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„Kto nie przeszedł płaskowyżem z Boru do Szaflar, ten nie może mówić, że 
oglądał wspaniałe krajobrazy” - to słowa księdza profesora Józefa Tischnera wy-
rażające zachwyt nad pięknem tego skrawka Podhala. I rzeczywiście, spacerując 
tą trasą, z lewej strony podziwiamy panoramę Tatr, z prawej widzimy jak na dłoni 
pasmo Gorców z „zadumanym” pośrodku Turbaczem, zaś na wprost wyłania się 
w oddali majestatyczna kopuła Babiej Góry.

Ale to nie jedyny urok tej ziemi. Przechodząc fragmentem „Papieskiego Szla-
ku” z Bańskiej Wyżnej przez Bańską Niżną do Szaflar, możemy podziwiać nie 
mniej wspaniałe krajobrazy. Z prawej strony, w oddali, zarysowuje się pasmo 
Pienin, a na wprost, jakby u stóp, rozpościera się wspaniała Kotlina Nowotarska. 
Także niezapomnianych doznań estetycznych dostarcza spacer przez Maruszy-
nę, miejsce, gdzie Tatry i Gorce są na wyciągnięcie ręki, a jeszcze bliżej doliny 
Czarnego i Białego Dunajca.

Walory krajobrazowo – turystyczne to nie jedyny atut szaflarskiej gminy. 
Ziemię tę zamieszkują bowiem ambitni, pracowici i gościnni ludzie. Przyjeżdża-
jący tutaj turyści mogą korzystać z nowootwartych basenów geotermalnych oraz 
przekonać się o możliwościach właścicieli pensjonatów i gospodarstw agrotury-
stycznych, którzy nie szczędzą wysiłków, aby każdy gość spędził czas zdrowo 
i atrakcyjnie, a także by wracał do nich przy każdej nadarzającej się okazji.

Gmina Szaflary to bardzo piękny i turystyczne atrakcyjny zakątek Podhala, 
z którego wszędzie jest blisko, a mieszkający tu górale są życzliwi i otwarci na 
potrzeby odwiedzających tę ziemię turystów.

Zapraszamy zatem serdecznie do częstego odwiedzania tej naszej małej Oj-
czyzny

           Wójt           Przewodniczący
 Gminy Szaflary      Rady Gminy Szaflary
Stanisław Ślimak          Stanisław Szlęk
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GMINA SZAFLARY



4

Gmina Szaflary jest jedną ze 182 
gmin województwa małopolskiego 
i równocześnie jedną z 14 gmin powiatu 
nowotarskiego. Leży w centralnej części 
Obniżenia Podhalańskiego. Niewielki 
fragment północnej części gminy położo-
ny jest w obrębie Kotliny Nowotarskiej, 
od zachodu wrzyna się w nią Pas Skali-
cowy o szerokości nieprzekraczającej 3 
km (najwyższy szczyt – Skałka Żar 773 
m n.p.m.), zaś południowa część gmi-
ny (ok. 50%) znajduje się na obszarze 
Pogórza Gubałowskiego. Obszar gminy 
zawiera się pomiędzy wysokością 605 
m n.p.m. (rejon ujścia Małego Rogoź-
nika do Wielkiego Rogoźnika), a 927 
m n.p.m. (obręb Bańskiego Wierchu). 
Gminę tworzy siedem sołectw: Bańska 
Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, 
Skrzypne, Szaflary i Zaskale. Terytorium o powierzchni 54 km2 zamieszkuje ok. 
10000 osób. 

Gmina Szaflary, chociaż niewielka terytorialnie, jest niezwykle interesująca. Na 
jej terenie jest wiele takich punktów, z których jednocześnie można zobaczyć wspa-

1. Widok na Ranisberg

2. Maruszyna w zimowej szacie

KRAKÓW

RABKA

GORCE

NOWY TARGLUDŹMIERZBABIA GÓRA
ZUBRZYCA

CHOCHOŁÓW

BACHLEDÓWKA
ZĄB

GUBAŁÓWKA

ZAKOPANE

TATRY

BUKOWINA T.

BIAŁKA T.

DĘBNO KLUSZKOWCE

J.CZORSZTYŃSKIE
NIEDZICA

SROMOWCE

PIENINY
SZCZAWNICA

JAWORKI



5

niałą panoramę Tatr na południu, pasmo 
Gorców na północy, masyw Babiej Góry 
na zachodzie i zarysy Pienin na wscho-
dzie. Stąd wszędzie jest blisko. 

Oprócz zapierających dech w pier-
siach panoram można tutaj obcować 
z różnorodnymi zabytkami. Kościół pa-
rafialny w Szaflarach ze średniowiecz-
ną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
kuźnia w Bańskiej Niżnej, unikatowe 
piwnice w Maruszynie, chałupa Doruli 
z XIX-wieczną polichromią w Szaflarach, 
drewniana dzwonnica w Bańskiej Wy-
żnej, krzyż grunwaldzki w Szaflarach – 
to tylko niektóre obiekty warte bliższe-
go poznania. Na miłośników przyrody 
oczekuje z kolei rezerwat „Skałka Ro-
goźnicka” w Maruszynie, wpisany na li-
stę Światowego Dziedzictwa Geologicz-
nego, oraz kompleks leśny „Czerwony 
Bór” objęty ochroną w ramach progra-
mu Natura 2000. Warte kontemplacji 
są też pomniki przyrody - lipy, jawory, 
jesiony i topole w Szaflarach, Bańskiej 
Niżnej i Skrzypnem.

Miłośnicy pieszych i rowerowych 
wędrówek uzyskują pełną satysfakcję, 
pokonując drogę papieską, którą prze-
był ojciec święty Jana Paweł II w 1997 
roku, prowadzącą z Zakopanego przez 
Bańską Wyżną, Bańską Niżną, Szaflary, 
i Maruszynę do Ludźmierza, a stanowią-
cą fragment Międzynarodowego Szla-
ku Papieskiego – Szlak Maryjny. Prócz 
tego przez Gminę Szaflary wiodą szlaki 
turystyczne: zielony – z Gubałówki do 
Dursztyna i dalej do Niedzicy oraz czer-
wony z Szaflar przez Zaskale na Górę Żeleźnicę w masywie Babiej Góry. 

