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W arto tu przyjechać bo jest to ta część gór, 
która nie została jeszcze zawłaszczona 
przez turystykę masową, a co się z tym 

wiąże jest tu spokojniej, bezpieczniej i taniej. Jest to 
obszar z pięknymi krajobrazami, ciekawy i cenny przy-
rodniczo, a przez cały rok można uprawiać tu różne 
formy turystyki aktywnej. To region bogaty folklorem 
i tradycjami, z ciekawymi zabytkami i interesującymi 
miejscami. Można się tu nasycić przednim jadłem i do-
brze zabawić.

Każdy, kto odwiedzi Podbabiogórze, i zatrzyma się 
tu na dłużej, ma również możliwość zorganizowania 
sobie wycieczek do nieodległych, a będących na Li-
ście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrod-
niczego: Krakowa, Wieliczki i Bochni (średniowieczne 
kopalnie soli), Oświęcimia oraz Kalwarii Zebrzydow-
skiej, znanego ośrodka pielgrzymkowego. Jednodnio-
we wypady z Podbabiogórza można zaplanować też 
np. do Zakopanego, czy szerzej, w Tatry, albo w Pieni-
ny na spływ Dunajcem. Łatwo stąd także eksplorować 
sąsiednią Słowację. 

Powiat suski, będący częścią Małopolski, tworzy 
9 gmin – dwa miasta: Sucha Beskidzka, która jest sto-
licą i głównym ośrodkiem powiatu oraz Jordanów, 
jedna gmina miejsko-wiejska: Maków Podhalański 
i sześć gmin wiejskich: Budzów, Bystra-Sidzina, Jorda-
nów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce. W skład powiatu 
wchodzi łącznie 37 miejscowości.

Podbabiogórze, administracyjnie 
wpisujące się w obszar powiatu 
suskiego, a geograficznie wciśnięte 
między Podhale i polską Orawę od 
wschodu, a Żywiecczyznę z zachodu, 
to bez wątpliwości jedna z najbardziej 
malowniczych i ciekawych części 
Karpat. Tu stykają się ze sobą trzy części 
Beskidów: Żywiecki, Makowski i Mały. 
Tutaj wznosi się najwyższy beskidzki 
szczyt Babia Góra. 
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Swoistym symbolem regionu, jego dominantą 
krajobrazową i główną atrakcją turystyczno-kra-
joznawczą powiatu suskiego jest masyw Babiej 

Góry (1725 m). W celu ochrony jego unikalnych walo-
rów krajobrazowych i przyrodniczych został utworzony 
w 1954 r. Babiogórski Park Narodowy (BgPN), w 1976 r. 
włączony do międzynarodowej sieci rezerwatów bios-
fery UNESCO. Blisko 1/3 parku (1125,82 ha) zajmują ob-
szary ochrony ścisłej. W granicach parku znajduje się 
najwyższa część masywu z doskonale, wręcz wzorco-
wo, uwidocznionym piętrowym układem roślinności. 
Występują tu – powyżej piętra pogórza: regiel dolny 
(700-1150 m), regiel górny (1150-1350 m) i piętro kosod-
rzewiny (1350-1650 m), a najwyższe, szczytowe partie 
masywu zajmuje piętro alpejskie, zwane także halnym 
(1650-1725 m), do zobaczenia w Polsce poza Tatrami 
i niewielkimi partiami Karkonoszy tylko tutaj.

Bardzo bogaty jest świat roślinny parku np. liczba 
występujących tu gatunków wysokogórskich wynosi 
aż ponad 70, a takie rośliny jak okrzyn jeleni (będący 
symbolem BgPN) i rogownicę alpejską można spotkać 
w Polsce jedynie tutaj. Urozmaicony jest także świat 
zwierzęcy – pojawiają się tu m.in. niedźwiedzie i wilki, 
a stałym mieszkańcem masywu jest ryś.

