
Dzień IV – Wilkowice, Meszna, Klimczok (1118 m n.p.m.)
Polecamy również wycieczkę żółtym szlakiem, prowadzącym przez Wilkowice do Mesznej. Podążając za 

szlakiem wraz, ze zdobywaną wysokością, ukazują się coraz rozleglejsze widoki na Kotlinę Żywiecką wraz 

z otaczającymi je pasmami Beskidu Małego, Żywieckiego czy Pasma Pewelsko-Ślemieńskiego. Po drodze 

warto zwrócić uwagę na zabytkową, osiemnastowieczną, Kapliczkę Matki Boskiej Siewnej. Szlak pnie się  

w górę, wśród zabudowań Mesznej, wyprowadzając w końcu na podmagurskie polany, gdzie zlokalizowana 

jest Chata na Groniu – cel naszej wycieczki. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wycieczkę można wydłużyć 

o wyjście na Klimczok (schronisko PTTK), bądź wizytę w sanktuarium Matki Bożej Na Górce w Szczyrku,  

słynącego z leczniczych właściwości wody z świętego źródełka i koronowanego w 2008 roku cudownego obrazu 

Matki Boskiej Królowej Polski. Czas przejścia do schroniska PTTK na Klimczoku 3h. Serdecznie zapraszamy!

- Srdečne Vás pozývame -
Srdečne Vás pozývame, aby ste trávili voľný čas v obci Wilkowice, ktorá sa nachádza v krásnom 

prostredí v pásme Malých a Sliezskych Beskýd. Obec turistom ponúka celý rad vyznačených turi-

stických chodníkov, umožňujúcich spoznať krásnu divokú prírodu, majestátnosť beskydských lesov a nad-

herné výhľadmy. Nižšie predstavujeme trasu nového turistického chodníka, ktorý vznikol v rámci projektu 

s názvom „Na chodníku lúpežníka Rogača“ ako aj tri iné alternatívne turistické trasy, ktoré sú podľa nášho 

názoru, veľmi zaujímavé a dostupné pre každého chodca, bez ohľadu na vek. Počas Vášho pobytu v našom 

okoli Vám zabezpečia aktívny oddych. Všetky popísané trasy sú ideálne aj na cykloturistiku. Obec Wilkowice 

je pre mototuristov dostupná vďaka štátnej ceste prvej triedy č. 69 Bielsko-Biała–Żywiec a krajskej ceste  

č. 942 Bielsko-Biała–Szczyrk. Cestujúci využívajúci vlak vystupujú na zastávke Wilkowice–Bystra (veľa spojov, 

vlaky premávajúce na trati Katowice–Zwardoń), kde sa začína aj chodník zbojníckeho kapitána Rogacza.  

Pre prehľadnosť ponúkaných trás, sme sa rozhodli pre opis jednotlivých trás, ktorých východiskovým bodom 

je uzol chodníkov nachádzajúci sa v priamom susedstve železničnej stanice. Na tomto mieste je dobre pripo-

menúť, že Obec Wilkowice má dobre vyvinuté ubytovacie zázemie. Turisti majú na výber: tri horské chaty, 

agroturistické zariadenia, oddychové domy, študentskú nocľaháreň a lyžiarske stredisko.

Deň I – „Chodník zbojníckeho lúpežníka Rogača“, Wilkowice – Rogacz – Magurka Wilkowicka  
– Wietrzna Dziura – Skała Czarownic – Wilkowice
Exkurziu začíname na železničnej stanici Wilkowice – Bystra a ideme smerom na východ pozdĺž ulice Wyzwolenia 

ku križovatke s Żywieckou ulicou – na tomto mieste sa nachádza zhotovená v rámci projektu „Na chodníku 

lúpežníka Rogača“ tabuľa-rogacz a  niekoľko metrov vysoká socha-vítač, ktorú vytvorili aktivisti sociálneho 

života z Wilkowic. Ďalej ideme ulicou Wyzwolenia až na prvé oddychové miesto – parčík pri Dobrovoľnom 

hasičskom zbore vo Wilkowiciach. Tu sa nachádzajú štyri sochy, ktoré vznikli v roku 2008 počas Medzinárodných 

tvorivých workshopov vo Wilkowiciach. Z tohto miesta smerujeme na sever a dostaneme sa k historickému 

noegotickému kostolu zasvätenému sv. Archanjelovi Michalovi. V kostole sa nachádzajú mimoriadne zaujímavé 

vitráže od Adama Stalonego-Dobrzańskiego. Pred kostolom, či skôr pred základnou školou, predstavujú veľké 

sochý patrόnov jednotlivých miest. Vraciame sa na turistický chodník a ďalej ideme smerom hore ulicou 

Wyzwolenia. Po ceste vidíme malú retenčnú nádrž (vo výstavbe) a Obecné stredisko športu a rekreácie.  

Po niekoľkých stovkách metrov sa po čiernej značke dostaneme k Pieczarkowej ulici, ktorá vedie k Skale 

čarodejníc (Skała czarownic). Na tomto mieste sa nachádza ďalší dôležitý bod nášho výletu. Vedľa skaly je 

umiestnený stôl a dve lavice, zakúpené v rámci projektu. Potom smerujeme po čiernej značke na východ po 

pár niekoľkých desiatkach minút sa dostávame k  sutinovej jaskyni typickej pre karpatský flyš – Wietrznej 

dziurze (Veternej diere), táto jaskyňa vznikla v godulských pieskovcoch. Odtiaľto nás už delí iba pár minút 

chôdze od horskej chaty na Wilkowickej Magurke, ktorá  vznikla v 1903 r. a jej súčasna budova pochádza 

z roku 1912. Aj pred chatou sa nachádzajú stôl a lavice a dve sochy predstavujúce zbojníkov z územia Beskýd. 

Pod vrchom je z poľán nádherný výhľad na pásma Sliezskych, Malých a Żywieckych Beskýd a často aj na 

Malú Fatru. Po kratkom oddychu ideme ďalej smerom na sever. Asi po tridsiatich minútach sa dostaneme 

k študentskej nocľahárni na Rogaczi, kde môžeme si urobiť fotku s ďalšou, už poslednou sochou zbojníka. 

Z nocľahárne ideme ďalej po čiernej značke späť k bodu, kde sme túru začínali, čiže k rogaczi u železničnej 

stanici Wilkowice–Bystra. Čas prechodu od železničnej stanice Wilkowice–Bystra je asi 4 hodiny.

