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W górach jest wszystko co kocham, 

góry to przystań, 

niekończąca się nadzieja,

że można żyć życiem i wierzyć, nie dotykając
              ks. Józef Tischner

Zapraszam do Zawoi

Szanowni Państwo,

gmina Zawoja położona jest w dolinie rzeki Skawicy (dopływ Skawy), między Pasmem Babiogórskim 
a Pasmem Jałowieckim (Beskid Żywiecki). To położenie sprawia, że każdy turysta, który szuka wyjątkowych 
miejsc powinien nas odwiedzić. Ludzie, którzy odkryli naszą gminę wracają do nas wielokrotnie, 
zachwycając się widokami, ludźmi, kulturą oraz różnorodnością oferty spędzania wolnego czasu.

Folder, który Państwu oddajemy, służy temu, aby pokazać bogactwo naszej Zawoi. Urokliwe kapliczki, 
hale paserskie, drewniane budownictwo oraz przyroda, która jest chroniona przez Babiogórski Park 
Narodowy sprawia, że Zawoja staje się miejscem, gdzie należy być z całą rodziną.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Zawoi. Zapraszam wszystkich: narciarzy, snowbordzistów, grupy 
sportowe, zielone szkoły, turystów górskich, młodzież, emerytów, i rodziny z dziećmi. Czas na Zawoję! 
Miejsca, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Marcin Pajak, Wójt Gminy Zawoja
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O gminie Zawoja

Gminę tworzą dwie wsie: skawica i zawoja, podzielone na osiem sołectw. Administracyjnie należą do 
powiatu Sucha Beskidzka,  województwa małopolskiego. Obie są znane jako letniska o wybitnych wa-
lorach klimatycznych, krajobrazowych i turystycznych, a zawoja to największa pod względem po-
wierzchni (100,78 km2) i ludności (6563 mieszkańców) wieś w Polsce.  Siedzibą gminy jest Zawoja. Gmina 
zajmuje obszar 128,8 km2. 

Centrum turystyczne znajduje się w Zawoi Górnej. Tutaj działa większość domów wypoczynkowych 
i kwater prywatnych. 

Z punktu widzenia etnograficznego mieszkańcy tej ziemi, to Górale Babiogórscy – grupa etnograficz-
na zajmująca obecnie obszar w dolinie rzeki Skawicy i jej dopływów.

Zapraszamy Państwa do przyjazdu 
i wypoczynku w gminie Zawoja.

Izba Pamięci Jana Pawła II, 
Zawoja Wilczna, tel. 500 659 607, 508 553 138

Babiogórskie Centrum Kultury 
Zawoja Centrum, tel. 33 877 50 66
e-mail: bck@zawoja.pl

Dane teleadresowe
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Przyroda
Stoki gór do znacznej wysoko-
ści zajmują pola uprawne, wyżej 
rosną lasy, a w partii grzbietowej 
spotyka się dawne polany wy-
pasowe (m.in. Mędralowa, Hala 
Kamińskiego i Trzebuńska w Pa-
śmie Jałowieckim, Hala Krupo-
wa, Śmietanowa i Polana Broski 
w Paśmie Policy, Hala Czarnego 
na stokach Babiej Góry).

W masywie Babiej Góry wy-
stępuje klasyczny piętrowy 
układ roślinności: regiel dolny 
do 1150 m n.p.m., regiel gór-
ny do 1360 m n.p.m., piętro ko-
sodrzewiny (subalpejskie) do 
1650 m n.p.m. i piętro halne 
(alpejskie) do 1725 m n.p.m. 

Tutejsze lasy, to przede wszyst-
kim drzewostany regla dolne-
go – buk, jodła, świerk, jawor, 
klon, modrzew, jarzębina, a w 
podszyciu głównie maliny, jeży-
ny, bez czarny i koralowy. W za-
gajnikach pomiędzy polami wy-
stępuje brzoza, niekiedy sosna.

Z przedstawicieli fauny można 
tu spotkać dziki, jelenie, sarny, za-
jące, wiewiórki, a z drapieżników 
lisy, tchórze, łasice, borsuki, kuny 
leśne i wydry. Sporadycznie po-
jawia się ryś, a nawet niedźwiedź 
i wilk. Z ptaków wspomnieć 
należy dzięcioły, drozdy, sikory, 
mysikróliki, sójki, oraz drapież-
ne myszołowy, sowy i puszczyki, 
a z gatunków rzadkich bociany 
czarne, cietrzewie, głuszce i kru-
ki. Wśród gadów liczne są jasz-

czurki i węże – zaskrońce i żmije, 
a wśród płazów traszki, salaman-
dry i żaby. 

Ciekawym pomnikiem przy-
rody jest tzw. Gruba jodła 
w Puszczy Czatożańskiej na 
stokach Małej Babiej Góry (przy 
żółtym szlaku z Zawoi Czatoży 
na Markowe Szczawiny) – resztki 
pnia ogromnej jodły, prawdopo-
dobnie najstarszej z rosnących 
w tej części Polski. Jej wiek obli-
czano na około 500 lat, miała 8 m 
obwodu w pierśnicy i około 60 
m wysokości. W 1914 roku spło-
nęła na skutek nieuwagi paste-
rzy, którzy w jej wypróchniałym 
pniu zaprószyli ogień. W latach 
60. ubiegłego stulecia resztki 
pnia jodły zrekonstruowano.

Do atrakcji przyrodniczych 
Babiej Góry należą: jeziorka osu-
wiskowe, m.in. mokry stawek 

(przy niebieskim szlaku z przełę-
czy Krowiarki na Markowe Szcza-
winy) i Marków Stawek (przy 
żółtym szlaku z Zawoi Czatoży na 
Markowe Szczawiny), oraz źró-
dło Głodna Woda (przy zielonym 
szlaku z Lipnicy Wielkiej Stań-
cowej na Babią Górę), najwyżej 
położone w Beskidach (1625 m 
n.p.m.). W Paśmie Policy godne 
uwagi są: 8-metrowej wysokości 
wodospad na mosornym Po-
toku oraz jaskinia Oblica o dłu-
gości 416 m i głębokości 21 m 
(poza znakowanym szlakiem, 
w pobliżu osiedla Oblica w Ska-
wicy, w stoku Śmietarniaka), 
największa w Beskidzie Żywiec-
kim i jedna z największych w pol-
skich Beskidach.

Przyrodnicze zasoby gmi-
ny Zawoja chroni Babiogórski 
Park narodowy.

waRTo zoBaCzYĆ

woDosPaD MosoRCzYK
Zawoja Mosorne

znajduje się na Mosornym Potoku (przy niebieskim szlaku 
z zawoi Mosorne na Mosorny Groń). Ma on postać pionowego 
progu zbudowanego z warstw fliszu karpackiego. jego wyso-
kość sięga 8 m i zaliczany jest do najwyższych wodospadów 
w Beskidach.
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Z dziejów gminy waRTo zoBaCzYĆ sKansen BuDowniCTwa luDoweGo 
im. jÓzeFa ŻaKa 

jeszcze na początku ubiegłego 
stulecia w tym miejscu była pola-
na wypasowa.  niewielki skansen 
swoim kształtem nawiązuje do 
typowego dla tutejszego budow-
nictwa przysiółka położonego na 
stoku. zwarta zabudowa wsi do-
minowała jedynie w dolinach po-
toków, w ich niższych partiach.

Tworzą go trzy budynki miesz-
kalne, kuźnia, spichlerzyk i ka-
pliczka.  Budynek zachowany in 
situ, to dom z 1900 roku zaku-
piony od Franciszka Kudzi. Dru-
gi budynek to dom z 1910 roku 
przeniesiony z sąsiedniej parceli 

w 1986 roku, będący własnością 
stefana Gancarczyka i  chata z lat 
1802-1815 przeniesiona tu w 1987 
roku z osiedla Budzonie, będą-
ca niegdyś własnością Franciszka 
stopiaka. Ten ostatni dom został 
w całości poświęcony ekspozycji 
etnograficznej. Do momentu prze-
niesienia funkcjonował jako dom 
z kurnym piecem. Dwa pozostałe 
budynki pełnią inne funkcje: dom 
Franciszka Kudzi jest częściowo 
magazynem eksponatów, częścio-
wo mieści ekspozycję o tematyce 
turystycznej; dom stefana Gancar-
czyka został wewnątrz  przebudo-

wany: z połączenia paradnej izby 
z komorą uzyskano niewielką salę 
obrad. sąsiaduje z nią kuchnia 
zachowana w pierwotnym kształ-
cie, zaś po drugiej stronie central-
nie umieszczonej sieni, w miejscu 
dawnej stajni, usytuowane zostały 
dwie sypialnie.

inicjatorem stworzenia w tej 
części zawoi małego muzeum re-
gionalnego i zarazem muzeum 
budownictwa ludowego był prezes 
oddziału PTTK w suchej Beskidz-
kiej, nieżyjący już józef Żak (1924-
1992). 

Zawoja Markowa

KonTaKT: „w góry…” Kazimiera winczewska, tel. 698 040 675

Teren dzisiejszej gminy od począt-
ku państwowości polskiej stanowił 
własność królów lub książąt kra-
kowskich i wchodził w skład kasz-
telanii krakowskiej, zwanej także 
Ziemią Krakowską, a od czasów 
Władysława Łokietka – wojewódz-
twem krakowskim. Zarządzany był 
przez starostę – dzierżawcę tej kró-
lewszczyzny, który rezydował na 
zamku w Lanckoronie, będącym 
centrum administracyjnym staro-
stwa niegrodowego lanckoroń-
skiego (istniejącego od początku 
XV wieku). Pierwsza wzmianka 
o istnieniu zawoi zawarta jest 
w inwentarzu starostwa lancko-
rońskiego z 1646 r., który wymie-
nia Zawoję wśród wsi wolnych od 
pańszczyzny.

Po I rozbiorze Polski (1772) cały 
obszar starostwa znalazł się pod 

zaborem austriackim. Z chwilą 
śmierci ostatniego starosty lanc-
korońskiego Józefa Wielopolskie-
go (1774) dawne dobra królewskie 
przejął skarb austriacki, tzw. Ka-
mera, z siedzibą w Niepołomicach.

W 1839 roku teren obecnej 
gminy, wraz z innymi wsia-
mi tworzącymi tzw. państwo 
makowskie, został sprzedany 
hr. Filipowi Saint-Genois d’An-
neacourt. W 1878 roku jego syn 
Maurycy odsprzedał dobra arcy-
księciu Albrechtowi Habsburgo-
wi, a jego spadkobierca – Karol 
Stefan Habsburg, w 1924 roku 
przekazał majątek Polskiej Aka-
demii Umiejętności w Krakowie.

Skawica istniała prawdopo-
dobnie już w XVI wieku, a w XVII 
stuleciu wyłoniła się z niej, jako 
osobna wieś – Zawoja. 

W XIX wieku w Zawoi istniały 
dwa ośrodki obróbki żelaza, któ-
re wspomagały hutę w pobliskim 
Makowie Podhalańskim. W Za-
woi Wilcznej była fabryka zapa-
łek i tartak parowy. W 1872 roku 
w Zawoi wybudowano pierw-
szą murowaną szkołę. W czasie 
I wojny światowej gmina prze-
żyła głód i epidemię tyfusu. Była 
to druga epidemia po wielkiej 
zarazie z lat 1847-1850.

Okres międzywojenny przy-
nósł Zawoi rozwój jako miej-
scowości letniskowej. Działa-
nia wojenne w okresie II wojny 
światowej ominęły gminę. 

