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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Zbójnickim 

Wąwozem do Skrzydlatego Mnicha” 
 

POLSKA / SŁOWACJA – PIENINY Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: Sromowce Niżne, Wąwóz Szopczański, Czerwony Klasztor, Szczawnica 

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 

– idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „Zbójnickim Wąwozem do Skrzydlatego Mnicha” 

Wąwóz Szopczański wije się u podnóża Masywu Trzech Koron (982 m n.p.m.), na terenie wsi Sromowce Niżne. Wznoszące 
się pięćset metrów nad głowami wapienne turnie, z Okrąglicą na czele, skalne ściany zamykające drogę ucieczki dają pretekst aby 
zmierzyć się z legendami o latającym bracie Cyprianie z Czerwonego Klasztoru, czy z rzekomą obroną króla Jana 
Kazimierza przez górali i zbójników. Przez Pieniny wiedzie Szlak Zbójników Karpackich upamiętniający słynnych 
zbójników na przestrzeni 4.500 km.  

 

 

   

 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

 
Ocena atrakcyjności 

krajoznawczej 

„Wąwóz Szopczański i Czerwony Klasztor” – wycieczka jednodniowa 

7:00  – odjazd z Żywca 
11:00 – Sromowce Niżne, Wąwóz Szopczański, czas wolny 

w schronisku „Trzy Korony” 
13:30 – Czerwony Klasztor 
15:30 – Szczawnica, wodospad Zaskalnik 

i obiad w karczmie góralskiej w Szczawnicy 
17:00 – odjazd ze Szczawnicy 
21:00 – przyjazd do Żywca 

14:00 godz. 110 zł/os. (grupa 40 os.) 7/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
bilety do zwiedzanych obiektów (Czerwony Klasztor), obiad w restauracji 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  polskich legitymacji. Podczas wycieczki obowiązuje posiadanie nowych dowodów 
osobistych ważnych co najmniej 6 miesięcy lub aktualnego paszportu (przechodzimy na 

słowacką stronę). 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=1343
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Szczegóły wycieczki:  

Wąwóz Szopczański 

Wąwóz Szopczański (często nazywany błędnie Wąwozem Sobczańskim, choć nazwa pochodzi od Przełęczy Szopka) to wąwóz który znajduje się on pomiędzy zachodnimi zboczami 

Trzech Koron (982 m n.p.m.), a wschodnimi zboczami Podskalniej Góry (742 m n.p.m.), na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Opada z południowych stoków Przełęczy 
Szopka do Sromowiec Niżnych. Jest to jeden z ładniejszych wąwozów pienińskich, jego strome i blisko siebie położone ściany tworzą kanion. Dnem wąwozu spływa Szopczański 
Potok z kryształowo czystą wodą, uchodzący do Macelowego Potoku. 

Szczególnie efektownie wąwóz wygląda jesienią, gdy białe turnie wapiennych ścian kontrastują z kolorowymi, jesiennymi liśćmi. Las porastający wąwóz cechuje się 
dużą różnorodnością gatunków drzew i krzewów, występują tu m.in: jawor, sosna zwyczajna, lipa drobnolistna, modrzew europejski, świerk pospolity, buk pospolity, jarzębina, jodła 

pospolita, wierzba krucha, wierzba szara, wierzba siwa, wierzba iwa, porzeczka alpejska, leszczyna pospolita, śliwa tarnina, bez czarny, kalina koralowa, kruszyna pospolita, głóg 
jednoszyjkowy, jałowiec pospolity, dzika róża i karłowate, dzikie jabłonie. 

     

Fot. Wąwóz Szopczański. 

Na skałach rzadkie gatunki naskalnych roślin wapieniolubnych, m.in. masowo występuje tutaj smagliczka skalna, stwierdzono też występowanie takich rzadkich w Polsce 
gatunków, jak: pluskwica europejska (w 1981), starzec pomarańczowy, ostrożeń głowacz i oset klapowany. 

Szlak turystyczny przez wąwóz prowadzi starą ścieżką łączącą Krościenko z Sromowcami Niżnymi – jest to najkrótsze połączenie piesze między tymi miejscowościami. 
Idąc od strony Sromowiec z tzw. Równi, najpierw mijamy schronisko PTTK "Trzy Korony". Przed wejściem do wąwozu z lewej strony stoi krzyż i tablice informacyjne parku 

narodowego. Zaraz za wejściem z lewej strony znajdują się urwiska i piargi Podskalniej Góry. Miejscowa ludność nazywała je Cieplicą, gdyż wiosną najwcześniej na nich topniały 
śniegi. Według legend podobno urządzano w tym miejscu zasadzki na Tatarów i Szwedów podczas potopu szwedzkiego. Prawdopodobnie w zasadzce brali udział 
również zbójnicy! 

