
 

 

Ziemia Żywiecka i jej atrakcje. 

Wycieczka dwudniowa. 

Podczas tej wycieczki jej uczestnicy będą mieli możliwość poznania uroków i klimatu Żywca 

oraz okolic tej miejscowości jak również w drugim dniu miejscowości Bielsko Biała. Ziemie 

Żywiecka to przepiękne krajobrazy i lokalny folklor. Magiczne miasteczko z przepięknym 

Rynkiem i zabytkowym zespołem parkowym. 

Bielsko-Biała nie bez powodu nazywana jest Małym Wiedniem. Wszystko 

przez podobieństwo architektury do stolicy Austrii oraz bliskości gór i krajobrazów, 

którymi mogą zachwycać się turyści odwiedzający Beskidy. 

 

Odwiedzimy :  

ŻYWIEC - Muzeum Browarnictwa, przespacerujemy się po pięknym zabytkowym 

parku i oczywiście odwiedzimy malowniczy Rynek. Do tego jeszcze czas wolny na 

samodzielne błądzenie po małych malowniczych uliczkach lub też odwiedzenie muzeum. 

Pamiętajmy tez o lokalnych cukierniach z ich ciekawymi wyrobami o czym opowie pilot. 

Elektrownia szczytowo – pompowa Porąbka Żar. 

BIELSKO BIAŁA - Studio Filmów Rysunkowych, Starą Fabrykę – włókiennictwa. Do tego 

spacer po mieście z postaciami kreskówek. Czas wolny na indywidualne podziwianie 

magicznych miejsc lub też wizyta na Zamek książąt Sułkowskich, czy  Prywatnym 

Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta. Te dwa ostatnie elementy podlegają 

pod indywidualny tok zwiedzania w czasie wolnym. 

 

Żywiec. Wiele atrakcji Żywca znajduje się w jego centrum, a dokładniej przy i na Starówce. 

Tam też znajduje się Pałac Habsburgów (Nowy Zamek) oraz Stary Zamek, który mieści 

Muzeum Miejskie. W pobliżu tych obiektów piękny zabytkowy park. 

Elaktrownia szczytowo – pompowa Porąbka Żar. 

Zwiedzanie Elektrowni . 

https://podrozniczo.pl/beskidy-miejsca-ktore-warto-odwiedzic-w-gorach/


Elektrownia szczytowo- pompowa w Międzybrodziu Bialskim zlokalizowana jest na szczycie 

Góry Żar, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Beskidy i leżące u jej stóp jeziora: 

Międzybrodzkie i Żywieckie. To wyjątkowe miejsce w Polsce i niesamowita atrakcja dla 

młodszych i starszych turystów. 

Elektrownię można zwiedzać o każdej porze roku w grupach do 30 osób. W trakcie wycieczki 

goście zobaczą jak działa zakład, a przewodnik przytoczy szczegóły techniczne i podzieli się 

ciekawostkami. U podnóża Góry Żar znajduje się parking dla samochodów. Na szczyt i z 

powrotem dojechać można w kilka minut wygodną koleją linowo - terenową PKL. 

Znajduje się ona dosłownie wewnątrz oraz na powierzchni góry Żar. Owa góra ma ok. 850 m 

n.p.m., a jej wysokość względna wynosi ok. 400 m. Leży ona w Beskidzie Żywieckim, ok. 10 

km od centrum Żywca, nad Zbiornikiem Międzybrodzkim na rzece Sole. Jest to miejsce 

znane ze wspaniałych warunków do para lotniarstwa, lotniarstwa i szybownictwa. 

Elektrownia składa się z 3 najważniejszych części. Na szczycie góry znajduje się potężny 

zbiornik gromadzący wodę. Ma on 650 m długości oraz 250 m szerokości w najszerszym 

miejscu. Obwałowania maja ponad 30 m wysokości. Ma kształt deltoidu. Mieści on 2 310 000 

m³ wody, której maksymalna głębokość wynosi 28 m 

Drugim elementem elektrowni są 2 szyby wywiercone wewnątrz góry. Mają 4 metry średnicy 

i są pochylone pod katem 45o względem podłoża. Transportują one wodę do hali elektrowni, 

oraz gdy jest pompowana do zbiornika górnego. Elektrownia wyposażone jest 4 nowoczesne 

turbiny wykonane w Austrii. Każdy z 2 kanałów transportowych rozgałęzia się na 2 turbiny. 

Następnie woda przepływa przez 4 malutkie zawory, z których każdy waży 80 ton. Wszystkie 

turbiny dają moc 500 MW. Czas rozruchu elektrowni wynosi zaledwie 3 minuty. Pełnią one 

funkcje zarówno turbin jak i pomp.  

