, gdzie 
jeżdżąc po bezdrożach, odkrywamy ciekawe miejsca, zdobywamy nowe 

doświadczenia a emocje pozostają w pamięci na długo.

Tekst: © Dominik Jazic, Monika Jazic, Paulina Jagiełło
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński

PARTNER ARTYKUŁU

#sport #OffRoad #Piwniczanka #adrenalina#SenseOfSport
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Co to jest off-road?

Pisząc najkrócej, to po prostu jazda poza drogą - po 
piasku, żwirze, trawie, błocie, śniegu, korytach rzek, 
kamieniach czy innych naturalnych podłożach. Nie 
ma samochodu, który dojedzie wszędzie, ale w świe-
cie off-road znana jest zasada, że im lepiej przygo-
towany samochód, tym dalej trzeba iść po pomoc :)

Jazda off-road na pewno znajdzie swoich zwolenni-
ków wśród miłośników motoryzacji, amatorów moc-
nych wrażeń i tych, dla których jazda za kółkiem jest 
po prostu sama w sobie rozrywką. Jeżdżąc w terenie, 
niejednokrotnie w trudnych technicznie warunkach, 
można lepiej poznać siebie i sprawdzić lub poprawić 

swoje umiejętności jazdy samochodem. Na off-road 
panują odmienne warunki jazdy. Kluczowe są jasno 
określone zasady współpracy i wzajemne zaufanie. 
W sytuacjach trudnych technicznie, kiedy trzeba 
poszukiwać różnych rozwiązań do sprawnego prze-
jazdu, takich jak użycie wyciągarki i innych narzędzi, 
praca zespołowa jest czynnikiem prowadzącym do 
bezpiecznego osiągnięcia celu.

Off-road i jego różne odsłony

Off-road jest nie tylko dla tych, którzy chcą zgłębić 
tajniki motoryzacji i poprawić umiejętności jazdy 
samochodem w terenie, to również alternatywa wy-
cieczki turystyczno - krajoznawczej, na którą można 
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wybrać się z rodziną, znajomymi czy przyjaciółmi. 
W tej odsłonie off-roadu proponujemy spędzenie 
czasu na łonie natury z pięknymi widokami. Dzięki 
samochodom terenowym docieramy w miejsca uro-
kliwe, zaciszne, niejednokrotnie o ciekawej historii. 
Korzystając z piękna otaczającej przyrody, z dala od 
tłumu i zgiełku miast, można na chwilę zapomnieć 
o wszechobecnym pośpiechu i uwolnić myśli.

Off-road może też być rozrywką dla całych rodzin. 
Spędzanie czasu na otwartych przestrzeniach, z ma-
lowniczymi widokami, to czysta radość i możliwość 
rozładowania pokładów energii, zwłaszcza u naj-
młodszych:). Możliwość aktywnego przebywania 
na świeżym powietrzu, w otaczającej zieleni, z atrak-
cjami leśnego placu zabaw sprawia, iż dzieci czują się 
swobodnie, niejednokrotnie wyrażając swoje emo-
cje okrzykami radości, a dorośli mogą się przenieść 
na chwilę do czasów swojej młodości. Dodatkową 
atrakcją może być wspólne grillowanie czy pieczenie 
kiełbasek, gdzie wymierną korzyść stanowi przyroda, 
a czas spędzony przy ognisku, na pewno na długo 
pozostanie w pamięci.

Szkolenia i eventy

Na początek najlepiej skorzystać z usług firm do-
stępnych na rynku. Jedną z nich jest Sense of Sport 
z Krynicy-Zdroju, która w swojej ofercie ma zarów-
no wycieczki turystyczno-krajoznawcze, eventy, jak 
również szkolenia z jazdy off-road. Wybierając opcję 
szkoleniową uczestnik pod okiem instruktora samo-
dzielnie prowadzi samochód poznając tajniki jazdy 
w terenie. Omawiane jest wyposażenie samocho-
du i bezpieczne techniki pokonywania przeszkód 
z użyciem dodatkowego sprzętu wykorzystywanego 
w trudnych sytuacjach terenowych.

Dla grup zorganizowanych ciekawą opcją jest event 
w oparciu o off-road, gdzie uczestnicy mają możli-
wość poprowadzić samodzielnie samochód, poznać 
granice możliwości pojazdów, przełamać własne sła-
bości i nauczyć się wspólnie pokonywać przeszkody. 
Często ta współpraca owocuje w przyszłości, a wizja 
bezpiecznego dotarcia do celu integruje uczestników, 
pozostawiając niezapomniane przeżycia.

Czy jazda off-road jest bezpieczna?

Jazda po bezdrożach przy zachowaniu odpowiednich 
zasad jest bezpieczną dawką adrenaliny a Ci, którzy 
chcą skorzystać z tego typu rozrywki zawsze przecho-
dzą szkolenie i są pod opieką doświadczonego instruk-

Sesja zdjęciowa została wykonana w Tyliczu na górze Łan oraz na trasie czerwonym szlakiem w stronę Muszynki
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jazdy w trudnych warunkach terenowych rekomen-
dowana ilość osób w aucie to 4 wraz z instruktorem. 
Uczestnicy mogą się “zmieniać” za kierownicą - na-
wet powinni, do czego zawsze namawiają instruk-
torzy. Większość floty Sense of Sport to legendarne 
Land Rovery Discovery. Samochody są przygotowane 
do jazdy w terenie, wyposażone m.in. w wyciągarki, 
snorkele opony typu MT, wzmacniane elementy za-
wieszenia, osłony podwozia.

