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rodzy zytelnicy
Oddajemy w Wasze ręce informator, 
wydany specjalnie z okazji 60-lecia Mia-
sta Wisła. Choć Wisła ma długą historię, 
pierwsi osadnicy pojawili się tutaj na 
przełomie XVI i XVII wieku, przez stule-
cia pozostawała spokojną wsią na uboczu 
Beskidów i Księstwa Cieszyńskiego. Miej-
scowość spopularyzował Bogumił Hoff, 
zwany odkrywcą Wisły. Pod koniec XIX i na 
początku XX wieku Wisłę chętnie odwie-
dzali najlepsi polscy pisarze, a uzdrowi-
skowa infrastruktura, a przede wszyst-
kim piękne góry, przyciągały tutaj coraz 
więcej turystów. Mimo rozwoju w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego, 
Wisła pozostawała wsią – to zmieniło się 
w 1962 roku. W tym roku obchodzimy za-
tem jubileusz uznania Wisły za miasto. 
Wydawać by się mogło, że sześćdziesiąt 
lat to niewiele. Niewiele? Rozpoczęcie 
i nieustanne trwanie Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej, budowa domów wczasowych 
i pensjonatów, oszałamiająca kariera 
Adama Małysza, mistrzostwo świata Pio-
tra Żyły, nagroda literacka Nike dla Jerze-
go Pilcha… W te 60 lat Wisła nie tylko się 

zmieniła, ale to również czasy pięknych 
chwil, sukcesów i wzruszeń. 

Zapraszamy Państwa do Wisły, która ob-
chodzi swój jubileusz. Wisły, która pra-
gnie przekazać Państwu piękną spuściznę. 
Ten informator to 60 miejsc na 60-lecie! 
Miejsc, które naszym zdaniem powinni-
ście zobaczyć będąc w Wiśle. Subiektyw-
nie wybraliśmy tą sześćdziesiątkę, mając 
świadomość, że ciekawych miejsc w na-
szym mieście jest zdecydowanie więcej 
i każdy może Wisłę odkrywać po swoje-
mu. 

Wisła
Wisła poło ona jest w środku Beskidu lą-

skiego na poziomie 43  m n.p.m. w doli-
nie rzeki Wisły. Otoczona jest od zachodu 
pasmem Czantorii 995 m  ciągnącym się 
przez Sto ek 980 m  do przełęczy Ku-

balonka 76  m , a od wschodu przebie-

gającym, od poło onej nad Ustroniem, 
Równicy 885  przez Trzy Kopce Wiślań-

skie 8 0 m  do Przełęczy Salmopolskiej 
934 m . W tym miejscu granicę stanowi 

właściwy grzbiet Baraniej óry 0 m  



kończący się na Karolówce. Powierzchnia 
Wisły wynosi ponad 0 km .

W masywie Baraniej óry swoje ródła 
mają trzy górskie potoki: Czarna i Biała 
Wisełka oraz Malinka — tworzące po połą-

czeniu królową polskich rzek — Wisłę. 

Historycznie Wisła związana była z Księ-

stwem Cieszyńskim. igurowała ju  od 
6 5 roku w sporządzanych przez władze 

tej prowincji spisach podatkowych, jak 
i w urbarzu kancelarii ksią ęcej. 

 grudnia 643 roku ostatnia księ na 
z rodu Piastów Cieszyńskich El bieta u-

krecja zatwierdza prawne powstanie wsi 
Wisły — nowa wieś na Wisłach została 
rzeczona . Po jej śmierci Księstwo prze-

szło w ręce Habsburgów, którzy tworzą 
tu swoje latyfundium zwane Komorą 
Cieszyńską. nią do 9 8 roku związa-

ne były losy tej miejscowości. Decyzją 
Rady Ambasadorów z dnia 8 lipca 9 0 
r. dokonano podziału ląska Cieszyńskiego 
pomiędzy Polskę a Czechosłowację. Wisła 
została po stronie polskiej.

rąb osadniczy miejscowości tworzyli 
pasterze wołoscy i zbiegowie ze wsi szla-

checkich. Pierwsi, przynieśli tu gospodar-
kę sałaszniczo-pasterską, która stanowiła 

podstawy bytu i kultury wiślańskiego gó-

rala. aś zbiegowie ze wsi szlacheckich, 
którzy byli ewangelikami, wprowadzili 
elementy gospodarki rolnej. W czasach 
kontrreformacji zachowali swoje wyzna-

nie dzięki polskim ksią kom oraz udziało-

wi w tajnych leśnych nabo eństwach.

