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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „W poszukiwaniu 

skarbów zbójnika Józefa Baczyńskiego” 
 

POLSKA – PIENINY            Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie:  Jaworki, schronisko „Pod Durbaszką”, Wysoki Wierch, Klimontowa Przełęcz, Szczawnica.  

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 

                             – idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „W poszukiwaniu skarbów zbójnika Józefa Baczyńskiego” 

Dojazd do Jaworek, skąd wędrujemy wygodną, bitą drogą do schroniska „Pod Durbaszką”. Dalej trasa wiedzie na graniczny, 
leżący w głównym grzbiecie Małych Pienin Wysoki Wierch (901 m n.p.m.), ze szczytu którego rozpościera się imponująca 
panorama na pasma górskie leżące wokół Szczawnicy i nie tylko. Wspaniale prezentują się Tatry, zarówno ich polska, jak i 
słowacka część. Widok z Wysokiego Wierchu, przez Słowaków nazywanego Szlachtowskim Wierchem możemy z pewnością 
zaliczyć do najpiękniejszych w całych Pieninach. Stamtąd schodzimy do Szczawnicy przez Klimontowską Przełęcz, oddzielającą 
Jarmutę (794 m n.p.m.) od głównego grzbietu Małych Pienin. W Szczawnicy zjemy pyszny, regionalny obiad w karczmie 
góralskiej a potem zrobimy sobie spacer po Szczawnicy.  

   

 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

Ocena atrakcyjności 
krajoznawczej 

„Małe Pieniny” – wycieczka jednodniowa 

7:00  – odjazd z Żywca 
11:00 – Szczawnica Wyżna, wyjście na szlak 
15:30 – Obiad w karczmie w dolinie Szczawnika 
16:30 – Spacer po Szczawnicy 
18:00 – odjazd ze Szczawnicy 
22:00 – przyjazd do Żywca 

15:00 godz. 110 zł/os. (grupa 40 os.) 7/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
bilety do Pienińskiego Parku Narodowego, obiad w karczmie góralskiej w szczawnicy: Madziarska 
zupa gulaszowa + Pasterska pieczeń z karczku z grulami i kapustą, całodniowa opieka 

licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka przewodnika lokalnego, 
ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci proszeni są o zabranie 

legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide System (system 
bezprzewodowego oprowadzania grup). W upalne dni prosimy pamiętać o 
przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Kolejność zwiedzania 

może ulec zmianie. 
 

 

 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=726
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Szczegóły wycieczki: 

Jaworki to wieś która jest miejscem wypadowym do wąwozu Homole i w Małe Pieniny – zbójnicką krainę, w której ukrywał się słynny babiogórski zbójnik – Józef Baczyński 
zwany Skawickim. 1 stycznia 2008 z miasta Szczawnicy wyłączono dawne wsie Biała Woda i Czarna Woda, które przyłączono do nowo powstałej wsi Jaworki, nadając im status 

części wsi. Wieś leży w dolinie Grajcarka u podnóża Małych Pienin na obszarze historycznie określanym jako Ruś Szlachtowska. Do atrakcji turystycznych wsi należą m.in.: 
rezerwat przyrody Wąwóz Homole, rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka, rezerwat przyrody Biała Woda, rezerwat przyrody Wysokie Skałki, kościół św. Jana Chrzciciela w 

Jaworkach oraz klub muzyczny (jazzowy) Muzyczna Owczarnia.  

    

Fot. Jaworki 

Schronisko pod Durbaszką 

Schronisko pod Durbaszką (właściwie Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy MDK) to schronisko turystyczne, położone na północnym stoku Durbaszki w Małych Pieninach na 
wysokości 834 m n.p.m. Budynek powstał w latach 1949–1952 jako wzorcowa bacówka do wypasu owiec. Ostatecznie nie został on jednak wykorzystany do celów hodowlanych, 
a w 1973 roku z inicjatywy grupy instruktorów harcerskich przejął go Wydział Oświaty Miasta Krakowa, celem stworzenia bazy turystycznej dla młodzieży. W latach 70. i 80. w 

budynku przeprowadzono szereg prac remontowych i adaptacyjnych. Obecnie pod względem organizacyjnym obiekt stanowi filię Młodzieżowego Domu Kultury DOM HARCERZA w 
Krakowie. 

    

Fot. Schronisko pod Durbaszką 

Wysoki Wierch 

Wysoki Wierch (słow. Šlachtovsky vrch lub Šlachtovsky) to  kopulaste wzniesienie w Małych Pieninach o wysokości 899 m. Położony jest w grzbiecie Małych Pienin, wprost na południe 
od Jarmuty, ponad doliną Leśnickiego Potoku. Przebiega przez niego granica słowacko-polska. Jest to szczyt zwornikowy – w południowym kierunku odchodzi od niego grzbiet łączący 

go z Grupą Golicy na Słowacji. 