Po wojnie nastąpiła dalsza roz-
budowa bazy turystyczno-wy-
poczynkowej, a obecnie zawoja 
stała się popularnym miejscem 
wypoczynku.
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waRTo zoBaCzYĆ KośCiÓŁ pw. św. KleMensa PaPieŻa
Zawoja CentruM

Pierwszy drewniany kościół po-
wstał w latach 1757-1759 na  Pola-
nie jastrzębie niżne. Fundusze na 
budowę pochodziły z darowizny 
jana hr. wielopolskiego, ówcze-
snego starosty lanckorońskiego, 
oraz ze składek parafian.  Po-
święcenie kościoła  miało miejsce 
6 maja 1759 roku, a konsekracja 
1 maja 1825 roku. Do momentu 
utworzenia samodzielnej parafii 
w 1819 roku zawoja należała naj-
pierw do parafii w Mucharzu, a od 
początku XVii wieku w Makowie 
Podhalańskim. Pierwszym pro-
boszczem był ks. Marcin leśniak. 
z dawnego kościoła pozostało je-
dynie prezbiterium i część nawy. 
obecna bryła powstała w wyniku 
rozbudowy w 1888 roku. Korpus 
kościoła posiada ciekawą kon-
strukcję: podzielony jest wewnątrz 
żeliwnymi kolumnami na trzy 
nawy. od południa przybudowana 
jest charakterystyczna czterokon-
dygnacyjna wieża. nad głównym 
wejściem wisi żeliwna tabliczka 
z napisem e.H. alBReCHT/1888, 

upamiętniająca fundatora prze-
budowy, którym był arcyksiążę 
(erzherzog) albrecht Habsburg 
z Żywca. wnętrze zdobi polichro-
mia z lat 30. XX wieku wykonana 
przez zygmunta Millego. wyposa-
żenie wnętrza jest jednolite stylo-
wo, późnobarokowe: sześć ołtarzy 
i ambona z ii połowy XViii wieku. 
nieopodal kościoła znajduje się 

pomnik poświęcony mieszkańcom 
ziemi Babiogórskiej, zawoi i ska-
wicy, poległym na frontach i woj-
ny światowej, zamordowanych 
w obozach, łagrach i więzieniach, 
zamęczonym podczas niewolni-
czej pracy, rozstrzelanym w czasie 
unicestwiania Żydów w latach ter-
roru i walk bratobójczych. 

DwoRzeC BaBioGÓRsKi
Zawoja CentruM

waRTo zoBaCzYĆ

Dworzec Babiogórski, piętrowy 
dom opodal kościoła w zawoi, wy-
budowany z początkiem XX wieku 
przez edwarda wolskiego z Kra-
kowa, który osiadł tu, otwierając 
sklep, pokoje gościnne i jadłodaj-
nie. jako jeden z członków-zało-
życieli oddziału Babiogórskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego otwo-
rzył w tym budynku w 1905r. sta-
cję turystyczną Towarzystwa Ta-
trzańskiego. Przez wiele lat była to 
siedziba urzędu gminnego.obec-
nie właścicielem budynku jest 
wspólnota Gruntowa i leśna osób 
uprawnionych w zawoi.

Zbójnictwo, nierozerwalnie związane z dziejami i kulturą całych Kar-
pat, było jedną z form ruchu chłopskiego, charakterystyczną wyłącz-
nie dla terenów górskich. Początki zbójnictwa w Karpatach sięgają 
XVI wieku, a jego zmierzch to dopiero XIX stulecie.  Rejon Babiej Góry 
był przede wszystkim miejscem, gdzie zbójnickie kompanie zimo-
wały i szukały schronienia. Tędy też wiodły  stare zbójnickie szlaki na 
Orawę. Ze Skawicy pochodził najsłynniejszy harnaś Karpat Zachod-
nich – Józef Baczyński zwany Skawickim i sławni bracia Giertugowie, 
działający w XVIII stuleciu. Według miejscowej tradycji jeszcze w XIX 
stuleciu w rejonie Babiej Góry aktywni byli zbójnicy Matysek i Woj-
tek Góra. 

Pozostałością po zbójnikach są liczne ludowe pieśni i opowiadania. 
Mówią one o zbójnickich skarbach, schronieniach, zbójnickich chału-
pach, o fundowanych przez nich kapliczkach , kościołach, itp.

W XIX i XX stuleciu do zbójnickich tradycji nawiązywali babiogórscy 
przemytnicy, po których prócz wspomnień pozostały topograficzne 
nazwy, takie jak Tabakowe Siodło i Tabakowy Chodnik, bowiem naj-
częściej przemycanym towarem był tytoń, gwarowo zwany tabakiem. 

Zbójnictwo

KaPliCzKa pw. św. jana CHRzCiCiela 
tzw. zBÓjniCKa
Zawoja PoliCZne

Kapliczka stoi przy głównej drodze 
na przełęcz Krowiarki, w otoczeniu 
starych lip – pomników przyrody. 
Domkowa, na planie prostokąta, 
murowana z polnego kamienia, 
tynkowana, jednopomieszczeniowa, 
nakryta czterospadowym dachem 
przechodzącym w ośmioboczną 
latarnię o cebulastej kopule, kryta 

gontem. Wewnątrz, w niewielkim 
prezbiterium, znajduje się drew-
niany ołtarzyk. Kapliczka pochodzi 
prawdopodobnie ze schyłku XVII 
stulecia. Według tradycji jej fundato-
rami byli zbójnicy, którzy wznieśli ją 
jako  przebłagalne wotum za swoje 
grzechy.

waRTo zoBaCzYĆ
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Topografia, 
geologia, klimat

Gmina zawoja leży u stóp północnych zboczy Babiej Góry, naj-
wyższego szczytu Beskidu Żywieckiego (1725 m n.p.m.), w doli-
nie rzeki Skawicy i jej dopływów. Graniczy z wsiami: Półgórą (Oravská 
Polhora na Słowacji), Lipnicą Wielką i Małą oraz Zubrzycą Górną od 
południa, Sidziną od wschodu, Koszarawą, Stryszawą i Grzechynią 
od zachodu, z Białką od północy. Od zachodu otacza ją Pasmo Ja-
łowieckie, od wschodu Pasmo Policy, a od południa masyw Babiej 
Góry. Jego głównym grzbietem i częściowo Pasmem Policy biegnie 
główny europejski dział wód, który oddziela zlewiska Morza Bałtyc-
kiego i Morza Czarnego. 

Geologicznie obszar ten należy do Karpat Zewnętrznych zbu-
dowanych ze skał fliszowych. Przeważają gleby klas średnich i ni-
skich. klimat jest typowo górski i charakteryzuje się częstymi 
zmianami pogody. Dominują wiatry zachodnie i północno-za-
chodnie, częste są wiatry halne.
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W 1942 roku, za pośrednictwem 
wiceprowincjała zakonu Karmeli-
tów Bosych, pochodzącego z Za-
woi o. Bernarda Smyraka, doszło 
do darowizny gruntu na rzecz 
wymienionego zgromadzenia. 
Wkrótce zbudowano tu kaplicę, 
a od 1951 roku zaczął funkcjono-
wać klasztor. Parafia w Zawoi Za-
kamieniu powstała w 1981 roku, 
jednak już od 1976 roku placówka 
ta posiadała samodzielność, mimo 
że stanowiła część parafii w Zawoi 
Centrum. Obecny kościół i klasztor 
wymurowano z kamienia w la-
tach 1970-1975 na miejscu dawnej 

kaplicy. Wyróżnia się nowoczesną 
bryłą architektoniczną i urokliwym 
położeniem. Wewnątrz zwracają 
uwagę rzeźbione w drewnie oł-
tarze, w części wykonane przez 
artystę ludowego z Zawoi – Anto-
niego Mazura. Nieopodal klasztoru 
oo. Karmelitów Bosych znajdują się 
stacje Drogi Krzyżowej. Postawio-
ne w 1951 roku przez mieszkań-
ców, niektóre z nich są oryginal-
nymi dziełami sztuki ludowej. Od 
ponad pół wieku, w tej malowni-
czej scenerii odbywają się Misteria 
Męki Pańskiej, w których aktorami 
są głównie tutejsi parafianie.

Kościół w Skawicy zaczęto budo-
wać w okresie międzywojennym. 
Wcześniej, w 1817 roku, posta-
wiono w pobliżu niewielką dom-
kową kapliczkę, która istnieje do 
dzisiaj. Według tradycji stoi ona 
na parceli rodziny Dyrczów, a jej 
fundatorem był hrabia Artur Sta-
nisław Potocki, który przyjeżdżał 
tu na ryby i polowania. 

Zamysł wzniesienia kościoła 
w Skawicy zrodził się w latach 
20. XX wieku. Grunt pod bu-
dowę kościoła, na roli zwanej 
Sołtystwo, podarowali skawiccy 
gospodarze. Prace rozpoczęto 
wiosną 1938 roku lecz przerwał je 
wybuch wojny. W niedokończo-
nych murach prawie w każdą nie-
dzielę Mszę św. odprawiał ksiądz 
z Zawoi. Na większe święta przy-
jeżdżał tu także niemiecki kapłan, 
by odprawić nabożeństwo dla 
żołnierzy tutejszego posterun-
ku. Po wojnie, wiosną 1945 roku 
prace wznowiono, a 1 września 

następnego roku miało miejsce 
poświęcenie kościoła. Kościół jest 
murowany z czerwonej cegły, 
z wieżą na przedłużeniu nawy. 
W głównym ołtarzu znajduje się  
kopia wizerunku Matki Bożej Czę-
stochowskiej. 

Naprzeciw kościoła w Skawicy 
stoi Pomnik Ojca Świętego Jana 
Pawła II.  Ufundowali go miesz-
kańcy wsi, a uroczystego poświę-

cenia dokonał 27 września 2007 
roku ks. kard. Stanisław Dziwisz. 
Wcześniej, 28 maja 2006 roku, 
kamień węgielny pod budowę 
pomnika poświęcił papież Bene-
dykt XVI, podczas wizyty w Kra-
kowie. Jan Paweł II, zanim został 
papieżem, jako biskup a potem 
kardynał, kilka razy odwiedził 
Skawicę.

Kościoły i kaplice
KośCiÓŁ pw. św. jÓzeFa RoBoTniKa
zawoja zakamień

Kościół zaczęto  wznosić w 1984 
roku na gruncie ofiarowanym  
przez małżeństwo  Spyrków, a 28 
czerwca 1987 roku ks. bp Marian 
Jaworski dokonał jego konsekracji. 
Świątynia jest murowana z ce-
gły, z wieżą usytuowaną z boku 
nawy. W wyposażeniu wnętrza 
dominuje drewno.  W ołtarzu 
głównym znajduje się niewielki 
obraz Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy – dar Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Na uwagę zasługują sta-
cje Drogi Krzyżowej rzeźbione w 
drewnie przez tutejszego artystę 
ludowego, nieżyjącego już Józefa 
Tatarę. Nieopodal kościoła znajduje 
się zabytkowa murowana Kaplica 

KośCiÓŁ pw. MaTKi BoŻej nieusTająCej PoMoCY

Podwyższenia Krzyża Świętego, 
zbudowana w 1925 roku na miej-
scu przydrożnej kapliczki. Projekt  

kaplicy opracował Stefan Ficek. Do 
lat 80. XX wieku była ona kaplicą 
filialną kościoła w Zawoi Centrum.

Zawoja wilCZna

KośCiÓŁ pw. MaTKi BoŻej CzęsToCHowsKiej
skawiCa

Mniej więcej w połowie drogi 
biegnącej przez Wełczę, w osie-
dlu Marki,  stoi duża kaplica pod 
wezwaniem św. Andrzeja Bo-
boli, dzisiaj już nieużywana, oraz 
sąsiadujący z nią nowy kościół 
pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Kaplicę 
poświęcono 31 lipca 1936 roku.  
Jej budowę zainicjował ówcze-
sny proboszcz zawojskiej parafii 
pod wezwaniem św. Klemensa – 
ks. Józef Świąder. Zbudowano ją 

KaPliCa pw. św. anDRzeja BoBoli
zawoja wełCza

ze składek całej parafii. Autorem 
projektu  architektonicznego był 
prawdopodobnie Stefan Ficek,  
architekt pochodzący ze Skawicy. 

Kaplica została wzniesiona z ka-
mienia łamanego, na planie pro-
stokąta, z trójkondygnacyjną wie-
żą od frontu. Wewnątrz, w ołtarzu  
umieszczono obraz św. Andrzeja  
Boboli pędzla M. Sabotowicza. 
Nad wejściem do kaplicy widnieje 
kamienna ludowa płaskorzeźba 
Chrystusa Ukrzyżowanego.
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Pomniki

Pomnik botaników zasłużonych dla ochrony przyrody Babiej Góry, 
ufundowany przez Oddział PTTK Ziemi Babiogórskiej w Suchej 
Beskidzkiej przy wsparciu ówczesnych władz Zawoi, wykonany 
wg projektu krakowskiego rzeźbiarza Jana Sieka. Uroczyste odsło-
nięcie pomnika miało miejsce w 1984 roku, w 30. rocznicę powstania 
Babiogórskiego Parku Narodowego.