3. Unikat na światową skalę – Skałka Rogoźnicka

4. Fragment kompleksu leśnego „Czerwony Bór”

5. Najbardziej znany polski produkt regionalny - oscypek

6. Wspaniała panorama Tatr – widok z Maruszyny
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Atrakcją samą w sobie jest pobyt 
w jednym z wielu gospodarstw agro-
turystycznych, domów wczasowych 
i pensjonatów oraz korzystanie z róż-
nych atrakcji – ognisk, kuligów, pla-
ców zabaw i posiadów przy kominku. 
Bardzo miło można też spędzić czas, 
przebywając w Termach Podhalańskich 
w Szaflarach. 

Oczywistym jest stwierdzenie, że 
bogactwem każdej gminy, każdej miej-
scowości są jej mieszkańcy. Nie inaczej 
jest w Gminie Szaflary. Jej mieszkańcy 
to niezwykle przedsiębiorczy, pomysło-
wi i operatywni ludzie, którzy parając 
się bardzo różnymi zawodami i zaję-
ciami, utrzymują swoje rodziny i jakże 
często dają zatrudnienie dużej grupie 
pracowników. Otwarci na świat i ludzi 
z zewnątrz, wpływają na rozwój swojej 
gminy, by nie była ona tylko miejscem, 
które należy jak najszybciej przebyć 
w drodze z Nowego Targu do Zakopa-
nego, ale by pobyt tutaj dostarczył wielu 
niezapomnianych wrażeń.

Gmina Szaflary – miejsce urodzin 
bohatera narodowego Augustyna Su-
skiego i wielu wspaniałych, wartościo-
wych, twórczych ludzi, kraina, w której 
pielęgnowana jest autentyczna kultura 
góralska, znakomity punkt wypadowy 
w najpiękniejsze zakątki naszej ojczy-
zny: Tatry, Pieniny i Gorce – zaprasza 
do siebie.

7. Budynek Urzędu Gminy w Szaflarach

8. Termy Podhalańskie - coś dla miłośników wodnego 
relaksu

9. Budynek Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

10. Budynek Gminnego Przedszkola w Szaflarach
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Welcome in Szaflary Parish
Szaflary Parish is situated in Podhale in the south part of Poland. Its territory lies 

between 605 and 927 metres above sea level. The parish is composed with seven villages: 

Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary and Zaskale. On the 

area of 53 square kilometres lives approximately 10 thousand people. 

Szaflary Parish, despite not being a large one, is very interesting. On its territory 

there are numerous of points from which you can easily see the magnificent panorama 

of the Tatra Mountains on the south, the Gorce mountain range on the north, Babia Góra 

massif in the west and the Pieniny mountain range are outlined in the east. It’s very close 

from here to everywhere.

Apart from a wonderful view there is a chance to associate with many different historic 

monuments which present the history of this area. Many of this buildings and artefacts 

which are stored inside them have a very unique character. Everyone who loves the 

beauty of Nature are welcomed  in the Skałka Rogoźnicka Reserve in Maruszyna which 

is inscribed on the World Geological Heritage Sites, and the forest complex „Czerwony 

Bór” which is under protection of the program Natura 2000. There is also something worth 

to contemplate in monuments of the Nature like limes, sycamores, ash-trees, poplars in 

Szaflary, Bańska Niżna and Skrzypne.

An attraction in itself can be a sojourn in one of the many agrotouristics farms, ho-

liday-houses, boarding houses and enjoyment of many attractions -  camp fires, sleigh 

rides, children’s playgrounds and when relaxing near the fireplace. The time can be also 

spent in a very nice way on travelling through Tatry Podhalańskie in Szaflary. Everyone 

could become a witness of many events which took place only in Podhale – horse drawn 

carriage races on snow, skiring races and regional dish contests.

It is obvious that the most important richness of every parish, every place are their 

citizens. It is also well known in Szaflary Parish. Their inhabitants are people who are 

opened to world, who exert considerable influence on the development of their parish, 

so it would not be only a passing by place on a trip from Nowy Targ to Zakopane, but a 

stay here would supply many unforgettable impressions.

Szaflary Parish – the place were national hero Augustyn Suski was born and many 

other marvellous, valuable and creative people, land where the authentically traditional 

highlander culture is cultivated, outstanding point from where to start a journey to the 

finest Polish corners: Tatry, Pieniny and Gorce –  invites you. 
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11. Wyścigi kumoterek 12. Skiring, czyli narciarz i biegnący koń

13. „Zoskalańskie Jodełko” - stoły uginające się  
od potraw regionalnych 

14. Muzyka góralska - wciąż żywa i niepowtarzalna

15. Zawody strażackie 16. Piłka nożna – sport popularny również na Podhalu

17. Mecz siatkówki na parafialnym placu zabaw  
w Szaflarach

18. Trening młodych szczypiornistek z Szaflar  
w szkolnej sali gimnastycznej
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19. Poczty sztandarowe – obecne w czasie każdej 
uroczystości w gminie

20. Dzieci z Boru z tradycyjną wizytą u ks. kard. Dziwisza 

21. Rynek w Szaflarach – miejsce wielu patriotycznych 
uroczystości

22. Wieczorna droga krzyżowa w Niedzielę Palmową

23. Pamięć o Janie Pawle II jest trwała 24. Pielgrzymka na Ranisberg  
w święto Podwyższenia Krzyża

25. 7 czerwca – dzień corocznej pielgrzymki „Sursum corda” 26. Światło Betlejemskie obecne dzięki harcerzom aktywnie 
działającym w Gminie Szaflary
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BAŃSKA NIŻNA

27. Kościół Miłosierdzia Bożego w Bańskiej Niżnej

28. Kamienna rzeźba Matki Boskiej 29. Laboratorium Geotermalne PAN w Bańskiej Niżnej
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Prawdopodobny okres założenia osady Bańska to 
połowa XVI wieku. Ponieważ znajdowała się przy dro-
dze do kopalni w Tatrach, które wówczas nazywano 
„baniami”, stąd jej nazwa. Pierwsi bańszczanie utrzy-
mywali się z rolnictwa i hodowli owiec, które wypasali 
w Tatrach. W początkowych dziesięcioleciach swego 
istnienia Bańska była bogatą i szybko rozwijającą się 
wsią. Ten rozwój został zahamowany w latach zabo-
ru austriackiego. W drugiej połowie XIX wieku wieś 
Bańska stała się samodzielną gromadą.

