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Od prawie trzech wieków Karkonosze przyciągają górskich wędrowców, niegdyś poszukiwaczy  
podziemnych skarbów, a dzisiaj ludzi ciekawych świata. Góry te oglądane od strony Kotliny Jelenio-
górskiej robią wrażenie ogromnych, dlatego dawniej nadano im miano Gór Olbrzymich. W Karko-
noszach, u podnóża góry Śnieżki (1602 m), powstała pasterska osada, która z czasem rozrosła się  
do małej miejscowości, by w 1960 roku uzyskać prawa miejskie.

Miasto jest obecnie popularnym kurortem górskim, powszechnie znanym pod nazwą Karpacz.  
Południową granicę administracyjną miejscowości stanowi granica państwowa Rzeczpospolita Polska 
– Republika Czeska na odcinku: Smogornia (1489 m) – Kowarski Grzbiet, przełęcz Okraj (1050 m), 
biegnącą przez Równię pod Śnieżką, Śnieżkę (1602 m), Czarną Kopę (1407 m) i Kowarski Grzbiet. 
Na zachodzie granica przebiega za szczytem Smogorni w dół przez Białe Skały i Słup, doliną Myi 
w kierunku Borowic. Na północy granicę wyznacza poziomica 700 m z niewielkimi odchyleniami, 
biegnąca koło Borowic na Czoło (869 m), dalej przez Strzelec (755 m), a stamtąd w stronę Brzezi  
i w górę doliną Łomniczki, południowym podnóżem Księżej Góry (628 m) w kierunku Ściegien.  
Na wschodzie Karpacz graniczy z Kowarami. Główny przebieg granicy wyznacza potok Malina, płyną-
cy przez Budniki, który wypływa spod Czoła (1266 m) w Kowarskim Grzbiecie. 

Powierzchnia Karpacza wynosi prawie 40 kilometrów kwadratowych. W granicach miasta leżą: 
centrum stanowiące właściwy Karpacz położone pomiędzy dolinami Łomnicy i Łomniczki, Wil-
cza Poręba rozłożona między dolinami Łomniczki i Płomicy, Osiedle między doliną Płomicy  
i Skałki, Karpacz Górny położony w dolinie Budniczej Strugi i na stoku Czarnej Góry oraz Płócz-
ki (Zarzecze) rozłożone po obu stronach doliny Dzikiego Potoku. Granicę administracyjną mia-
sta w dolnej jego części stanowią Brzezie (487 m), a w górnej – Przełęcz Bierutowicka (820 m). 
Długość miasta wzdłuż drogi jezdnej wynosi 7,5 kilometra. Najwyżej położonym obiektem na tere-
nie miasta w zwartej zabudowie jest kościół Wang (885 m), a w granicach administracyjnych miasta  
obserwatorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na Śnieżce (1602 m).

Karpacz i jego okolice posiadają dogodne warunki do uprawiania turystyki dzięki doskonałym warun-
kom naturalnym i odpowiedniemu zagospodarowaniu turystycznemu. Różnorodność posiadanych 
walorów krajoznawczych, wypoczynkowych i ich przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego  
czyni z Karpacza i okolic ważny ośrodek turystyczny w Polsce. Sezon turystyczny trwa tu praktycznie 
przez cały rok. Dzięki sprzyjającym warunkom naturalnym sezon zimowy jest tu równie atrakcyjny 
jak letni. Ruch turystyczny wzmaga się w okresie ferii zimowych i w miesiącach letnich oraz w dniach 
wolnych od pracy (weekendy oraz dni świąteczne). Karpacz oferuje największą pod względem ilościo-
wym bazę turystyczną i wczasową na opisywanym terenie, dlatego zyskał miano stolicy Karkonoszy.
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Wyjątkowo piękne położenie Karpacza, z jego interesującą pod względem architektonicznym  
zabudową drewnianych domów i pensjonatów z przełomu XIX /XX wieku, przyczyniają się do 
jego atrakcyjności. Większość zabytkowych obiektów położona jest przy lub w pobliżu głównej ulicy  
w mieście – Konstytucji 3 Maja, której część przeznaczono na miejski deptak, wyłączając ją z ruchu 
samochodowego. A przedłużeniem tej ulicy w Karpaczu Górnym jest ulica Karkonoska. Przy obu tych 
ulicach koncentruje się ruch i życie w mieście. Stanowią one długi kompleks handlowo-usługowy. 