Pomnik prof. wŁaDYsŁawa 
szaFeRa (1886-1970) 
i dr HuGona zaPaŁowiCza (1852-1917) 
zawoja widły

Pomnik PaMięCi oFiaR 
KaTasTRoFY saMoloTu 
an-24 Pll „loT” 

Pomnik stanął na szczycie Policy 
z inicjatywy Rady Gminy Zawoja 
i został odsłonięty 30 sierpnia 
2009 roku, w 40-rocznicę kata-
strofy, w której zginęli wszyscy 
pasażerowie samolotu (53 oso-
by). W trakcie uroczystości odsło-
nięcia odprawiona została Msza 
Św. w intencji ofiar tragedii, którą 
celebrowali: ks. Józef Bafia – ów-
czesny proboszcz parafii w Ska-
wicy i ks. Ryszard Więcek – pro-
boszcz parafii w Zawoi Centrum. 
Pomnik ma formę tkwiącego 
w ziemi samolotowego skrzydła, 
wykonanego ze srebrzystej bla-
chy. Autorem projektu jest Sławo-
mir Kudzia.

PoliCa

Franciszek Henryk Siła-Nowicki 
(1864-1935). Do Zawoi przybył 
w 1924 roku po przejściu na 
emeryturę. Zmarł 3 września 
1935 roku. Jego grób znajduje 
się na cmentarzu w Zawoi Cen-
trum, w najstarszej części nekro-
polii, na lewo od kaplicy. 

Pomnik FRanCiszKa 
siŁY-nowiCKieGo 
– poety Tatr 
Zawoja CentruM

waRTo zoBaCzYĆ KaPliCa Pw. MaTKi BoŻej anielsKiej 
Zawoja Mosorne

Kaplica stoi w polach, nieopodal drogi biegnącej doliną Mosornego Potoku. Domkowa, drewniana, na planie 
prostokąta, z dachem dwuspadowym, gontowym. na ścianie frontowej, w szczycie i nad wejściem, znajdują się 
wnęki z umieszczonymi w nich drewnianymi rzeźbami: Pietá i figury apostołów, o cechach ludowych. wewnątrz 
kaplicy mieści się drewniany ołtarz w stylu neogotyckim. Kaplica została wzniesiona w latach 1905-1908 przez 
tutejszego gospodarza wojciecha Trybałę (1858-1925).

Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II nawiązuje do architektury waty-
kańskiej bazyliki św. Piotra – Skawica.

Pomnik Pamięci Pokoleń, zbudowany w 2001 roku i poświęcony 
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, kapelanowi „Solidarności” oraz mieszkań-
com Skawicy, którzy zginęli w walkach o niepodległość Polski w XIX-
-XX wieku – Skawica.

Pomnik ojCa święTeGo jana PawŁa ii
Pomnik PaMięCi PoKoleń
skawiCa

PRzYDRoŻne KaPliCzKiwaRTo zoBaCzYĆ
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Podstawą tradycyjnej gospo-
darki mieszkańców gminy Zawo-
ja była hodowla owiec i związa-
ne z nią pasterstwo. W drugiej 
połowie XIX wieku na północ-
nych stokach Babiej Góry, Policy 
i Jałowca czynnych było jeszcze 
kilkanaście hal, gdzie wypasano 
przede wszystkim owce, a także 
szereg polan, na których pasiono 
stada bydła, w tym wołów. Wśród 
owczarskich hal były między in-
nymi: Czarna Cyrhel, Dejakowe 
Szczawiny, Hala Czarnego i poło-
żona poniżej Hala Żurowa (Zuro-
wa), Markowe Rówienki, Wilcza 
Łapa (Policzne) w Paśmie Babiej 
Góry; Broski, Hala Krupowa, Hala 
Kucałowa, Hala Śmietanowa, Ma-
linowa, Syhlec w Paśmie Policy; 
Czerniawa Sucha, Hala Baranko-
wa, Jałowiecka, Mędralowa, Ka-
mińskiego, Trzebuńska w Paśmie 
Jałowieckim. 

Nie istniało już w tym cza-
sie szereg innych hal, zalesio-
nych lub zamienionych na pola 
uprawne.  

Znaczne zmniejszenie ilości 
polan owczarskich nastąpiło 
w latach 20. XX wieku, po prze-
jęciu lasów w rejonie Babiej Góry 
przez Polską Akademię Umiejęt-
ności. Polany te zamieniono na 
łąki lub zalesiono. W 1924 roku  
w rejonie Babiej Góry, Policy 
i Jałowca pasiono jeszcze 2 500 
sztuk owiec i 260 sztuk bydła 
(w tym wołów).

Kolejny etap ograniczenia go-
spodarstw pasterskich  nastąpił 
po utworzeniu w 1954 roku Ba-
biogórskiego Parku Narodowego. 

Obecnie nad  Górną Zawoją, 
w Paśmie Jałowieckim,  trwa wy-
pas owiec na ciekawej polanie. 

Na początku XIX stulecia była tu 
jeszcze sezonowa pasterska osa-
da złożona z kilku szop krowiar-
skich i bacówki. Rozległą polanę 
niewielki pas lasu oddzielał wtedy 
od pobliskiej Hali Kamińskiego 
i Hali Mędralowej. Pod koniec XIX 
stulecia osada ta powoli zamie-
niła się w stałe osiedle noszące, 
podobnie jak ona, nazwę Baran-
kowa. Zaczęło się ono wyludniać 
w latach 70. XX w. Pozostało 
z niego  tylko parę domów. Resz-
ta areału stała się ponownie pola-
ną wypasową. Od 1982 r.  znowu 
jest tu sezonowe gospodarstwo 
pasterskie, mające obecnie status 
wypasu kulturowego, nadzoro-
wanego przez Babiogórski Park 
Narodowy (BgPN). Na polanie stoi 
tradycyjny pasterski szałas.  moż-
na tu kupić  bunc i oscypki. 

Hale

Bacówka na Hali Barankowej funkcjonuje od kwietnia do września
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Przysłop to typowy dla beskidz-
kiej wsi przysiółek malowniczo 
położony na wysokości około 700 
m n.p.m. w Paśmie Jałowieckim 
Beskidu Żywieckiego na terenie 
trzech gmin: Zawoi, Stryszawy 
i Makowa Podhalańskiego. Na 
Przysłopiu można jeszcze spotkać 
stare drewniane domy, piwnicz-
ki, studnie i liczne przydrożne 
kapliczki. Znajduje się tu klasz-
tor oo. karmelitów Bosych, 
elektrownia wiatrowa powstała 
z inicjatywy zakonników, szko-
ła edukacji Środowiskowej na 
Bursztynowym szlaku z izbą re-
gionalną. Wytwarza się tu szachy 
dla trzech graczy, wyroby bednar-
skie i zabawki z drewna. Miejsce 

w Remizie osP w zawoi Przysłop mieści się izba Regionalna im. Fran-
ciszka Gazdy ze zbiorem cennych eksponatów: dawnych narzędzi, 
sprzętów, elementów stroju, fotografii. społeczność szkolna zgroma-
dziła i udokumentowała materiał historyczny i etnograficzny własnej 
„małej ojczyzny” w postaci albumów, słowników gwary i nazw wła-
snych, zbiorów legend, pieśni, gawęd. 

znajduje się tu piec chlebowy, który umożliwia odwiedzającym samo-
dzielne przygotowywanie potraw regionalnych z wykorzystaniem trady-
cyjnych przepisów kulinarnych znanych mieszkańcom Przysłopia.

izBa ReGionalna im.Franciszka Gazdy
zawoja PrzysłoP

Przysłop

Będąc na terenie przyklasztornym 
oo. Karmelitów Bosych, odwiedza-
jący zawoję zakamień wierni, piel-
grzymi i turyści podziwiać mogą 
usytuowane przy leśnych ścieżkach 

waRTo zoBaCzYĆ KaPliCzKi DRoGi KRzYŻowej 
zawoja PrzysłoP

kapliczki – stacje Męki Pańskiej. 
Dzieło to jest spełnieniem marzeń 
założyciela tutejszej wspólnoty za-
konnej i budowniczego klasztoru 
o. Bernarda smyraka, który wyko-

rzystując piękne otoczenie klaszto-
ru, zorganizował w 1951 roku bu-
dowę Drogi Krzyżowej. Mieszkańcy 
poszczególnych osiedli obecnej 
parafii własnym wysiłkiem wykonali 
wszystkie prace. 

Powstałe kapliczki – stacje 
Męki Pańskiej, powierzono opie-
ce mieszkańców poszczególnych 
przysiółków. niestrudzony ojciec 
Bernard napisał także teksty scen, 
które mieszkańcy z nabożeństwem 
odgrywali pierwotnie przy każdej 
stacji, potem w kościele. z czasem 
powstał z tego scenariusz całego 
Misterium Męki Pańskiej, grane-
go  przez tutejszych mieszkańców 
w każdy wielkoczwartkowy wie-
czór. Tradycja ta trwa nieprzerwa-
nie od lat pięćdziesiątych XX wieku.

waRTo zoBaCzYĆ

izBa ReGionalna – szkoła Podstawowa nr 5
zawoja Gołynia

zebrane w izbie eksponaty dotyczą kultury ludowej Górali Babiogórskich 
i związane są z pracami rolnymi, rzemiosłem, gospodarstwem domowym 
oraz strojem. otwarcie izby i jej zwiedzanie możliwe jest po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu wizyty. oprócz zwiedzania można zamówić 
zajęcia: folklorystyczny taniec i śpiew regionu babiogórskiego, nauka 
haftu, robienie kwiatów z bibuły.

Kontakt:  tel. 694 298 631

izBY ReGionalne

to posiada wysokie walory przy-
rodnicze, krajobrazowe i kulturo-
we oraz cenne inicjatywy na rzecz 
rozwoju lokalnego i ochrony śro-

dowiska. Jest wspaniałym punk-
tem widokowym na Babia Górę, 
Policę i Jałowiec, zwanym często 
„zawojską Gubałówką”.
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Babiogórski Park Narodowy
Południowy kraniec naszego kra-
ju wyznaczają wyniosłe górskie 
szczyty. Zarówno karpackie, jak 
i sudeckie masywy od wielu lat 
przyciągają żądnych kontaktu 
z nieskalaną przyrodą wędrow-
ców. Odnajdują oni w górach 
wszystko, co czyni ich życie głęb-
szym: bezkresne przestrzenie, 
widziane ze szczytów, potoki 
grzmiące na dnie głębokich do-
lin, odwieczne skały, spoglądają-
ce ze stromych urwisk czy wresz-
cie szumiące z wiatrem drzewa, 
wciskające się swoimi korzenia-
mi w skalne szczeliny. Wśród gór 
szczególną uwagę przyciągają 
te, których wysoko wznoszące 
się szczyty widoczne są z wielu 
kilometrów. Do tych majesta-
tycznych olbrzymów zalicza się 

przede wszystkim Tatry i Babią 
Górę. 

Babia Góra jest najwyższą, 
poza tatrami, górą w Polsce. Jej 
szczyt, zwany Diablakiem, góruje 
nad otaczającymi wzniesieniami. 
Podziwiając panoramę północ-
nego stoku od strony wsi Zawoja, 
łatwo odgadnąć, dlaczego miesz-
kańcy tych okolic nazywają ją 
z szacunkiem królową Beski-
dów. Od ponad stu lat Babia Góra 
przyciąga także przyrodników, 
którzy eksplorując jej stoki po-
znają tajniki beskidzkich lasów 
i hal. Niepospolite walory przy-
rodnicze sprawiły, że praktycznie 
od samego początku naukowej 
aktywności pojawiła się idea ob-
jęcia masywu ochroną. W roku 
1928 podszczytowe partie Ba-

biej Góry po stronie południowej 
zostały objęte gospodarką re-
zerwatową.  Cztery lata później, 
staraniem wybitnego polskiego 
przyrodnika profesora Włady-
sława Szafera Polska Akademia 
Umiejętności podjęła decyzję 
o utworzeniu na własnych grun-
tach rezerwatu. Obydwa obiekty 
zajmowały w reglu górnym, pię-
trze kosodrzewiny i alpejskim 
łączną powierzchnię 1054 ha. Bli-
sko ćwierć wieku musiało jednak 
upłynąć, by 30 października 1954 
roku utworzono na Babiej Gó-
rze park narodowy. 

