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Szlakami Gminy Raba Wyżna

Gimnazjum nr. 1 w Rabie Wyżnej

OPIS TRASY
Na ścieżce Raby

Długość ścieżki – 35 km

Czas przebycia ścieżki – 8 godz.

Środek lokomocji – rower

Dokumentacja ścieżki:

• mapa ścieżki,

• Quest – wierszowany opis trasy,

• zagadki związane z cennymi miejscami 
kultury i przyrody,

• wierszowane wskazówki do zlokalizowania 
obiektów na trasie ścieżki.

UWAGA! Klikając czerwoną kropką możesz od razu przenieść się do miejscowości do 
niej przypisanej

Naszą przygodę Questingową w Podsarniu zaczynamy

i do poznania jej serdecznie zachęcamy!

Wieś ta jest jedną z najstarszych w regionie Górnej _ _ 1 _ _

a nazwę jej zawdzięczamy 

pierwszemu sołtysowi,

któremu akt lokacyjny wsi został nadany.

Był nim Melchior 5 6 3 _ _

Przy głównej drodze figurka świętego.

- Kogo? Czy wiesz?

Jest on patronem strzegącym przed powodzią, 

ratującym tonących i opiekującym się mostami i przeprawami. 

To figurka Świętego Jana   _ _ _ 2 _ 7 _ _ 8 _ _
MAPA

PODSARNIE

Stąd rowerem w dalszą drogę wyruszamy,

stary cmentarz i figurkę Świętego za sobą zostawiamy.

Dalej wzdłuż drogi przed siebie podążamy

i przepiękną przyrodę wsi podziwiamy.

Tuż na lewo głowę odwracając dostrzeżesz 

małą Kapliczkę u boku starej,

w niej piękna Panna Maryja spogląda z czułością,

modląc się za mieszkańców z bezinteresownością.

To Kapliczka Św.  _ 4 _ _   

MAPA
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PODSARNIE

Dotarłeś do Kapliczki,

jedziesz dalej drogą.

Słuchaj moich wskazówek,

na pewno Ci pomogą!

Podnieś głowę do góry, wytęż swój wzrok sokoli.

W oddali dostrzeżesz drewnianą, starą, pokrytą gontami,

Przepiękną  _ 9 _ _ _ _ _ _ _

MAPA

PODSARNIE
Choć stara – dumna jest bowiem

rozłożysta niczym grusza.

Nad domami stoi górą

w ziemię zaparta, trzonem błyska,

i tylko kiwa pod chmurą

jedyną gruszką – dzwonem.

Tu chwilę odpocznij i zbieraj siły

by do Harkabuza Twój trop był miły,

a pagórki Cię nie zmęczyły.
MAPA

HARKABUZ
Jedź dalej przed siebie, niech droga Cię prowadzi

i o szkołę zahaczyć nie zawadzi.

Stąd idź w górę, po chodniku 

młody przyrodniku!

A gdy się skończy ścieżka nie przejmuj się!

Dalej idź!

Polną dróżką niedaleko nad domami,

jest las z nieznanymi mogiłami.

Drzewami zarośnięty cmentarz przedwojenny

gdzie ludzie spoczywają w tych grobach zamkniętych.

Wielka epidemia, ludzie umierali,

była tak zabójcza, że z nią nie wygrali.
MAPA

HARKABUZ

Jedź dalej, prosto, na skrzyżowanie, 

w lewo Drogą Solidarności,

jesteś na „Granicy” – Brawo!

Dawniej w tym miejscu była granica Polski i Słowacji. 

Tędy prowadził szlak kurierski,

Droga Solidarności

Przebiega tu Szlak  2 1 2 _ _ _ _ _    

Dookoła piękne drzewa , krzewy porastają

i przybywającym tu ludziom ciszę, spokój zapewniają.MAPA

HARKABUZ
Zjeżdżasz w dół, skręcasz w lewo prosto przez Rabę 

Wjedziesz na Orawę

Tu na lewo i pod górkę

Wprost pod błękitną chmurkę

Kaplica tam stoi 45 lat

A tak mało wie o niej świat

To Matka Boża Nieustającej Pomocy

Czuwa nad nami w dzień i w nocy

A Święty Jan Paweł II prosto z witraża

Wszystkich nas serdecznie zaprasza.