Babiogórski Park Narodowy wytyczył 9 ścieżek 
edukacyjnych, przybliżających lokalne walory przyrod-
nicze, jak również dziedzictwo kulturowe tutejszych 
mieszkańców.B
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Podbabiogórze to region bardzo  
bogaty i zróżnicowany przyrodniczo. 
Blisko połowę jego powierzchni zajmują 
lasy. Na terenach zajmowanych przez 
powiat suski wyodrębnionych zostało 
kilka niezwykle cennych obszarów, 
które zostały objęte specjalną ochroną.  

2

2

W powiecie suskim znajdują się też dwa rezerwaty 
przyrody: „Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Kle-
mensiewicza” (powierzchnia 58,70 ha, na terenie gmi-
ny Zawoja) oraz rezerwat „Na Policy” (powierzchnia 
13,21 ha, na terenie gminy Bystra-Sidzina). Oba poło-
żone w najwyższych partiach masywu Policy (1369 m 
n.p.m.). Są to rezerwaty leśne, chroniące naturalny gór-
noreglowy bór świerkowy wraz z ostoją chronionych 
gatunków zwierząt. 

Północno-zachodnia część powiatu (szczytowe 
partie pasma Leskowca i Łamanej Skały wraz z ich po-
łudniowymi i południowo-wschodnimi stokami na te-
renie gmin: Stryszawa i Zembrzyce) wchodzi w skład 
Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, utworzonego 
w 1998 r. celem ochrony walorów przyrodniczych, kra-
jobrazowych i kulturowych tej grupy górskiej.
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Południowo-wschodnie tereny Podbabiogórza sta-
nowią część rozległego Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w skład którego 
wchodzą niezwykle atrakcyjne przyrodniczo i krajobra-
zowo miejsca Małopolski.

Na terenie powiatu suskiego znajduje się także kilka 
obszarów należących do międzynarodowej, europej-
skiej sieci „Natura 2000”.

Bogactwo przyrodnicze Podbabiogórza nie ogra-
nicza się jednak tylko do obszarów chronionych. Poza 
ich zasięgiem znajduje się np. wiele pomników przyro-
dy. Do najciekawszych z nich należą: cztery wiekowe 
dęby w Sidzinie, wedle miejscowych podań zasadzone 
w miejscu potyczki mieszkańców Sidziny ze Szwedami 
w czasach „potopu” szwedzkiego (1655-1660) z sadzo-
nek przekazanych przez samego króla Jana Kazimierza 
oraz piękny wiąz (tzw. „brzost Sobieskiego”) w Suchej 
Beskidzkiej, zasadzony – jak głosi legenda – przez króla 
Jana III Sobieskiego podczas jego tryumfalnego powro-
tu spod Wiednia w 1683 r. Pomnikiem przyrody innego 
rodzaju są „Kozie Skały” na Żurawnicy (727 m n.p.m.) 
nad Krzeszowem, tworzące skalny grzebień kilkuset-
metrowej długości.

Wiele uroku posiadają także wartkie, górskie poto-
ki, na których niejednokrotnie tworzą się malownicze 
kaskady i wodospady. Najciekawszym z nich i zara-
zem największym na terenie powiatu (a także jednym 
z  większych w Beskidach) jest wodospad na Mosor-
nym Potoku w Zawoi 5 . Mniejszy, lecz również cieka-
wy, jest wodospad na Upornym Potoku w Stryszawie 
Roztoki, przy żółtym szlaku, prowadzącym pod szczyt 
Jałowca (1111 m n.p.m.). 

Warto dodać, że w powiecie suskim, na terenie wsi 
Skawica, znajduje się największa z przebadanych dotąd 
jaskiń Beskidu Żywieckiego – jaskinia Oblica, położona 
pod wzniesieniem Śmietarniak (768 m n.p.m.). Składa 
się ona z szeregu wąskich korytarzy o łącznej długości 
436 m.
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P odbabiogórze oplata gęsta sieć urozmaiconych 
szlaków, wśród których znajdują się zarówno tra-
sy przeznaczone dla wytrawnych wędrowców, 

jak i szlaki o charakterze spacerowym, którymi podążać 
mogą wszyscy miłośnicy pięknych widoków i przyrody, 
niezależnie od ich turystycznego doświadczenia i wieku.

