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 Czym jest fotografia krajoznawcza i co ją różni od fotografii artystycznej? Jakie cechy powinna posiadać dobrze wykonana fotografia krajoznawcza? To pytania, 
które bardzo często nurtują fotografujących przyrodę, krajobrazy i architekturę. Odpowiedzi na te pytania nie są proste. Można by było napisać książkę na ten temat. 

 Mój znajomy, fotograf zajmujący się fotografią zawodowo, ma w tym aspekcie bardzo ciekawą teorię. Teorię, która dotyczy w zasadzie wszystkich rodzajów 
fotografii. Twierdzi on bowiem, że fotografia powinna być jak kobieta. Powinna posiadać trzy cechy – być piękna, mądra i naturalna. 

 Fotografia „piękna” – to chyba najważniejsza cecha fotografii. Aby wykonane przez nas zdjęcie zachwycało, to musi mieć to „coś” w sobie. Musi być przede 
wszystkim dobrze skadrowane – bo to przecież podstawa w każdej fotografii, np. zgodnie z zasadą trójpodziału lub złotego podziału, bądź też zgodnie z ciągiem 
Fibonacciego. Niektórzy uważają, że fotografia może być niedoświetlona lub prześwietlona, a nawet nieostra, ale zawsze musi być dobrze skadrowana. Dobry kadr  
to podstawa pięknej fotografii. Przy pięknie fotografii nie można zapomnieć o światłach i cieniach. To te dwa elementy tak naprawdę tworzą obraz oraz jego szczegóły. 
Bez światła i cieni nie byłoby możliwe wykonanie zdjęcia. 

 Fotografia „mądra” – odnosi się do treści obiektu fotografowanego. Ten element jest bardzo ważny zwłaszcza w fotografii krajoznawczej. Czasami jest to pejzaż, 
czasami element przyrody, np. fauna lub flora. Bywają też fotografie przedstawiające obiekty architektoniczne. Informacja zawarta na fotografii powinna być dla nas 
zawsze źródłem informacji. Powinna nam mówić, jak wygląda pewien fragment naszej ziemskiej planety. Czasami przedstawia coś bardzo odkrywczego, a czasami jest 
dla nas obrazem znanym już wcześniej naszym oczom. Zawsze jednak treść fotografii zawiera obraz zastępujący niejednokrotnie tysiące słów opisu. Czym fotografia 
ciekawsza, tym bardziej „mądra”, a zarazem trudniejsza do szczegółowego opisania słowem.

 Wreszcie fotografia „naturalna” – bez modyfikacji oraz sztucznych przeróbek. To również ważny element fotografii. Oczywiście, jak w życiu, lekki makijaż  
w niczym nie przeszkadza, a nawet czasami jest wskazany. Bardziej doświadczeni fotografujący wiedzą, że obiektyw aparatu i matryca, czy też analogowa błona 
filmowa, inaczej rejestruje rzeczywistość niż to ujmuje oko ludzkie i przetwarza mózg. Używanie filtrów lub lekkich przeróbek w programach graficznych jest niczym 
innym jak przetworzeniem obrazu podobnym do procesu, który dokonuje się w ludzkim mózgu. Takie lekkie przetworzenie jest więc dopuszczalne, ale z umiarem. 
Nie dopuszczalne są za to, zwłaszcza w fotografii krajoznawczej, sztuczne „dokładania” czegoś, czego nie ma w naturze. Pięknej fotografii nie jest potrzebna „operacja 
plastyczna”. 

 Oczywiście są jeszcze inne elementy wpływające na piękno fotografii. Dobrze by było, aby fotografia była miła dla oka i pozytywnie nastawiała do działania.  
Tak jak kobieta, również fotografia powinna działać kojąco i uspokajająco dla odbiorcy jej treści. 