Deň II – Wilkowice, Magurka Wilkowicka (909 m n.m.)
Exkurziu začíname pred budovou železničnej stanice Wilkowice–Bystra a po zelenej značke smerujeme  

na východ k centru Wilkowic. Prechádzame vedľa obchodného centra „Rogacz“ (pred obchodom je veľká 

drevená socha tzv. Vítač s lavicou). Ďalej v centre obce (parčík, sídlo Dobrovoľného hasičského zboru, Obec-

ná knižnica, Pamätník padlým za vlasť), môžeme opustiť značku, a navštíviť neogotický kostol zasvätený 

Archanjelovi Michalovi. Ďalej značka pokračuje pozdĺž hlavnej cesty, a potom odbočuje na ulicu Turystycznú 

a pomaly vedie k lesom, ktoré rastú na svahoch Wilkowickej Magurky. Odtiaľ sa po asi hodine dostaneme 

k horskej chate. Z tohto miesta vedie zelená a červená značka do Wilkowic, žltá a zelená značka do Stra-

conky a po modrej značke môžeme pokračovať smerom na sedlo Przegibek alebo opačným smerom na túru  

na najvyšší vrch Malých Beskýd – Czupel. Po žltej značke môžeme vyraziť dolu do Międzybrodzia Bialskiego.

Čas prechodu z centra Wilkowic k horskej chate je asi 2 hodiny.

Deň III – Wilkowice, Bystra, Szyndzielnia (1028 m n.m.)
Exkurziu začíname, podobne ako predošlý deň, pred budovou železničnej stanice, tentokrát však smerujeme  

na západ. Pôjdeme po zelenej značke. Už na začiatku exkurzie vidíme pozoruhodný pamätník Hrdinov obro-

denia vlasti a o niečo ďalej sochu sv. Kingy (patrόnky samospráv) umiestnenú pred budovou Obecného úradu  

vo Wilkowiciach. Oproti úradu, za futbalovým ihriskom, sa nachádza komplex verejne dostupných športových 

ihrísk,postavených v rámci programu ORLIK 2011. Za budovou úradu je pozoruhodný zaujímavý park, v ktorom 

členovia Klubu Gaja pripravili náučný chodník. Sprievodcovia parkom sú turistom k dispozícii v sídle Klubu 

Parkowej na ulici 10 a v budove úradu. Zelená značka pretína Szczyrkowskú ulicu a ďalej vedie po ulici Fałata 

pozdĺž rieky Białki hore Bystrou. Po pravej strane míňame budovy Specjalistyczného Zespółu Chorób Płuc  

i Gruźlicy (Odborného ústavu pľúcnych chorôb a tuberkulόzy) v Bystrej, bývalého sanatória dr. Ludwika 

Jekielesa, zriadeného v r. 1897, v ktorom sa okrem iných liečili Julian Fałat a Ignacy Daszyński. O niečo ďalej, 

tiež na pravej strane sa nachádza Zajazd pod Źródłem, za ním je multifunkčné športové ihrisko s umelým 

povrchom. Pokračujeme po zelenej značke a za budovami oddychového strediska Magnus (v súčasnosti 

zatvoreného) budeme stúpať na sedlo Kołowrót, a zo sedla už po žltej značke pôjdeme do horskej chaty na 

Szyndzielni. Potom navrhujeme túru po červenej značke na sedlo pod Klimczokom a ďalej k horskej chate 

na Klimczoku. Chata ponúka štyridsať päť ubytovacích miest, jedáleň, spoločenskú miestnosť, úschovňu 

batožiny, bicyklov a ihrisko. Pre skúsených turistov ponúkame túru na vrch Klimczoka, z ktorého sa otvárajú 

naozaj nádherné výhľady, okrem iných na Babiu horu, Pilsko, a do neba sa týčiace vrcholy Tatier. Skrzyczne 

(s TV vysielačom) sa zdá byť na dosah ruky. Po zostupe do Doliny Białky odporúčame červenú značku, ktorá 

nás cez vrchol Magury, opäť nás privedie k Zajazdu pod Źródłem. Po ceste môžeme v lese vyhľadať zrúcaniny 

bazéna, ktorý bol postavený vedľa horskej chaty s názvom „Kąpielisko Magura“ (Magura kúpalisko) zničenej  

v 1945 r. Čas prechodu z centra Wilkowic k horskej chate na Szyndzielni je asi 3 hodiny.

Deň IV – Wilkowice, Meszna, Klimczok (1118 m n.m.)
Odporúčame aj túru po žltej značke, ktorá vedie cez Wilkowice do Mesznej. Čím ďalej ideme, tým vyššie  

sa nachádzame, a tým krajšie a čoraz rozsiahlejšie výhľady sa pred nami otvárajú, sä to predovšetkým výhľady 

na Żywiecku kotlinu spolu s  pásmami Malých, Żywieckých a Pewelsko-Ślemieńských Beskýd, ktoré ju obklopu-

júcimi. Po ceste míňame pozoruhodnú historickou kaplnku Matky Božej. Chodník ide nahoru, medzi zástavbou 

Mesznej pokým nevyjdeme  na podmagurské poľany, kde sa nachádza Chata na Groniu – cieľ nášho výletu. 

Je potrebné spomenúť, že je možné predĺžiť si túru o vstup na Klimczok (horská chata), alebo o návštevu 

v sanktuáriu Matky Božej Na Górke v Szczyrku, známeho liečivými účinkami svätého prameňa a zázračného 

obrazu Matky Božej Kráľovnej Poľska, ktorý bol korunovaný v roku 2008. Čas prechodu do horskej chaty  

na Klimczoku je asi 3 hodiny. Srdečne Vás pozývame!