Początkowo niewielki, zajmu-
jący zaledwie 1703,70 ha Babio-
górski Park Narodowy powołano 
celem ochrony najcenniejszych 
przyrodniczo partii polskich Be-

skidów, wraz z modelowo wręcz 
wykształconym układem pięter 
klimatyczno-roślinnych, lasami 
o wysokim stopniu naturalności, 
przyrodą alpejską szczytowych 
partii Babiej Góry oraz wielo-
ma rzadkimi gatunkami roślin 
i zwierząt. Od samego początku 
istnienia Parku wiadomo było, 
że mała powierzchnia niezwykle 
utrudni ochronę babiogórskiej 
przyrody. Istotne było także to, 
że w granicach obszaru chronio-
nego nie wszystkie babiogórskie 
siedliska były reprezentowane. 
Praktycznie cały regiel dolny nie 
został włączony do Parku. Fak-
ty te mobilizowały naukowców 
i administrację Parku do starań 
o powiększenie Babiogórskiego 
Parku Narodowego, przez lata 

podejmowane przez naukow-
ców i administrację Parku. Zo-
stały one uwieńczone sukcesem 
w 1997 roku, kiedy to rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów po-
większono obszar chroniony do 
3391,55 ha. Pozwoliło to na obję-
cie ochroną większości masywu 
Babiej Góry po stronie polskiej. 
Jednocześnie utworzono otulinę 
Parku o powierzchni 8437 ha. 
Pomimo że otulina zlokalizowa-
na jest prawie w całości po po-
łudniowej stronie Babiej Góry 
pełni ona rolę strefy buforowej 
względem obszaru Parku. 

Babia Góra to nie tylko park 
narodowy. Jej wartość dostrzeżo-
na została także przez instytucje 
i organizacje międzynarodowe. 
Oznacza to, że znalazła się ona 
w pierwszej grupie pięćdziesię-
ciu siedmiu obszarów uznanych 
przez biuro UnesCo maB za uni-
katowe w skali globu pod wzglę-
dem walorów przyrodniczych, 
długiej historii ochrony oraz in-
tensywnie prowadzonych badań 
naukowych. Rezerwat biosfery 
powiększony został w 2001 roku, 
obecnie obejmuje cały teren Par-
ku oraz jego otuliny.

Babiogórski Park Narodowy
34-223 zawoja Barańcowa 1403

tel.  33 877 51 10, fax: 33 877 55 54, e-mail: park@bgpn.pl
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Zespół został założony w czerw-
cu 2004 roku  przy Zespole Szkół 
w Skawicy, z inicjatywy miło-
śników rodzimego folkloru Pod-
babiogórza, przy finansowym 
wsparciu władz gminy i Ba-
biogórskiego Centrum Kultury 
w Zawoi.

Repertuar grupy oparty jest 
głównie na folklorze babiogór-
skim, prezentującym auten-
tyczny taniec i śpiew charak-

terystyczny dla tego regionu. 
Ponieważ nazwa zespołu wy-
wodzi się od słynnej w okolicy 
historycznej postaci zbója Ba-
czyńskiego, wątek „zbójowania” 
widziany oczyma dzieci, często 
przewija się w przyśpiewkach 
o tematyce zbójnickiej i popi-
sach tanecznych np. w Hajduku. 

Regionalny Zespół „Juzyna” z Za-
woi powstał w 1992. Działa przy 
Babiogórskim Centrum Kultury 
im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy. 
Zespół prezentuje pieśni, muzy-
kę, tańce, obrzędy i stroje Górali 
Babiogórskich. W repertuarze 
znajdują się pieśni, tańce i progra-
my obrzędowe które opracowa-
ne zostały w oparciu o materiały 
archiwalne i podczas współcze-
snych badań terenowych. Także 
stroje w których występują człon-
kowie zespołu zostały odtworzo-
ne na podstawie dokumentacji 
archiwalnej (Muzeum Etnogra-
ficzne w Krakowie).

Przykładowe programy zespo-
łu to: „Zabawa na polanie”, „Na 
kamieńcu” oraz obrzędowe: kolę-
dowanie z „Herodami”, z „Trzema 
Królami”, z „Dorotą”, z „Pastuszka-
mi”, „Namówiny”, „Palenie sobót-
ki”, ostatkowe „Ciągnięcie kloca”  
oraz wielkotygodniowe „Palenie 
Judasza” . Zespół prezetuje także 
stare pastorałki i kolędy, przy-
śpiewki i ballady, wśród których 
do najciekawszych należą archa-
iczne pieśni zbójnickie. W reper-
tuarze zespołu znajdują się także 

Regionalne 
zespoły

Niewątpliwym atutem zespołu 
jest umiejętność gry na unika-
towych dawnych instrumentach 
ludowych – heligonkach.

Kierownikiem zespołu jest Kry-
styna Szczurek – nauczyciel sztu-
ki w Zespole Szkół w Skawicy, 
choreografem Krystyna Kołacz.

melodie z całego Karpat – sło-
wackie, ukraińskie, bałkańskie. 

Zespół tworzą obecnie dwie 
grupy: dziecięca – „Mała Juzyna” 
i młodzieżowa – „Juzyna”. Jego 
członkowie uczą się w szkole 
podstawowej szkołach średnich, 
studiują i pracują, a niektórzy za-
łożyli już własne rodziny. Łączy 
ich zainteresowanie folklorem 
i przywiązanie do swojej „ma-
łej ojczyzny”. Kierownik zespołu: 
Wanda Bucka, Regina Wicher.

KonTaKT: Babiogórskie Centrum Kultury tel. 33 877 50 66

zespół szkół w skawicy tel. 33 877 53 09, tel. prywatny: 33 877 57 39

Zespół Regionalny JUZYNA

Zespół Regionalny CIEŚLICA

Zespół Regionalny ZBÓJNIK

Zespół folklorystyczny „Cieślica” 
powstał w grudniu 2016 roku. 
Właśnie wtedy  miłośnicy ba-
biogórskiego folkloru podjęli 
decyzję o utworzeniu nowego, 
dorosłego zespołu regionalne-
go.  Efekty ciężkiej pracy były 
już widoczne w maju podczas 
Konkursu Muzyk, Instrumenta-
listów, Śpiewaków Ludowych 

i Drużbów Weselnych „Duzbac-
ka” w Podegrodziu, następnie 
były Podbabiogórskie Posiady 
w Zawoi i „Sabałowe Bajania” 
w Bukowinie Tatrzańskiej oraz 
wiele innych.

Pierwszy program „Ciągnięcie 
kloca” zespół zaprezentował już 
w 2017 roku podczas 33. Babio-
górskiej Jesieni. 

Kierownikiem zespołu jest Do-
rota Marek.

Kontakt: tel. 500 659 607
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Sztuka ludowa
Sztuka ludowa na terenie gminy 
Zawoja, należącej zgodnie z et-
nograficznymi podziałami do 
Górali Babiogórskich, to przede 
wszystkim snycerstwo i rzeź-
ba w drewnie, ale także malar-
stwo, bibułkarstwo i haft. 

Najwięcej elementów zdobni-
czych (rzeźba, snycerstwo) zwią-
zanych było z budownictwem. 
Zdobiono odrzwia, szczyty da-
chów, ganki, a także przydrożne 
kapliczki. Zdobnictwo w drewnie 
związane było też z wyposaże-
niem wnętrza (kuchenne szafki, 
półki, łyżniki, solniczki). Dla gminy 
Zawoja bardzo charakterystyczne 
były blaty stołów z jaworowego 
drewna, dekorowane motywami 
rzeźbionymi, inkrustowanymi i in-
tarsjowanymi. Najczęściej były to 
motywy kielicha, serca, różańca, 
stylizowanej lilii (tzw. lelui). 

Z przedmiotów użytkowych 
dekoracją rzeźbiarską zdobiono 
głównie czerpaki, foremki na ser 
i masło, różnego rodzaju pudełka. 

rzeźba figuralna ogranicza-
ła się tu prawie wyłącznie do 
małych figurek o tematyce re-
ligijnej. Najstarsze zanotowane 
nazwiska rzeźbiarzy to działający 
pod koniec XIX wieku i na po-
czątku XX stulecia rzeźbiarze z Za-
woi – alojzy trybała i klemens 
mazur. Wykonywali oni głównie 
figurki do przydrożnych kapli-
czek i ołtarzyków domowych. 

malarstwo Górali Babiogór-
skich było bardzo skromne. 

W odległej przeszłości po-
wstawały, zwłaszcza w Skawicy, 
w niewielkiej ilości obrazy na 
szkle o tematyce religijnej. Pod 
koniec XIX wieku powszechne 
były obrazy malowane na papie-
rze, często naśladujące oleodru-
ki. W XX stuleciu pojawiły się ob-
razy malowane olejem na płótnie. 
Obok wizerunków o tematyce 
religijnej powstawały pejzaże, 
kwiaty, sceny rodzajowe. 

Na uwagę zasługuje tutejsze 
hafciarstwo. Hafty, przeważnie 
białe, o drobnych motywach ro-
ślinnych, zdobiły przede wszyst-
kim strój – halki, zapaski, rańtu-
chy, koszule kobiece i męskie. 
Haftowano też barwną wełną na 
suknie – męskie spodnie, cuchy, 

kobiece gorsety. Na przełomie 
XIX i XX wieku pojawił się pod 
Babią Górą wielobarwny haft 
roślinny wykonywany na chust-
kach na głowę. Z haftów tych sły-
nęła zwłaszcza wieś Skawica.

Niewątpliwie przejawem twór-
czości ludowej był wyrób papie-
rowych (głównie bibułkowych) 
kwiatów, wykonywanych przez 
kobiety nazywane tu bibułkarka-
mi. Zdobiono nimi święte obrazy 
i ołtarzyki w izbie, przydrożne ka-
pliczki, groby. 

Gmina Zawoja wśród swoich 
twórców ludowych posiada dwie 
postacie o międzynarodowej sła-
wie: malarkę prymitywistkę do-
rotę lampart oraz rzeźbiarza pry-
mitywistę antoniego mazura.

Górale Babiogórscy (Babiogórcy) to jedna z najwcześniej wspominanych w  piśmiennictwie grup gó-
ralskich w karpatach zachodnich. Pisano o nich jako o odrębnej grupie etnograficznej już na począt-
ku XVIII wieku. Ukształtowana głównie przez wołoski element osadniczy zachowała w swojej kulturze 
(wierzenia, obrzędy, folklor słowny i muzyczny)  prastare elementy sięgające czasów  koczowniczych wę-
drówek, co zauważył już w XIX wieku Wincenty Pol pisząc: „Szumni i okazali nawet Podhalanie co do po-
stawy i rodowych cech są daleko młodszym rodem i u nich przyjęło się tylko to i wybujało odpowiednio 
do natury Hal, co u Babiogórców leżało w zarodzie”.  Wytworzenie się tutaj góralskich grup etnograficz-
nych, które różnią się między sobą m.in. strojem, gwarą i folklorem, związane było z ukształtowaniem 
terenu, przebiegiem procesu osadnictwa oraz podziałami administracyjnymi i własnościowymi okresu 
feudalnego. Zasiedlanie podnóży Babiej Góry odbywało się w XVII wieku. Początkowo Orawianie byli 
poddanymi króla węgierskiego, a Babiogórcy należeli do królewszczyzny zarządzanej przez starostę 
lanckorońskiego. Po rozbiorach obie grupy znalazły się pod panowaniem austriackim. Pomimo różnic 
w stroju i budownictwie wiele je łączy. Podobne były podstawy gospodarowania (hodowla i pasterstwo) 
i zwyczaje z nimi związane. Surowe warunki klimatyczne, dziewicze lasy oraz kamieniste, trudne do upra-
wy i ubogie ziemie wyrabiały zapobiegliwość, zręczność, siłę i odwagę, a położenie w trudno dostęp-
nym górskim terenie zmuszało do samowystarczalności i dawało poczucie wolności.

Babiogórcy
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Imprezy

Obfitująca w wydarzenia sportowe i kulturalne, m.in. 
Wieczór Kolęd w Babiogórskim Centrum Kultury, Turniej 
Szachowy, Jasełka, Mistrzostwa Amatorów Południowej 
Polski w Skokach Narciarskich na Skawicy oraz Zawody 
Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Zawoja,  (styczeń, luty).

ziMa w zawoi

Pełen magii konkurs gawędziarski, dzięki któremu może-
my posłuchać zapominanych legęd i gawęd podbabio-
górskich (maj).