Największą atrakcją turystyczną jest bez wątpienia 
Babia Góra (1725 m n.p.m.) 7  najwyższy szczyt całych 
Beskidów Zachodnich, jedyny w swoim rodzaju, wyjątko-
wy, niepowtarzalny. Z odkrytego wierzchołka „Królowej 
Beskidów”roztacza się przepiękna panorama, nie mają-
ca wielu równych sobie w Polsce. Oglądane stąd, słyn-
ne z wyjątkowego uroku, wschody słońca od wielu lat 
przyciągają żądnych wrażeń wędrowców. Na Babią Górę 
prowadzi kilka szlaków turystycznych o różnym stopniu 
trudności, z których największych emocji dostarcza tzw. 
„Perć Akademików”, jedyna w polskich Beskidach trasa 
o charakterze wysokogórskim, na której, podobnie jak 
w Tatrach, można napotkać klamry i łańcuchy.

Dogodny teren do uprawiania górskiej turystyki 
pieszej stanowi również pokryte imponującymi lasami 
Pasmo Polic, łączące się z masywem Babiej Góry na 
przełęczy Krowiarki (1012 m n.p.m.) – najwyższej prze-
łęczy w Polsce, na którą można wyjechać samochodem 
osobowym.

Niższe od Babiej Góry i Polic, ale za to bardzo atrak-
cyjne krajobrazowo, jest Pasmo Jałowieckie, z którego 
wielu podszczytowych polan rozpościerają się wspania-
łe widoki, wśród których szczególnie pięknie prezentują 
się panoramy pobliskiego masywu „Królowej Beskidów”.
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Powiat suski zajmuje bardzo atrak-
cyjny turystycznie obszar wchodzący 
w  skład trzech części Beskidów:  
Żywieckiego, Małego i Makowskiego. 
Wymarzone tereny do wędrówek  
znajdą tu amatorzy pieszej turystyki 
górskiej.
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Północna część powiatu suskiego leży na obszarze 
niższych grup górskich, jakimi są Beskidy: Mały i Ma-
kowski. Są to góry niewysokie (najwyższe wzniesienia 
nie przekraczają 1000 m n.p.m.), ale bardzo malowni-
cze, a zarazem łatwo dostępne, dzięki czemu mogą 
stać się świetnym celem krótkich, półdniowych wycie-
czek dla każdego. Jednym z najbardziej znanych szczy-
tów Beskidu Małego jest Leskowiec (922 m n.p.m.), któ-
ry w  młodości bardzo często odwiedzał mieszkający 
w niedalekich Wadowicach Karol Wojtyła, późniejszy 
papież Jan Paweł II.

Jego Osobę upamiętnia także Sanktuarium Górskie, 
wzniesione tuż pod położonym w pobliżu Leskowca 
wierzchołkiem, nazwanym ku czci naszego wielkiego 
Rodaka Groniem Jana Pawła II (890 m n.p.m.).

Jednak nie tylko amatorzy pieszych wędrówek znaj-
dą w powiecie suskim coś dla siebie. Wiele atrakcji 
czeka tu także na miłośników dwóch kółek 8 . Na Pod-
babiogórzu wytyczonych jest bowiem wiele lokalnych, 
górskich tras rowerowych, których łączna długość 
przekracza 250 km. Ponadto przez te tereny biegną 
dwa dalekobieżne szlaki rowerowe: Szlak Bursztynowy 
(Budapeszt – Kraków – Gdańsk) oraz Główny Karpacki 
Szlak Rowerowy.