 Twórcy albumu, który trzymasz w ręce, kierowali się właśnie zasadami, o których powyżej wspominam. Fotografie zawarte w albumie przedstawiają widoki 
Beskidów pięknych i nie zawsze przez przeciętnego człowieka tak dostrzeganych. W albumie nie brakuje zdjęć trudnych do wykonania, które powstały w wyniku 
wędrówek górskich w ciężkich warunkach pogodowych, a czasami i w porze nocnej. Aby fotografie były piękne i posiadały namiastkę artyzmu w wielu przypadkach 
powstawały poprzez wyczekiwanie na odpowiedni moment, który zazwyczaj trwał chwilę i szybko znikał. Zbiór tak powstałych magicznych zdjęć tworzy ten album. 
Dlatego nadano mu tytuł „Magia Beskidów”. 

Zapraszam do spokojnego obejrzenia 
Grzegorz Szczepaniak 

Przewodnik Beskidzki, Instruktor Fotografii PTTK

Panorama w kierunku Tatr spod Krawcowego Wierchu, październik 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak



W dolinie Twardorzeczki,  
październik 2015, 

autor: Szymon Rochowiak

Beskid Śląski

Najbardziej wysunięte na zachód pasmo Karpat w Polsce to Beskid Śląski. 
Leżący między Cieszynem i Jabłonkowem na zachodzie, od wschodu ograniczony 
jest doliną Soły, aż po Żywiec. Północna część Beskidu Śląskiego sięga Bramy 
Wilkowickiej i Pogórza Śląskiego.

To bardzo wyjątkowe pasmo beskidzkie, w którym można wyodrębnić kilka 
odrębnych krain pod względem kulturowym, jak i krajobrazowym. Najciekawszą 
w tym kontekście częścią Beskidu Śląskiego jest niewątpliwie Trójwieś Beskidzka 
tworzona przez Istebną, Koniaków i Jaworzynkę. Obszar ten poprzez swoje 
ukształtowanie terenu i położenie z dala od ośrodków przemysłowych stanowi 
enklawę nie tylko w kwestiach kulturowych. Również i krajobraz tej części posiada 
własny charakter i zawsze nasyconą pięknem przyrodę, soczystą i urodzajną 
roślinność. Tu, za Baranią Górą, w dorzeczu Olzy, Czadeczki i Krężelki, zawsze 
można doznać kojącego spokoju w prawie naturalnym otoczeniu, do którego  
to wielki przemysł nigdy nie dotarł.

Jakże inny charakter posiadają tereny leżące po drugiej stronie Baraniej 
Góry, w dorzeczu rzeki Wisły, Żylicy i Białej. W tej części Beskidu Śląskiego,  
już od połowy XIX wieku, wielki przemysł rozwijał się bardzo intensywnie.  
To wywarło wielki wpływ na krajobraz oraz florę i faunę północnej części tego 
mikroregionu. Tutaj góry są bardziej zagospodarowane, co można zaobserwować 
na stokach wokół Szczyrku, Ustronia, Brennej, czy też nad miastem Bielsko-Biała. 
Turystyka i narciarstwo są tam bardzo popularne.

Wschodnia część Beskidu Śląskiego, leżąca w dorzeczu Soły - pomiędzy 
Przełęczą Zwardońską, wschodnimi stokami Baraniej Góry i Skrzycznego a Bramą 
Wilkowicką - to kraina umiarkowanie zagospodarowana i zurbanizowana. Swoim 
krajobrazem bardzo przypomina leżący po drugiej stronie brzegów Soły, Beskid 
Żywiecki. Z tej części Beskidu Śląskiego możemy podziwiać wspaniałe panoramy 
w kierunku wschodnim. Stąd możemy dostrzec Pilsko, Babią Górę, a dalej nawet  
i Tatry w blaskach wschodzącego słońca.
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Skrzyczne – widok w kierunku Babiej Góry, styczeń 2019, autor: Piotr Dziki