Wyżej piętrzy się wysoko w górze (po lewej stronie) żółto podbarwiona Oberwana Skała, a naprzeciwko niej spada do wąwozu żleb Szeroka Spuszczalnica. Podchodząc dalej w górę 
mijamy następny żleb Łazisko oddzielający Oberwaną Skałę od znajdującej się wyżej od niej Borówczanej Skały. Przy tej skale wąwóz rozwidla się na dwa ramiona: po lewej 

stronie (w kierunku północno-zachodnim) jest wąwóz Za Kocioł, po prawej stronie (w kierunku północno-wschodnim) – wąwóz Pod Kopą. Powyżej rozwidlenia znajduje się 20 
metrowej wysokości Rojowa Skała (630 m n.p.m.) o bardzo stromej ścianie. Turystyczna ścieżka prowadzi prawym odgałęzieniem – wąwozem Pod Kopą, który powyżej Rojowej 
Skały tworzy wąską szczelinę pomiędzy skałami. W zboczu po lewej (zachodniej) stronie tego wąwozu, zwanym Pod Ściany znajdują się na wysokości 20 i 80 m powyżej dna dwie 

nieduże jaskinie (po 7 m długości). Z jaskiniami tymi związane jest wiele legend o skarbach. Dawniej były używane za schronienie, o czym świadczą ich okopcone sklepienia. 

Wyżej wąwóz rozszerza się, a szlak zakosami przez las wznosi się na Czoło. Po prawej stronie, pod Trzema Koronami widać sterczącą ponad lasem bardzo charakterystyczną turnię 

zwaną Kopą Siana (837 m n.p.m.), gdyż kształtem przypomina góralskie kopy siana. Kazimierz Sosnowski w 1930 pisał o niej: "zupełnie jakby koniec olbrzymiego miecza z ziemi 
wystawał". Dochodzimy do niewielkiego źródełka. Tutaj wąwóz kończy się. Powyżej znajduje się Polana Szopka, a po kilku minutach Przełęcz Szopka. O Wąwozie Szopczańskim pisał 

M.B.Z. Stęczyński w 1860: 

 
Ta nachyla swe szczyty i zdaje się smucić, 
Jak gdyby na przechodnia chciała się przewrócić; 
Tamta rozpadlinami czarnymi przeraża, 
Że nawet i ptakowi zbliżyć się zagraża; 
Inna z łona swojego wysącza strumienie, 
Na które nigdy słońca nie świecą promienie. 
Jest to parów tak dziki, że nawet roślinie 
Nie da kwiatów rozwinąć w swej pustej krainie. 
 

Czerwony Klasztor 

Czerwony Klasztor (słow. Červený Kláštor) to miejscowość nad Dunajcem, która graniczy z wsią Sromowce Niżne. Miejscowość znana jest przede wszystkim z dawnego klasztoru 

kartuzów i kamedułów – Czerwonego Klasztoru. Został on ufundowany przez węgierskiego magnata Kokosza Berzewiczego w 1319 r. Fundacja ta była częścią kary, jaką 
miał ponieść za zabicie Chyderka z rodu Gyorgów (za karę miał ufundować 6 klasztorów oraz zamówić w nich 4 tys. mszy). Znajdujący się na terenie klasztoru gotycki kościół pod 

wezwaniem św. Antoniego pochodzi z lat 1360–1400, rozbudowywany w latach 1496–1506.  

Miejscowość jest centrum turystycznym. Przy zespole klasztornym znajduje się restauracja, bufety, sklepy z pamiątkami. Obok niego dobrej klasy autocamping z polem 
namiotowym, na którym w czerwcu odbywa się festiwal Zamagurské folklorné slávnosti. Nad Dunajcem jest przystań flisacka, z której przez Przełom Dunajca spływają tratwy i 

pawilon PIENAP-u. Miejscowość jest połączona z polską wsią Sromowce Niżne kładką pieszo-rowerową nad Dunajcem. Tym sposobem Czerwony Klasztor jest skomunikowany z 
polskimi atrakcjami turystycznymi takimi jak zabytkowy drewniany kościół w Sromowcach Niżnych. Przez tę polską wieś istnieje także możliwość wejścia na najwyższy szczyt Pienin - 

Trzy Korony. Nad Dunajcem rośnie 15 starych lip, które w 1972 r. uznane zostały za pomniki przyrody, ich wiek wynosi 200-350 lat. 
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Fot. Czerwony Klasztor.  