Komu podarować voucher na jazdę off-road?

W zasadzie każdemu: fanom motoryzacji, osobom, 
które chcą kupić własną terenówkę i spróbować swo-
ich sił za kierownicą pojazdu 4x4 oraz tym, którzy 
interesują się techniką prowadzenia auta.

Jest to również doskonały prezent dla wszystkich, 
którzy lubią piękne krajobrazy, chcą przeżyć fajną 
przygodę, spędzić czas z dala od zgiełku miasta i po-
czuć pozytywne działanie adrenaliny.

tora - mówi Dominik Jazic, założyciel Sense of Sport, 
doświadczony instruktor i utytułowany zawodnik 
rajdów terenowych, zdobywca m.in. Rajdowego Pu-
charu Polski Samochodów Terenowych w 2020 roku.

Zarówno przeszkody, prędkość, jak i sposób jazdy 
dobierany jest w taki sposób, aby każdy uczestnik 
wycieczek, wypraw i szkoleń czuł przyjemny dresz-
czyk emocji z zachowaniem maksymalnego bezpie-
czeństwa. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. 
Osobiście duży nacisk kładę na „przemycanie” zasad 
prawidłowego prowadzenia pojazdu i poprawę bezpie-
czeństwa podczas jazdy w życiu prywatnym - dodaje 
D. Jazic.

Ile osób może jednocześnie wsiąść do sa-
mochodu?

W zależności od rodzaju atrakcji w przypadku wy-
cieczek off-road prowadzonych przez Sense of Sport 
do samochodu może wsiąść do 7 osób. W przypadku 
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WAPŃ (168 mg/l)

Wspiera nasz układ mięśniowy 
i kostny, poprawia również meta-
bolizm. Jego suplementacja jest 
szczególnie ważna dla właściwej 
pracy serca.

IDEALNA PROPORCJA 

MAGNEZU I WAPNIA 2:1

Jak to działa? Magnez stymulu-
je wchłanianie wapnia, a wapń 
wspiera magnez w prawidłowym 
działaniu procesów metabolicz-
nych

MAGNEZ (79 mg/l)

Jest konieczny do uzupełnienia 
po wysiłku fizycznym. Jego ilość 
w naszej wodzie doskonale nasyci 
twój organizm po każdej aktywno-
ści sportowej i rekreacyjnej. 

WODOROWĘGLANY (1267 mg/l)

Ich rola w organizmie jest znaczą-
ca. Nie tylko pomagają w trawie-
niu, ale również regulują pH krwi 
i naturalnie wspomagają proceses 
odkwaszania. 

www.piwniczanka.pl
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10% 

zniżki na hasło 
Odkryj Beskid Sądecki*

Zadbaj z nami o swój samochód!

Myjnia ręczna i detailing w krynicy-zdroju

Oferujemy
mycie ręczne
czyszczenie wnętrza
ozonowanie wnętrza
pranie tapicerki
polerowanie lakieru
zabezpieczenie lakieru 
folią PPF
powłoki ceramiczne
woskowanie lakieru
regeneracja reflektorów

dowiedz się więcej

Black Shadow Garage

@black_shadow_garage

* obowiązuje do końca lipca 2021 r.

+48 516 467 220

Józefa Piłsudskiego 67,
33-380 Krynica-Zdrój
(obok sklepu Lewiatan)
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mycie ręczne
czyszczenie wnętrza
ozonowanie wnętrza
pranie tapicerki
polerowanie lakieru
zabezpieczenie lakieru 
folią PPF
powłoki ceramiczne
woskowanie lakieru
regeneracja reflektorów

93



Letnie wycieczki
4 dni na Sądecczyźnie

Tekst: ©Maria Kościelniak
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Wiktor Baron

Propozycja wycieczki ze zwiedzaniem od Nowego Sącza 
do Krynicy-Zdroju Doliną Popradu 

Miasta, miasteczka, uzdrowiska i małe wioski. Doliny, ale przede wszyst-
kim góry. Zapierające dech w piersiach widoki przeplatane regionalnymi 
zwyczajami. Pyszna, lokalna kuchnia i niezapomniane aktywności. To 
wszystko można zobaczyć i, co ważniejsze, przeżyć w Beskidzie Sądeckim. 
Wystarczą cztery dni! Wycieczka może być grupowa (mała lub duża) ale 

i bardziej indywidualna!