1 września 1909 roku w dolnej części wsi rozpo-
częła się nauka w jednoklasowej szkole ludowej. Taki 
sam status otrzymała dwa lata później szkoła w górnej 
części wsi. Już w tym czasie dokonywał się proces 
rozdziału wsi na dwie części – dolną i górną, by zakoń-
czyć się powstaniem dwóch niezależnych od siebie 
jednostek – Bańskiej Dolnej i Bańskiej Górnej, które 
później zmieniły nazwy na obecnie obowiązujące. 

Bańska Niżna jest pierwszą w Polsce wsią ogrze-
waną energią geotermalną. Zawdzięcza to ojcu pol-
skiej geotermii, prof. Julianowi Sokołowskiemu, który 
na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
zaprojektował i zbudował tu pierwszy w Polsce za-
kład geotermalny. By uhonorować tę wybitną postać, 
w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagielloń-
czyka wmurowana została pamiątkowa tablica poświę-
cona przez kardynała Stanisława Dziwisza w czasie obchodów stulecia szkoły 
w 2009 r. Szkoła jest też bodaj jedyną w Polsce placówką oświatową, w której 
można obejrzeć kieł mamuta.

31. Kamienna figura Pana Jezusa

30. Dawny piec chlebowy

32. Zabytkowa kuźnia „Pod bukiem” 33. Wnętrze kuźni
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Jedną z ciekawszych budowli w Bań-
skiej Niżnej jest kościół, w którym wyróż-
nia się oryginalna droga krzyżowa autor-
stwa pochodzącego z Białki Tatrzańskiej 
rzeźbiarza Mariana Chramca.

Z kolei niewątpliwym unikatem 
jest pochodząca z końca XVIII wie-
ku kuźnia, w której zostały wykonane 
elementy Krzyża Grunwaldzkiego po-
stawionego w 1914 roku na wzgórzu 
Ranisberg w Szaflarach. W środku do 
dzisiaj zachowały się dawne narzędzia 
kowalskie. Kuźnię otaczają wyniosłe 
buki i jesiony.

W przysiółku Hodówka znajdują się 
dwie duże kamienne figury Chrystusa 
i Matki Bożej oraz dwa żelazne krzyże 
przydrożne, których autorem jest miej-
scowy XIX-wieczny rzeźbiarz i kowal 
Piotr Kułach „Wawrzyńcok” młodszy 
brat słynnego rzeźbiarza podhalańskie-
go Wojciecha Kułacha „Wawrzyńcoka”, 
twórcy m.in. ołtarza w pierwszym zako-
piańskim kościele (obecnie przy ulicy 
Kościeliskiej).

Z Bańskiej Niżnej pochodzi niezwy-
kle barwna i zasłużona postać - Stani-
sław Bafia „Siedlorz”. Ten lekarz z wy-
kształcenia był jednym z tych, którzy 
pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku wydobywali z niebytu Związek 
Podhalan. Będąc przez jakiś czas jego 
prezesem, przyczynił się do powstania 
Domu Podhalan w Ludźmierzu. 

34. Szkoła im. św. Kazimierza Jagiellończyka  
w Bańskiej Niżnej

35. Remiza OSP w Bańskiej Niżnej

36. Jeden z pierwszych w Polsce odwiert geotermalny

37.Drewniany dom – przykład budownictwa 
charakterystycznego dla Podhala
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BAŃSKA WYŻNA

38. Kościół Matki Boskiej Fatimskiej 
w Bańskiej Wyżnej

39. Widok na Gorce 40. Zabytkowy krzyż „Na Cieślowym”
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Bańska Wyżna jest najbardziej na południe wysu-
niętą wsią w Gminie Szaflary, jednocześnie najwyżej 
położoną. Na jej terenie znajduje się najwyższe wznie-
sienie w gminie – Świerków Wierch o wysokości 905 
m n.p.m. To położenie „na dachu gminy” powoduje, że 
roztaczające się z tego miejsca widoki zapierają dech 
w piersiach. Te walory w połączeniu z ciszą i wszech-
obecną zielenią wzgórz i lasów powodują, że właśnie 
tu jest najwięcej w gminie pensjonatów i gospodarstw 
agroturystycznych z pokojami do wynajęcia.

Dzieje Bańskiej Wyżnej są ściśle związane z dzie-
jami Bańskiej Niżnej, ponieważ bardzo długo te dwie, 
dziś odrębne miejscowości, stanowiły wspólny orga-
nizm. Bańska może poszczycić się pochodzącą praw-
dopodobnie z XVIII wieku pieczęcią wyobrażającą 
wieżę zamkową nakrytą koroną, otoczoną napisem 
Sigillum gromadi BanSkiey.

Ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców 
górnej części Bańskiej było utworzenie w 1911 roku 
jednoklasowej szkoły ludowej, dziś noszącej imię św. 
Wojciecha.

W historii Bańskiej nie brak akcentów patriotycz-
nych. W atmosferze nadciągającej wojny już w 1913 
roku powstała tu Drużyna Podhalańska, a w chwili 
odradzającej się niepodległości bańszczanie znaleź-
li się w składzie parafialnego komitetu Organizacji 

Narodowej w Szaflarach. Pamiątką po tym szczególnym w dziejach Polski czasie 
jest wzniesiony przez Wojciecha Sieczkę w 1930 roku krzyż, który stanowił wo-

42. Zabytkowy krzyż „Na Sieczkowym”

41. Dzwonnica – jedyna na Podhalu

43. Widok na masyw Babiej Góry 44. Tatry na wyciągnięcie ręki 
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tum dziękczynne za szczęśliwy powrót 
z I wojny światowej żołnierzy służących 
w Legionach Józefa Piłsudskiego.