 

Browar Żywiec. 

Żywiec to miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, nad Jeziorem 

Żywieckim, do którego wpływają połączone blisko centrum miasta rzeki: Soła i Koszarawa.  

Żywiec ma ponad 700-letnią historię i kojarzone jest głównie z piwem. To tutaj Arcyksiążęcy 

Browar rozpoczął pracę w 1856 roku, warząc piwo nieprzerwanie do czasów obecnych. W 



roku 1852 położono kamień węgielny pod najstarszy budynek browaru, w którym obecnie 

znajduje się Piwiarnia Żywiecka.  

W 2006 roku, z okazji 150-lecia browaru zostało otwarte Muzeum Browaru Żywiec 

mieszczące się w dawnych piwnicach leżakowych browaru. Muzeum jest niewątpliwie jedną 

z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Dzięki m.in. 

ekspozycjom multimedialnym i specjalnym efektom, zwiedzanie połączone jest z podróżą w 

czasie, w trakcie której można poznać początki browaru, XIX-wieczną miejską uliczkę wraz 

galicyjską karczmą (w której zza lady przybyłych do biesiady zaprasza sam karczmarz) czy 

restaurację żywiecką z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, gdzie zwiedzający mogą 

zagrać w kręgle. Podczas oprowadzania mówione jest też sporo o produkcji piwa, jego roli w 

gospodarce oraz o samym browarze (puszczana jest nawet Kronika Filmowa z czasów  PRL). 

Po zwiedzaniu goście mają czas na degustację piwa i zakup pamiątek.  

Muzeum wchodzi w skład obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.  

Od początku istnienia browaru stawiano na jakość i nowoczesność, tak by sprostać wymaganiom 

najbardziej wymagających konsumentów. Dzięki temu w ciągu zaledwie 12 lat browar stał się 

największym producentem piwa w Galicji. Ciekawostką jest fakt, że browar posiadał własny tabor 

kolejowy dzięki któremu intensywnie rozwijał się eksport piwa. Również w późniejszych czasach 

jakość piw z Żywca była niezrównana, więc w latach 50. XX wieku to właśnie on został wybrany, 

by reprezentować kunszt polskich piwowarów na arenie międzynarodowej i to właśnie temu 

wydarzeniu zawdzięczamy pojawienie się tańczącej pary, którą wszyscy znamy z etykiet. 

 

 

 

Bielsko-Biała to urocze miasto położone u stóp Beskidów, łączące miejskie i górskie 

dobrodziejstwa w jedną spójną całość. Nie tylko malownicze usytuowanie, ale również 

http://www.polaneis.pl/rekord-polski
https://birofilia.org/historie/o-piwie-ktore-poplynelo-w-swiat.html


ciekawa XIX-wieczna architektura sprawiają, że jest to jedna z najpiękniejszych 

miejscowości w Polsce. 

Podwójna nazwa sugeruje, iż Bielsko-Biała powstała w wyniku połączenia dwóch odrębnych 

osad, i faktycznie, miasto o tej nazwie funkcjonuje dopiero od 1951 roku. Smaczku dodaje 

fakt, że mariaż zespolił miejscowości z odrębnych regionów: śląskie Bielsko oraz małopolską 

Białą, oddzielone od siebie graniczną rzeką Białą 

Studio Filmów Rysunkowych zostało utworzone w 1947 roku. Przez rok funkcjonowało 

najpierw w Katowicach, potem w Wiśle, by ostatecznie przenieść się do Bielska. Pierwotnie 

było ono stworzone z myślą o widzach dorosłych, z czasem jednak się to zmieniło i odbiorcą 

właściwym stali się najmłodsi. Do dziś SFR funkcjonuje z powodzeniem, będąc jednym z 

pięciu tego typu obiektów w Polsce. 

Zdecydowanie najpopularniejszą bajką, która powstała w bielskim Studiu, jest znany 

wszystkim „Bolek i Lolek” i „Reksio” (zresztą Reksio doczekał się swojego pomnika w 

Bielsku i do dziś można się z nim fotografować, kiedy pojedzie się zwiedzać miasto). 

  

Spacer po miescie w poszukiwaniu postaci z bajek oraz malowniczych uliczek i zakatków, 

których TU nie brakuje. 

 

Zamek książąt Sułkowskich 

To najstarszy zabytek na terenie dawnego Bielska. Znajduje się bardzo blisko Rynku i można 

zwiedzać jego wnętrza. Według legendy w miejscu, gdzie zamek się znajduje wcześniej 



swoją siedzibę mieli rozbójnicy, którzy zostali pokonani przez opolskiego księcia Kazimierza. 