W ostatnich latach wybudowano w Karpaczu wiele nowych hoteli, pensjonatów i apartamentów,  
które zmieniły architekturę miasta. Przykładem jest między innymi wybudowany w Karpaczu  
Górnym jeden z największych hoteli w Polsce. Miasto zmienia się, bowiem i wymagania przyjeżdża-
jących turystów ulegają zmianie. Goście poszukują nowoczesnych obiektów hotelarskich o coraz  
wyższych standardach, które mają zaspokajać ich oczekiwania.

Główną turystyczną atrakcją Karpacza są Karkonosze i ich najwyższy szczyt Śnieżka (1602 m). A także 
pięknie położone schroniska: Samotnia, Strzecha Akademicka, Pod Śnieżką i inne. Poza nimi  
sprowadzony z Norwegii słynny kościół Wang z XII w., Muzeum Sportu i Turystyki z cenną kolekcją 
medali z zimowych igrzysk olimpijskich i pamiątkami wybitnych polskich olimpijczyków oraz unikal-
nymi eksponatami z historii turystyki i sportów zimowych w Karkonoszach.  Nowe atrakcje w mieście 
to: Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego, Karkonoskie Tajemnice, Multi-
medialne Muzeum Karkonoszy, Park Bajek, Western City, czy też rynny zjazdowe na stoku Kolorowa 
oraz wiele innych. Doskonała baza hotelarska i restauracyjna, a także rozwinięta sieć komunikacyjna 
sprawia, iż turyści z kraju i zagranicy przyjeżdżają do Karpacza przez cały rok.

Album, który trzymają Państwo w dłoniach, został przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Karpacz. Jego autorem jest Zbigniew Kulik, fotografik z Karpacza, który jest 
także twórcą historycznego już albumu Karpacz – Krummhübel (2013). Wydawnictwo to przedstawia 
wyjątkowo urokliwy wizerunek miasta i jego najbliższych okolic dokumentowanych o różnych porach 
roku. Pokazuje obiekty, budowle i zabytki oraz atrakcje turystyczne na tle wspaniałego krajobrazu 
karkonoskiego. Jego wydawca – Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, instytucja kultury Samorzą-
du Województwa Dolnośląskiego – włącza się w ten sposób w obchodzony jubileusz.
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Widok na Karpacz Górny i Karkonosze

Widok z Czoła – skały Wieżyce (874 m) na Karkonosze ze 
szczytem Śnieżki (1602 m)







6

Karpacz Górny z widokiem na Kowarski Grzbiet Dziki Wodospad na Łomnicy

Kościół Wang (885 m) w Karpaczu Górnym umiejscowio-
ny przy drodze prowadzącej na Śnieżkę
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Cmentarzyk obok kościoła Wang miejscem pochówku dwóch wybitnych twórców kultury polskiej: Henryka Tomaszew-
skiego(1919-2001) i Tadeusza Różewicza (1921-2014)

Wnętrze kościoła Wang z bogatą ornamentyką i oryginalnym wyposażeniem z XII/XIII wieku z Norwegii 
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Widok na Karpacz Górny zimą

„Gołębiewski”, jeden z 
największych hoteli  
w Polsce

    Hotel „Tarasy Wang”
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Stacja narciarska 
Winterpol Biały Jar

Karpacz Górny zimą


Skocznia narciarska „Orlinek” im. Stanisława Marusarza (1913-1993)  
i tor saneczkowo-bobslejowy

Kompleks narciarski Kopa w Karpaczu
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Współczesne zagospodarowanie Karpacza.  
U dołu: Centrum Medyczne Karpacz oraz hotel 
„Dziki Potok”

Hotel „Orlinek”

Widok na Karpacz-Płóczki, kocioł Wielkiego Stawu i Skały Pielgrzymy
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Dolina Łomnicy przegrodzona w latach 1910-
1915 kamienną tamą, wodospad na Łomnicy

Dawna zabudowa Karpacza Widok z Zielonego Wzgórza na Czarny Grzbiet
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Widok na centrum Karpacza o zmierzchu

Centrum Karpacza zimą
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Panorama Karpacza z widokiem na kotły Małego i Wielkiego Stawu

Panorama Karkonoszy ze Śnieżką, Kopą, kotłami Małego Stawu i Wielkiego Stawu
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Widok na centrum miasta zimą Centrum miasta z widokiem na góry

W Karkonoszach jeszcze zima, a u ich podnóża 
piękna wiosna

Szczyt Śnieżki wiosną
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Centrum Karpacza

Lipa sądowa i dawna karczma sądowa „Bachus” Widok na Karpacz ze zbocza Karpatki (727 m), 
hotel „Mieszko”
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W mieście or-
ganizowanych 
jest wiele imprez 
sportowo-rekre-
acyjnych

Centrum miasta


Kościół rzymsko-katolicki 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, dawny kościół 
ewangelicki

Kościół rzymsko-katolicki Najświętszej Marii Panny, z dawną szkołą. Kościoły położone są na szlaku Via Sacra.
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Nowo wybudowany 
stadion lekkoatle-
tyczny im. ireny Sze-
wińskiej

Centrum miasta. Skwer Zdo-
bywców, a w nim odciski butów 
słynnych polskich alpinistów.