W kościele parafialnym pod wezwa-
niem Matki Boskiej Fatimskiej znajdu-
ją się relikwie pastuszków Franciszka 
i Hiacynty, którym w 1917 roku w Portu-
galii objawiła się Maryja. Ponadto w pre-
zbiterium umieszczono krzyż papieski 
pochodzący z wizyty Jana Pawła II na 
Podhalu w 1997 roku. Bańska Wyżna 
była wówczas na trasie przejazdu papie-
skiego i od tego czasu rokrocznie jako 
pierwsza miejscowość w gminie wita 
pielgrzymów zmierzających z Zakopa-
nego do Ludźmierza.

Bardzo oryginalną budowlą jest 
dzwonnica na Świerkowym Wierchu 
pochodząca z 1911 roku. Umieszczony 
w niej dzwon służył m.in. do przepędza-
nia burz. Podczas II wojny światowej 
Niemcy chcieli zarekwirować i przeto-
pić dzwon, jednak kilku mieszkańców 
ukryło go w pryzmie kamieni. W latach 
sześćdziesiątych dzwon został poświę-
cony przez biskupa Karola Wojtyłę, 
a obecnie umieszczony jest w miejsco-
wym kościele. 

Ciekawostką jest, że w tej liczącej 
mniej niż tysiąc mieszkańców miejsco-
wości prężnie działają dwie niezależne 
od siebie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

45. Soczysta zieleń i kopy siana – niektóre z wielu uroków 
Bańskiej Wyżnej

46. Szkoła im. św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej

47. Remiza OSP w Bańskiej Wyżnej

48. Remiza OSP w Bańskiej Wyżnej – Pitoniówce
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BÓR

49. Kaplica św. św. Piotra i Pawła w Borze

50. Widok na Ranisberg z płaskowyżu  
między Borem a Szaflarami

51. Kopy siana na płaskowyżu Bór – Szaflary 52. Przydrożny krzyż z końca XIX wieku
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„Bór” w gwarze podhalańskiej oznacza podmokłą łąkę, torfowisko. W takim 
miejscu w czasach panowania króla Zygmunta III Wazy powstał zalążek miej-
scowości, która początkowo stanowiła część osady Leśnica, by około 1620 roku 
przekształcić się w samodzielną osadę o nazwie Bór. Poświadczają ten fakt sie-
demnastowieczne dokumenty opisujące granice Nowego Targu. 

Podstawą bytu ludności Boru było od początku rolnictwo oraz hodowla krów 
i owiec. W ten sposób pozyskiwano żywność oraz surowiec do wytwarzania odzie-
ży. O bardzo dużej samowystarczalności wsi świadczy również fakt istnienia przez 
pewien czas kuźni oraz uprawiania lnu, z którego produkowano olej. 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym I rozbiór Polski (1770 rok) władze 
Cesarstwa Austriackiego dokonały faktycznego przyłączenia Boru do Leśnicy 
i ten stan utrzymywał się przez niemal 
200 lat, aż do 1954 roku. Wówczas Bór 
znów zaistniał jako osobna jednostka te-
rytorialna, uzyskując prawa sołeckie.

Bór zawsze był małą wioską liczącą 
nie więcej niż 500 mieszkańców, nie-
ustannie jednak dążących do harmo-
nijnego rozwoju swojej miejscowości. 
W rezultacie ich działań w 1955 roku 
uruchomiono pierwszą czteroklasową 
szkołę podstawową, w 1978 roku odda-
no do użytku remizę Ochotniczej Straży 
Pożarnej, a w latach 1991 - 1996 wznie-
siono kaplicę, której patronami są św. 
św. Piotr i Paweł (organizacyjnie Bór 
należy do parafii Szaflary). 

Niezaprzeczalnym walorem miejsco-
wości są wspaniałe widoki z płaskowyżu 
między Borem a Szaflarami. Warto też 
obejrzeć znajdujący się blisko granicy 
z Szaflarami metalowy krzyż na beto-
nowej podstawie pochodzący z 1889 
roku. 

Od kilku lat szkoła w Borze jest or-
ganizatorem konkursu „Historia i dzień 
dzisiejszy parafii i miejscowości karpac-
kich”.

53. Występ dziecięcego zespołu z Boru w siedzibie 
Kurii Archidiecezjalnej w Krakowie

54. Szkoła w Borze

55. Remiza OSP w Borze
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MARUSZYNA

57. Widok na Tatry

56. Głaz upamiętniający przejazd 
Jana Pawła II przez Maruszynę



1959. Skałka Rogoźnicka – widok od strony północnej 60. Pomnik Jana Pawła II

58. Kościół Przemienienia Pańskiego w Maruszynie
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Maruszyna jest największą teryto-
rialnie wsią w Gminie Szaflary. Swymi 
korzeniami sięga prawdopodobnie XV 
wieku, kiedy pierwszy osadnik, niejaki 
Marusarz, osiadł tu wraz ze swoją ro-
dziną. Ten ustny przekaz należy trakto-
wać w kategoriach legendy, jednak już 
w dokumencie z 1564 roku pojawia się 
nazwa „Willa Marusina”. Pierwsi miesz-
kańcy tej osady trudnili się rolnictwem 
i pasterstwem, a w poszukiwaniu polan 
do wypasu zapuszczali się coraz bardziej 
na południe, osadzając się na polanach 
tatrzańskich i na Podtatrzu. Byli więc 
jednymi z pierwszych mieszkańców Za-
kopanego.

XIX-wieczna Maruszyna stanowiła 
jeden z bardziej znaczących organizmów 
społecznych na Podhalu. Była siedzibą 
gminy, którą zarządzał wójt. Ostatnim 
wójtem Maruszyny był Piotr Staszel, 
postać niezwykle interesująca – gospo-
darz, społecznik i samouk o zaintereso-
waniach literackich i historycznych.