- 7 -

Widok na Skrzyczne, 
styczeń 2017,  

autor:  
Krzysztof Haase

Kościelec,  
styczeń 2013,  

autor:  
Piotr Dziki
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Skrzyczne o zachodzie słońca, luty 2019, autor: Wiesław Pasko
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Cieszynianka wiosenna pod Matyską, 
kwiecień 2019, 

 autor: Stanisław Dziedzic

Zawilec gajowy w Zadnim Gaju,  
kwiecień 2019, 

autor: Piotr Dziki
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Panorama spod Schroniska PTTK na Stożku, kwiecień 2019, autor: Piotr Parcia
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Widok na Stożek, kwiecień 2019, autor: Piotr Parcia
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Skrzyczne po burzy, kwiecień 2019, autor: Sebastian Słapa
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Wiosenny widok na Skrzyczne, maj 2018, autor: Sebastian Słapa
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Kościelec, maj 2018, autor: Izabela Lejawka
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Wypas owiec na Ochodzitej, czerwiec 2014, autor: Krzysztof Haase



- 16 -

Przekwitły podbiał pospolity na zboczach Skrzycznego, lipiec 2016, autor: Szymon Rochowiak
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Magurka Wiślańska, wrzesień 2018, autor: Szymon Rochowiak
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Czerwony księżyc z Ochodzitej, wrzesień 2016, autor: Krzysztof Haase
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Malinowska Skała, październik 2018, autor: Szymon Rochowiak
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Widok na Baranią Górę z Malinowskiej Skały, listopad 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak

Na grzbiecie Skrzycznego,  
październik 2018,  

autor: Szymon Rochowiak
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Paproć pod Glinnem,  
listopad 2018, 
autor: Grzegorz Szczepaniak

Na grzbiecie Skrzycznego,  
październik 2018,  

autor: Szymon Rochowiak
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Hala Radziechowska, listopad 2018, autor: Jan Garncarczyk
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Widok z Hali Radziechowskiej na Babią Górę, listopad 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Dolina Zimnika, listopad 2018, autor: Szymon Rochowiak
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Skrzyczne, listopad 2018, autor: Szymon Rochowiak
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Pod Czantorią, grudzień 2016, autor: Piotr Parcia
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Krajobraz z wieży widokowej na Czantorii, grudzień 2016, autor: Piotr Parcia
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Barania Góra, grudzień 2018, autor: Stanisław Dziedzic
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Zima na Baraniej Górze, grudzień 2018, autor: Stanisław Dziedzic



Beskid Żywiecki, zwany też Beskidem Wysokim, to zapewne najpiękniejsza część 
Beskidów Zachodnich. W tym paśmie jest tak wielkie nagromadzenie imponujących 
i malowniczych szczytów oraz widokowych polan, że żadna inna część Beskidów nie 
może równać się pod tym względem. W Beskidzie Żywieckim możemy podziwiać 
przepiękne krajobrazy z Wielkiej Raczy, Wielkiej i Małej Rycerzowej, Lipowskiej, 
Rysianki i Romanki. Panorama z drugiego co do wielkości w tym paśmie szczytu 
Pilska na Babią Górę i okalające pasma Beskidów oraz Tatry jest tu wyjątkowa. 
Mogą się z nią równać tylko panoramy z Pasma Babiogórskiego. Na Pilsku można 
już dostrzec piętrowy układ roślinności z reglem dolnym, reglem górnym oraz 
piętrem kosodrzewiny. To bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym  
i turystycznym obszar. 

We wschodniej części tego Beskidu rozpościera się kulminująca nad Orawą  
i Podhalem - Babia Góra, którą uznać można za perłę Beskidów Zachodnich. Babia 
Góra zwana jest też Królową Beskidów, czy też Matką Niepogód, ma w sobie bardzo 
dużo grozy, ale i piękna zarazem. 

Obszar babiogórski w większości znajduje się od połowy XX stulecia w granicach 
Babiogórskiego Parku Narodowego. To wyjątkowo malownicze i obfitujące  
w atrakcyjne panoramy i widoki miejsce. Nie dziwi więc fakt, że wyprawy  
na Babią Górę i podziwianie z niej pierwszych blasków wschodzącego słońca 
oraz porannych mórz mgieł, odbywały się już u schyłku XIX stulecia. Turystów 
górskich w lasy babiogórskie dodatkowo przyciąga ich piękna fauna i flora. Tutaj 
można znaleźć fragmenty dolnoreglowej Puszczy Karpackiej, która zachowała swój 
pierwotny charakter. Wędrowanie babiogórskimi „chodnikami” stało się tak modne,  
że w okolicy jej szczytu powstały dwa pierwsze schroniska Beskidu Żywieckiego. 
W 1905 roku powstało schronisko szczytowe bielskiej sekcji Beskidenverein,  
w miejscu zwanym Głodna Woda, a w 1906 roku Oddział Babiogórski Towarzystwa 
Tatrzańskiego oddał do użytku turystów schronisko na Markowych Szczawinach. 