O PROJEKCIE
Celem ogólnym projektu pn. „Na szlaku harnasia Rogacza” jest wspólne działanie pomiędzy 
Gminą Wilkowice i Gminą Bziny, mające na celu wzrost i intensyfikację współpracy między 

samorządami i społecznościami obu gmin. W rezultacie realizacja celu ogólnego, w najbliższej przyszłości, 
przyczyni się do poprawy wymiany w sferze kultury, turystyki i sportu. Celem ogólnym projektu jest 
również intensyfikacja działań na styku dwóch odmiennie kulturowo i historycznie gmin z terenu Polski 
i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że mieszkańcy obu regionów 
płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać regiony turystyczne jednej i drugiej gminy. Cel ogólny projektu 
jest w pełni zgodny z założeniami Priorytetu III – Wsparcie inicjatyw lokalnych Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

Celem bezpośrednim projektu jest wytyczenie szlaku turystycznego wraz z ustawieniem ław i stołów 
oraz rzeźb zbójników na terenie Gminy Wilkowice (wzdłuż wytyczonego szlaku), wydanie przewodnika 
turystycznego w języku polskim i słowackim, zaprojektowanie dwujęzycznej strony internetowej oraz 
zorganizowanie wspólnego spotkania roboczego i dwóch wycieczek górskich dla grupy turystów z Gminy 
Bziny, a także wspólna polsko-słowacka organizacja konkursu plastycznego związanego z nowopowstałym 
szlakiem turystycznym. Realizacja celów bezpośrednich niewątpliwie wpłynie dodatnio na dalszy rozwój 
współpracy pomiędzy Gminami Bziny i Wilkowice i docelowo doprowadzi do wymiany, nie tylko w sferze 
kulturalno-turystycznej, lecz także w zakresie oświatowym – wymiana dzieci i młodzieży, sportowa itp.

O PROJEKTE
Hlavným cieľom projektu s názvom „Na chodníku lúpežníka Rogača” sú spoločné aktivity 
medzi Obcou Wilkowice a obcou Bziny, za učelom zvýšenia a intezifikácie spolupráce medzi 

samosprávami a vobyvateľmi oboch obcí. Výsledkom realizácie havného cieľa projektu má v blízkej 
budúcnosti byť zlepšenie výmeny v oblasti kultúry, cestovného ruchu a športu. Hlavným cieľom projektu 
je tiež posilnenie aktivít na hranici dvoch kultúrne a historický úplne odlišných obcí, ktoré sa nachádzajú 
na území Poľska a Slovenska, čo má uľahčiť sociálno-kultúrnu výmenu a prispieť k tomu, že obyvatelia 
oboch regiόnov budú mať záujem o plynulé a aktívne poznanie turistických oblastí jednej aj druhej 
obce. Hlavný cieľ projektu je úplne zhodný s požiadavkami Priority III. – Podpora miestnych iniciatív 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013.

Priamym cieľom projektu je vyznačenie turistického chodníka vrátane umiestnenia lavíc a stolov, ako 
aj sôch zbojníkov na území obce Wilkowice (pozdĺž vyznačeného chodníka), vydanie turistického sprie-
vodcu v poľskom a slovenskom jazyku, naprojektovanie dvojjazyčnej webovej stránky a usporiadanie 
spoločného pracovného stretnutia a dvoch horských exkurzií pre skupiny turistov z obce Bziny, ako  
aj spoločné poľsko-slovenské organizovanie výtvarnej súťaže spätej s novovzniknutým turistickým 
chodníkom. Realizácia priamych cieľov nepochybne pozitívne ovplyvní ďalší rozvoj spolupráce me-
dzi obcami Bziny a Wilkowice a výsledkom toho bude nielen výmena v turisticko-kultúrnej oblasti,  
ale aj v oblasti osvety – výmena detí a mládeže, športová výmena atp. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Gmina Wilkowice
       - obec Wilkowice -

www.grupavega.pl



- Gmina Wilkowice -
Serdecznie zapraszamy do Gminy Wilkowice, położonej 

malowniczo na pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego 

oraz Kotliny Żywieckiej (w tzw. Bramie Wilkowickiej). Gmina znaj-

duje się w południowej części województwa śląskiego w pobliżu 

Bielska-Białej, w jej skład wchodzą trzy sołectwa: Bystra, Meszna 

i Wilkowice. Przez naszą gminę przebiegają ważne szlaki handlowe 

i turystyczne oraz trasa kolejowa, dzięki czemu komunikacyjnie 

jest to bardzo dogodne miejsce. Położenie wśród beskidzkich 

gór powoduje, że Gmina Wilkowice posiada specyficzny klimat. 

Już w XIX wieku, usytuowana najwyżej Bystra, znana była jako 

miejscowość o leczniczych właściwościach klimatu. W roku  

1897 austriacki lekarz Ludwik Jekeles założył w Bystrej Zakład 

Wodoleczniczy. W czasach obecnych znajduje się tam Zespół Chorób 

Płuc i Gruźlicy, będący wiodącym ośrodkiem torakochirurgicznym 

w Polsce. Gmina Wilkowice, uznawana często jako miejsce typowo 

turystyczne, dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową o zróżnicowanym standardzie. Na terenie 

gminy znajdują się schroniska górskie na Magurce Wilkowickiej, Klimczoku i Szyndzielni, wiele gospodarstw 

agroturystycznych, domów wczasowych, hoteli, zajazdów i pizzerii oraz ośrodek harcerski „Wilczysko” i chata 

studencka na Rogaczu. Każdy z tych obiektów posiada swoisty charakter i klimat, począwszy od regionalnej 

chaty góralskiej, po nowocześnie urządzony apartament. Nasza gmina posiada niezwykle korzystne warunki 

do rekreacji i uprawiania sportu. Otoczona z jednej strony pasmem gór Beskidu Śląskiego z Kozią Górą, 

Szyndzielnią, Klimczokiem i Magurą, z drugiej Beskidu Małego z Czuplem, Magurką Wilkowicką i Rogaczem. 

Wszystkie połączone są gęstą siecią znakowanych szlaków turystycznych oraz szlakami narciarskimi. W zimie 

zaś skorzystać można z trzech wyciągów narciarskich oraz trasy do narciarstwa biegowego w szczytowych 

partiach Magurki Wilkowickiej. Przez gminę przebiega również czerwony szlak rowerowy z Bielska-Białej 

do Martina. Na terenie Gminy Wilkowice znajduje się wiele interesujących obiektów, które koniecznie na-

leży odwiedzić. W Bystrej – biograficzno-artystyczne muzeum znanego malarza Juliana Fałata, w Mesznej  

– zabytkowa XVIII w. kaplica Matki Boskiej Siewnej oraz w Wilkowicach – neogotycki kościół parafialny pod 

wezwaniem św. Michała Archanioła. Na terenie naszej gminy cyklicznie organizowane są imprezy kulturalne, 

wśród których należy wymienić Dni Wilkowic w czerwcu, Dni Bystrej w lipcu oraz Dni Mesznej organizowane 

w miesiącu sierpniu, Święto Plonów we wrześniu, Bystrzańskie Recitale Organowe w lipcu oraz wiele imprez 

sportowo-rozrywkowych, wśród których wymienić należy Puchar Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy” 

oraz Jesienne Biegi na Magurce. Więcej informacji odnaleźć możecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej 