Gdy dalej na południe skierujesz się

to niesamowity widok przydrożnej Kapliczki spotka Cię.
MAPA

HARKABUZ
Jak staruszka przy drodze
ciężarem lat przygarbiona
stoi stara kapliczka
samotna ,opuszczona

Na tym miejscu od stu lat
bielą ścian posiwiała
czeka na lepsze czasy
mchem porosła ,zmurszała

I tylko czasem księżyc
nocką ciemną zawita
złotym promykiem światła
z kapliczką się przywita

Nieraz wietrzyk figlarny
liśćmi drzew zaszeleści
przez zbitą szybę okna

przyniesie jakieś wieści

Tylko człowiek samotny
który tu szuka ciszy
opuszczonej kapliczki
bicie serca usłyszy

Z Harkabuza jedziemy 
do Bukowiny,

której panoramę już 
stąd widzimy.MAPA
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BUKOWINA-OSIEDLE
Najpierw musisz się przygotować 

Aby później się nie cofać 

Popatrz w lewo 

Tam jest jarzębiny drzewo

I obok niego […] Bingo ! 

Dalej drogą asfaltową. 

Pamiętaj, gdy czegoś nie wiesz posługuj się mową!

MAPA

BUKOWINA-OSIEDLE
Widzisz już w oddali Kościół ?

Mknij w tę stronę po płytach wesół.

200 metrów przed nim skręć

I jeżeli masz na to chęć

Zatrzymaj się chwilę przed wieżą 

Tam figurki świętych leżą

Jaki to szczyt?  Czy już wiesz? 

Tak, to Bukowińskiego szczytu jedna z wież 

Następnie droga płytową w dół 

Pamiętaj góry masz wszędzie wokół .MAPA

BUKOWINA-OSIEDLE
Mijając kościół i remizę 

Musisz znaleźć następną bazę 

W tym celu, skręć w lewo asfaltową drogą 

By do jej końca dojść dowolną metodą 

I znów w lewo szlakiem [...] 

Pomyśl kogo on jest znakiem

Potem w górę i w górę dalej drogą tą samą  

A jak dojdziesz na polankę 

Przydają Ci się buty firmy Nike 

Przed tobą pagórek i dwie drogi 
MAPA

BUKOWINA-OSIEDLE
Idź dalej prosto turysto drogi (tam podejście strome ) 

Na szczycie jest budka kto wie jak się nazywa?

Po odpoczynku na ławeczkach 

Zachodzimy w małych kroczkach 

UWAGA !!!

Druga stroną 

Gdzie pozostałości okopów biegną 

Po lewej stronie idąc lasem 

Zaobserwuj skałę porośnięta porostem

TAK, to Zbójnicko Piwnica 

Dawniej  Partyzantom chronienie dająca MAPA

BUKOWINA-OSIEDLE
Z powrotem tym chodnikiem

Musimy iść szlakiem 

Potem droga w dół 

I do METY na ogół 

Wszystkim którzy nie zbłądzili 

I przy okazji się pomodlili 

SERDECZNIE 

GRATULUJEMY ! 

MAPA

BIELANKA
Chodnikiem idąc

W pełni sił będąc

Idź wzdłuż wojewódzkiej drogi

A dotrzesz, gdzie zamierzasz

W małej kapliczki progi

Oparta o nią stoi tabliczka

Cześć pamięci tym, którzy 

II wojnę światową przeżyli

Lecz nigdy z obozów zagłady, po ataku niemieckim 

do domów nie wrócili
MAPA
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BIELANKA

Dalej chodnikiem zmierzając

Po prawej Szkołę Podstawową mijając

Odwróćmy szybko w lewo wzrok

Ujrzymy kościół mający wielki urok

Po kilkudziesięciu metrach pieszej wędrówki

Zaszczyci nas widok pięknej strażackiej ciężarówki

Idąc dalej ku celu wędrówki, skręćmy na moście w lewo

A napotkamy na swej drodze bardzo stare drzewo…. 

MAPA

BIELANKA
Jedź kolego, ścieżką rowerową,

a przy ostatnim słupku,

na zakręcie popatrz w lewo, 

czyli tam,

gdzie niebo styka się z ziemią, 

Już dotarłeś? Brawo!

Tam na szlaku przez Bielankę wiekowy jawor szumi gałęziami

Nuci z wiatrem piosenkę 

Szeleszcząc delikatnie liśćmi,

Śmiejąc się z chmurami
MAPA

BIELANKA

Lecz to nie koniec tej rowerowej wędrówki

Po prawej jest dalsza część łamigłówki

Co tam w oddali góruje nad łąkami?

Tak! Brawo! To nasz folwark z owcami 

•

MAPA

RABA WYŻNA
Zjeżdżając ze szlaku,

zostawiając za sobą

Altanę z ławkami

I chmurną pogodą,

Zerknij na stronę lewą

Tu wiekowy gmach stoi:

Pałacem Głowińskich go zwą, 

Czasu się on nie boi.

MAPA

RABA WYŻNA
Wychodząc starą bramą, opuszczając Majątku urokliwe progi

Kieruj się w stronę rynku, po lewej zobaczysz kościół 

parafianom drogi

Przez skrzyżowanie prosto, potem w lewo

Cel masz w zasięgu wzroku. Już wiesz co to? Brawo!