#LetnieWycieczki #Sądecczyzna #NowySącz #Krynica-Zdrój #DolinaPopradu

Fot. © Konrad Rogoziński
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Fot. © Wiktor Baron
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Dzień I Nowy Sącz

Wycieczkę rozpoczynamy w Nowym Sączu, bo to on 
jest bramą Beskidu Sądeckiego. Zwiedzanie miasta 
będzie wstępem do zwiedzania całego regionu. Zoba-
czymy jego zabytkowy rynek z secesyjnym ratuszem, 
gotycką Bazylikę i zabytkowe kamienice. Do jednej 
z nich wejdziemy, by zobaczyć stare mieszczańskie 
wnętrza i Galerie znanej sądeckiej malarki Marii Rit-
ter. W innej, nazywanej Domem Gotyckim, zobaczy-

my kolekcję ikon. Będzie też czas na słynne sądeckie 
lody. Popołudnie spędzimy w Skansenie i Miasteczku 
Galicyjskim. To miejsce, w którym można cofnąć się 
w czasie, zobaczyć sądecką wieś i stare galicyjskie 
miasto wraz z jego małymi zakładami i sklepikami. 
Dla chętnych warsztaty garncarskie! Wieczór zaś 
spędzimy w Galicyjskiej Karczmie na regionalnej 
Biesiadzie!
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Nad Popradem w Piwnicznej-Zdroju
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Dzień II Dolina Popradu

Drugiego dnia ruszymy wgłąb Beskidu Sądeckiego, 
będziemy poruszać się wzdłuż malowniczej Doliny 
Popradu. Zaczniemy od małego  klimatycznego Stare-
go Sącza. To miasto z bogatą historią i wieloma zabyt-
kami. Zobaczymy rynek, klasztor św. Kingi i Ołtarz 
Papieski. Drugim przystankiem będzie Piwniczna-

-Zdrój. Tam czeka nas krótki spacer po uzdrowisku, 
degustacja wód mineralnych i zwiedzanie Muzeum 
Regionalnego. Po obiedzie wybierzemy się na spływ 
Popradem (tratwami lub kajakami) by podziwiać be-
skidzką przyrodę z poziomu rzeki. Na koniec Rytro 
i ruiny ryterskiego Zamku. Choć nie obejrzymy tam 
pięknych komnat ani dzieł sztuki, to w murach zam-
ku kryją się ciekawe historie, w okolicach legendarne 
skarby, a ze wzgórza podziwiać będziemy widoki na 
Dolinę Popradu. 

Studnia “Kaszta” na piwniczańskim rynku

Stary Sącz na tle Pasma Radziejowej

Zamek ryterski

Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński 99



Dzień III Ogrody i góry

Trzeciego dnia opuścimy doliny i ruszymy w góry! 
Przed wyjściem w trasę zwiedzimy jednak kolejne 
uzdrowisko - Muszynę-Zdrój. To miasto, które słynie 
z ogrodów. Zobaczymy Ogród Biblijny i Ogrody Sen-
soryczne, a także zabytkowy rynek. Po obiedzie czeka 
nas 2-3 godzinny spacer (w zależności od kondycji 
grupy łatwiejszą bądź trudniejszą trasą) do Bacówki 
nad Wierchomlą. Obejrzymy zachód słońca w górach 
i zakończymy dzień ogniskiem z biesiadowaniem. 
W Bacówce, na wysokości 883 m n.p.m. spędzimy 
noc.

Podczas noclegu w Bacówce nad Wierchomlą 
bardzo polecamy wstać tuż przed wschodem 
słońca, rozłożyć sprzęt fotograficzny lub roz-
siąść się wygodnie na łące przed bacówką. Je-
śli warunki pogodowe na to pozwolą to będzie 
najlepsza rzecz, którą zobaczycie podczas tej 
wycieczki.

Staw w ogrodach miłości na Zapopradziu w Muszynie

Ogrody Biblijne w Muszynie

Panorama spod Bacówki Nad Wierchomlą o wschodzie słońca

Fot. © K. Rogoziński Fot. © K. Rogoziński

Fot. © K. Rogoziński100



Muszyński rynek tonący w tulipanach wiosną

Fot. © K. Rogoziński 101



XVI-wieczna Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku

Fot. © K. Rogoziński102



Dzień IV Krynica i łemkowskie ślady

Dla chętnych proponujemy jogę o wschodzie słońca, 
a później pyszne śniadanie w Bacówce. Po śniadaniu 
zejdziemy krótkim szlakiem do Wierchomli Małej 
i malowniczą trasą wzdłuż Popradu przejedziemy 
do Powroźnika, gdzie zwiedzimy Cerkiew św. Ja-
kuba wpisaną na listę UNESCO. Ostatnim punk-
tem zwiedzania będzie Krynica Zdrój. Zobaczymy 
centrum uzdrowiska, spróbujemy wód mineralnych 
w Pijalni, a także zwiedzimy małe muzeum Nikifora, 
krynickiego, łemkowskiego artysty prymitywnego. 
Wycieczkę zakończymy późnym obiadem w łem-
kowskiej karczmie! Doliną Kamienicy Nawojowskiej 
wrócimy do Nowego Sącza. Nasz przygoda skończy 
się tam gdzie ją rozpoczeliśmy.

Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju

”Romanówka” - muzeum Nikifora

Stary Dom Zdrojowy na deptaku krynickim

Pensjonat “Wisła" w Krynicy-Zdroju po renowacji

Fot. © K. Rogoziński103



Zwiedzaj na trasie!

Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza 
Mieszczańskie w Nowym Sączu

Bilet: 6 zł, bilet ulgowy - 4 zł

Godziny otwarcia:  wtorek - środa - 10:00 
- 15:00, piątek - 9:00 - 17:00, sobota i dni 
świąteczne - 9:00 - 14:30, w poniedziałki 

i niedziele Galeria nieczynna

STRONA WWW

Dom Gotycki w Nowym Sączu

Bilety: 8 zł, bilet ulgowy - 5 zł

Godziny otwarcia: wtorek - środa - 9:30 - 15:00, 
piątek - 9:00 - 17:00, 

sobota i dni świąteczne - 9:00 - 16:00,  
w poniedziałki i niedziele Galeria nieczynna

STRONA WWW

STRONA WWW

Miasteczko Galicyjskie  
w Nowym Sączu

Godziny otwarcia: od 8.06 do 18.10 - wtorek 
- niedziela: 10:00 - 18:00, od 20.10 do 30.04: 

wtorek-niedziela: 9:00 - 16:00

Bilet: - 10 zł, bilet ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny 
(2+3) - 26 zł (Spacer bez zwiedzania wnętrz 

jest bezpłatny)

STRONA WWW

Muzeum Regionalne Towarzystwa 
Miłośników Piwnicznej-Zdrój

Godziny otwarcia: do odwołania muzeum 
czynne tylko dla grup zorganizowanych 

zgłoszonych z minimum 3-dniowym 
wyprzedzeniem

Bilety: 5 zł, bilet ulgowy - 3 zł

STRONA WWW

Spływ Popradem 
Piwniczna-Zdrój - Rytro

Godziny otwarcia: zalecany kontakt 
telefoniczny i rezerwacja

Bilety: 50 zł, bilet ulgowy (dzieci do lat 10): 40 
zł, powrót busem na przystań początkową: 5 zł

Ruiny Zamku w Rytrze

Wstęp bezpłatny, czynne całą dobę

Rytro, współrzędne parkingu pod zamkiem: 
49.486068, 20.684045 

LOKALIZACJA

Nowy Sącz, Rynek 2

Nowy Sącz, ul. Lwowska 3

Nowy Sącz, Rynek 2

Piwniczna-Zdrój, Rynek 11

tel. 605 742 551

Piwniczna-Zdrój, Gąsiorowskiego 12
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Ogrody Biblijne w Muszynie-Zdrój

Bilety: Zwiedzanie ogrodów jest bezpłatne

Godziny otwarcia: wtorek - niedziela: 10:00 - 
18:00

Ogrody Sensoryczne w Muszynie-Zdrój

Godziny otwarcia: Czynne całą dobę

Bilety: Zwiedzanie ogrodów jest bezpłatne

STRONA WWW

STRONA WWW STRONA WWW

STRONA WWWSTRONA WWW

STRONA WWW

Cerkiew św. Jakuba Młodszego  
w Powroźniku

Godziny otwarcia: wtorek, środa: 9:00 - 17:00, 
czwartek-sobota: 9:00 -18:00, niedziela: 12:00 

- 17:00

Wstęp bezpłatny

Bacówka nad Wierchomlą

Godziny otwarcia: kuchnia czynna od 8:00 do 
20:00

Płatny nocleg, wyżywienie, ognisko oraz 
zajęcia/warsztaty

Współrzędne: 49.43569859449609, 
20.848147125200587 (najkrótsza trasa 

prowadzi drogą ze Szczawnika lub czarnym 
szlakiem z Wierchomli, nie ma możliwości 

dojazdu samochodem)

Pijalnia Główna w Krynicy-Zdrój

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 10:00 - 
18:00, sobota-niedziela: 10:00 - 20:00

Bilety: Wstęp bezpłatny (płatny na 
wydarzenia)

Aleja im. Leona Nowotarskiego 9/3, Krynica-
Zdrój

Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój

Godziny otwarcia: wtorek-sobota: 10:00 - 
17:00, niedziela: 10:00 - 15:00

Bilety: 14 zł, ulgowy - 10 zł

Powroźnik 50, Powroźnik

Bulwary Dietla 19, Krynica-Zdrój

Muszyna, ul. Kościelna 62 Muszyna, Aleja Zdrojowa

UWAGA: Ze względu na pandemię możliwość zwiedzania większości obiektów zmienia się dynamicznie, zależnie 
od aktualnych obostrzeń. Przed wycieczką warto sprawdzić czy obiekty są otwarte i jakie obowiązują limity!
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#Przehyba#wycieczki#WolaKrogulecka#StarySącz#GminaStarySącz

Tekst: © Maria Kościelniak
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński, Łukasz Świętach

Stary Sącz
Tradycja w nowoczesnym wydaniu
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STARY SĄCZ

W widłach Dunajca i Popradu, na skraju Beskidu 
Sądeckiego leży gmina Stary Sącz. To kilka, coraz to 
wyżej położonych, beskidzkich wiosek i jedno mia-
steczko. Jedno, ale za to jakie! Małe, urokliwe, wręcz 
romantyczne. Jego klimat tworzy średniowieczny 
układ rynku i galicyjska zabudowa, gotyckie kościoły, 
kocie łby, klasztor św. Kingi i rozbrzmiewające w wą-
skich uliczkach echo dawnych lat. Dookoła góry, gór-
skie rzeki i Popradzki Park Krajobrazowy. Najbliżej 
jest stąd w Beskid Sądecki, wszak Stary Sącz to jego 
brama, ale z niektórych punktów gminy, dostrzec 
można Gorce i Beskid Wyspowy. A z położonej już 
na granicy Przehyby nawet i Tatry. Z jednej strony 
interesująca historia, z drugiej bujna przyroda. Ra-
zem tworzą wiele atrakcji.