Miedzy innymi koncerty zespołów regionalnych, turniej 
siatkówki plażowej, warsztaty dla dzieci.

PoDBaBioGÓRsKie PosiaDY

CYKl iMPRez laTo w zawoi

Odbywa się co roku 9 września – w dniu upamiętniają-
cym ostatnią górską wędrówkę naszego rodaka przed 
Jego wyborem na Stolicę Piotrową (wrzesień).

Nawiększa folklorystyczna impreza w Zawoi; głównym ak-
centem imprezy jest otwierający ją jesienny „redyk” oraz 
pokaz zwyczajów i obrzędów pasterskich. Babiogórska 
Jesień od początku skupia rzesze turystów, wczasowiczów 
i mieszkańców gminy, którzy przybywają by posłuchać 
góralskiej muzyki i wziąć udział we wspaniałej zabawie, 
pełnej góralskiego tańca, muzyki, gawęd i obrzędów. 
Imprezie towarzyszą kiermasze handlowe i gastrono-
miczne, Targi Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego 
(wrzesień).

BaBioGÓRsKa jesień

RajD szlaKieM 
Ks. KaRD. KaRola wojTYŁY

Tutejsi rolnicy świętują je w Skawicy. Dożynkowy wieniec 
oraz chleb upieczony z „nowej” mąki starostowie dożynek 
wręczają wójtowi jako gospodarzowi, z życzeniami aby 
dzielił go sprawiedliwie między wszystkich mieszkańców 
gminy.  Na estradzie występują zespoły regionalne, znani 
i lubiani artyści oraz kabarety.

DoŻYnKi GMinne

Impreza odbywa się w urokliwym zakątku – Skansenie 
Markowe Rówienki. Wydarzeniu towarzyszą gry i zabawy, 
występy folklorystyczne oraz wystawy (lipiec).

sianoKosY
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OBIEKTY SPORTOWE

Sport

KLUBY 
I STOWARZYSZENIA SPORTOWEBaseny oGólnodostĘPne 

Basen&spa. Hotel&Spa „Jawor”. 
Zawoja Wilczna.
Basen rekreacyjny i strefa wel-
lness&spa. Ośrodek Konferen-
cyjnWypoczynkowy „Beskidzki 
Raj”.  Zawoja Przysłop

Boisko wieloFUnkCyjne 
zesPołU szkół. Zawoja Cen-
trum. Tel. 33 877 65 60.

Hala widowiskowo-sPor-
towa. Zawoja Centrum. Czyn-
na: pon.-pt. 7.30-22.00, w week-
endy rezerwacja. Tel. 33 877 65 60.

BCs „zawoja”. 
Zawoja Centrum 2075. Strona internetowa: bcszawoja.pl. 
Tel. 698 674 165.

lks „HUraGan” skawiCa. 
Skawica 278. Tel. 33 877 54 88

UCzniowski klUB sPortowy „zawojak”. 
Zawoja Centrum. Sekcje: strzelectwo i kolarstwo (MTB, szoso-
we, trial). Tel. 606 792 572.

klUB orlika „wilki”. 
Zawoja Wilczna 1570,  „Moje Boisko - Orlik 2012”.  Sekcje: piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka. Tel . 605 205 905.

komPleks sPortowy „or-
lik”. Zawoja Wilczna. Duże bo-
isko wielofunkcyjne, 3 korty te-
nisowe, boisko do piłki ręcznej, 
boisko do piłki nożnej, boisko do 
siatkówki plażowej. Czynny od 
1 III do 30 XI. Możliwość rezer-
wacji boisk. Tel. 605 205 905.

lodowisko „Biały orlik”. 
Zawoja Wilczna. Czynne: gru-
dzień- marzec. Tel. 574 623 310.

PlaŻowisko. Zawoja Składy. 
Boisko do siatkówki plażowej 
i miejsce na ognisko położone 
przy rzece.

skate Park. Zawoja Centrum. 
Nawierzchnia betonowa, prze-
szkody: fun box, bank, quar-
ter, 2x grind box, rail, ławeczka.
skoCznia narCiarska. Ska-
wica. Punkt konstrukcyjny: K-20. 
Rozmiar skoczni: HS-32. Kontakt 
do klubu LKS „Huragan”: tel. 33 
877 54 88.

siłownia Plenerowa i PlaC 
zaBaw dla najmłodszych. Za-
woja Mosorne (przy szkole pod-
stawowej). Skawica Centrum.

stadion sPortowy BCs „za-
woja”.  Zawoja Centrum.  Trybu-
ny: 330 miejsc siedzących, oświe-
tlenie, szatnie, wymiary: 95x62 m. 
Wynajem boiska. Tel. 698 674 165. 

stadion sPortowy lks „HU-
raGan”. Skawica. Pojemność: 
1500 miejsc, wymiary: 102x 63 
m. Kontakt: tel. 33 877 54 88.

strzelniCa sPortowa. UKS 
„Zawojak”. Zawoja Centrum. 
Tel. 602 259 299.

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU 
SPORTOWEGO. Pensjonat „ja-
wor”. zawoja wilczna.  Tel. 33 
877 51 98. uKs „zawojak”. za-
woja Centrum. Tel. 602 259 299. 
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Kompleks po polskiej stronie to 14,5 km tras podjazdowych i zjazdowych wokół Mosornego Gronia, o róż-
nym stopniu trudności, które umożliwiają rowerową rekreację w kompleksie Masywu Mosornego Gronia.

To także połączenie ze Słowacją (5,2 km dwukierunkowego singletracka), które ma rozwijać transgra-
niczną turystykę rowerową. Połączenie to obejmuje tereny trzech dobrze zachowanych hal pasterskich 
w tym rejonie, a po Słowackiej stronie znajduje się sieć doskonałych dróg szutrowych (ok 40 km), opasa-
jących południowe stoki Babiej Góry.

W Zawoi Morgi, przy starcie ścieżek znajduje się tor rowerowy tzw. dual pumptrack z sekcją skoczni 
treningowych oraz ścieżką treningową dla początkujących, zawierającą elementy imitujące naturalne 
przeszkody z górskich, naturalnych ścieżek.

1. „PodBłĘdny” – łatwa trasa pod-

jazdowa do tras Rydzowy, Sokolica, 

Diablak, Wilcza Łapa.

Długość: 1 590 m. 

Średnie nachylenie:  4,7%.

Wznios: 76 m.

2. „zimna dziUra” – trasa podjaz-

dowa do tras Sokolica i Diablak.

Długość: 1 520 m. 

Średnie nachylenie: 6,4%.

Wznios: 97 m.

3. „mosorny” – malownicza trasa 

podjazdowa do tras Sokolica, Dia-

blak, Wilcza Łapa.

Długość: 3 010 m. 

Średnie nachylenie: 5,8%.

Wznios: 175 m.

4. „sokoliCa” – niebieska trasa 

zjazdowa (dla średnio-zaawansowa-

nych) o utwardzonej i wygładzonej 

nawierzchni, wymagająca podsta-

wowych umiejętności jazdy rowe-

rem w górskim terenie. Na trasie 

mogą znajdować się sztuczne mul-

dy, profilowane zakręty, niewielkie 

„hopki” oraz naturalne przeszkody 

i nierówności (uskoki, kamienie, ko-

rzenie).

Długość: 4 750 m. 

Średnie nachylenie: 7,2%. 

Spadek wysokości: 340 m.

5. „rydzowy” – zielona trasa zjaz-

dowa (dla początkujących) o rów-

nej i utwardzonej nawierzchni.  Ła-

godnie opadająca, bez trudnych do 

przejechania przeszkód. Przeznaczo-

na dla wszystkich rowerzystów po-

siadających podstawowe umiejęt-

ności jazdy rowerem górskim.

Długość: 1 020 m. 

Średnie nachylenie: 5,8%. 

Spadek wysokości: 60 m.

6. „wilCza łaPa” – czerwona tra-

sa zjazdowa (dla zaawansowanych) 

o naturalnej nawierzchni, wyma-

gająca umiejętności jazdy rowerem 

w górskim, naturalnym terenie (sto-

sunkowo łatwa, jak na trasę czer-

woną). Charakteryzuje się naturalną 

nawierzchnią, na której mogą zna-

leźć się kamienie, korzenie, większe, 

chwilowe nachylenia, profilowane 

oraz naturalne, ciasne zakręty. Tra-

sa umożliwiająca bezpieczny zjazd 

w rejon dolnej stacji wyciągu krze-

sełkowego.

Długość: 900 m. 

Średnie nachylenie:  9,4%. 

Spadek wysokości: 85 m.

7. „diaBlak” – czarna trasa zjazdo-

wa (dla ekspertów) o naturalnej na-

wierzchni, wymagająca bardzo do-

brych umiejętności jazdy rowerem 

w górskim terenie. Na trasie znajdują 

się takie trudne elementy, jak: sekcje 

korzeni, kamieni, zakręty o ujemnym 

profilu, skoki, „dropy” ze skał (uskok 

terenu).

Długość: 1 700 m.

Średnie nachylenie: 15%.

Spadek wysokości: 255 m.

Babia GóraTrails

OPISY I ChARAKTERYSTYKA 
TRAS ZJAZdOWYCh W KOmPLEKSIE 
„BABIA GÓRA TRAILS” W ZAWOI

8.  „taBakowy” – dwukierunko-

wy szlak rowerowy o naturalnej na-

wierzchni. Właściwy szlak zaczyna 

się 3,5 km od startu, w rejonie Hali 

Barankowej, wcześniej dojazd dro-

gami gminnymi. Szlak, ze względu 

na duże przewyższenia wymaga do-

syć dobrej kondycji oraz podstawo-

wych umiejętności jazdy rowerem 

w terenie górskim. Może zawierać 

niewielkie naturalne przeszkody, jak 

kamienie, korzenie. Jest łącznikiem 

Gminy Zawoja ze słowackim partne-

rem kompleksu „Babia Góra Trails” – 

Gminą Oravska Polhora.

Długość: 5 200 m.

Średnie nachylenie: 5,3%.

Wznios: 360 m.

Spadek wysokości: 80 m.
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Rekreacja
PARK LINOWY LAS PRZYGÓd. należy do Centrum Górskiego Korona ziemi. obiekt to 1,5 hektara terenu, 
który dostarcza zwolennikom adrenaliny niezatartych wrażeń. Poza nimi także ponad pół kilometra linowej za-
bawy w jodłowo-świerkowym lesie, gdzie czeka ponad 60 atrakcji i 15 niespodzianek, a także 4 trasy o różnej 
skali trudności. Do dyspozycji gości jest również ścianka wspinaczkowa i tyrolki. najsłynniejszą atrakcją parku 
jest „Podniebny spacer w koronie drzew”. warto odwiedzić – będzie co wspominać. Tel. 690 996 678.

OŚROdEK JAZdY KONNEJ dYZmA. Działa w zawoi już od 20 lat. Położony jest na trasie szlaku Transbeskidz-
kiego oraz  szlaku „Konno przez Podbabiogórze”. Prowadzona jest tu nauka jazdy dla początkujących i zaawan-
sowanych. Kadra to doświadczeni instruktorzy i przodownicy Górskiej Turystyki jeździeckiej  PTTK oraz instruk-
torzy Polskiego związku jeździeckiego. Kontakt 502 705 967,  503 878 751. Więcej na: Facebook – Stajnia pod 
Babią Górą „dyzma” i na www.zawojska.republika.pl

PARK CZARNEGO dANIELA. wizyta w tym gospodarstwie to nie lada gratka nie tylko dla miłośników przyro-
dy. Można w nim przeżyć niezapomnianą przygodę wśród zwierząt, które nie tylko nie uciekają od człowieka, 
ale chętnie do niego podchodzą i pozują do zdjęć. Park zwiedza się w towarzystwie gospodarzy. oprócz czar-
nych żyją tu również daniele płowe, porcelanowe i białe. Pozostałe zwierzęta, które można tu spotkać w parku 
to: jelenie szlachetne (karpackie i białe jest zoologicznym wyjątkiem), biała sarna (rogacz albinos), lamy, owce 
(kameruńskie i bretońskie), koniki huculskie, kucyk, koza, koty i pies. Tel. 694 465 255. Więcej na: podpolice.pl.