Oto nasz Cmentarz wielki.

Chodząc bez celu, wchodzisz w ciche alejki.

Na starej części cmentarza znajdziesz to czego szukasz,

Myśląc nad sensem życia, 

Nieśmiało w bramy kaplicy pukasz.
MAPA

RABA WYŻNA
Aby dotrzeć do kolejnego wędrówki celu 

Musisz zawrócić Przygód Tropicielu

Najpierw w prawo, później w lewo, przez pasy prosto według 

znanej metody

Przed sobą ujrzysz miedzę, barierkę, a u podnóża schody

Pnij się w górę, na sam szczyt kotliny

To już prawie koniec Twojej błąkaniny

Unieś wzrok ku górze 

Czy już widzisz co góruje na najwyższym pagórze?

Tak, to Krzyż Milenijny

Wielkością w całej gminie bezkonkurencyjny 
MAPA
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ROKICINY PODHALAŃSKIE

Gdy na Piątkową Górę szlakiem naszego papieża Idziesz,

Spójrz na samotny w polu krzyż...

Podziękuj Bogu, że żyjesz

I pomódl się za duszą,

Która w tym miejscu 

Rozstała się ze swoim ciałem.

•

MAPA

1 2 3 4 5 9 6 7 8

Z

Już kończymy wędrówkę rabiańskim szlakiem

nasz Questing niech będzie dobrym jego znakiem .

Wiele przeżyliśmy

i na niezwykłe miejsca uwagę zwróciliśmy.

Nadzieję mamy że Questing udany

i wszystkich do jego ponownego przeżycia.

MAPA ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW 

1 2 3

4
5

6

7 8 9 10
11

12
13

14
15

Obiekt 1
• Figura Św. Jana 

Nepomucena

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 2
• Kapliczka Maryi

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 3
• Dzwonnica

MAPA OBIEKTÓW
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Obiekt 4
• Stary cmentarz 

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 5
• Granica

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 6
• Kaplica

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 7
• Przydrożna kapliczka

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 8
• Kaplica na Żeleźnicy

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 9 
• Kapliczka Najświętszego 

Serca Pana Jezusa
Powstanie kapliczki datuje się na rok 1895. Plac pod budowę kapliczki 
ofiarował Jakub Kawula, zaś wykonawcami byli Sojka i Błażej Domalik. 

Pierwotnie budowla miała 2,5m wysokości, a jej szerokość i długość miały 
rozmiar 2x2m. Dach był pokryty gontem. W ołtarzu znajdował się obraz 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, na ścianach bocznych byli 
wymalowani św. Błażej i Maciej. W 1947 r. założono nowy, 

dwudziestokilogramowy dzwonek wykonany przez Felczyńskiego z 
Przemyśla. W roku 1954 zniszczoną kapliczkę wyremontowano. Położono 
nowy tynk, dach przykryto świeżym gontem. W 1969 r. przeprowadzono 
modernizację kapliczki. Zadania tego podjął się Andrzej Kawula, który 
zorganizował zbiórkę pieniężną na pokrycie wszystkich inwestycji. Na 

strychu zagospodarowano pomieszczenie dla kilkudziesięciu osób, tzw. 
chór na który wchodzono schodami drabiniastymi. W tym czasie ołtarz 

kaplicy ozdobiono obrazem Pana Jezusa Cierpiącego, który jest po dziś 
dzień. Od 1975r. Msza Św. odprawiana była w każdą niedzielę i święta.12 

czerwca1977 r. w tutejszej kapliczce Msze Św. celebrował ówczesny 
metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła. W 2001 Bielankę 

nawiedza trąba powietrzna, która "przechodząc" koło kapliczki, oszczędza 
ją, łamiąc stuletnią lipę. W 2002r. zmieniono dach na miedziany, a w 

środku na bocznych ścianach odmalowano św. Macieja i Błażeja.
MAPA OBIEKTÓW
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Obiekt 10
• Pomnik przyrody

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 11
• Folwark

Przed wojną właścicielem folwarku 
była dziedziczka Wanda Głowińska. 

W czasie wojny Niemcy mieli tam 
stadninę koni.

Po wojnie majątek został 
spańszczony. Część rolną folwarku 

przejął Instytut Zootechniki w 
Krakowie. Instytut utworzył tam 

Stacje Doświadczalną Owcy 
Górskiej. Pracowali tam m. in.:

- prof. Julian Ciuruś,
- prof. Władysław Nawara,

- doc. Z. Drożdz,
2011 roku Instytut sprzedał Folwark 

panu Stefanowi Łukaszka 
zamieszkałemu w Spytkowicach.