To on wybudował na wzgórzu w tym miejscu dworek myśliwski. na jego miejscu, w XIV 

wieku powstał zamek. Jego fundatorem był książek cieszyński Przemysław I Noszak. 

Na przestrzeni lat zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Od 1752 roku 

roku był w rękach rodziny Sułkowskich. Wtedy także państwo bielskie zyskało miano 

księstwa. Obecny wygląd obiektu to efekt odbudowy po pożarach, a pochodzi z XIX wieku. 

Zamek pozostawał w rękach Sułkowskich do 1945 roku, a po II Wojnie Światowej przeszedł 

na własność państwa.  

 

Stara Fabryka 

Stara Fabryka to kolejny obiekt Muzeum Historycznego Bielska-Białej. Znajduje się on 

bardzo blisko wspomnianego przed chwilą zamku. Na dwóch piętrach znajduje się tam 

ekspozycja dotycząca bardzo ważnego dziedziny przemysły, która odegrała wielką rolę w 

rozwoju Bielska-Białej – włókiennictwa. 

Podobnie jak w przypadku zamku tak i Stara Fabryka otwarta jest od wtorku do niedzieli od 

9:00 do 16:00 (z wyjątkiem wtorków i osób (wtedy do 15:00). Bilet normalny kosztuje 12 zł, 

a ulgowy 7 zł. I znowu tak jak w zamku, tak i tutaj wtorki są dniem darmowego wstępu. 

Sam budynek, w którym muzeum się znajduje się muzeum jest ciekawy. W środku znajdują 

się trzy wystawy stałe. Pierwsza „Od włókiennictwa do małego fiata” prezentuje dzieje 

bielskiego przemysłu i przedstawia maszyny, które się tam znajdują. Druga – „Wilk, 

selfaktor, postrzygarka…” mówi o maszynach włókienniczych wykorzystywanych w 

zakładach w Bielsku-Białej. Oprócz urządzeń służących do produkcji tkanin (głównie 

wełnianych), znajdziecie tam także urządzenia do produkcji kapeluszy! Maszyny są ciekawe, 

ale myślę, że wymagane jest chociaż niewielkie zainteresowanie tematem. Dla dzieci może 

być to temat nie łatwy do zaangażowania się w pełni.  



 

Opcjonalnie  - Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta (ul. Pankiewicza 

1). Prowadzi je Tadeusz Modrzejewski, który od ponad ćwierćwiecza ręcznie przepisuje i 

ilustruje dzieła Reymonta. To swoisty hołd pana Tadeusza dla słynnego pisarza. Trzeba 

podkreślić, że Modrzejewski wyremontował i urządził wystawę z własnych pieniędzy, chętnie 

zaprasza do muzeum i opowiada o swojej pasji, nie żądając przy tym pieniędzy. Dla 

chętnych znajdzie się słoik, w którym można zostawić kilka złotych. I ja bardzo zachęcam do 

wspierania pana Tadeusza, który oczywiście klepie artystyczną biedę i ciągnie to swoje 

muzeum tylko dzięki datkom. Prawdziwy pasjonat, a może wariat? Na pewno człowiek wart 

poznania. 

Opcjonalnie można uzupełnić program o dodatkowy element. 

Popływaj po jeziorze Żywieckim 

Jedną z popularniejszych atrakcji w Żywcu jest Jezioro Żywieckie. Nic dziwnego że jest 

popularne, ponieważ kiedy dodałam relację na Instagramie, dostałam pełno wiadomości w 

stylu: jezioro jest przepiękne, że nie wygląda w ogóle jak w Polsce. To wszystko oczywiście 

prawda bo jezioro Żywieckie jest naprawdę zjawiskowe: otoczone górami wygląda naprawdę 

malowniczo, a jezior otoczonych górami w naszym kraju nie ma zbyt wielu. Co 

najważniejsze, nie jest jeszcze tak popularne wśród turystów jak Morskie Oko czy inne 

popularne miejsce w Tatrach. 



 

 

W taki sposób staraliśmy się zaprezentować walory programowe tej propozycji trasy 

wycieczkowej. Mamy nadzieję, że realne odwiedziny opisanych miejsc będą jeszcze 

bogatsze w ciekawe wrażenia i moc doznań estetycznych. Dwa miasta z ciekawymi 

klimatami w zdecydowanie różnym charakterze zabudowy i klimacie, ale przez to 

bogate w różnorodność przekazu. 