Maruszynianie złożyli daninę krwi 
w czasie II wojny światowej. Byli ofia-
rami różnorodnych restrykcji, a wśród 
ofiar obozów koncentracyjnych znaleźli 
się m.in. ksiądz Leopold Bukowski oraz 

61. Wiosenny widok na Tatry

62. Pejzaż z kopami siana

63. Letni widok na Tatry Zachodnie

64. Jesienna panorama Gorców 65. Maruszyna w okowach mrozu
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kapitan wojska polskiego Władysław Bukowski. Wydarzeniem, które na trwałe 
zapadło w pamięci mieszkańców Maruszyny, była obecność Ojca św. Jana Pawła 
II, podróżującego swoim papa mobile 7 czerwca 1997 roku z Zakopanego do 
Ludźmierza. W miejscu, gdzie Ojciec św. zatrzymał się i pobłogosławił wiernych, 
znajduje się obecnie obelisk z umieszczoną na nim tablicą. Innym śladem obec-
ności w Maruszynie Wielkiego Rodaka jest drewniana tablica na jednej z wielu 
przydrożnych kapliczek – kapliczce „Trzeciego upadku Pana Jezusa” pobłogosła-
wionej przez przejeżdżającego papieża. W dziesiątą rocznicę wizyty mieszkańcy 
Maruszyny wznieśli przy kościele pomnik Jana Pawła II, ukazanego w geście 
pozdrawiania wszystkich podążających Międzynarodową Trasą Pielgrzymkową 
– Szlakiem Maryjnym.

Najwyższym wzniesieniem na terenie Maruszy-
ny jest „Góra Żar” o wysokości 771 m n.p.m. Jednak 
wśród przyrody nieożywionej unikatem na skalę świa-
tową jest Skałka Rogoźnicka. Ta wręcz mikroskopijna 
skałka wapienna (15 arów na terenie Maruszyny i 11 
na terenie Rogoźnika) została w 1990 roku wpisana na 
listę Światowego Dziedzictwa Geologicznego. 

Maruszyna jest miejscowością z przysiółkami 
i osiedlami rozrzuconymi na bardzo dużej powierzch-
ni, stąd też funkcjonują w niej dwie szkoły – w dolnej 
i górnej części wsi. Szkoła w górnej części Maruszy-
ny datuje swoją działalność od 1885 roku (dziś nosi 
imię św. Stanisława Kostki), a szkoła w dolnej części 
wsi (obecnie im. św. Jana Kantego) w roku 2008 obchodziła uroczyście stulecie 
istnienia.

Specyfiką Maruszyny jest działalność oświatowa prowadzona wśród społecz-
ności Romów zamieszkujących osiedle Zadział w Szaflarach. Romowie kultywują 
swoją tradycję i obyczaje, a znaczącą rolę w tym dziele pełni zespół „Terne Cia-

67. Widok na Ranisberg 68. Oryginalna i charakterystyczna dla Maruszyny - wolno 
stojąca piwnica

66. Kapliczka Trzeciego Upadku Pana 
Jezusa
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we” działający przy szkole w Maruszy-
nie Dolnej. W szkole tej kładziony jest 
ogromny nacisk na wychowanie w du-
chu poszanowania wielokulturowości, 
stąd częste są sytuacje, gdy wspólnie 
swe umiejętności prezentują dzieci 
z zespołu romskiego i dzieci z zespołu 
regionalnego „Zyngierki”.

Jak w każdej wsi podhalańskiej tak 
i w Maruszynie jednym z tych miejsc, 
gdzie ogniskuje się życie mieszkańców 
jest kościół. Ten miejscowy pod wezwa-
niem Przemienienia Pańskiego przybie-
rał obecny kształt począwszy od 1928 
roku, stopniowo rozbudowywany i mo-
dernizowany. Osobliwością Maruszyny 
są też oryginalne wolno stojące piwnice 
nigdzie indziej niespotykane.

69. Szkoła im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej

70. Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej

71. Remiza OSP w Maruszynie 72. Zespół góralski „Zyngierki”

74. Zespół romski „Terne Ciawe”73. Pielgrzymka „Sursum corda” w trakcie odpoczynku
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SKRZYPNE

76. XIX-wieczna kapliczka pod piękną zabytkową lipą

75. Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Skrzypnem

77. Zabytkowy przydrożny krzyż
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Pierwsze wzmianki, w których pojawia się nazwa „Skrzyp-
ne” pochodzą z XVII wieku. Trudno jednak o dokument, który 
poza podaniem nazwy miejscowości zawierałby jakiekolwiek 
informacje. 

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą legendy. Jedna 
z nich mówi o gęstym lesie rosnącym w miejscu, gdzie teraz 
rozciąga się Skrzypne. Pomiędzy drzewami rosły ogromne 
skrzypy przytłaczające wszelkie inne rośliny. Ludzie, którzy 
postanowili w tym miejscu założyć osadę rozpoczęli pracę od 
wycinania skrzypów. Stąd nazwa miejscowości. 

W latach trzydziestych XX wieku rozpoczęto budowę ka-
plicy. Wtedy też sprowadzono z Rzymu obraz Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy. Obecnie umiesz-
czony on jest w ołtarzu wybudowanego 
pod koniec lat osiemdziesiątych kościo-
ła parafialnego. Z kolei już z 1828 roku 
pochodzi kapliczka znajdująca się pod 
piękną zabytkową lipą. „Od zawsze” 
gromadzą się przy niej ludzie, śpiewa-
jąc majówki.

Początki instytucjonalnego szkolnic-
twa sięgają 1911 roku, kiedy w Skrzyp-
nem powstała jednoklasowa szkoła ludo-
wa. Dziś nosi ona imię św. Jadwigi Kró-
lowej. Rodowitym skrzypnianinem jest 
malarz i rzeźbiarz Bronisław Bednarz. 
Jego prace o tematyce sakralnej, ale też 
nawiązujące do legend podhalańskich 
znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie i Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem. 

Dumą wszystkich mieszkańców jest 
działający przy szkole od 1979 roku dzie-
cięcy zespół regionalny „Mali Skrzypnia-
nie”, prowadzący ożywioną edukację re-
gionalną, kształtujący dzieci i młodzież 
w duchu poszanowania kultury góral-
skiej. 