Tęcza nad Karpaczem

Nowa atrakcja w mieście  
– fontanna na skwerze przy lipie sądowej
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Tęcza nad Karpaczem Nowa atrakcja w mieście  
– Karkonoskie Tajemnice

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  
Prezentuje historię turystyki i sportów zimowych.
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Muzeum Sportu i Turystyki zimą

Tadeusz Różewicz z małżonką. Najcenniejsze trofea poety, 
dramaturga i prozaika są prezentowane w MSiT.



Miejskie Muzeum  
Zabawek ze zbiorów  
Henryka Tomaszewskiego Ogródek restauracyjny w centrum miasta
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Krucze Skały (614 m) z 
widokiem na Kopę. 
Wyrobiska po dawnej 
eksploatacji górniczej. Widok na Osiedle Skalne,  

dolną część miasta z hotelem „Sandra”

Osiedle Skalne z widokiem na góry. Tutaj skupia 
się ważna część bazy noclegowej, 

m.in. hotele: „Sandra”, „Skalny”, „Artus”.

Organy 
karkonoskie, 
rzeźba 
Ryszarda 
Zająca
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Wyciąg na Kopę  
i wędrówka  
na szczyt Śnieżki

Zdobycie szczytu Śnieżki (1602 m) należy  do obowiązkowego punktu programu pobytu w Karkonoszach
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Śnieżka z obserwatorium meteorologicznym im. 
Tadeusza Hołdysa Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Flora Karkonoszy: zawilec narcyzowy, prosienicz-
nik jednogłówkowy, goryczka trojeściowa, naparst-
nica purpurowa, tojad mocny

Kocioł Łomniczki z symbolicznym cmentarzykiem  
poświęconym „Ofiarom Gór” z sylwetką Śnieżki w tle
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Widok na Karpacz z Karkonoszy

Równia pod Śnieżką ze schroniskiem „Dom Śląski”


Krajobraz Karkonoszy z widokiem na schronisko  
„Strzecha Akademicka” i „Samotnia”
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Schronisko „Samotnia” nad Małym Stawem,  
poniżej Schronisko „Strzecha Akademicka”

Równia pod Śnieżką

Skały Pielgrzymy Wielki Staw z widokiem na Śnieżkę
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Widok na Karkonosze i Karpacz

Karpacz na tle kotłów Małego i Wielkiego Stawu

Skały Pielgrzymy zimą Krajobraz Karkonoszy z Małym Stawem
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Skały Słonecznik Mały Staw i schronisko „Samotnia” zimą

Zima w Karkonoszach
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Schronisko pod Śnieżką – „Dom Śląski” Schronisko „Strzecha Akademicka” zimą

Kaplica św. Wawrzyńca na szczycie Śnieżki

Obserwatorium meteorologiczne im T. Hołdysa na 
Śnieżce (1602 m)





Zbigniew KuliK – autor, fotografik, urodzony w Jeleniej Górze-
Cieplicach, stale mieszka w Karpaczu. Fotografuje głównie Karkonosze, 
region jeleniogórski i Dolny Śląsk: krajobraz, obiekty turystyczne  
i zabytki oraz ludzi. Ostatnio także i inne regiony europejskie. 
Karkonosze i Karpacz fotografuje od bardzo wielu lat, wykonując zdjęcia 
analogowe, a później cyfrowe kamerą Canon i Nikon. Utrwala piękno 
tych gór oraz zmieniające się oblicze miasta pod Śnieżką. Z powstałego 
zbioru zdjęć powstał również ten album Karpacz miasto pod Śnieżką.

Współpracuje stale z wieloma wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi, jako autor 
tekstów i zdjęć. Współautor monografii Karkonosze polskie (1985), przewodnika Jelenia Góra  
i okolice (1986), Przewodnika po Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu (2003, 2007, 2009), 
albumów: Tadeusz Różewicz w Karkonoszach (2011, 2014), Tadeusz Różewicz w fotografii (2018), 
Karpacz – Krummhübel (2013), Kościół Wang (2014) i inne. 
Wystawy indywidualne w kraju i za granicą: Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Włochy.
Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego medalem „Gloria Artis” i Marszałka Województwa Dolnośląskiego złotą odznaką 
„Zasłużony dla Dolnego Śląska”.
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