Jest to dość wyodrębniony, bezleśny, kopulasty szczyt, ze wszystkich stron otoczony dużymi łąkami. Dzięki temu rozciągają się z niego jedne z najładniejszych w 
Pieninach widoków na Masyw Trzech Koron, Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki i pobliską Grupę Golicy. W dole dwie słowackie wsie: Leśnica i Wielki Lipnik oraz polska 

Szlachtowa. Dzięki temu, że szczyt jest odkryty, jest również wykorzystywany przez paralotniarzy oraz modelarzy samolotowych, którzy urządzają na nim zawody modeli 
latających. Na otaczających go łąkach odbywa się wypas kulturowy owiec. Dawniej były to tereny uprawowe Łemków ze wsi Szlachtowa (wysiedlonych w ramach Akcji 

Wisła). Zimą są to doskonałe tereny narciarskie. Z powodu zaniechania uprawy rolnej na jego zboczach oraz zaprzestania koszenia łąk, szczególnie na bardziej stromych zboczach po 
słowackiej stronie, zarastają one lasem i wkrótce, jeśli nie zostaną przedsięwzięte żadne środki, szczyt straci swoje walory widokowe. 

       

Fot. Okolice Jaworek/ Łemkowska rodzina 

Z północnych zboczy Wysokiego Wierchu spływa uchodzący do Grajcarka potok Sztolnia. Znajdujące się na południe od niego zalesione szczyty to: Jarmuta, Huściawa, Opalańczyk i 

Ubocz. Po zachodniej stronie szczytu, na wysokości 865 m n.p.m. w grzbiecie łączącym go z Rabsztynem znajdowało się dawniej sezonowe przejście graniczne łączące Szlachtową z 
Wielkim Lipnikiem na Słowacji. Góra notowana jest w dokumentach już z początku XIX w pod nazwami; Rabsztyński Groń lub Koguci Wierch (taką nazwę, błędnie przypisywał jej 
Kazimierz Sosnowski). Łemkowie ze Szlachtowej nazywali ją Groniem. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin stwierdzono występowanie storczyka drobnokwiatowego.  

 

 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=225
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=617
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=221
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Przełęcz Klimontowska 

Przełęcz Klimontowska znajduje się na wysokości 696 m n.p.m. przełęcz pomiędzy Jarmutą (794 m) i Czupraną (777 m), a głównym grzbietem Małych Pienin. Z zalesionych 
wschodnich zboczy spod przełęczy spływa Palkowski Potok (dopływ Grajcarka), na zboczach zachodnich znajduje się Dolina pod Jarmutą, którą ze źródła poniżej przełęczy płynie 

Klimontowski Potok. Rejon przełęczy jest w większości zalesiony, jedynie wąski pas zachodnich zboczy opadających do Doliny pod Jarmutą są trawiaste. 

Karczma góralska w Dolinie Szczawnika  
 

Po zwiedzeniu Wąwozu udamy się na obiad do zaprzyjaźnionej karczmy góralskiej w najbliższej okolicy Szczawnicy. Serwowane tam specjały kuchni regionalnej zachwycą podniebienia 
najbardziej wybrednych turystów. Karczma usytuowana jest w malowniczym miejscu nad wodospadem "Zaskalnik", będącym zarazem największym wodospadem Beskidu 

Sądeckiego. Jest to teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego, przy szlaku pieszo-rowerowym, prowadzącym na główne szlaki pasma Radziejowej: Przechybę, Przysłop, Wielki Rogacz 
i dalej na Obidzę, do Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej. Są to również ulubione miejsca przejażdżek konnych a także jedno z często odwiedzanych miejsc szczawnickich fiakrów z 
gośćmi. 

 
Dawniej szlak ten był ważnym traktem wiodącym na Węgry, przy którym też powstała pierwsza karczma w Szczawnicy. Tradycja karczmy sięga końca XIX w. gdy odwiedzać zaczęli ją 

kuracjusze i goście Józefa Szalaya. Była ona miejscem odpoczynku, a otaczający ją wokół las kojąco wpływał na górne drogi oddechowe. Po drugiej wojnie światowej karczma 
służyła turystom jako "góralska gospoda", w której spędzano chętnie wolny czas na zabawie, hulankach i swawolach. Nie sposób nie wspomnieć tu nieżyjącego już dziś Tadeusza 

Zachwieji "Bulisia", który gazdował karczmą na przełomie lat 60-tych i 70-tych.  
Cały swój żywot poświęcił na popularyzowaniu tradycji regionu Pienin i Podhala, jednym słowem wszystkiego co związane z góralszczyzną i gwarą. Opowiadając przekazywał 
potomnym i przybyłym szczawnickim gościom o zwyczajach, historii i kulturze regionu. Wśród przybyłych rozpopularyzował baraninę, sporządzaną w/g staroświeckich receptur. Można 

było również spróbować pstrąga wyłowionego prosto z potoku sopotnickiego. 
 

    
Fot. Karczma góralska w dolinie Szczawnika.  