78. Jedno z dzieł 
Bronisława Bednarza

80. Szkoła im. św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem

79. Zespół „Skrzypnianki” w Filharmonii Krakowskiej

81. Remiza OSP w Skrzypnem
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SZAFLARY

83. „Najcenniejsza z cennych” – 
XIV-wieczna figura Madonny z Szaflar

82. Kościół św. Andrzeja Apostoła 
w Szaflarach
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Szaflary to jedna z najstarszych pod-
halańskich wsi, która powstała w miej-
scu stanowiącym w czasach Bolesława 
Chrobrego rubieże Państwa Polskiego. 
Wielce prawdopodobne są przypuszcze-
nia, że już na początku XI wieku na tu-
tejszej Pienińskiej Skałce wybudowano 
drewniany gródek, „castrum Dunajec”, 
którego załoga sprawowała kontrolę nad 
bardzo jeszcze słabo rozwiniętą siecią 
okolicznych traktów. Po raz pierwszy 
zamek, już jako murowana strażnica, 
pojawia się w źródłach historycznych w 
1252 roku. Do dziś zachowały się jesz-
cze resztki murów tej strażnicy. Same 
zaś Szaflary właśnie ukończyły 680 lat, 
bowiem pierwsza wzmianka o nich po-
chodzi z roku 1328. Ich założenie i po-
czątkowy rozwój wiążą się z działalno-

84. Otoczone wzgórzami – Szaflary

85. Skałka – miejsce tchnące historią

86. Ranisberg w pełnej krasie

88. „Czerwony Bór” – kompleks leśny 
o wyjątkowej wartości przyrodniczej 

89. Otoczona rzeką i zielenią – wieża kościelna

87. Potok Biały Dunajec, w tle – Turbacz
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ścią kolonizacyjną zakonu Cystersów. W XIV wieku 
Szaflary były siedzibą starosty. Pierwszym starostą 
był Piotr ze Słupi – trzeci znany z imienia i nazwiska 
starosta w historii Polski. Przez blisko 250 lat na połu-
dnie od Szaflar były tylko lasy, hale i Tatry. Ludność 
trudniła się hodowlą owiec i rzemiosłem drzewnym i 
od tych zajęć przypuszczalnie wywodzi się nazwa wsi 
(Schafler – bednarz, Schafflare – owczarze).

Pierwsza wzmianka o kościele i parafii pochodzi 
z 1350 roku. Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja 
Apostoła (obecnie jego granitowy pomnik znajduje 
się nieopodal kościoła) obejmowała swym zasięgiem 
bardzo rozległy teren, a ówczesny drewniany kościół 
był najbardziej na południe wysuniętą świątynią na 
Podhalu, stając się później matką kolejnych świątyń 
w procesie kształtowania się na przestrzeni wieków 
nowych parafii.

Obecny kościół pochodzi z przełomu XVIII i XIX 
wieku, a w swym wnętrzu kryje wiele skarbów. Praw-
dziwą perłą jest Madonna z Szaflar, rzeźba z drewna 
lipowego o wysokości 95 cm powstała ok. 1375 roku. 
Dziś wspaniale wyeksponowana stanowi przedmiot 
kultu, ale również dostarcza niezapomnianych wra-
żeń estetycznych. XIX-wieczny ołtarz główny to dzie-
ło zaprojektowane prawdopodobnie przez Wojciecha 

91. XIX-wieczna kapliczka św. 
Wojciecha

94. Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, 
nauczyciel, poeta – Augustyn Suski 

92. Górujący nad Szaflarami pomnik 
św. Andrzeja Apostoła

93. Pomnik ofiar II wojny światowej 
na cmentarzu parafialnym

90. Krzyż Grunwaldzki na wzgórzu 
Ranisberg – świadectwo patriotyzmu 
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Kułacha „Wawrzyńcoka”. Skarbiec kryje 
wiele niezwykle cennych przedmiotów 
pochodzących z XVIII i XIX w. Są to 
monstrancje, kielichy, relikwiarze, or-
naty. Z kolei za głównym ołtarzem wisi 
relikwiarz w kształcie krzyża jerozolim-
skiego, w którym znajdują się kamień 
z Góry Golgoty, ziemia z Ogrodu Oliw-
nego i ziemia spod Bazyliki Narodzenia 
Pana Jezusa. Relikwie te przywiózł z Zie-
mi Świętej ks. proboszcz Leon Krejcza, 
kapłan obdarzony wyjątkową żarliwo-
ścią, który pełnił duszpasterską posługę 
w Szaflarach przez 15 lat, a za swą szla-
chetność i gorliwość kapłańską został 
obdarzony przez papieża Jana Pawła II 
godnością Kapelana Domowego. 

W Szaflarach zawsze obecny był 
duch patriotyzmu. To on kazał miejsco-

95. Zaśnięcie Matki Boskiej – XIX-wieczne malowidło na drewnianych płazach

96. Fragment wejścia do zabytkowej chałupy Doruli

97. Wieża kościelna na tle wzgórza Ranisberg

98. Główna ulica Szaflar, po prawej dom 
Augustyna Suskiego

99. Pozostałości muru otaczającego dawny dwór
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wym kowalom - Maciejowi Łukaszczykowi z Szaflar 
i Bartłomiejowi Jarząbkowi z Bańskiej Niżnej wyko-
nać krzyż dla uczczenia pięćsetnej rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem. Krzyż został uroczyście poświęcony i 
osadzony na wzgórzu Ranisberg w 1914 roku. Dziś, 
odpowiednio oświetlony, widoczny jest w promieniu 
wielu kilometrów.

Tenże duch patriotyzmu kierował Augustynem 
Suskim kiedy podejmował nierówną walkę z okupan-
tem niemieckim w czasie II wojny światowej. Jako na-
czelnik Konfederacji Tatrzańskiej zginął w Auschwitz. 
Tego najwybitniejszego szaflarzanina upamiętnia po-
mnik w centrum wsi, jego imię nosi miejscowa szkoła 
(jej zalążki pochodzą już z końca XVI wieku, a najstarsze zapiski w istniejącej 
kronice szkoły – z 1875 roku), a na cmentarzu parafialnym znajduje się obelisk 
poświęcony Augustynowi Suskiemu i innym ofiarom II wojny światowej.