Gminy Wilkowice: www.wilkowice.pl

- Obec Wilkowice -
Srdečne Vás pozývame do obce Wilkowice, malebne položenej na rozhraní Sliezskych a Malých 

Beskýd aj Żywieckej kotliny (v tzv. Żywieckej bráne). Obec sa nachádza v južnej časti sliezskeho 

vojvodstva, neďaleko hlavného mesta Podbeskydia: Bielska-Białej. Tvoria ju tri dediny (solectvá): Bystra, 

Meszna, Wilkowice. Územím obce prechádzajú dôležité obchodno a turistické ťahy aj železničná trasa, vďaka 

čomu je to strategicky vhodné miesto turistický ruch. Skutočnosť, že sa obec Wilkowice nachádza medzi horami 

spôsobuje, že má svoju špecifickú mikroklímu. Už v 19. stor. Bola najvyššie položená Bystra známa liečivými 

äčinkami klímy. V roku 1897 zriadil rakúsky lekár Ludwik Jekeles v Bystrej Vodoliečebný ústav. V súčasnosti 

ide o Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy (Odborný ústav pľúcnych chorôb a tuberkulόzy) a dnes 

je popredným strediskom torakochirurgie v Poľsku. Obec Wilkowice je často považovaná za typické turistické 

miesto, k dispozicií má vynikajúce ubytovacie zázemie s rôznym štandardom. Na území obce sa nachádzajú:  

tri horské chaty na Wilkowickej Magurke, Klimczoku a Szyndzielni, početné agroturistické zariadenia, rekreačno-

oddychové domy, hotely, hostince, pizzéria ale aj skautské stredisko „Wilczysko“ a študentská nocľaháreň na 

Rogaczi. Každý z týchto objektov má výnimočný charakter a atmosféru, počínajúc regionálnou goralskou chatou 

a končiac moderne zariadeným apartmánom. Naša obec má mimoriadne vhodné podmienky pre rekreáciu  

a pestovanie športu. Je obklopená horským pásmom hôr Sliezskych Beskýd s vrchmi Kozia Góra, Szyndzielnia, 

Klimczok, Magura a Malých Beskýd s Czuplom, Magurkou Wilkowickou a Rogaczom. Všetky vrchy sú prepojené 

hustou sieťou značených turistických chodníkov a lyžiarskych trás. V zimnom období tu fungujú tri lyžiarske 

vleky a bežecká lyžiarska trasa na vrchu Wilkowickej Magurky. Územím obce tiež prechádza červená cyklotrasa 

z Bielska-Białej do Martina. Na území obce Wilkowice sa nachádza veľa zaujímavých objektov, ktoré musíte 

navštíviť! V Bystrej ide o biograficko-umelecké múzeum známeho maliara Juliana Fałata, v Mesznej je to  

historická kaplnka Matky Božej z 18. stor. a vo Wilkowiciach neogotický farský kostol zasvätený sv. Archanjelovi 

Michalovi. Na území našej obce sa pravidelne organizujú kultúrne podujatia, ku ktorým patria: Dni Wilkowic 

v júni, Dni Bystrej v júli a Dni Mesznej organizované v auguste, ako aj Sviatok úrody v septembri, Organové 

recitály v Bystrej v júli a veľa športovo-rekreačných podujatí, z ktorých najvýznamnejšie sú Pohár Magurky  

„Po stopách Arcikňažnej Márie Terézie“ a Jesenné behy na Magurke. Viac informácií môžete nájsť na oficiálnych 

webových stránkach Obce Wilkowice www.wilkowice.pl

- Gmina Bziny -
Bziny są słowacką miejscowością i gminą leżącą na terenie powiatu Dolný Kubín w odległości  

4 km od stolicy powiatu. Geograficznie znajdują się na Pogórzu Orawskim, na lewym brzegu rzeki 

Orawy i u podnóża Brezovca, czyli jednego z zalesionych wzniesień, jakie są charakterystyczne dla tej okolicy. 

Ze względu na położenie w dolinie rzeki Orawy mają nieco cieplejszy i umiarkowany klimat niż pozostałe pod-

dostępne dla każdego piechura, niezależnie od wieku, które zapewnią Państwu aktywny wypoczynek podczas 

pobytu w naszych stronach. Wszystkie z opisanych tras idealnie również nadają się dla turystów rowerowych. 

Gmina Wilkowice dla turystów zmotoryzowanych dostępna jest poprzez drogę krajową 69 Bielsko-Biała–Żywiec 

oraz drogę wojewódzką 942 Bielsko-Biała–Szczyrk. Korzystający z kolei, wysiądą Państwo na przystanku Wilkowice-

Bystra (wiele połączeń, pociągi relacji Katowice–Zwardoń), gdzie rozpoczyna się również szlak harnasia Rogacza.  

Dla przejrzystości proponowanych tras, przyjęliśmy opisy poszczególnych z nich, traktując jako punkt wyjściowy 

węzeł szklaków zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej. W tym miejscu warto przypomnieć, 

że Gmina Wilkowice posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Do wyboru turystów pozostają: trzy 

schroniska górskie, gospodarstwa agroturystyczne, domy wczasowe, chatka studencka oraz ośrodek harcerski.

Dzień I – „Szlak harnasia Rogacza”, Wilkowice – Rogacz – Magurka Wilkowicka – Wietrzna 
Dziura – Skała Czarownic – Wilkowice
Wycieczkę zaczynamy od stacji kolejowej PKP Wilkowice-Bystra i udajemy się w kierunku wschodnim wzdłuż 

ulicy Wyzwolenia, docieramy do skrzyżowania z ulicą Żywiecką – w tym miejscu znajduje się rogacz wykonany 

w ramach projektu „Na szlaku harnasia Rogacza” oraz kilkumetrowa rzeźba-witacz stworzona przez społecz-

ników z Wilkowic. Podążając dalej ulicą Wyzwolenia dochodzimy do pierwszego miejsca postoju - skwerku 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach. Na skwerze zostały umieszczone cztery rzeźby powstałe 

podczas II Międzynarodowego Pleneru Twórczego w Wilkowicach w 2008. Udając się z tego miejsca w kie-

runku północnym dotrzemy do zabytkowego neogotyckiego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła.  

W kościele niezwykle ciekawe witraże autorstwa Adama Stalonego-Dobrzańskiego. Przed kościołem, a wcześniej 

przed szkołą podstawową, duże rzeźby przedstawiające patronów poszczególnych miejsc. Powracając znowu na 

szlak podążamy nadal w górę ulicą Wyzwolenia. Po drodze mijamy zbiornik małej retencji oraz Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji. Po kilkuset metrach podążając szlakiem czarnym docieramy do ul. Pieczarkowej, którą  

w rezultacie dojdziemy do Skały Czarownic. W miejscu tym znajduje się kolejny istotny punkt naszej wyprawy. 