Galicyjski klimat samego miasteczka sprawi, że po-
czujesz się tu, jakbyś cofnął się w czasie. Stary Sącz 
to raj dla miłośników historii. Zwiedzając miasto, co 
rusz to natkniesz się na ślady św. Kingi, bez wątpie-
nia najważniejszej dla miasta postaci. W założonym 
przez nią klasztorze mieszkała też królowa Jadwiga 
Kaliska. To tutaj na Jana III Sobieskiego, wracającego 
spod Wiednia, czekała Marysieńka. Sam król także 
bawił w Starym Sączu przez jakiś czas. To tu urodziła 
się Ada Sari i ksiądz Tischner, choć mieszkał bliżej 
Tatr. I to tu przyjechał Jan Paweł II, by kanonizować 
patronkę miasta.

To niepozorne miasto kryje w sobie naprawdę wiele. 
Nie zapomnijmy jednak o jego okolicach. Beskidz-
kie szlaki i dolina Popradu oraz Dunajca to z jednej 
strony piękna przyroda, a z drugiej historie związane 
z żyjącymi tu Lachami, z partyzantami, z wojnami, 
z hrabią Stadnickim i… jeszcze raz z Karolem Woj-
tyłą, który po tych szlakach także wędrował.

Fot. © Łukasz Świętach
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Spacer po mieście

RYNEK

Spacer po mieście zacząć trzeba od rynku. To tam 
poczujesz klimat miasteczka i słynne kocie łby pod 
stopami. Rynek otaczają kolorowe, XIX-wieczne 
domy z charakterystycznymi podcieniami i brama-
mi. Każdy kryje w  sobie niezwykłą historię. Bywa-
li w  nich artyści, a  nawet królowie. Ta największa, 
o  pięknej fasadzie, mieści dziś w  sobie restaurację, 
nazwaną na cześć królowej Marysieńki, czekającej 
w mieście na Sobieskiego. Pod numerem 21 miesz-
kał kiedyś artysta, Józef Raczek. Jego dzieła (choć 
niektórzy twierdzą, że raczej wino z  dzikiej róży) 
ściągały do Starego Sącza wielu artystów. Istna bohe-
ma lat 70!

Nie tylko w  rynku mieszali wielcy. Całkiem nie-
daleko stoi dom Ady Sari, z którego kiedyś można 
było usłyszeć śpiew artystki. Jest też dom, w którym 
urodził się, choć nie mieszkał, ksiądz Józef Tischner, 
i dom, a raczej dworek malarki Bronisławy Rychter-

-Janowskiej. Choć tej tutaj ponoć nie lubiano (za to, 
że w  swojej szkole, w  roli modela, używała niesto-
sownej, antycznej rzeźby).

KLASZTOR FRANCISZKANÓW

Okolice rynku to też dawny klasztor franciszkanów 
założony przez Kingę, stary cmentarz, na którym 
spoczywa m.in. przywódca powstania chochołow-
skiego ksiądz Kmietowicz, stara dzielnica żydowska, 
która kiedyś miała synagogę, kościół farny i piękny, 
eklektyczna siedziba Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari. No i oczywiście klasztor. Klasztor znajduje 
się tuż za rynkiem. Zbudowany na skarpie, otoczony 
grubymi murami i  basztami, miał chronić przeby-
wające w  nim siostry. Plac św. Kingi zdobi piękna 
Brama Seklerska - dar Węgrów z okazji kanonizacji 
świętej. Jest tu też kościół św. Trójcy kryjący piękne 
dzieła sztuki i  relikwie patronki miasta. Sam budy-
nek klasztoru pochodzi z XVII w. I także kryje w so-
bie wiele skarbów (starodruki). Mieszkają w  nim 
siostry zakonne, które zdecydowały się na życie 
w odosobnieniu. Klasztor wydaje się być niezwykle 
tajemniczym, otoczonym sakralną atmosferą miej-
scem. Zwiedzający mogą zobaczyć tylko dziedziniec 
(warto!). Za klasztorem znajdziemy źródełko z  cu-
downą wodą.

Fot. © Łukasz Świętach

Fot. © Konrad Rogoziński

108



OŁTARZ PAPIESKI

Na koniec Ołtarz Papieski. Błonia leżą trochę dalej od ścisłego rynku. Na rozległych polach postawiono oł-
tarz, zaprojektowany w stylu zakopiańskim. To tam Jan Paweł II kanonizował Kingę i to tam wygłosił słynną 

“powtórkę z geografii” - omówił widoczne szczyty Beskidu Sądeckiego, po których kiedyś sam wędrował. Pod 
ołtarzem znajduje się małe muzeum..

MIEJSKA GÓRA

Świetny, a przy tym łatwy do zdobycia, punkt wido-
kowy na miasto i  bardzo fajne miejsce spacerowe. 
Znajduje się niecały kilometr od rynku. Porośnięta 
jest lasem, przez który prowadzą ścieżki spacerowe 
i rowerowe. Niemal pod sam szczyt można wyjechać 
samochodem. Na szczycie jest taras widokowy, alta-
na i ścieżka edukacyjna. Miejska Góra cały czas się 
rozwija. Już w wakacje powstanie tam “leśne molo” 

- oryginalny pomost spacerowy wśród drzew.