Jeśli chodzi o sam klasztor (słow. Červený kláštor) to jest on dużą atrakcją turystyczną. Po spacerze Wąwozem Szopczanskim udamy się aby go zwiedzić.  Został on ufundowany w 
1319 przez węgierskiego magnata Kokosza Berzewiczego. Fundacja ta była częścią kary, jaką miał on ponieść za zabicie Chyderka z rodu Györgów (za karę miał ufundować 6 

klasztorów oraz zamówić w nich 4 tys. mszy). Budowę klasztoru rozpoczęto w 1330, była ona również wspierana przez polskich królów: Kazimierza Wielkiego i Królową 
Jadwigę, nazywano go nawet Klasztorem Lechnickim. Krakowscy mieszczanie na utrzymanie klasztoru przeznaczyli połowę wsi Rychwałd. Zamieszkany był początkowo przez 
mnichów z zakonu kartuzów (posiadali również klasztor w Kláštorisku), a później kamedułów. Zakonnicy byli utrzymywani przez podatki pochodzące z 10 wsi. Rozbudowywali oni 

obiekt i wznosili dalsze budowle: domki–pustelnie, szpital, aptekę, zajazd dla podróżnych i wieżę kościoła. W latach 1431–1433 klasztor był łupiony przez husytów. Zakon działał do 
lat 80. XVIII, kiedy został skasowany przez cesarza Józefa II. Dobra zakonu zostały rozdysponowane wśród kilkuset rodzin niemieckich kolonistów, którzy w tym czasie przybyli do 

pobliskich Dolnych Lechnic (Unterlechnitz), wówczas też upowszechniła się niemiecka nazwa Rotes Kloster (węg. Vöröskolostor). Jadwiga Łuszczewska (Deotyma) 
zwiedzająca w 1860 klasztor zastała go zrujnowanym, ale kościół był zadbany. Po pożarze w 1907, w wyniku którego zniszczone zostały dachy i zawaliła się wieża kościoła, 
klasztor przeszedł na własność węgierskiego ministerstwa rolnictwa. W 1934 preszowski oddział KCST wydzierżawił go na 50 lat i przeprowadził prowizoryczny remont, w latach 1952–

1968 przeprowadzono remont generalny, a cały obiekt został uznany za narodowy pomnik kultury. 

     

Fot. Czerwony Klasztor i Brat Cyprian.  

Najbardziej znanym mnichem z Czerwonego Klasztoru był mnich Cyprian (Franz Ignatz Jäschke). W klasztorze pełnił obowiązki lekarza, cyrulika i aptekarza.  
W przyklasztornych ogrodach uprawiał zioła, z których sam sporządzał leki. 

Był też znany jako botanik, do czasów dzisiejszych w muzeum w Tatrzańskiej Łomnicy zachował się jego zielnik. Skatalogował w nim i opisał blisko 300 gatunków roślin rosnących 

w Pieninach, zbierał też rośliny w Tatrach, m.in. w Dolinie Kieżmarskiej. 

Znany też jest pod przydomkiem Latający Mnich, według opowieści miał na własnoręcznie skonstruowanej lotni zlecieć ze szczytu Trzech Koron na dziedziniec Czerwonego 

Klasztoru lub, jak głosi inna legenda, przelecieć nad Morskim Okiem, gdzie został zamieniony w skalny głaz, nazywany do tej pory Mnichem. 

Jan Wiktor uczynił go bohaterem swego opowiadania Zapomniany lotnik oraz powieści Skrzydlaty Mnich. Na terenie klasztoru zrealizowano słowacko - polski film Latający mnich 

i tajemnica Da Vinci opowiadający o życiu brata Cypriana. 

Uwaga: Podczas wycieczki możliwa projekcja filmu w autobusie.  

Latający mnich i tajemnica da Vinci 

Bohaterem filmu, czyli „latającym mnichem” jest brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru. Burzliwa (zbójecka) historia jego młodości i tajemnicze 
rękopisy Leonarda (Dan Brown?) są już marketingowym pomysłem Pani scenarzystki, a szkoda, bo jest to postać historyczna (Franz Ignatz 

Jäschke), wystarczająco ciekawa, żeby nakręcić o niej film. Cyprian był pierwszym botanikiem Pienin (także Tatr) i zgromadził imponującą 
kolekcję roślin (czyli zielnik) z tego terenu. Był również zafascynowany lataniem i studiował mechanikę skrzydeł ptaków. Ciekawostką jest fakt, że 
w Spiskiej Beli na placu na polecenie arcybiskupa Nitry Ladislava Mattyasovszkého z Markušoviec spalono tę diabelską machinę. Została ona 

wykonana przez o. Cyprian z klasztoru lechnického (który od kamienia, z którego jest zbudowany, ludzie nazywają Czerwony Klasztor). Podczas 
spalania, obecnych było wiele osób i kanoników Kapituły Spiskiej. Legenda głosi, że Cyprian zbudował inny zestaw skrzydeł, bardziej 

przemyślany i trwalszy, na którym zdecydował się na lot z wysokiej skalistej góry. Nikt nigdy nie widział go od tego czasu. I to się zgadza, bo 
wzbijając się z Trzech Koron, brat Cyprian doleciał aż do Morskiego Oka, gdzie – za bezczelność i ku przestrodze mu współczesnych oraz 
przyszłych pokoleń – został zamieniony w skałę. Stoi tam do dziś, pod nazwą „Mnich”. 

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.  

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=634
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Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944     Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

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. 
 

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 „Zbójnickim Wąwozem do Skrzydlatego Mnicha” 

 

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! 
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