IZBA PAmIĘCI JANA PAWłA II. w budynku tzw. Księżówki w zawoi wilcznej mieści się Gminna informacja 
Turystyczna oraz izba Pamięci jana Pawła ii, w której można zobaczyć fotografie z pobytu kardynała Karola 
wojtyły w zawoi i okolicach oraz zobaczyć projekcję filmu poświęconego jego wielokrotnej obecności pod 
Babią Górą

ChOdNIK ZBÓJNICKI W SKAWICY. Chodnik zbójnicki józefa Baczyńskiego w skawicy – droga do królowej 
Beskidzkich jaskiń. Do jednej z największych w Beskidach jaskiń – oblicy można dojść z pomocą questu, który 
prowadzi zbójnickim traktem, gdzie przed laty wędrowali beskidzcy zbójnicy na czele ze swoim Harnasiem – 
józefem Baczyńskim, zwanym skawickim. 
Podczas wędrówki questem urokliwą doliną sołtysiej skawicy odwiedzisz także ciekawe przyrodniczo i wido-
kowo miejsca, z m.in. okazałą jaskinią oblica*. Quest można pobrać na stronie: zawoja.pl
* uwaga! jaskinia nie jest jeszcze dostępna do zwiedzania w środku, wejście na własną odpowiedzialność.  

GALERIA NA UCIEChE. Galeria twórczości ludowej w zawoi. Można tu nabyć wytwory rękodzieła artystyczne-
go (współczesne i tradycyjne), rzeźby, obrazy, ozdoby oraz produkty lokalne. To miejsce to nie tylko sklep, ale 
także: część wystawiennicza, miejsce spotkań z Twórcami ludowymi, autorami książek, lokalnymi działaczami 
oraz innymi osobami związanymi swoją działalnością z regionem babiogórskim. organizowane są tutaj także 
interesujące warsztaty zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Więcej na: naucieche.pl
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URZąd GmINY W ZAWOI
Tel. 33 877 50 51. Pn-czw: 7.30-16.00, 
pt: 7.30-13.30.

BABIOGÓRSKIE CENTRUm 
KULTURY W ZAWOI
Tel. 33 877 50 66, fax 33 877 69 49. 
Biura czynne pn-pt: 8.00-16.00.

GmINNA INFORmACJA 
TURYSTYCZNA 
zawoja wilczna. Tel. 500 659 607, 
508 553 138

PRZEWOdNICY TURYSTYCZNI
informacja w Gminnej informacji 
Turystycznej, zawoja wilczna, 
tel. 500 659 607, 508 553 138

BABIOGÓRSKI PARK 
NAROdOWY
Tel. 33 877 51 10, 877 67 02, 
fax: 877 55 54;  e-mail: park@bgpn.pl

hALA WIdOWISKOWO-SPORTOWA 
zawoja Centrum. Tel. 33 877 65 60. 
Pn-pt: 7.30-22.00, weekend: rezerwacja.

POCZTA
zawoja Centrum tel. 33 877 52 22. 
Pn-pt: 8.00-18.00, sb: 8.00-13.00.

KRYTA PłYWALNIA 
sucha Beskidzka, ul. zielona 1, 
tel. 33 874 55 30. 

OŚROdKI ZdROWIA
zawoja Centrum. Tel. 33 877 50 03. 
Pn-pt: 7.30-18.00. skawica Centrum. 
Tel. 33 877 53 13. Pn-pt: 8.00-18.00.

APTEKI
Zawoja Centrum: przy ośrodku 
zdrowia, tel. 33 877 59 56; pawilon 
handlowy, tel. 33 877 58 96. 
Skawica  Centrum, tel. 33 877 59 09.

mUZEUm ORAWSKI PARK  
ETNOGRAFICZNY
zubrzyca Górna. Tel. 18 285 27 09. 
Pn-nd: 8.30-17.00.

SKANSEN W ZAWOI mARKOWEJ 
Firma „w Góry...” – Kazimiera 
winczewska, tel. 698 040 675.

BANK SPÓłdZIELCZY
zawoja Centrum. Tel. 33 877 68 88. 
Pn-pt: 7.30-15.30. Bankomat: 24 h.

AGENCJA PKO BP S.A. 
zawoja Centrum. Pn-pt: 8.00-17.00, 
sob: 8.00-13.00.

BANKOmATY
Ban spółdzielczy, zawoja Centrum.
sklep lewiatan, zawoja Centrum

KANTOR WYmIANY WALUT
zawoja Centrum. Pn-pt: 8.00-16.00, 
sob: 8.00-14.00.

KOŚCIOłY. Msze św.
Zawoja Centrum. niedziele i święta: 
7.30, 9.00, 11.00, 17.00, iV-iX: 18.00, 
w dni powsz: 6.30, 7.00, 17.00, 
iV-Vi-iX: 18.00, Vii-Viii: 19.00.
Kaplica na Wełczy. niedziele i święta: 
10.00.
Zawoja Zakamień. niedziele i święta: 
8.30, 11.00, 18.00, w dni powsz: 7.00, 
sb. 7.00 i 18.00. 
Zawoja Górna. niedziele i święta: 
7.30, 10.00, 17.00, w dni powsz: pn, wt, 
czw, pt: 7.00, śr, sb: 18.00 (okres letni), 
17.00 (okres zimowy).
Skawica. niedziele i święta: 7.00, 9.00, 
11.00, 16.00; w dni powsz: pn, śr, pt: 
7.00; wt, czw, sb: 18.00 (okres letni, 
17.00 (okres zimowy).

Informator Turysty

KAmIKAdZE – ORGANIZACJA GIER PAINTBALLOWYCh. zawoja Bębny Dolne. organizacja zabaw dla mło-
dzieży i dla grup zorganizowanych oraz imprez integracyjnych dla firm. Tel. 691 376 712. 

PRACOWNIA CACANE PATChWORKI. w pracowni można zakupić praktyczny i zarazem estetyczny pat-
chwork z nutką artyzmu oraz uczestniczyć w inspirujących warsztatach artystycznych dostosowanych do umie-
jętności i zainteresowań uczestników. Kontakt:  zawoja wilczna 176, tel. 605 220 397. Więcej na: lidiaolesin-
ska.wix.com/cacane

WIEŻA WIdOKOWA, KRĘGIELNIA. w urokliwym zakątku Przysłopia, mieści się najwyżej położony w naszym 
rejonie hotel Beskidzki Raj. na jego terenie znajduje sie ogólnodostępna dla odwiedzających wieża widokowa, 
resturacja, kręgielnia, boiska do tenisa, mini zoo oraz basen.

ŻUREK. WYTWÓRNIA SZAChÓW. Jedyna na świecie wytwórnia szachów dla trzech graczy. Możliwość zwie-

dzania i poznania historii powstania zakładu. Kontakt: tel. 503 196 780.

PAINTBALL KAmIKAdZE. Paintball, czyli strzelanie specjalnymi nabojami z farbą to rodzaj gry zespołowej 
polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki w odpowiednio przygotowanym zespole. Pole gry usytuowa-
ne w terenie leśnym i górzystym jest wyposażone w wieżyczki, zasieki, bunkry. Kontakt: tel. 691376712.

Rekreacja
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Ośrodek Turystyczno-Narciarski, kolej linowa krzesełkowa PKL S.A. „mosorny Groń”. 34-222 zawoja 
Policzne, tel./fax 33 872 64 29, 
e-mail: mosorny.gron@pkl.pl. Trasa narciarska: długość 1420 m, różnica poz. 336 m, szerokość trasy 50-100 m, 
zdolność przewozowa 2400 osób na godzinę, krzesełka czteroosobowe, trasa oświetlona, sztucznie naśnieża-
na, noclegi, restauracja, bezpłatny parking. 

Zespół Wyciągów „Baca”. 34-222 zawoja Czatoża, tel. 692 335 200. wyciągi orczykowe „Baca” (długość 
400 m) „Bartek” (dł. 150 m) i „Kajtek” (dł. 170 m). wszystkie oświetlone i sztucznie naśnieżane. 

Zespół wyciągów „Wojtek”, 34-222 zawoja Czatoża, tel. 33 877 58 80, 877 50 35. wyciągi narciarskie orczy-
kowe, dwa duże wyciągi: jeden o długości 410 m i jeden mały o długości 150 m. Trasy sztucznie naśnieżane, 
utrzymywane ratrakiem, trasa dla początkujących i zaawansowanych, snowpark, oświetlone, bar, szkoła nar-
ciarsko – snowboardowa, parking.

wYCiąGi NARCIARSKIE

WYPOŻYCZALNIE sPRzęTu naRCiaRsKieGo

Serwis Narciarski – wypożyczalnia, Michał jurowaty – 34-222 zawoja wilczna 176 i zawoja Policzne 
tel. kom. 696 469 637 – renowacja, szlifowanie, smarowanie, montaż wiązań narciarskich i snowbordowych, 
wypożyczalnia łyżew.
„Limba” Serwis narciarski i wypożyczalnia, Bożena jordanek, budynek szkoły podstawowej w zawoi wilcznej, 
tel. 33 877 60 43.
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, zawoja Czatoża przy wyciągu „wojtek”, 
tel. 33 877 58 80, 877 50 35, 667 484 573.
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, zawoja Czatoża, andrzej Pustelnik, tel. 503 038 251.
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, zawoja Czatoża przy wyciągu narciarskim „Baca”, tel. 602 767 274.
Serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego „mosorny Groń”, zawoja Policzne, tel. 33 872 64 29.

Narty



Czas na zawoję          Czas na zawoję          

4140

BaBia Góra Bez Granic

Ścieżka nie posiada własnego ozna-
kowania, tylko przystanki z tablica-
mi informacyjnymi; przebiega wzdłuż 
znaków szlaku żółtego – akademicką 
percią.
markowe szCzawiny – BaBia Góra 
(diaBlak); dalej śCieżka PrzeChodzi na 
teren słowaCji – do orawskiej PółGóry 
słonej wody. 

z zawoi przez diablak do lipnicy

Ścieżka nie posiada własnego ozna-
kowania, tylko przystanki z tablica-
mi informacyjnymi.
zawoja Centrum – zawoja markowa 
– markowe szCzawiny – akademiCka 
Perć – diaBlak; dalej śCieżka PrzeChodzi 
na teren Polskiej orawy – do liPniCy 
wielkiej. 

jak chronimy babiogórską przyrodę

znaki zielone. 
czas przejŚcia ok. 2 godz.
zawoja BarańCowa – zawoja marko-
wa – stary Groń – zawoja składy – 
zawoja BarańCowa. 

Śladami wawrzyńca szkolnika

znaki niebieskie. 
czas przejŚcia ok. 1 godz.
zawoja Czatoża – markowe rówienki 
– zawoja markowa – zawoja Barań-
Cowa – zawoja Czatoża. 

echa pierwotnej puszczy karpackiej

znaki żółte. 
czas przejŚcia ok. 1 godz.
zawoja Czatoża – GruBa jodła – FiC-
kowe rozstaje – hala CzarneGo – ży-
wieCkie rozstaje – PrzełęCz jałowieCka 
– zawoja Czatoża.

Ścieżki edukacyjne

w reglu dolnym

znaki niebieskie. 
czas przejŚcia ok. 1 godz.
zawoja PoliCzne – Polana norCzak – 
dolina ryBneGo Potoku. 

doliną rybnego potoku

znaki zielone. 
czas przejŚcia ok. 1 godz.
stary Groń – sulowa Cyrhel – dolina 
ryBneGo Potoku. 

mokry kozub

czas przejŚcia ok. 1 godz.
zawoja BarańCowa – mokry kozuB 
– zawoja BarańCowa – zawoja mar-
kowa, 

Babiogórskiego Parku Narodowego na terenie Gminy Zawoja

Piesze szlaki turystyczne 
MasYw BABIEJ GÓRY
zawoja wiDŁY – dIABLAK
szlak żółty. czas przejŚcia 4,5 godz.
na odcinku Perć akademików –
Diablak jednokierunkowy (tylko 
w kierunku szczytu). w okresie 
1.11-30.04 zamknięty.
zawoja widły – zawoja składy – za-
woja Czatoża – GruBa jodła – FiCko-
we rozstaje – Górny Płaj – markowe 
szCzawiny (sChronisko Pttk) – Perć 
akademików – diaBlak. 

zawoja wiDŁY – mARKOWE 
SZCZWINY
szlak zielony. czas przejŚcia 2,5 
godz.
zawoja widły – zawoja składy – za-
woja markowa – markowe szCzawiny. 

zawoja PoDRYŻowana – mAR-
KOWE SZCZAWINY
szlak czarny. czas przejŚcia 
2,5 godz.
zawoja Podryżowana – sulowa Cyr-
hel – markowe szCzawiny. 

zawoja PoliCzne – mARKOWE 
SZCZAWINY

szlak niebieski. czas przejŚcia 3 godz.
zawoja PoliCzne – PrzełęCz liPniCka 
(krowiarki) – szkolnikowe rozstaje – 
markowe szCzawiny (Górnym Płajem). 

zawoja CzaToŻa – PRZEłĘCZ 
JAłOWIECKA PÓłNOCNA (Ta-
BaKowe sioDŁo)
szlak czarny. czas przejŚcia 1 godz.

zawoja CzaToŻa – ZAWOJA 
POLICZNE
szlak niebieski, zwany „BaBioGórską 
śCieżką Pod reGlami”. 
czas przejŚcia 3 godz.
zawoja Czatoża – zawoja markowa – 
stary Groń – sulowa Cyrhel – dolina 
ryBneGo Potoku – Polana norCzak – 
zawoja PoliCzne.