Fot. © Łukasz Świętach

Fot. © Łukasz Świętach
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STAWY I BOBROWISKO

Starosądeckie stawy znajdują się w miejscu, w któ-
rym Poprad wpada do Dunajca. Powstały w wyni-
ku wydobywania żwiru. Eksploatację zakończono 
ćwierć wieku temu i na jakiś czas, miejsce to pozo-
stawiono naturze. Dziś to piękny zakątek miasta i 
dom dla wielu gatunków zwierząt oraz roślin. Utwo-
rzono tu stawy i wśród zagajników poprowadzono 
ścieżkę przyrodniczą z kładkami, tablicami oraz 
czatowniami, z których można podglądać zwierzę-
ta. Niedaleko znajduje się też przystosowany do ką-
pieli staw z plażą i zapleczem rekreacyjnym. Można 
tam wynająć łódki i kajaki. W sąsiadującym lasku 
powstał park linowy z kilkoma trasami i tyrolką po-
prowadzoną nad stawami!

Fot. © Łukasz Świętach
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PLATFORMA NA WOLI KROGULECKIEJ

Tak zwany Ślimak — platforma widokowa o cieka-
wej, spiralnej konstrukcji, powstała kilka lat tam 
w Woli Kroguleckiej. Wznosi się na wysokość 530 
m. Z platformy można podziwiać Dolinę Popradu, 
Beskid Sądecki, Gorce i Beskid Wyspowy. Niemalże 
pod samą platformę można dojechać autem.

Fot. © Konrad Rogoziński
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STARY SĄCZ AKTYWNIE:

PRZEHYBA

Przehyba to jedno z najczęściej odwiedzanych 
miejsc w Beskidzie Sądeckim. Kiedyś, na grzbiecie 
znajdowała się hala, dziś miejsce to jest w więk-
szości zalesione. Najwyżej, bo, aż na 1175 m.n.p.m. 
wznosi się wierzchołek Wielkiej Przehyby. Trochę 
niżej leży schronisko. Pierwsze schronisko powstało 
tu w 1937 r., w czasie wojny wykorzystywali je par-
tyzanci, jednak w 1944 r. Niemcy je spalili. Kolejny, 
murowany, budynek powstał w latach 50, ale także 
spłonął w latach 90. Dzisiejsze schronisko to odbu-
dowa sprzed 20 lat. Można tu dotrzeć pieszo, na nar-
tach, na rowerze czy też konno — schronisko działa 
przez cały rok. Spod budynku, przy dobrej pogodzie, 
rozpościera się piękna panorama Tatr.
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ROWERY

VeloDunajec - trasa rozpoczyna się w Zakopanem i 
prowadzi do Wietrzychowic. W Gminie Stary Sącz 
biegnie wzdłuż jej zachodnio-północnej granicy, 
doliną Dunajca.

EuroVelo 11 / VeloNatura - długodystansowy Szlak 
Europy Wschodniej prowadzący z Aten po przylą-
dek Północny w Norwegii. W Gminie Stary Sącz tra-
sa biegnie wzdłuż Popradu.

Królewski Szlak Rowerowy - prowadzi z Biecza na 
Obidzę (w gminie Łącko). Szlak biegnie przez miej-
sca odwiedzane przez królów. W gminie biegnie 
przez Stary Sącz, Przysietnicę, Skrudzinę i Gaboń. 
Trasa jest raczej łatwa, choć trzeba liczyć się z kilko-
ma ostrymi podjazdami.

Trasy Rowerowe wokół Miejskiej Góry - to miej-
skie, ale równocześnie leśne trasy rekreacyjne.

Wielu kolarzy korzysta z nieoznakowanych dróg 
leśnych i asfaltowych, także szlaków pieszych czy 
narciarskich prowadzących na przykład na Przehy-
bę.

A JEŚLI NIE PRZEHYBA TO… 

Beskidzkie Camino, czyli pierwszy etap Beskidzkiej 
Drogi św. Jakuba. Cała trasa rozpoczyna się w  Lit-
manowej na Słowacji. Pierwszy odcinek nazwany 
prologiem wiedzie przez Beskid Sądecki do Starego 
Sącza. Tam zaczyna się I Etap, który prowadzi aż do 
Myślenic. W  granicach gminy trasa liczy około 15 
km.

Na Cyrlę - schronisko znajduje się już poza grani-
cami gminy, ale warto do niego dotrzeć, mają tam 
naprawdę dobrą kuchnię.

SZLAKI PIESZE NA PRZEHYBĘ:

Żółty szlak — rozpoczyna się przy stacji PKP w Sta-
rym Sączu. Aż do Moszczenicy Wyżnej i  granicy 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego prowadzi as-
faltem. Szlak prowadzi do Rozdroża pod Wielką 
Przehybą, skąd można wejść na wierzchołek lub 
przejść niebieskim i czerwonym szlakiem do schro-
niska. Całość trasy to około 15 km. Szlak ten jest 
częścią Małopolskiego Szlaku Papieskiego.

Zielony szlak z Barcic prowadzi na Wdżary Wyżne. 
Stamtąd trzeba przejść na niebieski, prowadzący na 
Rozdroże pod Przehybą i dalej do schroniska.

Zielony szlak z Jazowska prowadzi na Małą Przehy-
bę i dalej do schroniska.