Obok skały umieszczony został stół oraz dwie ławy, zakupione w ramach projektu. Następnie kierujemy się 

na wschód i podążając czarnym szlakiem, po kilkudziesięciu minutach marszu, docieramy do charaktery-

stycznej dla fliszu karpackiego jaskini osuwiskowej, która powstała w piaskowcach godulskich środkowych, 

zwanej Wietrzną Dziurą. Stamtąd już tylko kilka minut dzieli nas od powstałego w 1903 r. schroniska  

PTTK na Magurce Wilkowickiej (obecny budynek schroniska pochodzi z 1912 r.). Przed schroniskiem znajduje 

się również stół i ławy oraz dwie rzeźby przedstawiające zbójników z terenu Beskidów. Z polan podszczytowych 

Magurki Wilkowickiej rozpościera się przepiękny widok na pasma Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego 

oraz nierzadko Małej Fatry. Po krótkim odpoczynku możemy ruszyć dalej w trasę w kierunku północnym. 

Po około 30 minutach dotrzemy do schroniska studenckiego na Rogaczu, gdzie możemy zrobić sobie zdjęcie 

z kolejną, ostatnią już, rzeźbą zbójnika. Opuszczając schronisko na Rogaczu kierujemy się nadal czarnym 

szlakiem i dochodzimy do punktu, w którym rozpoczęliśmy wyprawę, czyli do rogacza przy stacji kolejowej 

PKP Wilkowice-Bystra. Czas przejścia od stacji PKP Wilkowice-Bystra wynosi ok. 5 h.

Dzień II – Wilkowice, Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.)
Wycieczkę rozpoczynamy sprzed budynku stacji kolejowej Wilkowice-Bystra i zgodnie z przebiegiem zielonego 

szlaku kierujemy się w kierunku wschodnim  w stronę centrum Wilkowic. Mijamy centrum handlowe „Rogacz” 

(przed sklepem duża drewniana rzeźba tzw. Witacz z ławką). Dalej w centrum wsi (skwer, siedziba OSP, Biblioteka 

Gminna, Pomnik Poległym za Ojczyznę), warto na chwilę opuścić szlak, aby zobaczyć zabytkowy neogotycki 

kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Dalej szlak prowadzi początkowo wzdłuż głównej drogi,  

by następnie skręcić w ul. Turystyczną i powoli wprowadzić w lasy porastające stoki Magurki Wilkowickiej. Stąd 

po ok. godzinie dotrzemy do schroniska PTTK. Magurka Wilkowicka oferuje mnogość szlaków turystycznych. 

Można stąd dojść do Wilkowic (szlaki zielony i czerwony), do Straconki (szlaki żółty i zielony) niebieskim szlakiem 

można pospacerować w kierunku przeł. Przegibek lub w drugą stronę udać się na wycieczkę na najwyższy 

szczyt Beskidu Małego – Czupel. Można wreszcie żółtym szlakiem zejść do Międzybrodzia Bialskiego. Czas 

przejścia z Centrum Wilkowic do schroniska 2h.

Dzień III – Wilkowice, Bystra, Szyndzielnia (1028 m n.p.m.)
Wycieczkę zaczynamy, podobnie jak poprzedniego dnia, z przed budynku stacji kolejowej, jednak tym razem 

udajemy się w kierunku zachodnim. Drogę wskazywać będzie nam szlak zielony. Już zaraz na początku wycieczki 

warto zwrócić uwagę na rzeźbę św. Kingi (patronki samorządowców) ustawionej przed budynkiem Urzędu Gminy 

w Wilkowicach. Naprzeciwko urzędu, za boiskiem piłkarskim, znajduje się kompleks ogólnie dostępnych boisk 

sportowych, wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012. Z tyłu budynku urzędu warto zobaczyć ciekawy 

park, w którym członkowie Klubu Gaja przygotowali ścieżkę dydaktyczną. Przewodniki po parku dostępne są 

w siedzibie klubu ul. Parkowa 10 oraz w budynku urzędu. Szlak zielony przecina ul. Szczyrkowską i prowadzi 

dalej ul. Fałata wzdłuż rzeki Białki w górę Bystrej. Miniemy po prawej stronie zabudowania Specjalistycznego 

Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, dawniej sanatorium dr Ludwika Jekelesa, założonego w 1897 r.,  

w którym leczyli się między innymi Julian Fałat oraz Ignacy Daszyński. Nieco dalej, również po prawej stronie, 

nie sposób ominąć muzeum biograficzne artysty malarza, akwarelisty Juliana Fałata, w którym to budynku 

mistrz pędzla mieszkał z rodziną od 1910 do 1929 r. Muzeum czynne jest codziennie, oprócz poniedziałków. 

Kontynuując wycieczkę dalej zielonym szlakiem, również po prawej stronie, znajduje się Zajazd pod Źródłem, 

za nim zaś zlokalizowane jest ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni.  

My kontynuujemy naszą wędrówkę dalej zielonym szlakiem, by za zabudowaniami ośrodka wypoczynkowego 

Magnus (obecnie zamkniętego) zacząć wspinać się na przełęcz Kołowrót, skąd dalej już za szlakiem żółtym 

podejdziemy do schroniska na Szyndzielni. Następnie proponujemy czerwonym szlakiem przejście na Siodło 

pod Klimczokiem i dalej do schroniska PTTK na Klimczoku. Schronisko oferuje 45 miejsc noclegowych, sto-

łówkę, świetlicę, przechowalnię bagażu, rowerów oraz boisko. Dla wytrwałych proponujemy podejście na 

szczyt Klimczoka, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki, między innym na Babią Górę, Pilsko i rysujące 

się pomiędzy nimi strzeliste szczyty Tatr. Skrzyczne (z przekaźnikiem TV) wydaje się na wyciągnięcie ręki.  