PRzeŁęCz jaŁowieCKa PÓŁnoC-
na – dIABLAK
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 3,5 godz.
PrzełęCz jałowieCka PółnoCna (taBa-
kowe siodło) – PrzełęCz jałowieCka 
Południowa  (jałowCowe siodło) – 
żywieCkie rozstaje – hala CzarneGo 

– Górny Płaj – markowe szCzawiny 
(sChronisko Pttk) – PrzełęCz Brona 
– diaBlak. 

PRzeŁęCz jaŁowieCKa PÓŁnoC-
na (TaBaKowe sioDŁo) – dIA-
BLAK
szlak zielony. czas przejŚcia 3 godz.
PrzełęCz jałowieCka PółnoCna (ta-
Bakowe siodło) – PrzełęCz jałowieC-
ka Południowa (jałowCowe siodło) 
–  mała BaBia Góra – PrzełęCz Brona 
– diaBlak.   

PRzeŁęCz liPniCKa (KRowiaRKi) 
– dIABLAK
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 2,5 godz.
PrzełęCz liPniCka (krowiarki) – soko-
liCa – diaBlak.   

szKolniKowe RozsTaje 
(GÓRnY PŁaj) – SOKOLICA 
szlak zielony, zwany PerCią Przyrod-
ników. 
Czas przejŚcia 1 godz.

na terenie Gminy Zawoja
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GRuPa mĘdRALOWEJ

zawoja CzaToŻa – PRZEłĘCZ 
JAłOWIECKA PÓłNOCNA (Ta-
BaKowe sioDŁo)
szlak czarny. czas przejŚcia 1 godz.

zawoja CzaToŻa – mAGURKA 
(Hala KaMińsKieGo)
szlak czarny. 
czas przejŚcia 1,5 godz.

zawoja MaRszaŁKi – ZAWOJA 
PRZYSłOP
szlak czarny. czas przejŚcia 1 godz.
zawoja marszałki – zakamień – zawo-
ja PrzysłoP. 

zawoja CenTRuM – ZAWOJA 
PRZYSłOP
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 1,5 godz.
zawoja Centrum – smyraki – zawoja 
PrzysłoP. 

PASMO JAłOWCA
zawoja CenTRuM – PRZEłĘCZ 
KOLĘdÓWKI 
szlak zielony. 
czas przejŚcia 1,5 godz.

zawoja weŁCza – JAłOWIEC
szlak niebieski. czas przejŚcia 
2 godz.

zawoja PRzYsŁoP – JAłOWIEC
szlak żółty. czas przejŚcia 2,5 godz.
zawoja PrzysłoP – kiCzora – PrzełęCz 

sKawiCa suCHa GÓRa – 
PRZEłĘCZ KUCAłOWA 
(schronisko PTTK na Hali Krupowej)
szlak żółty. czas przejŚcia 2 godz.

sKawiCa GÓRna – PRZEłĘCZ 
KUCAłOWA (schronisko PTTK na 
Hali Krupowej).
szlak niebieski, czas przejŚcia 2,5 godz.
skawiCa Górna – skawiCa suCha Góra 
– PrzełęCz kuCałowa. 

sKawiCa GÓRna – PRZEłĘCZ 
LIPNICKA (KRowiaRKi)
szlak ks. kard. karola wojtyły 
szlak żólty. czas przejŚcia 5,5 godz. 
długoŚć 18 km.
skawiCa Górna – suCha Góra – hala 
kruPowa – PoliCa – hala śmietanowa 
– PrzełęCz liPniCka (krowiarki). 
 
zawoja CenTRuM – PRZEłĘCZ 
KUCAłOWA (sCHRonisKo PTTK 
na Hali KRuPowej). 
szlak zielony. czas przejŚcia 3,5 godz.

zawoja MosoRne – PRZEłĘCZ 
POd KICZORKą (połączenie ze 
szlakiem zielonym)
szlak niebieski. czas przejŚcia 2,5 godz.
zawoja mosorne – mosorny Groń – 
PrzełęCz Pod kiCzorką.

zawoja PoDRYŻowane 
– KICZORKA
szlak żółty. czas przejŚcia 2,5 godz.
zawoja Podryżowane – mosorny 
Groń – kiCzorka. 

zawoja PoliCzne – PRZEłĘCZ 
LIPNICKA (KRowiaRKi)
szlak niebieski. czas przejŚcia 1,5 
godz.  

PRzeŁęCz KuCaŁowa – POLICA
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 1 godz. 

PRzeŁęCz KuCaŁowa
– URWANICA
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 1,5 godz.
PrzełęCz kuCałowa – okrąGliCa – 
urwaniCa. 

PRzeŁęCz liPniCKa (KRowiaRKi) 
– POLICA
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 2,5 godz.
PrzełęCz liPniCka (krowiarki) – kiCzor-
ka – PoliCa. 

waRTo zoBaCzYĆ

szlaK PaPiesKi
skawiCa – krowiarki

w skawicy znajduje się począ-
tek jednego z najładniejszych 
szlaków turystycznych zlokali-
zowanych na terenie Gminy za-
woja. Dokładnie z tego miejsca 
w dniu 9 września 1978 roku 
wyruszył na ostatnią górską wy-
cieczkę ks. kardynał Karol woj-
tyła, który krótko potem został 
wybrany na papieża.wiązkowo 
należy go przejść.

PRzeŁęCz KleKoCinY (PRzeGiB) 
– PRZEłĘCZ JAłOWIECKA PÓł-
NOCNA (TaBaKowe sioDŁo)
szlak zielony. 
czas przejŚcia 1,5 godz.
PrzełęCz klekoCiny (PrzeGiB) – maGur-
ka (hala kamińskieGo) – PrzełęCz ja-
łowieCka PółnoCna (taBakowe siodło). 

MęDRalowa wsCHoDnia – 
PRZEłĘCZ JAłOWIECKA PÓł-
NOCNA (TaBaKowe sioDŁo) 
szlak czerwony. 
czas przejŚcia 0,5 godz.

zawoja sKŁaDY – ZAWOJA WE-
łCZA. 
szlak czarny. czas przejŚcia 1,5 godz. 

kolędówki – kolędówka – PrzełęCz 
oPaCzne – jałowieC. 

CzeRniawa suCHa – JAłOWIEC
szlak żółty. czas przejŚcia 0,30 godz.
Czerniawa suCha – PrzełęCz suCha 
(trzeBuńska) – jałowieC. 

PRzeŁęCz KleKoCinY (PRzeGiB) – 
CZERNIAWA SUChA 
szlak zielony. 
czas przejŚcia 0,5 godz.

PASMO POLICY
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Noclegi
dOmY I OŚROdKI WYPOCZYNKOWE

Zawoja

bank spółdzielczy Pokoje 
GośCinne (9 miejsC), zawoja Centrum, 
tel. 33 877 68 88, 696 246 527

beskid (50), zawoja wilCzna 590, 
tel. 512 618 618, 694 950 694

diablak ośrodek wyPoCzynkowy
(80), zawoja widły, tel. 33 877 51 26, 
606 454 266

dom profesorski pau (65), 
zawoja widły, tel. 33 877 51 09

halny ośrodek wCzasowy (35), 
zawoja składy, tel. 33 877 51 07,

harnaŚ dom wCzasowy (106), 
zawoja składy, tel. 33 877 51 59

jędruŚ ośrodek wCzasowy (60), 
zawoja składy, tel. 33 877 58 78, 
694 884 886

jodełka (50), zawoja mosorne 
2103, tel. 33 877 56 24

skawiCa

leŚna skawica ośrodek 
szkoleniowo-wyPoCzynkowy 
(51 miejsC), skawiCa suCha Góra 440, 
tel. 33 877 53 07

hOTELE

kachna ośrodek wCzasowy (54), 
zawoja Podryżowana, 
tel. 33 877 51 16, 790 239 810

krakowianka ośrodek 
wCzasowy (100), zawoja wilCzna, 
tel. 33 877 51 13, 575 715 867

krakus ośrodek rehaBilitaCyjno
-wCzasowy, (75) zawoja widły, 
tel. 33 877 51 40

poczta polska Baza noCleGowa 
urząd PoCztowy zawoja (28), 
Zawoja CentruM, 
tel. 33 8775 222, 12 422 6110

rafako ośrodek wCzasowy (73), 
zawoja widły, tel. 33 877 51 76, 
600 716 323

silVer ośrodek wCzasowo
-wyPoCzynkowy (110), zawoja 
warzeChówka, tel.33 877 50 80

beskidzki raj ośrodek 
konFerenCyjno-wyPoCzynkowy (80 
miejsC), zawoja PrzysłoP, 
tel. 33 486 50 00, 698 405 060

jawor HoTel & SPA (45), zawoja 
wilCzna 1847, tel. 33 877 51 98 

karolek (20), zawoja Centrum 2334,
tel. 33 877 60 92, 513 777 555

SChRONISKA
hALA KRUPOWA Pttk, 

tel. 18 447 50 05
opaczne, Zawoja oPaCZne , 

tel. 606 573 671
mARKOWE SZCZAWINY Pttk, 

zawoja, tel. 33 877 51 05
ptsm, schronisko młodzieżowe 

zawoja wełCza (szkoła), 
tel. 33 877 50 59, 694 904 039

zygmuntówka 
PrzełęCz klekoCiny, tel. 33 862 30 34, 
32 246 93 13

PENSJONAT
hanka (80 miejsC), zawoja składy 1618,

tel. 33 877 58 78, 694 884 886
modrys (45) zawoja PaluChówka 

2528, tel. 33 483 32 51, 
692 342 157

styrnol noCleGi (39), 
zawoja Podryżowana 1332, 
tel. 33 877 66 00, 509 721 611

wiktoria DoM 
wyPoCzynkowo-kolonijny (98),  
zawoja składy 1340, 
tel. 33 877 53 66

zawojanka ośrodek wCzasowy 
(170), zawoja widły, 
tel. 33 877 51 22

zawojka ośrodek wyPoCzynkowy
(50), zawoja wilCzna 57 B, 
tel. 606 434 213, 730 244 213

chatka starzyka (6), zawoja 
PodPoliCe 2189, tel. 500 458 015

dom sielski zkątek (10), zawoja 
Gołynia, tel. 772 980 626

domek (4), zawoja Czatoża 2113, 
tel. 602 497 188, 662 933 822

dOmEK LETNISKOWY (2), ewa
Piękoś ewa zawoja składy 
1901, tel. 504 786 086

domek na brzegu (4), zawoja 
Centrum 2792, tel. 535 417 045, 
664 584 791

domki letniskowe (12), zawoja 
ryBna 2577 a, tel. 662 030 331

dOmKI
domki ewelina i emilia (10), 

zawoja BarańCowa 1773, 
tel. 33 877 57 68, 603 031 959 

domki premium (14), zawoja 
oBłaźna 2854, tel. 511 040 404

komfortowy domek (10), 
krzysztoF karkoszka, zawoja wilCzna 
2554, tel. 532 410 548, 
505 429 086

lesniczówka na stonowie 
(10), zawoja stonów 1373, 
tel. 33 877 51 10, 507 784 217

osada beskidzka (10), Paweł 
dłuGosz, zawoja PrzysłoP 2264, 
tel. 504 002 452

przytulny dom na czarnym 
szlaku na babią gorę (8)
zawoja ryzowana 238 a, 
tel. 508 308 939

simonka (6), zawoja PrzysłoP 
maGurka 446, 
tel. 33 872 88 46, 669 118 280

u emilki (9), zawoja mosorne 1331, 
tel. 604 406 667

zawoja domki (39), zawoja 
Budzonie, zawoja mosorne, 
tel. 33 877 06 70, 600 813 187