Zobacz więcej
Fot. © Łukasz Świętach
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GOSPODARZ MIEJSCA:

Wioletta

U stóp lasu, pośród źródeł 
Ekskluzywny wypoczynek blisko natury.

Budzą cię pierwsze promienie słońca wschodzącego nad wzgórzami 
otaczającymi historyczną, łemkowską miejscowość. Świergot ptaków 
dochodzący z drzew oplatających chatę zaprasza na taras, by wraz z to-
warzyszami zjeść śniadanie, wypić kawę i zaplanować wycieczkę. A miejsc 
do odwiedzenia zarówno w najbliższej okolicy, jak i dalej jest mnóstwo!

Tekst: © Chata Dwie Doliny
Fot. © Konrad Rogoziński

#RedakcjaPoleca

REDAKCJA POLECA - CHATA DWIE DOLINY

#ChataDwieDoliny #GminaMuszyna #Szczawnik #noclegi
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Chata pełna przyjemności!

Jeśli jednak chodzi o korzystanie z samej chaty, jej standard 
i wyposażenie pozwolą na prawdziwy, całodniowy chillout dla 
ciebie i grupy znajomych czy rodziny. Mamy tutaj wspaniałą, 
zieloną przestrzeń zagospodarowaną wszystkim, co pozwoli 
cieszyć się wypoczynkiem zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. 

Drewniany taras wypoczynkowy z wygodną, wieloosobową 
sofą na wszelkiego rodzaju celebracje, namiot ze stolikiem na 
poranną kawę oraz coś dla dzieci: trampolina,  domek ze zjeż-
dżalnią i innymi zabawkami oraz hamak (na którym z pewno-
ścią odnajdą się wszyscy goście naszej chaty!).

Piękno w zasięgu ręki.

Żeby skorzystać z atrakcji najbliższej okolicy, wystarczy wyjść 
kilkadziesiąt metrów poza chatę. Nieopodal znajduje się źró-
dełko wody mineralnej, z której słynie Szczawnik i cały region. 
Tuż obok mamy szansę na spotkanie z historią – ulokowano 
tu zabytkową cerkiew z XIX w. Otaczające okolice sady i gę-
ste lasy oraz łagodne wzgórza tworzą niesamowitą scenerię, 
zapraszając do dalszej wędrówki. Szczawnik to doskonały 
punkt wypadowy w kultowe już miejsca na mapie Beskidu 
Sądeckiego – na Bacówkę nad Wierchomlą lub Jaworzynę 
Krynicką. Obydwie trasy w zasięgu kilkugodzinnej wycieczki 
nawet dla najmłodszych! Możemy zrobić to pieszo lub rowerem, 
do czego zachęcamy, bo gmina Muszyna to prawdziwy rowe-
rowy raj. Położony trzy kilometry dalej Park Rowerowy może 
być doskonałym pomysłem na zagospodarowanie popołudnia.

Regeneruj siły, celebruj chwile.

A co po wycieczce pełnej wrażeń? Woda mineralna pobrana z 
pobliskiego źródełka świetnie nawodni i uzupełni elektrolity, 
ale uwaga – jej smak i zapach jest dość intensywny, ma zarówno 
fanów, jak i  zadeklarowanych przeciwników. Polecamy jednak 
spróbować, bo to samo zdrowie! A potem? Cóż może być lep-
szego niż regeneracja  w ogrodowej saunie oraz jaccuzzi? A póź-
niej hop na sofę lub hamak i kontynuacja błogiego chilloutu!

Ogrodowy grill już w pełni gotowości, kusi aromatem przy-
gotowywanych dań. Zbliża się noc, klimatyczne światełka 
rozświetlają ogród, sprawiając, że robi się jeszcze bardziej przy-
tulnie i swojsko. A w dodatku zaczęły latać świetliki! 

Witaj w Beskidzie Sądeckim. Chata Dwie Doliny zaprasza!

Chata Dwie Doliny
33-370 Muszyna
Szczawnik 14D

Kontakt : Pn - Nd
Od: 09:00 - 21:00

Tel: +48 511 896 221
chatadwiedoliny.pl
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Rzeka, wino i pieniądze
Szlak Węgierski w Dolinie Popradu

Tekst: © Tomasz Wolnik
Zdjęcie: @ Narodowe Archiwum Cyfrowe

Postanowiłem zacząć ten felieton nieco przekornie, 
tak naprawdę podsumowując go już w samym tytu-
le. Mowa będzie oczywiście o Popradzie, rzece, któ-
ra przecina Beskid Sądecki, rozdzielając go na dwa 
pasma - pasmo Jaworzyny Krynickiej oraz pasmo 
Radziejowej. Rzece od wieków transgranicznej, ma-
jącej swoje źródła w Słowackich Wysokich Tatrach. 
Rzece, która powstaje z  połączenia Hińczowego 
Potoku z  potokiem Krupa wypływającego z  Po-
pradzkiego Stawu. Rzece, która ma niemal 170 km 
długości, jest idealnym przykładem rzeki górskiej, 
nieokiełznanej, niebezpiecznej, niosącej zawsze po 
ulewnych deszczach ogromne ilości mułu i  mate-
riału skalnego. Rzece, która wpada do Dunajca po-
między Starym a Nowym Sączem. Ostatecznie rzece, 
która nierozerwalnie połączyła się z Byczą Krwią.