Pastersko-rolniczy charakter miejscowo-

ści zaczął się zmieniać dopiero pod koniec 
I  wieku. Jednym z istotnych czynników 

był przyjazd w 88  roku Bogumiła Hoffa, 
który rozpropagował uzdrowiskowe i let-
niskowe walory Wisły. Konsekwencją tego 
wydarzenia był przyjazd m.in. dr Juliana 
Ochorowicza, filozofa i parapsychologa, 
budowniczego drewnianych pensjonatów 
i willi dla letników. je d ali tu tak e 
przedstawiciele ówczesnej polskiej in-

teligencji, jak np.: Władysław Reymont, 
Bolesław Prus, Władysław Orkan.

Okresem wielkiego rozwoju Wisły były 
lata międzywojenne. W tym czasie wy-

budowano kolej elazną z Ustronia do 
Wisły łębiec oraz wiadukty kolejowe 
w abajowie i Dziechcince. Równocześnie 
prowadzona była regulacja rzeki Wisły. 
W latach 30.  wieku zbudowana zosta-

ła nowa droga na Kubalonkę i Rezydencja 
Prezydenta RP — amek w Wiśle Czarne. 



W centrum Wisły wybudowano du y basen 
kąpielowy. 

W roku 96  Wisła otrzymała prawa miej-
skie, co było przełomowym momentem 
w historii miejscowości. Nastąpił wyra ny 
postęp w rozwoju turystyki i przystąpio-

no do budowy wielu domów wczasowych. 
Wa ną datą dla kultury środowiska był rok 
964, kiedy to na wzór przedwojennego 
więta ór zorganizowany został Tydzień 

Kultury Beskidzkiej — obecnie najstar-
sza i największa impreza folklorystyczna 
w Polsce i Europie. je d ają się na nią 
zespoły z całego świata, podziwiane przez 
tysiące turystów krajowych i zagranicz-

nych.

W mieście organizowane są stałe imprezy 
kulturalne dla turystów i mieszkańców, 
takie jak: Tydzień Kultury Beskidzkiej, 
Do ynki, Dni Wisły, Wiślaczek Country, 
estiwal Sztuki Ulicznej Puzzle Kultury , 
estiwal Słowa im. Jerzego Pilcha rana-

towe óry . Nie brakuje tak e wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych: Puchar wiata 
i IS rand Pri  w skokach narciarskich, 
Bieg po Nowe ycie, Women s Challenge 
4 4, Rajd Wisły, T estiwal czy Barbarian 
Race — to tylko niektóre z nich.

Wisła jest miejscem chętnie odwiedza-

nym przez turystów zarówno w lecie, 
jak i w zimie. Są oni przyjmowani w ho-

telach, apartamentach, willach, domach 
wczasowych czy gospodarstwach agrotu-

rystycznych. najduje się tutaj bardzo 
bogata oferta gastronomiczna i rekre-

acyjna. W okresie zimowym czynne są 
liczne wyciągi narciarskie, a tak e bardzo 
modne narciarskie trasy biegowe. Wisła 
jest idealnym miejscem, aby pod okiem 
instruktora nauczyć się jazdy na nartach  
W okresie letnim dostępne są baseny ką-

pielowe, korty tenisowe, tereny rekre-

acyjne, szlaki turystyczne oraz trasy ro-

werowe i spacerowe.

Tak atrakcyjna oferta turystyczna spra-

wia, e Wisła jest popularnym ośrodkiem 
wypoczynku, jak i interesującym miej-
scem do aktywnego spędzania wolnego 
czasu z całą rodziną. 

Zapraszamy Państwa do odkrywania 
Wisły. Mamy nadzieję, że pobyt tutaj 
spełni Państwa oczekiwania i zachęci do 
powrotu w beskidzkie strony.
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-15%

Płacąc opłatę miejscową lub opłatę uzdrowiskową dostajesz 
15% rabatu na wybrane atrakcje turystyczne w Wiśle i Ustroniu!

O szczegóły zapytaj w recepcji obiektu, w którym nocujesz, w Informacji Turystycznej 
w Wiśle lub w Wydziale Promocji w Ustroniu. Akcja obowiązuje do odwołania.

ZOSTAJĘ DŁUŻEJ – DOSTAJĘ WIĘCEJ

WISŁA, USTROŃ… 

Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie

plac B. Hoff a 3, Wisła
tel. 33 855 34 56 
tel. 791 400 485

Miejska Informacja Turystyczna
ul. Rynek 2, ul. Sanatoryjna 9, Ustroń

tel. 33 854 26 53
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Rynek 1, Ustroń, tel. 33 857 93 28

           