Do zejścia w dolinę Białki polecamy czerwony szlak, który przez szczyt Magury, doprowadzi nas znowu w okolice 
Zajazdu pod Źródłem. Po drodze warto poszukać w lesie pozostałości po basenie kąpielowym, wybudowanym 
przy zniszczonym w 1945 r. schronisku zwanym „Magura Kąpielisko”. Czas przejścia z Centrum Wilkowic do 
schroniska PTTK na Szyndzielni 3h.

górskie miejscowości. Najchłodniejszym miesiącem roku jest styczeń,  

a najcieplejszym - lipiec. Ich wysokość n.p.m. to około 500 m. Miejscowość 

została założona około roku 1345 (pierwsza wzmianka) i należała do 

Oravskiego hradu. Jej nazwa wywodzona jest od rośliny – bzu, który gęsto 

porastał okolicę. Bziny były podzielone na dwie części: rolniczą i wołoską 

(pasterską). Poza uprawą roli i hodowlą bydła mieszkańcy zajmowali 

się również kamieniarstwem: wyrabiali posadzki kamienne i bruk oraz 

nagrobki. Bziny były położone wzdłuż głównej drogi królewskiej. W roku 

1993 w wyniku przeprowadzonego referendum  odłączyły się od Dolnégo 

Kubína tworząc samodzielną gminę samorządową z własnym urzędem  

i Radą. Obecnie liczą nieco ponad 500 mieszkańców i zajmują powierzch-

nię prawie 600 ha. Z zabytków znajdują się tutaj: dzięwiętnastowieczny 

klasycystyczny kościół, kilka przydrożnych kapliczek (jedna z XVIII w.)  

i zabytkowe, również dzięwiętnastowieczne, tynkowane chałupy 

zrębowe kryte gontami. Twórczość ludowa przejawia się przede 

wszystkim w rzeźbie w drewnie, wyrobie tradycyjnych drewnianych zabawek i szopek bożonarodzeniowych.  

Obiekty sportowe to stadion piłkarski, a w sezonie zimowym naturalne lodowisko. Zawody w niektórych dys-

cyplinach rozgrywane są również w tutejszym Domu Kultury. Gmina ma m.in. swoją reprezentację tenisa 

stołowego kobiet, drużynę piłkarską młodzików i seniorów. Turyści mogą znaleźć nocleg w dwóch obiektach:  

Tribúna - OcÚ (Noclegownia turystyczna) na 20 osób. Kontakt tel.: 0042143/5864629 oraz u pani Aleny Laurinčíkovej na piętrze 

w jej prywatnym domu nr 26/2. Kontakt tel.: 00421 907829782, 00421907823788, e-mail: alenka56@post.sk,  

strona internetowa: www.laurincikova.szm.sk. Na terenie gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Łowieckie.

Ciekawostką są tablice powitalne, które od ubiegłego roku zostały ustawione na krańcach miejscowości. Ich autorem 

jest młody plastyk Filip Grznár, który znalazł praktyczne zastosowanie dla swojej pracy dyplomowej.

- Obec Bziny -
Bziny sú obec na Slovensku položená na území okresu Dolný 

Kubín a vzdialená 4 km od tohto mesta. Zo zemepisného 

hľadiska sa nachádzajú v Oravskej vrchovine, na ľavom brehu rieky 

Orava a na úpätí Brazovca, čiže jedného z zalesnených kopcov, aké 

sú typické pre toto okolie. Vzhľadom na situovanie v údolí rieky 

Orava majú niečo teplejšiu miernejšiu klímu, ako iné podhorské obce. 

Najzimnejší mesiac je január, a najteplejší – júl. Ležia v nadmorskej 

výške asi 500 m. Obec bola založená okolo roku 1345 (prvá písomná 

zmienka) a patrila k Oravskému hradu. Názov obce je odvodený 

od názvu rastliny bez - baza ktorá tu rástla vo veľkom množstve. 

Bziny boli rozdelené na dve časti: sedliacku a valaskú (pastierskú). 

Okrem poľnohospodárstva a chovu dobytka sa obyvatelia venovali 

kamenárstvu: vyrábali kamenné dlaždice, brúsky a náhrobníky. Bziny ležali pri hlavnej kráľovskej ceste. V roku  

1993, v dôsledku prevedeného referenda, sa obec Bziny odčlenila od mesta Dolný Kubín a stala sa samostatnou 

obco so samostatným obecným úradou a Radou obce. Súčasne majú viac ako 500 obyvateľov a rozlohu asi  

600 ha. Nachádzajú sa tu nasledovné pamiatky: klasicistický kostol z 19. storočia, niekoľko prícestných kaplniek (jedna  

z 18. storočia) a zrubové omazané domy so sedlovou šindľovou strechou a podlomenicou tiež z 19. storočia. Ľudová 

tvorba sa prejavuje predovšetkým v rezbe do dreva, výrobe tradičných drevených hračiek a betlehemov. Športo-

vé objekty sú futbalový štadión, a v zimnej sezóne prírodné klzisko. Zápasy v niektorých disciplínach sa konajú  

aj v Turajom Kultúrnom dome. Obec ma m.i. svoju reprezentáciu v stolnom tenise žien, futbalové mužstvo žia-

kov a seniorov. Turisti môžu nájsť nocľah v dvoch objektoch: Tribúna - OcÚ (Turistická ubytovňa) pre 20 osôb. 

Kontakt tel.: 0042143/5864629 a u pani Aleny Laurinčíkovej na poschodí v jej súkromnom dome č. 26/2. Kontakt  

tel.: 00421 907829782, 00421 907823788, e-mail: alenka56@post.sk, webová stránka: www.laurincikova.szm.

sk. Na území obce pôsobí Dobrovoľnický hasičský zbor a Poľovnícke združenie. Zaujímavosťou sú pútače, ktoré  

od minulého roka sa nachádzajú na koncoch obce. Ich autorom je mladý umelec Filip Grznár, ktorý si našiel praktické 

využitie pre svoju maturitnú prácu.