W Beskidzie Żywieckim nie brakuje miejsc do uprawiania sportów zimowych, 
a dobrze zorganizowane zagospodarowanie turystyczne sprawiło, że każdy 
uprawiający turystykę letnią czy zimową znajdzie tu coś dla siebie. Chodząc  
po szlakach Beskidu Żywieckiego nie sposób nie dostrzec jego piękna i imponującego, 
magicznego majestatu.

Beskid Żywiecki

Panorama z Pilska z widokiem na Babią Górę,  
sierpień 2016, 

autor: Krzysztof Haase
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Mała Rycerzowa, styczeń 2019, autor:  Piotr Dziki
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Bacówka PTTK  
na Hali Rycerzowej,  

styczeń 2019,   
autor:  

Grzegorz Szczepaniak

Rysianka,  
styczeń  2016,   

autor:  
Szymon Rochowiak
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Schronisko PTTK na Hali Miziowej, styczeń 2019, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Na Pilsku, styczeń 2019, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Wschód słońca na Hali Rysiance, styczeń 2018, autor: Krzysztof Haase
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Pod Małą Rycerzową,  
styczeń 2019,   

autor:  
Grzegorz Szczepaniak

Na Hali Rycerzowej zimą,  
styczeń 2019,   

autor:  
Grzegorz Szczepaniak
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Bacówka pasterska na Małej Rycerzowej, luty 2017, autor: Krzysztof Haase
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Babiogórski pejzaż, luty 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Babia Góra,  
luty 2019,   
autor:  
Jan Garncarczyk

Na grzbiecie Babiej Góry,  
luty 2019,  
autor:  
Grzegorz Szczepaniak
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Zimowe Pilsko, w głębi Tatry, luty 2018, autor: Szymon Rochowiak
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Widok z Diablaka na Cyl, luty 2019, autor: Jan Garncarczyk
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Na południowych stokach Babiej Góry, luty 2018, autor: Szymon Rochowiak
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Babia Góra w zamieci śnieżnej, luty 2019, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Księżycowy krajobraz babiogórski, luty 2019, autor: Krzysztof Haase
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Babiogórski pejzaż,  
luty 2019,   
autor:  
Grzegorz Szczepaniak

Zima na szczycie Diablaka,  
luty 2019,  
autor:  
Jan Garncarczyk
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Babia Góra, luty 2019, autor: Wiesław Pasko
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Babiogórskie drapieżniki, luty 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu, marzec 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak



- 50 -

Babia Góra od strony zachodniej, 
marzec 2015, 
autor: Krzysztof Haase
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Krokusy na Hali Górowej, 
kwiecień 2018, 

autor: Piotr Dziki

Salamandra pod Romanką, 
kwiecień 2018 

autor: Grzegorz Szczepaniak
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Na Diablaku, maj 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Sasanki alpejskie pod Diablakiem, maj 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Sokolica widziana z Kępy, maj 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak



- 55 -

Hala Rycerzowa w wiosennych barwach, czerwiec 2014, autor: Piotr Dziki
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Babia Góra – cień wielkiej góry na Orawę, maj 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Sasanki na Babiej Górze, 
maj 2018, 

autor:  
Grzegorz Szczepaniak

Na szlaku pod Pilskiem, 
maj 2018 

autor:  
Grzegorz Szczepaniak
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Hala Boracza, kwiecień 2017, autor: Krzysztof Haase
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Kaczeńce na Hali Miziowej, maj 2019, autor: Piotr Parcia
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Sasanki na Diablaku,  
czerwiec 2019, 
autor:  
Grzegorz Szczepaniak