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 12
• Pałac Głowińskich

Pałac w Rabie Wyżnej (Pałac 
Głowińskich) znajdujący się w 

Majątku- zaprojektowany przez 
prof. Uniwersytetu Jagielońskiego

Konrada Kuhla dla młodego 
dziedzica rabiańskiego, Jana 

Zdunia. Został zbudowany w ciągu 
dwóch lat. Od roku 1934 pełnił 

funkcję pensjonatu dla gości. W 
czasie II wojny światowej odbywało 

się w nim tajne nauczanie. Od 
28.01.1945 r. we dworze 

stacjonował sztab jednostki 
radzieckiej. W 1945 roku stał się 

własnością państwa. W 1985 roku 
został wpisany do rejestru 

zabytków kultury.

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 13
• Kaplica cmentarna rodziny 

Zduniów i Bzowskich 

z II poł. XIX w.

Jest to budynek murowany na planie 
krzyża greckiego, w ogólnej sylwecie i 

zwieńczeniach o charakterze 
neogotyckim. Posiada wiele detali 

wykonanych z kamienia oraz 
przepiękne secesyjne kute kraty 

żelazne w drzwiach, balustradzie 
schodów oraz na kapitelach kolumn 

portyku wejściowego.
W kaplicy znajdują się grobowce 

rodziny Bzowskich i Zduniów
(najstarszy z 1866 r.).

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 14
• Krzyż Milenijny

Krzyż ten powstał w 2000r. na 
stokach Rabskiej Góry, będąc 

wierną kopią krzyża na 
Giewoncie. Krzyż kończy także 

pieszą drogę krzyżową, którą 
odprawia się w Wielki Piątek.

Idź jak Chrystus 
ze swoim krzyżem na Golgotę,
Pieszo przez te same etapy...

Pod górę, choć nie przez 
stepy,

Po kamieniach, 
nie zważając na niewygodę...

MAPA OBIEKTÓW

Obiekt 15
• Samotny krzyż

Kapliczka powstała w drugiej 
połowie XX w. a dokładniej 31 
grudnia 1978 roku. Jak każde 

miejsce i to ma też swoja 
historię. W dzień Pasterki 

starsza kobieta udając się do 
kościołka na Piątkowej Górze, 
w Chabówce zemdlała. Sroga 

zima, noce bardzo zimne 
sprawiły, że ta kobieta nie 

otrzymała pomocy w krótkim 
czasie i po prostu zmarła tam. 

Dlatego właśnie w tym miejscu 
powstała ta kapliczka.

MAPA OBIEKTÓW
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Prezentację przygotowali uczniowie 

Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Rabie Wyżnej pod kierownictwem 

mgr Bernardy Szewczyk, 

przy współpracy z mgr Doroty Knap i mgr Wioletty 

Antosiewicz-Gacek, którzy swoją przygodę 

rozpoczęli w Tatrzańskim Parku Narodowym 

uczestnicząc w Zielonej Szkole 

w dniach od 07.09.2015 – 11.09.2015.

• Bosak Dawid

• Bosak Karolina

• Grzybacz Ewa

• Halczak Karolina

• Kadłubek Klaudia

• Krauzowicz Karolina

• Król Daniel

• Łabuda Alex

• Maćkowiak Karolina

• Makuch Anna

• Możdżeń Estera

• Pyzowska Natalia

• Siarka Krystian

• Siarka Martyna

• Siarka Martyna

• Siarka Paulina

• Sikora Przemysław

• Stasiak Dominik

• Stasiak Piotr

• Stolarczyk Hubert

• Śmiech Daniel

• Żegleń Krzysztof

• Czyszczoń Dominika

• Kasprzyk Martyna

• Budny Jacek

• Węglarczyk Natalia

• Liro Ewa

• Chmielarczyk Kinga

• Mach Gabriela

• Luberda Irena

• Rapacz Patrycja

• Sutor Łukasz

• Bielak Hubert

• Pyka Ewelina

• Pyka Małgorzata

• Sączek Albert

Wszyscy którzy tam byli,

swoje zadania dzielnie wypełnili.

Nasza przygoda na tym nie pozostanie,

czeka nas kolejne wyzwanie.

A Wam za uwagą ślicznie dziękujemy

i na kolejną Misję się szykujemy!

W prezentacji wykorzystano poniższe źródła:

"Na surowym korzeniu" : przewodnik turystyczny po gminie Raba 

Wyżna, aut. uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, 2008.

„Gmina Raba Wyżna”, zebrał i oprac. E. Siarka, 

Kraków – Michałowice 2004.

„Wiersze dla dzieci – Dzwonnica”, Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska.

A. S. Głowiński, Komentarze Rodzinne (Głowińscy z Raby Wyżnej), 

Warszawa 2004.