Niepowtarzalnym dziełem sztuki sakralnej jest 
obraz „Zaśnięcie Matki Boskiej” namalowany bez-
pośrednio na płazach w XIX-wiecznej chałupie Anny 
Doruli.

Mieszkańcami Szaflar są uznani twórcy. Józef Ca-
chro – rzeźbiarz w drewnie, w swoich pracach kon-
centruje się głównie na tematyce sakralnej, zwierzyny 
leśnej i zdobnictwa regionalnego. Jego prace można 
było podziwiać na kilkudziesięciu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w kraju i za granicą. Z kolei 
Marek Szala to twórca monumentalnych dzieł, autor 
m.in. ołtarza, przy którym mszę św. odprawiał Jan 
Paweł II w Zakopanem pod Wielką Krokwią. 101. Chrystus frasobliwy autorstwa 

Józefa Cachry

100. Św. Florian autorstwa Marka Szali

102. Zabytkowa brama do zabudowań podworskich 103. Tryptyk autorstwa Józefa Cachry
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Szaflary to miejsce sprzyjające 
ludziom podejmującym różnorodne 
inicjatywy. To tutaj nieprzerwanie od 
ponad 120 lat działa Ochotnicza Straż 
Pożarna, pracę na rzecz kultywowania 
tradycji góralskiej prowadzi Związek 
Podhalan, który swymi korzeniami sięga 
1926 roku, a upowszechnianiem sportu 
(obecnie tylko piłki nożnej) zajmuje się 
Ludowy Klub Sportowy liczący sobie 60 
lat. Innym centrum sportu w Szaflarach 
jest szkoła, skąd do rywalizacji wyrusza 
drużyna piłki ręcznej dziewcząt plasu-
jąca się w ścisłej czołówce Małopolski. 
Ważnym miejscem z punktu widzenia 
rekreacji jest również plac zabaw usy-
tuowany przy kościele.

Obecnie magnesem przyciągającym 
do Szaflar rzesze przyjezdnych są nie-
dawno otwarte Termy Podhalańskie. 
Świeżym leśnym powietrzem można 
odetchnąć w jednym z wielu komplek-
sów leśnych otaczających Szaflary. 
Fragment jednego z nich „Czerwonego 
Boru” objęty jest ochroną w ramach 
programu Natura 2000. Niewątpliwą 
atrakcją jest też coroczna „Parada Gaz-
dowska” – święto tych, którzy kochają 
konie i rywalizację z ich udziałem.

104. Szkoła im. Augustyna Suskiego w Szaflarach

105. Remiza OSP w Szaflarach

106. Zabytkowa pompa – świadectwo chlubnej przeszłości 
szaflarskiej straży

107. Nowy most znajdujący się w miejscu historycznego, 
zachowujący architekturę przełomu XIX/XX w. 

– prawdziwa ozdoba Szaflar

108.Linia kolejowa – obecna w Szaflarach od ponad 100 lat
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109. Rynek – historyczne centrum Szaflar 110. Pełen czaru Rynek nocną porą

111. Żywa szopka – jeden z wymiarów świąt  
Bożego Narodzenia

112. Zespół „Prawda” kontynuuje bogate tradycje  
teatralne Szaflar

113. „Szaflarzańska Watra” – ogień, który niesie radość 114. „Spotkania Ostatkowe” odbywają się  
przy suto zastawionych stołach

115. Parafialny kościół w Szaflarach – piękno i dostojeństwo 116. Szaflary – widoki obecne niemal na każdym kroku  
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ZASKALE

118. Widok na dostojny, dumny Giewont 119. Bogactwo potraw i smaków, 
czyli „Zoskalańskie Jodełko”

117. Kościół św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika w Zaskalu
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Zaskale to najbardziej wysunięta na 
północ miejscowość w Gminie Szaflary. 
Jej nazwa pochodzi od położenia za wa-
piennymi skałami. Przez wieś przebiega 
szlak turystyczny im. Kazimierza Prze-
rwy – Tetmajera prowadzący z Szaflar 
na szczyt Żeleźnicy (912 m n.p.m.) w 
paśmie Babiej Góry.

Najstarszą instytucją we wsi jest 
szkoła funkcjonująca nieprzerwanie od 
1894 roku. Z kolei parafia jest bardzo 
młoda. Projektantem wnętrza kościoła 
wybudowanego na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku jest 
Tadeusz Jędrysko, autor ołtarza, przy 
którym w 1979 roku w Nowym Targu 
odprawiał mszę św. Jan Paweł II.

Od wielu lat w ostatnią przedadwen-
tową sobotę miejscowa remiza OSP 
jest areną Gminnego Konkursu Potraw 
„Zaskalańskie Jodełko”, w którym swój 
kunszt kulinarny prezentują „gaździny” 
ze wszystkich wsi w gminie. Ze wzglę-
dów oczywistych konkurs cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem gości, 
którzy mogą degustować kilkaset ro-
dzajów potraw.

Najbardziej znanym mieszkańcem 
Zaskala był Bogdan Weron, poeta i po-
wieściopisarz, laureat wielu konkursów 
poetyckich o tematyce góralskiej i gwa-
rowej. Jego imię nosi Gminny Konkurs 
Recytatorsko – Gawędziarski odbywają-
cy się corocznie w Skrzypnem.

W Zaskalu mieści się Ośrodek Po-
mocy Społecznej „Smrek”, w którym 
kilkudziesięciu pensjonariuszy ma za-
pewnioną godną i spokojną starość.