„PSTRąG ZAWOJSKI”. zawoja 
Mosorne, tel. 33 877 56 78
KARCZmA „dZIKA ChATA”. 
zawoja Podryżowana, tel. 33 877 66 00
KARCZmA „TABAKOWY 
ChOdNIK”. zawoja widły, tel. 535 
275 265
KARCZmA „U KUBY”. Zawoja 
Podsot, tel. 577 510 580
KARCZmA „ZAWOJANKA”. 
zawoja Centrum, tel. 787 559 746

KARCZmA „ZBÓJNICKA”. Zawoja 
PoliCzne, tel. 33 488 32 52 
KAWIARNIA „hANKA”. Zawoja 
składy, tel. 694 884 886
KAWIARNIA „POLAńSKI”. Zawoja 
Centrum, tel. 33 823 20 60
PIZZERIA „SORENTO”. Zawoja 
Centrum, tel. 33 877 55 77
PIZZERIA I PUB „FANTAZJA”. 
zawoja składy, tel. 518 647 790

RESTAURACJA „JAWOR”. Zawoja 
wilCzna, tel. 33 877 51 98
RESTAURACJA „STAROPOLSKA”. 
zawoja Centrum, tel. 505 860 624
RESTAURACJA „TANGARA” 
(Mosorny Groń). Zawoja PoliCZne, 
tel. 502 704 242
RESTAURACJA „BESKId”. Zawoja 
wilCzna, tel. 512 618 618
ZAJAZd. skawiCa CentruM, 
tel. 513 957 195

Gastronomia



Czas na zawoję          Czas na zawoję          

4746

GOSPOdARSTWA AGROTURYSTYCZNE

Zawoja

agroturystyka boguŚka 
(ilość miejsC: 18), BoGumiła Pająk,
zawoja wełCza 1832, 
tel. 33 877 61 68, 500 826 793 

agroturystyka jelonek (17), 
BarBara tryBała, zawoja BarańCowa 
1486 a, tel. 887 927 743

agroturystyka mosorczyk 
(12), zawoja mosorne, 
tel. 502 932 411

aGrOTURYSTYKA NAd KORONą
(21), zawoja BeBny Górne 437,
tel. 512 241 684

agroturystyka pod babią 
górą (6), Zawoja CentruM surMiaki 
2321, tel. 502 392 534

agroturystyka siedlisko 
józeF Front (18), zawoja BęBny 
Górne 2462, tel. 33 877 51 57,
503 597 744

agroturystyka trzebuniak
(4), wiesława trzeBuniak i tomasz 
trzeBuniak,  zawoja mosorne 1641, 
tel. 502 325 782

agroturystyka zawoja 
(16), zawoja wełCza marki 1650, 
tel. 607 411 333

agroturystyka zawoja 
u jaca zawoja wełCza 2415, 
tel. 512 241 687

agro-apartament (6), Zawoja 
PrzysłoP toCzki 2040, 
tel. 600 773 190, 660 986 052

BAłOS JACEK (12), zawoja 
Podryżowana 1823, 
tel. 33 877 60 86, 502 358 594

chata pod kwiatkiem (20), 
halinatrzeBuniak, zawoja 
PaluChówka 231, tel. 33 877 51 66

CIESIELSKI WOJCIECh (20), Zawoja 
składy 1447,  tel. 33 877 65 20, 
508 775 008

czarnym szlakiem (7), Pokoje – 
aGroturystyka, Celina GiertuGa,  
zawoja 2058, tel. 877 60 30,
695 865 512

dom pod skarpą (10), 
jolanta korsak, zawoja 1791, 
tel. 33 8775 731, 608 392 106

GANCARCZYK TERESA (20), 
zawoja PodPoliCe 317

goŚciniec pod babią górą 
(11),  PaCyGa krystyna, zawoja 1709, 
tel. 698 35 36 72

GRACZ hALINA (12),  zawoja 
widły 1167, tel. 33 877 50 70

hAdKA hENRYK (4), Zawoja
Centrum 991, tel. 33 877 51 02,
660 670 514

KAWULAK JANINA (25), zawoja 
wilCzna 189a, tel. 33 877 57 43,
606 783 379

KELLER hENRYKA (8), zawoja 
wilCzna, tel. 507 199 223

KIdOń GRAŻYNA (15), zawoja 
ryżowana 1902, tel. 662 561 535

KOBIELA GRZEGORZ (15), zawoja 
BarańCowa 691, tel. 33 877 58 87

KOZINA ELŻBIETA (12), Zawoja 
Podryżowana 260, tel. 33 877 57 76,
601 170 767

KOZINA JÓZEF I GRAŻYNA (16), 
zawoja wilCzna 1219, 
tel. 33 877 60 33, 606 656 109

KOZINA KRYSTYNA (15), zawoja 
Podryżowana 1427, 
tel. 33 877 57 76

KUdZIAK mAłGORZATA (20), 
zawoja BrzeG 1734, 
tel. 696 323 059

skawiCa

dRWAL ANNA (10), skawiCa 269, 
tel. 794 926 329

dYRCZ IRENA (3), skawiCa 109, 
tel. 33 877 53 52

mIGAS ANNA (12) skawiCa 538, 
tel. 33 877 52 34

oblica (10) renata dańCzak, 
skawiCa suCha Góra 250, 
tel. 606 665 315

stenia (18) PaCyGa steFania, skawiCa 
Centrum 465, tel. 33 877 53 56

TOCZEK JÓZEF (20) skawiCa suCha 
Góra 343a, tel. 33 877 58 63

TORBA WłAdYSłAW (6) skawiCa
suCha Góra 366, tel. 602 297 918

wenus (6), zoFia dyrCz,  skawiCa 284

KWATERY PRYWATNE

Zawoja

CZESłAWKA (10), Czesława 
Pilśniakowska, zawoja składy 1109, 
tel. 504 607 137

dom na skarpie (10), zawoja 
PoliCzne, tel. 501 507 749

dom w górach (28), zawoja 
Czatoża 1349, tel. 509 320 765

GIERTUGA KATARZYNA (5), zawoja 
mosorne 226, tel. 899 351 783

GłOWACZ JANINA (8), zawoja 
widły 961, tel. 33 877 50 16

GOSI dOmEK (10), małGorzata 
dłużewska, zawoja kąkolowa, 
tel. 661 116 889

GÓRALSKA ChATA (10), zawoja 
ryżowana 412, tel. 661 686 557

górskie zacisze (12), zawoja 
Czatoża, tel. 33 488 32 88, 
502 216 831

hRYSZKO KAZImIERZ (7), zawoja 
Centrum, tel. 502 392 534

JEZUTEK GRETA (15), zawoja 
wilCzna 1701, tel. 604 362 225

KOLĘdÓWKA domek w GóraCh (8),
zawoja wełCza kolędówka, 
tel. 503 725 542

KWATERY PRWATNE U AdAmA
(15), adam Brzeziński, Zawoja 
Czatoża 2585, tel. 516 129 152

mALIK-BARTYZEL BOGUSłAWA 
(50), zawoja BrzeG 1518, 
tel. 33  877 53 69, 602 725 527

mAZUR JANUSZ (4), zawoja 1868, 
tel. 664 389 674

mARYSIEńKA (15), maria mrowieC, 
zawoja BęBny Górne 1642, 
tel. 33 877 51 44, 663 042 223

noclegi zakątek dorimaks 
(10), zawoja Centrum 1565, 
tel. 661 817 210, 512 764 829

OLEKSA JÓZEF (9), zawoja 
PoliCzne 1932

POCZTOWSKA STANISłAWA (12), 
zawoja 316, tel. 33 8775 266, 
533 909 303

pensjonat pod kozłem (6), 
zawoja BęBny dolne 1707, 
tel. 606 215 531

pod grapą (20), jadwiGa włosiak, 
zawoja Pod GraPą, tel. 660 862 946

pod gronikiem (10), krystyna 
tryBała, zawoja mosorne 1183, 
tel. 33 877 61 82

pod kuklówką (10), kazimiera 
wińCzewska, zawoja Podsot 155 a, 
tel. 698 040 675, 607 250 980

pod stokiem (20) anna Chromy, 
zawoja Czatoża 2521, 
tel. 33 877 50 35, 667 484 573

POLAK WANdA (6), zawoja 
kąkolowa 2005, tel. 602 813 123

tangara mosorny groń (32), 
zawoja PoliCzne, tel. 502 704 242

TERESA (25), teresa trenda, zawoja 
za wodą 1652, tel. 33 877 61 11

TRYBAłA KATERINA I ANdRZEJ 
(19), zawoja mosorne 1589, 
tel. 500 479 931

TRYBAłA KAZImIERZ (9), zawoja 
BęBny dolne 442, tel. 33 877 56 07

u ani anna Budzowska (20), zawoja 
stolarka 330, tel. 33 877 51 69, 
509 963 602

uroczysko pod babią górą 
(14), zawoja PoliCzne 1603, 
tel. 33 877 50 99, 604 978 667

URYGA WANdA (17), zawoja 
mosorne 1591, tel. 33 877 56 44, 
664 887 445

willa babia góra (20), krystyna 
smyrak, zawoja Centrum 1612, 
tel. 698 780 093

willa czatoża (15), zawoja 
Czatoża 1954, tel. 609 518 734

willa magdalenka (14), zawoja 
PoliCzne 1267, tel. 33 877 51 72, 
506 129 601

zajazd pod brzegiem (10), 
anna tomCzak zawoja widły 1880, 
tel. 33 877 60 23, 697 097 432

zawojskie zacisze (10), zawoja 
PrzysłoP, tel. 604 231 874, 
501 140 468

ZAJdA ANNA I TOmASZ (9), 
zawoja widły 2013, 
tel. 798 878 268

ZAWOJSKA PRZYSTAń (12) zawoja 
mosorne 1626, tel. 33 877 51 73, 
506 088 295

ŻUROmSKA mARIA (16) zawoja 
wełCza 1650, tel. 607 411 333

skawiCa

STARmACh ANNA (7), skawiCa 
Centrum 500, tel. 33 877 53 23

WARTA JAN I KRYSTYNA (12), 
skawiCa 546, tel. 33 877 54 72

mAZUR JOLANTA (15), zawoja 
wilCzna 1703, tel. 33 877 60 47

mIŚKOWIEC dOROTA (12), zawoja 
Czatoża 1520, tel. 600 245 381

mOdRYSÓWKA (16), teresa Gaweł 
zawoja Podryżowana 2173, 
tel. 605 497 884

PARK CZARNEGO dANIELA (2)
ewelina śmiGas-kudzia, sławomir 
kudzia, zawoja PodPoliCe 808, 
tel. 694 465 255

PASIERB AGATA (7), zawoja
kąkolowa 782, tel. 887 588 589

przyjaciEL GOSPOdARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE (17), zawoja 
stolarka 330, tel. tel. 33 877 60 15, 
503 965 225

ranczo u ani (9), zawoja mosorne
17, tel. 694 705 684

ROmANÓWKA (12), roman 
dyrCz, zawoja BęBny Górne 1045,
tel. 501 045 775, 888 509 830

SURZYN EWA (15), Zawoja PoliCZne
262, tel. 502 635 221

TABAKOWA ChATA (9), maria 
taBaka, zawoja wełCza 2097, 
tel. 602 443 291

TOmUSIAK dOROTA zawoja 210,
tel. 502 672 323

U WOJTKA (12), danuta Gałka   
zawoja Czatoża 207, 
tel. 33 877 58 80; 695 881 065

WILLA WEłCZÓWKA (25), aGnieszka
leCiejewska, zawoja wełCza 1341, 
tel. 501 723 726

WÓJTOWICZ ROBERT (18),
zawoja Podryżowana 1877, 
tel. 33 877 51 86

ZAJąC TAdEUSZ (7), zawoja 
Centrum 1568, tel. 33 877 52 27
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