Rosiczka okrągłolistna pod Grojcem, 
lipiec 2018, 
autor:  
Piotr Dziki
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Hala Rycerzowa przed wschodem słońca, lipiec 2016, autor: Krzysztof Haase
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Nad potokiem w Korbielowie, październik 2015, autor: Szymon Rochowiak
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Pilsko o zachodzie słońca, lipiec 2017, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Huba w Babiogórskim 
Parku Narodowym, 
wrzesień 2019,   
autor:  
Grzegorz Szczepaniak

Niebielistka trwała  
na Hali Cebulowej,  
lipiec 2017,   
autor:  
Piotr Dziki
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Widok ze stoków Abrahamowa na Prusów, wrzesień 2018, autor: Krzysztof Haase
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Świt na Małej Rycerzowej, czerwiec 2016, autor: Krzysztof Haase
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Bendoszka Wielka, lipiec 2018, autor: Krzysztof Haase
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W drodze na Królową Beskidów, sierpień 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Sasanki alpejskie  
pod Babią Górą 
czerwiec 2018, 

autor:  
Grzegorz Szczepaniak

Rusałka pokrzywnik 
w Babiogórskim Parku 

Narodowym 
wrzesień 2018 

autor:  
Grzegorz Szczepaniak
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Na Diablaku, wrzesień 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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W drodze na Babią Górę, wrzesień 2018, autor: Jan Garncarczyk
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Kotlina Żywiecka z Abrahamowa, październik 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Przełęcz Przegibek, październik 2018, autor: Krzysztof Haase
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Hala Raczańska, październik 2018, autor: Szymon Rochowiak



Jest najniższym ze wszystkich pasm polskich Beskidów. Leżący między 
Bramą Wilkowicką a doliną Skawy, dzieli się na dwie części – wschodnią  
i zachodnią, które rozdziela przełom Soły. Ukształtowaniem terenu, wysokością 
oraz klimatem i krajobrazem obie części są do siebie bardzo zbliżone. Beskid 
Mały charakteryzują bardzo strome stoki z przepięknymi i długimi grzbietami 
górskimi, z których rozpościerają się urokliwe panoramy. 

W Beskidzie Małym, w odróżnieniu od innych części przyległych Beskidów, 
przeważają lasy bukowe tworzące wyjątkowy nastrój, a jesienią sprawiające,  
że grzbiety tego beskidzkiego pasma „płoną” barwami żółto - czerwonymi.  
Ten Beskid to również wspaniałe jaskinie, potoki i jeziora, występujące zwłaszcza 
w dolinie Soły. Wszystko to sprawia, że jest on coraz bardziej atrakcyjny  
do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Tutaj też znad brzegów Soły 
możemy podziwiać wspaniałe wschody i zachody słońca odbijającego się  
w tafli wód Jeziora Żywieckiego, czy też Międzybrodzkiego. 

Niezbyt bogate zagospodarowanie turystyczne na grzbietach Beskidu 
Małego sprawia, że póki co szlaki tego pasma nie są mocno zadeptane i są  
w nim miejsca, w których można doznać wyjątkowego spokoju, zapominając 
o cywilizacji znajdującej się 400-500 metrów poniże.

Beskid Mały

Jezioro Międzybrodzkie, lipiec 2018, 
autor: Tadeusz Kliś
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Potrójna, styczeń 2016, autor: Krzysztof Haase
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Grota Komonieckiego, styczeń 2014, autor: Izabela Lejawka
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Poranek na Żarze, styczeń 2007, autor: Tadeusz Kliś
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Kamieniołom w Kozach,  
kwiecień 2019, 
autor:  
Krzysztof Haase
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Poranne UFO nad Jaworzyną, luty 2018, autor: Tadeusz Kliś
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Jezioro Żywieckie, kwiecień 2018, autor: Krzysztof Haase
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Widok z Góry Żar, maj 2019, autor: Renata Zięba
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Cumuls nad Beskidem Małym 
maj 2018, 

autor:  
Tadeusz Kliś

Ropuchy w okresie godowym, 
Porąbka 

kwiecień 2019 
autor:  