- Historia Zbójników -
Przewodnik po Beskidzie Żywieckim, wydany przez Oficynę Wydawniczą „Rewasz”, podaje, że „zbójnictwo, 

nierozerwalnie związane z dziejami i kulturą całych Karpat, było jedną z form ruchu chłopskiego, charak-

terystyczną dla terenów górskich. Początki zbójnictwa w Karpatach sięgają XVI w., a jego zmierzch to dopiero wiek 

XIX. Tak było i w Beskidzie Żywieckim”1. Podobnie sytuacja przedstawiała się w Beskidzie Śląskim i Małym. Mimo, 

że w dzisiejszym rozumieniu, zbójnicy byli zwykłymi pospolitymi przestępcami, to w oczach prostego ludu wyrastali 

na bohaterów uciemiężonej wsi. Bowiem rabowali głównie, tak znienawidzonych przez chłopów, właścicieli ziemskich  

i folwarków. Zbójnik stawał się mścicielem krzywd uciśnionego ludu, symbolem, nieosiągalnego dla chłopów, dostat-

niego i wolnego, mimo, że najczęściej krótkiego, życia. Zbójowali bowiem najdłużej po 2-3 lata. Legenda zbójców, 

ilość pieśni, legend i opowiadań na temat ich życia rosła im dłużej było od ich śmierci i ludzie powoli 

zapominali o krzywdzie i strachu, jaki zbójcy wyrządzali, jednak nie tylko panom. Nazwiska 

takie jak Ondraszek i Janosik na stałe weszły w kanon literatury i pieśni ludowych,  

a historie były kanwą dla wielu książek, wierszy opowiadań, przyśpiewek czy 

nawet, w czasach nam współczesnych, seriali telewizyjnych i filmów. Historia zbój-

ników na pierwszy rzut oka wydaje się jednowymiarową i niesłychanie prostą – żyli  

z krzywdy innych ludzi. I rzeczywiście tak można by stwierdzić, gdyby nie fakt, że ich 

istnienie trwale wyryło się w pamięci ludzi, którzy po dziś dzień pamiętają ich czyny, 

opowiadają o nich historie i śpiewają pieśni. Zbójnicy byli jedynym narzędziem walki  

z uzurpatorem, z władzą, po stronie której, bardzo często, znajdowali się mściwi i okrutni 

panowie. Historie, początkowo przekazywane ustnie, w końcu zostają spisane na papierze.  

Do najsławniejszych tekstów pisanych związanych z „kulturą zbójnicką” zaliczyć należy 

poematy „Ondraszek” oraz „Ondraszkowe wesele” Emanuela Grima, a także w zbiorze 

opowiadań „Wielcy i mali” autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej. Historia zbójników z tere-

nu Karpat wiąże się z folklorem, muzyką, literaturą oraz z filozofią. We wszystkich tych 

dziedzinach, do dnia dzisiejszego, słychać echa zbójnickich poczynań. Każdy zbiór bajek, 

pieśni i poematów, pochodzący z tego terenu, zawiera chociaż fragment nawiązujący do 

zbójowania. W filozofii mieszkańców Beskidów nadal odnaleźć można elementy wiążące 

się ze zbójectwem – pomoc biednym, sprzeciw wobec okrutnej władzy, marzenia o zu-

chwałych i odważnych czynach, a także wiele innych. Legendy o zbójach są częścią naszej 

historii i kultury, może nie zawsze chlubnej i zaszczytnej, lecz na pewno bardzo wyrazistej 

i charakterystycznej. Poznając historię tych zuchwałych ludzi dowiemy się bardzo wiele, 

w jakiej kulturze przyszło im żyć, co motywowało ich poczynaniami i dlaczego wybrali 

właśnie taką drogę życiową. Poznamy historię nie tylko zbójectwa, lecz także historię 

Beskidów, Gminy Wilkowice i jej mieszkańców. 

Sebastian Bury – wg opowieści urodził się w okolicach Rajczy, zbójnicką karierę rozpoczął prawdopodobnie 

w towarzystwie Jerzego Drahorza z Czadcy, zbójował na terenach pomiędzy żywiecczyzną a Orawą. Schwytano go 

w Milówce, a w 1630 roku dokonano jego egzekucji.

Mateusz Klimczak – urodził się w Lipowej u podnóży Skrzycznego, schwytano go w Mikuszowicach Śląskich 

i stracono w Oświęcimiu. Według legend i podań zbójował na okolicznych terenach przyległych do Lipowej.

Martyn Portasz – „zwany Dzigosik”, określany w źródłach jako „hetman zbójców daleko słynący”, grasował ze 

swoją kompanią zarówno w Beskidzie Żywieckim, jak i na Kisucach oraz Orawie. W 1688 roku pojawił się w okolicach 

Żywca, początkowo grasował z kompanią, później zaś samotnie lub z bratem Pawłem. Zasłynął z bezwzględności  

i okrucieństwa. Ujęty, a potem stracony w Żywcu w 1688 roku.

Janosik – urodził się w 1688 r. we wsi Tierchowa na Słowacji, rabował na terenach pomiędzy Polską 

a Węgrami. Okradał duchownych, kupców i zamożnych mieszczan. W 1713 roku został pojmany i skazany przez sąd 

na karę śmierci. Legendy o nim są żywe wśród ludzi po dziś dzień. „Głośnym wyczynem zbójników był napad na 

plebanię w Zawoi. Bandę ujęto w 1795 roku przez zdradę wdowy jednego z nich”.

Ondraszek – był jednym z najsławniejszych zbójników śląskich, urodził się w 1690 r. w Janowicach na Śląsku 

Cieszyńskim. W wyniku konfliktu z hrabią w 1711 r. przystał do zbójników grasujących na pograniczu śląsko-moraw-

skim. Za głowę Ondraszka wyznaczono niebagatelną kwotę 100 florenów. Ondraszek poniósł, dość haniebną śmierć,  

w 1715 r. Zginął z ręki towarzysza z kompanii Juraszka, który połakomił się na nagrodę za głowę sławnego zbója2.

Rogacz – pochodził prawdopodobnie z Wilkowic, w latach 1620-1630 grasował na okolicznych terenach. W wyniku 

pościgu został złapany, zabity i pochowany  na Rogaczu, nazwanym tak na jego „cześć”.

1. Beskid Żywiecki, przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Białystok 2006, s. 97.

2. Beskid Śląski, przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2007.

- Dejiny Zbojníkov -
Sprievodca po Żywieckych Beskydách vydaný Oficynou Wydawniczou „Rewasz” uvádza, že „zbojníctvo je nero-

zlučne späté s dejinami a kultúrou celých Karpát, bolo jednou z foriem sedliackeho hnutia, typickou pre horské 

oblasti. Počiatky zbojníctva v Karpatoch siahajú do 16. stor. a jeho súmrakom bolo až 19. stor. Tak to bolo 

aj v Żywieckych Beskydách1. Podobne vyzerala situácia aj v Sliezskych a Malých Beskydách. Napriek tomu, 

že v dnešnom chápaní, boli zbojníci obyčajní zločinci, v očiach jednoduchých sedliakov vyrastali na hrdinov 

utlačovanej dediny. Okrádali predovšetkým majiteľov statkov a majerov, ktorých sedliaci nenávideli.  