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie, należy zwrócić 
uwagę na fakt, jak wielkie znaczenie miała rzeka 
dla ludności zamieszkującej dawniej w  jej pobli-
żu. Przede wszystkim były to korzyści wynikające 
z  możliwości łowienia ryb i  dostępie do wody pit-
nej, zarówno dla siebie, jak i  bydła. Rzeka pozwa-
lała również spławiać towary i  drewno, a  to czyni-
ło z niej arterię komunikacyjną. W tym kontekście 
rzeka Poprad była bardzo istotnym traktem komu-
nikacyjnym, gdyż pozwalała na spławianie towaru 
w stosunkowo łatwy sposób, omijając granie Beski-

du Sądeckiego czy gór Lubovelskich. To była bardzo 
istotna zaleta, gdyż przy znikomej sieci dróg kilkaset 
lat temu, pokonywanie masywów górskich stanowi-
ło nie lada wyzwanie, zwłaszcza w handlu. Ponadto 
Poprad wpadając do Dunajca, który łączy się dalej 
z  Wisłą, tworzył dogodne połączenie granic pań-
stwa z  jego ówczesną stolicą w  Krakowie. Stąd też 
w celu ochrony tak ważnego traktu handlowego po-
wstały wzdłuż biegu rzeki liczne zamki i warownie. 
Możemy tu wymienić między innymi zamek w Mu-
szynie, Rytrze, Nowym Sączu, Rożnowie, zameczek 
w Gródku nad Dunajcem, Wytrzyszczce, Czorszty-
nie oraz Nowym Wiśniczu. Jak widać, skala fortyfi-
kacji była znacząca, co tym bardziej podnosiło rangę 
szlaku biegnącego między innymi Doliną Popradu. 
Tak, pokrótce, rodził się niezwykle ważny Szlak 
Węgierski. Szlak nazywany również „Starą Drogą”, 
„Wielką Drogą” czy też „Traktem Królewskim”. Na-
leży podkreślić, że choć Trakt Węgierski przebiegał 
między innymi Doliną Popradu, to nie był to jego 
jedyny przebieg, a  raczej jedna z  nici wiodących 
do Królestwa Polskiego. Trakt Węgierski pełnił rolę 
przede wszystkim handlową, do najistotniejszych 
należała sól wydobywana w Wieliczce, miedź oraz 
słynne na Polskim Dworze węgierskie wino.

To właśnie wino stało się głównym towarem eks-
portowanym z Węgier Doliną Popradu. Szacuje się, 
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że w  roku 1519 sprowadzono do Polski 15 tysięcy 
litrów wina, a już w roku 1564 eksport wynosił oko-
ło 250 tysięcy litrów! Ostatecznie w roku 1603 ilość 
eksportowanego wina została podwojona.

Do najważniejszych win sprowadzanych po dziś 
dzień z  Węgier należy Tokaj – wino białe zwane 
również węgrzynem. Zazwyczaj są to wina słodkie, 
niemal likierowe, choć oczywiście znajdziemy ga-
tunki wytrawne.

Drugim winem sprowadzanym z Węgier jest Bycza 
Krew – Egri Bikaver. Jest to wino wieloodmianowe 
lecz zawsze czerwone. Jego specyficzna nazwa wią-
że się z oblężeniem zamku w Egerze przez Turków 
w 1552 roku. „Kapitan oblężonej twierdzy miał ze-
zwolić swoim żołnierzom na picie czerwonego wina 
przed walką. Turcy niepijący wina jako muzułmanie, 
mieli wpaść w panikę, na wieść jakoby załoga twier-
dzy piła byczą krew, a  dowodem na to miały być 
czerwone (od wina) brody węgierskich wojaków”.

Wino sprowadzano do Polski przez Muszynę, Piw-
niczną i  dalej do Nowego Sącza, który to zyskał 
przywilej składowania całego trunku za murami 
miasta. W Muszynie zaś lokalni kupcy handlowali 
zbożem, skórami czy też piwem.

O znaczeniu Doliny Popradu niech świadczy też fakt, 
że na początku XX wieku została poprowadzona 
wzdłuż rzeki linia kolejowa łącząca najpierw Kryni-
cę z Nowym Sączem, a później kolejne miejscowości 
w  kierunku Leluchowa, stając się ostatecznie połą-
czeniem transgranicznym, użytkowanym do dzisiaj. 
Linia ta była ważnym środkiem transportu wojsk 
Austro – Węgierskich w okresie I Wojny Światowej. 
W  dwudziestoleciu międzywojennym podjęto de-
cyzję o budowie kilku bunkrów w okolicach Rytra, 
w celu ochrony doliny w przypadku wybuchu wojny. 
Ostatecznie we wrześniu 1939 roku budowa nie była 
jeszcze w pełni ukończona, a żołnierze stacjonujący 
w Rytrze zostali przesunięci na linię obrony do Stróż.

Do dnia dzisiejszego rzeka Poprad stanowi ważny 
trakt handlowy, jak i  również niemałą atrakcję tu-
rystyczną, gdyż podobnie jak się to ma na Przeło-
mie Dunajca, tak i  na Popradzie organizowane są 
flisackie spływy! Ponadto jest to też raj dla wędkarzy. 
A wino? Węgierskie wino do dzisiaj cieszy się dużym 
uznaniem w Polsce.
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