Piotr Parcia
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Panorama z Żaru,  
maj 2017,   

autor:  
Krzysztof Haase
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Kiczera - widok na Żar, maj2019, autor: Krzysztof Haase
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Jezioro Międzybrodzkie, maj 2019, autor: Krzysztof Haase
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Biwak na  Kiczerze, sierpień 2017, autor: Krzysztof Haase
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Kamieniołom w Kozach, maj 2016, autor: Piotr Dziki
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W przystani nad Jeziorem Żywieckim, lipiec 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Nad Jeziorem Żywieckim 
sierpień 2018,   
autor:  
Grzegorz Szczepaniak
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Żaglówka na Jeziorze 
Międzybrodzkim 

lipiec 2009,   
autor:  

Tadeusz Kliś



- 95 -

Morze mgieł, widok z Kiczery, sierpień 2018, autor: Krzysztof Haase
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Łysina, październik 2018, autor: Wiesław Pasko



- 97 -

Polana pod Jaworzyną, październik 2015, autor: Krzysztof Haase



- 98 -

Żar, październik 2014, autor: Krzysztof Haase
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Widok z Kiczery na Micherdę, październik 2013, autor: Krzysztof Haase
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Jezioro Międzybrodzkie - widok na Żar, listopad 2017, autor: Krzysztof Haase
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Schronisko PTTK Leskowiec, listopad 2017, autor: Sebastian Słapa
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Kiczera - widok na Żar, listopad 2017, autor: Izabela Lejawka
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Drzewa nad Jeziorem Międzybrodzkim, grudzień 2007, autor: Tadeusz Kliś



Beskid Makowski, zwany też Beskidem Średnim, to chyba 
najbardziej zapomniany przez turystów fragment Beskidów Zachodnich. 
Pasmo to wstrzeliło się klinem pomiędzy Beskid Mały a Beskid 
Żywiecki. Na zachodzie stoki góry Łyski graniczą z Kotliną Żywiecką. 
Niejasny podział geograficzny sprawia, że dokładne granice tego 
pasma na południu są różnie zaznaczane na mapach i przewodnikach. 
Według oficjalnych danych najwyższym szczytem tego pasma jest 
Mędralowa 1169 m n.p.m., zwana też Wielkim Jałowcem, leżąca 
w Paśmie Przedbabiogórskim. Od wschodu pasmo to sięga aż po 
Myślenice i graniczy z doliną Raby. 

W Beskidzie Makowskim znajdziemy wiele wspólnych elementów 
charakterystycznych dla ościennych pasm Beskidu Małego i Beskidu 
Żywieckiego. Tutaj na łąkach i polanach leżących bardzo często 
pomiędzy szczytami tego Beskidu, znajdziemy tą samą roślinność,  
co w okalających pasmach. Nie brak tu nastrojowych bukowych 
lasów, kwitnącej wiosną roślinności łąkowej oraz wielokolorowych 
traw, krzewów i drzew jesienią. Dużo tutaj też wspaniałych panoram, 
w tym wyjątkowe panoramy na południe, gdzie często na pierwszym 
planie góruje Królowa Beskidów – Babia Góra.

Beskid Makowski

Czeretniki - panorama na pasmo babiogórskie, kwiecień 2019, 
autor: Krzysztof Haase
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Krzyż na Ostrym Groniu, kwiecień 2017, autor: Krzysztof Haase
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Na Ostrym Groniu, kwiecień 2017, autor: Krzysztof Haase
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Panorama z Ostrego Gronia, kwiecień 2017, autor: Krzysztof Haase
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Panorama z Czeretników na Pilsko i Romankę, kwiecień 2019, autor: Krzysztof Haase
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Pięciornik drobnokwiatowy na Janikowej Grapie, kwiecień 2019, autor: Stanisław Dziedzic
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Świt na Łysce, lipiec 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Zachód słońca w Żywcu Kocurowie, lipiec 2018, autor: Grzegorz Szczepaniak
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Na Hali Mędralowej, październik 2016, autor: Krzysztof Haase
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Jesień na Hali Mędralowej, październik 2019, autor: Grzegorz Szczepaniak
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