Zbojník sa stával pomstiteľom krívd utláčaného ľudu, symbolom pre sedliakov nedosiahnuteľného 

blahobytného a slobodného života, napriek tomu, že jeho život bol veľmi často krátky. Zbojníčili najdlhšie 

2 – 3 roky. Počet zbojníckych legiend, piesní a rozprávaní o ich živote bol tým väčší, čím dlhší čas uplynul 

od ich smrti. Ľudia pomaly zabúdali na krivdy a strach, ktoré zbojníci šírili nielen medzi panstvom. 

Priezviská ako Ondraszek a Jánošík sa natrvalo zapísali do literatúry a ľudových piesní, ich osudy boli 

osnovou mnohých kníh, básní, rozprávaní, piesní a v súčasnej dobe televíznych seriálov a filmov. Dejiny 

zbojníkov na prvý pohľad vyzerajú jednorozmerne a neobyčajne jednoducho – živili sa krivdou druhých 

ľudí. Možno by sme to mohli skutočne tvrdiť, ak by neexistoval fakt, že sa ich existencia natrvalo 

zapísala do pamäti ľudu, ktorý si dodnes pripomína ich činy, rozpráva o ich osudoch a spieva piesne 

venované zbojníkom. Zbojníci boli jediným prostriedkom na boj s uzurpátorom, s vládou, na strane 

ktorej sa veľmi často nachádzali pomstychtiví a krutí páni. Príhody na začiatku tradované ústne boli 

napokon zaznamenané písomne. K najznámejším písaným textom spätým so „zbojníckou kultúrou“ 

patria poéma Ondraszek a Ondraszkowe wesele/ Ondraszkowa svadba od Emanuela Grima, ako 

aj rozprávania Zofie Kossak-Szczuckiej nachádzajúce sa v zbierke Wielcy i mali/Veľkí a malí. 
Dejiny zbojníkov z územia Karpát sa spájajú s folklόrom, hudbou, literatúrou a filozofiou.  

Vo všetkých týchto oblastiach sa až dodnes stretávame s ozvenami zbojníckych výčinov. Každá 

zbierka rozprávok, piesní a poém pochádzajúca z tohto územia obsahuje aspoň zlomok nadväzu-

júci na zbojnícku tradíciu. Vo filozofii obyvateľov Beskýd môžeme ešte stále nájsť prvky späté  

so zbojníctvom – pomoc chudobným, odpor proti krutej vláde, sen o zúfalých a odvážnych činoch 

a ešte mnoho ďalších. Legendy o zbojníkoch sú súčasťou našej histόrie a kultúry, nie sme na ňu vždy 

pyšní a nie je to pre nás česť, ale určite je to pre nás veľmi výrazné a príznačné. Keď poznávame 

histόriu týchto odvážnych ľudí, dozvedáme sa veľa o tom, v akej kultúre žili, čo ich motivovalo 

k činom a prečo si vybrali práve takúto životnú cestu. Poznávame nielen dejiny zbojníctva, ale aj 

dejiny Beskýd, obce Wilkowice a jej obyvateľov. 

Sebastian Bury – podľa tradovaného podania sa narodil v okolí Rajcze, zbojnícku kariéru pravde-

podobne začal v spoločnosti Jerzeho Drahorza z Čadce, lúpil na území medzi Żywieckom a Oravou. 

Bol zatknutý v Milόwke, a v r. 1630 bol popravený.

Mateusz Klimczak – narodil sa v Lipowej na úpätí Skrzycznego, bol zatknutý v Sliezskych 

Mikuszowiciach a popravený v Oświęcimi. Podľa legiend a ľudových podaní lúpil v okolí Lipovej.

Martyn Portasz – nazývaný „Dzigosik” je v prameňoch označovaný ako „zbojnícky kapitán, 

ktorý je veľmi slávny, lúpil so svojou družinou zároveň v Żywieckych Beskydách, ako aj 

na Kysuciach a Orave. V roku 1688 sa objavil v okolí Żywca, zo začiatku zbojníčil s družinou, 

neskôr sám alebo s bratom Pavlom. Preslávil sa svojou bezohľadnosťou a krutosťou. Zatknutý a popravený bol 

v Żywci v roku 1688.

Jánošík - sa narodil v roku 1688 v Terchovej na Slovensku, raboval na území medzi Poľskom a Maďarskom. Okrádal 

kňazov, kupcov a bohatých mešťanov. V roku 1713 bol dolapený a odsúdený na trest smrti. Legendy o ňom dodnes 

sú medzi obyvateľstvom stále živé. Známym výčinom zbojníkov bol útok na faru v Zawoi. Družina bola zatknutá 

v roku 1795 vďaka zrade vdovy po jednom zbojníkovi.

Ondraszek – bol jedným z najznámejších sliezskych zbojníkov, narodil sa v r. 1690 v Janowiciach na Tešínskom 

Sliezsku. Následkom sporu s grófom sa v r. 1711 pridal k zbojníkom, ktorí lúpili v sliezsko-moravskom pohraničí. 

Na jeho hlavu bola vypísaná obrovská odmena 100 florénov. Ondraszek zomrel pomerne hanebnou smrťou, v roku  

1715 bol zabitý svojím druhom Juraškom, ktorý chcel dosiahnuť slávu tohto známeho zbojníka2.

Rogacz – pravdebodobne pochádzal z Wilkowic, v rokoch 1620-1630 lúpil v okolitých oblastiach. Výsledkom jeho stíhania 

bolo jeho dolapenie, odsúdenie a poprava na vrchu Rogacz, ktorý od tých čias nesie na jeho pamiatku jeho meno. 

1. Żywiecke Beskydy, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Białystok 2006, s. 97.

2. Beskid Śląski, sprievodca, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2007.

- Serdecznie Zapraszamy -
Serdecznie zapraszamy do spędzenia wolnego czasu w pięknie położonej, pomiędzy pasmami Beskidu 

Małego i Śląskiego, Gminie Wilkowice – oferującej turystom szereg znakowanych tras turystycznych, 

pozwalających na zapoznanie się z pięknem dzikiej przyrody, dostojnością beskidzkich lasów i zapierającymi dech  

w piersiach widokami. Poniżej przedstawiamy przebieg nowego szlaku turystycznego wykonanego w ramach projektu pn. 

„Na szlaku harnasia Rogacza” oraz trzy inne, alternatywne, lecz naszym zdaniem bardzo atrakcyjne trasy turystyczne, 

Gmina Wilkowice / Gmina Bziny
- Obec Wilkowice / Obec Bziny -

Historia zbójników
  - Dejiny Zbojníkov -

Serdecznie Zapraszamy
- Srdečne Vás pozývame -
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