 

Starzy Szczawniczanie do dziś wspominają ówczesne potańcówki, gdzie oczywiście często nie obywało się bez "bitki". Dziś turysta znajduje w tym malowniczym miejscu ukojenie przy 
dźwiękach muzyki góralskiej i cygańskiej, a regionalna kuchnia ,przygotowująca pieczołowicie oryginalne potrawy według staroświeckich receptur stara się spełnić oczekiwania 
najbardziej wymagających gust i smaków.....wystrój zaś starych góralskich izb, wprowadza w klimat tamtych czasów. O jej ponadczasowym znaczeniu świadczą liczne nagromadzone 

tu pamiątki dawnych lat, przedmioty i narzędzia codziennego użytku, ciężkiej pracy na roli i w lesie, którymi posługiwali się na przełomie lat mieszkańcy tutejszych terenów - górale 
Pienin i Podhala. 

 
Obejrzeć tu można stare portrety i zdjęcia górali szczawnickich, rzemieślników i ludzi związanych z historią tego lokalu - dziś już owianych legendą. Można też 
zobaczyć czym trudnili się dawni mieszkańcy, jak żyli i jak wyglądał dawny góralski "przyodziewek". 

 
Na estradzie obok karczmy często obejrzeć można występy zespołów regionalnych i rozrywkowych, oraz baca opowie o wypasie owiec, wyrobie oscypka  

a nawet zademonstruje strzyżenie owiec i wyrób sera. Nie braknie tu również zabaw i konkurencji dla dzieci i dorosłych. 
 
Szczawnica 

 
Szczawnica znajduje się na granicy Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego w dolinie Grajcarka. Jej atrakcyjne położenie sprawia, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat, duże 

nasłonecznienie i mała ilość opadów. Szczawnica jest otoczona przez szczyty górskie chętnie odwiedzane przez turystów: Rabsztyn, Wysoka, Trzy Korony i Sokolica. Miasto jest 
położone na wysokości od 430 do 510 m n.p.m. 

 
Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pochodzą z 1413 roku, choć osady na tym terenie istniały już wcześniej. W połowie XIV wieku Szczawnica była parafią, by w 1529 roku stać się filią 
parafii krościeńskiej (do 1889 roku). W połowie XVI wieku istniała w Szczawnicy instytucja sołtysa i wybraniectwa (przywilej wolnego chłopa zwolnionego z pańszczyzny w zamian za 

służbę wojskową na rzecz króla). 
 

Po pierwszym rozbiorze Polski, Szczawnica weszła w skład zaboru austriackiego. W 1828 r. Szczawnicę nabyli Stefan i Józefina Szalayowie, po śmierci Stefana Szalaya uzdrowisko 
przejął w 1839 r. syn Józef Szalay. To właśnie on jest uważany za twórcę uzdrowiska. W 1876 zapisał uzdrowisko krakowskiej Akademii Umiejętności. W 1909 r. od Akademii 
uzdrowisko kupił hr. Adam Stadnicki, po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie zdrojowiska. 

 
Usytuowanie Uzdrowiska w dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca pomiędzy łańcuchem Pienin i Beskidem Sądeckim tworzy znakomity mikroklimat sprzyjający 

poprawie zdrowia i kondycji górnych dróg oddechowych. 
 
Na terenie Uzdrowiska znajdują się źródła dwunastu kwaśnych wód - szczaw, o walorach których pierwsze wzmianki pochodzą aż z XVI wieku. Po dziś dzień z ich leczniczych 

właściwości korzystają zarówno mieszkańcy jak i kuracjusze z niemalże całego świata. 
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Fot. Szczawnica / promenada / przewodnik po Szczawnicy Andrzej Dziedzina Wiwer. 

 
Nieodłącznym elementem Uzdrowiska jest wspaniała Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie do dyspozycji gości są szczawy wodorowęglanowe, sodowe, jodkowe i bromkowe bogate  

w sole mineralne oraz liczne mikroelementy. 
 

Na przybywających do pienińskiego kurortu czekają Sanatoria Uzdrowiskowe i Zakład Przyrodoleczniczy. Wykonywane są w nich 42 rodzaje zabiegów z zakresu hydroterapii, 
inhalacji (wyjątkowo skuteczne inhalacje celkowe), fizykoterapii, kinezyterapii oraz kuracji pitnej. 
 

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła, schorzeń aparatu głosowego; schorzeń alergicznych dróg 
oddechowych, astmy oskrzelowej; schorzeń układu ruchu tj. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, a także chorób reumatycznych i reumatoidalnego zapalenia stawów. 

 
Do leczenia gości kurortu wykorzystuje się własne surowce balneologiczne w postaci należących do Uzdrowiska wód mineralnych, jak również walory środowiskowe jakim jest leczniczy 

mikroklimat. 
 
Szczawnica posiada obecnie 8 czynnych źródeł mineralnych. Są to szczawy alkaliczno - słone zawierające znaczne ilości chlorków, sodków, bromków, boru  

i jodu. 

 
CENA od 110 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  
Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 
 ilości osób biorących udział w wycieczce; 
 dodatkowych atrakcji. 
 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 

regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej 

imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja wycieczki „W poszukiwaniu skarbów zbójnika Józefa Baczyńskiego” 

 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można 

dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc 

maila: marketing@zbojnickie.pl Każda wyprawa z naszym biurem jest nie tylko pełna wrażeń, ale też zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.  

Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły  
i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt 

ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

 
                                Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