120. Szkoła im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu

121. Remiza OSP w Zaskalu

122. Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

123. Miłośnik końskich zaprzęgów
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WYKAZ INSTYTUCJI  
W GMINIE SZAFLARY

Urząd Gminy w Szaflarach 
ul. Zakopiańska 18   

tel. centrala: 18 275 47 03, 
18 261 23 10, 

wójt: 18 275 47 40, 
fax: 18 275 49 77
www.szaflary.org

e-mail: ug.szaflary@wp.pl

Samodzielny Publiczny 
Gminny 

Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach

ul. Władysława Orkana 37c

tel./fax: 18 275 47 76 
e-mail: spgoz@interia.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Nowym Targu 

rewir Dzielnicowych 
w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18   

tel.: 18 275 47 23

Poczta Polska
Centrum Poczty Urząd 

Pocztowy 
ul. Władysława Orkana 

(budynek GS)

tel./fax: 18 275 47 20

Bank Spółdzielczy w Nowym 
Targu

filia w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18

tel./fax: 18 275 55 35
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Instytucje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze:

Gminna Biblioteka 
Publiczna

ul. Zakopiańska 18

filia w Maruszynie 
ul. Jana Pawła II 1

tel.: 18 275 54 37
18 275 55 51, wew. 30

Gminne Przedszkole 
w Szaflarach  

ul. Augustyna Suskiego 96

tel.: 18 275 47 77
e-mail: przedszkole.szaflary

@interia.pl
www.przedszkole.szaflary.pl

Niepubliczne Przedszkole
im. Aniołów Stróżów 

prowadzone przez Siostry 
Pasterzanki 

Szaflary, ul. Polna 7  

tel.: 18 275 49 43
e-mail: przedszkole.anielskie

@gmail.com

Zespół Szkoły Podstawowej  
im. Św. Kazimierza 

Jagiellończyka
i Gimnazjum  

w Bańskiej Niżnej 
ul. Papieska 141

tel./fax: 18 275 48 21 
e-mail: 22662446@pro.onet.pl

www.zspigbanskanizna.
republika.pl,

Zespół Szkoły Podstawowej
im. Św. Wojciecha

i Gimnazjum w Bańskiej 
Wyżnej 

ul. Szlak Papieski 64 

tel.: 18 275 48 98
e-mail: zspigbanskawyzna

@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Borze
ul. Jana Pawła II 44

tel./fax: 18 275 44 43
e-mail: szkolabor
@poczta.onet.pl

www.szkolabor.org
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Zespół Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego

i Gimnazjum 
w Maruszynie Dolnej

ul. Jana Pawła II 83

tel./fax: 18 275 48 28
e-mail: jkrol@poczta.onet.pl

www.maruszyna.org.pl

Zespół Szkoły Podstawowej
im. św. Stanisław Kostki

i Gimnazjum 
w Maruszynie Górnej

ul. Jana Pawła II 29

tel.: 18 275 62 27
e-mail: magor20
@poczta.onet.pl

www.maruszyna.pl

Zespół Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej

i Gimnazjum w Skrzypnem 
ul. Św. Jadwigi Królowej 128

tel./fax: 18 275 58 76
e-mail: szkolaskrzypne@wp.pl

www.skrzypne.
szkolnastrona.pl

Zespół Szkoły Podstawowej
im. Augustyna Suskiego

i Gimnazjum w Szaflarach
ul. Szkolna 6

tel./fax: 18 275 47 26
e-mail: suskia@poczta.onet.pl

www.szaflary.mtwnet.pl

Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zaskalu

im. Kardynała  
Karola Wojtyły

ul. Kardynała 
Karola Wojtyły 51

tel.: 18 275 55 05 
e.mail:zspig_zaskale

@pro.onet.pl
www.zspigzaskale.

szkolnastrona.pl

Rodzinny Dom Dziecka 
„Pokój i Dobro” 

prowadzony przez Siostry 
Pasterzanki

Szaflary, ulica Polna 7

tel.: 18 275 49 43
e-mail: pokojidobro

@interia.eu

Dom Pomocy Społecznej 
„Smrek” w Zaskalu 

(dla osób w podeszłym wieku)
ul. Kardynała Karola  

Wojtyły 136

tel./fax: 18 265 55 92
e-mail: dpssmrek 
@nowotarski.pl,

www.dpssmrek.nowotarski.pl
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Parafie, kościoły, zgromadzenia zakonne:

Parafia Miłosierdzia Bożego 
w Bańskiej Niżnej 

ul. Topory 18
tel.: 18 275 48 26

Parafia Matki Boskiej 
Fatimskiej

w Bańskiej Wyżnej 
ul. Szlak Papieski

tel.: 18 542 61 03

Parafia Przemienienia 
Pańskiego

w Maruszynie
ul. Jana Pawła II 4

tel.: 18 275 62 26,
e-mail: maruszyna
@parafia.info.pl

www.maruszyna.parafia.info.pl
Parafia Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy

w Skrzypnem 
ul. Św. Jadwigi Królowej 167

tel.: 18 275 58 66

Parafia św. Andrzeja Apostoła
w Szaflarach

ul. Kościelna 1

Kaplica św. Piotra i Pawła
w Borze 

ul. Kościelna

tel.: 18 275 55 67 
e-mail: owczarnia@diecezja.pl

www.owczarnia.diecezja.pl

Parafia Św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika    

w Zaskalu 
ul. Kościelna

tel.: 18 275 43 19

Zgromadzenie Sióstr 
Najświętszego Imienia Jezus 

w Szaflarach     
ul. Pod Górą 6

tel.: 18 275 47 53
e-mail: siostryszaflary@onet.eu

Zgromadzenie Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 

w Szaflarach 
ul. Polna 7

tel./fax: 18 275 49 43
e-mail: domszaflary@

pasterzanki.opoka.org.pl
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Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych:

OSP w Bańskiej Niżnej 
ul. Szlak Papieski 77

OSP w Bańskiej Wyżnej 
ul. Papieska 132

OSP w Bańskiej Wyżnej – 
Pitoniówce 

Bańska Niżna, os. Hodówka 57
OSP w Borze 

ul. Jana Pawła II 44A
OSP w Maruszynie
ul. Jana Pawła II 1 tel.: 18 275 60 07

OSP w Skrzypnem 
ul. Kościelna 4

OSP w Szaflarach
ul. Augustyna Suskiego 82 tel.: 18 275 47 98

OSP w Zaskalu 
ul. Kardynała Karola Wojtyły 67

Kluby sportowe:

Ludowy Klub Sportowy Szaflary
ul. Augustyna Suskiego 164B tel.: 18 275 45 90

Ludowy Klub Sportowy
„Skalni” Zaskale
boisko, ul. Skałka
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