Podbabiogórskie krajobrazy można podziwiać także 
podczas jazdy konnej 9 . Ścieżkami i drogami wiodący-
mi w południowej części powiatu suskiego przez Beskid 
Żywiecki biegnie Transbeskidzki Szlak Konny PTTK. Na 

Podbabiogórzu wytyczo-
ny został także Babiogór-
ski Szlak Konny liczący 
łącznie ok. 200  km. Pro-
wadzi on przez najpięk-
niejsze miejsca regionu 
i  umożliwia planowanie 
atrakcyjnych wycieczek, 
w  czym pomocne mogą 
być miejscowe ośrodki 
jeździeckie oferujące mi-
łośnikom jazdy konnej 
swoje usługi.

8
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Czyste, wartkie wody górskich rzek i potoków Pod-
babiogórza zachęcają latem do orzeźwiającej kąpieli 
i wypoczynku nad ich brzegami. W niedługim czasie, po 
wypełnieniu wodą ukończonego już zbiornika „Świnna 
Poręba” na rzece Skawie, będzie można uprawiać różne 
sporty wodne, a nowopowstałe jezioro zostanie jedną 
z większych atrakcji turystycznych tej części Polski.

Natomiast przez cały rok, niezależnie od temperatu-
ry i pogody, turyści przybywający do powiatu suskie-
go mogą korzystać z ogólnodostępnej krytej pływalni 
w Suchej Beskidzkiej.

Goście, przybywający na Podbabiogórze zimą, tak-
że z całą pewnością nie będą się tu nudzić. Centrum 
turystyki i sportów zimowych w regionie jest Zawoja, 
jedna z największych wsi w Polsce, malowniczo poło-
żona u stóp Babiej Góry. Miłośnicy „białego szaleństwa” 
mogą skorzystać z kolei linowej (czteroosobowy wy-
ciąg krzesełkowy) i tras Ośrodka Turystyczno-Narciar-
skiego „Mosorny Groń” 10  (najdłuższa trasa zjazdowa 
liczy 1420 m). Ponadto w Zawoi działa też kilka innych, 
mniejszych wyciągów narciarskich. Narciarze skitouro-
wi mogą skorzystać z trzech szlaków, o łącznej długości 
ok. 7 km, przebiegających podnóżami Babiej Góry. Do-
godne dla narciarskich wędrówek i uprawiania narciar-
stwa biegowego są także, przeważnie nieoznakowane 
trasy, biegnące leśnymi traktami i polanami w różnych 
częściach powiatu.

W ostatnich latach coraz większą popularnością 
cieszą się zimowe wycieczki na rakietach śnieżnych. 
W masywie Babiej Góry i sąsiednim paśmie Polic ozna-
kowano kilka dogodnych do tego tras, po których moż-
na poruszać się na sprzęcie własnym, ale można także 
wypożyczyć rakiety w schroniskach PTTK na Marko-
wych Szczawinach lub na Hali Krupowej.

Chętni do zabawy i rekreacji na łyżwach znajdą ku 
temu odpowiednie warunki na sztucznych lodowiskach 
w Suchej Beskidzkiej i Zawoi. 

Urokami beskidzkiej zimy można też się cieszyć 
uczestnicząc w kuligach, które organizowane są w se-
zonie w kilku podbabiogórskich miejscowościach.
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N ajbardziej znanym jest zespół zamkowo-parko-
wy w Suchej Beskidzkiej. 11  Suski zamek, zwa-
ny „małym Wawelem”, był początkowo muro-

wanym, piętrowym dworem obronnym wzniesionym 
w 2. poł. XVI w. przez Kaspra Castiglione-Suskiego. Ko-
lejny właściciel, Piotr Komorowski, na początku XVII w. 
rozbudował dwór nadając mu charakter magnackiej re-
zydencji 36 . Zamek zbudowany został z miejscowego 
kamienia łamanego i z cegły. Jego trzy skrzydła otacza-
ją prostokątny dziedziniec i wykończone są pięknym 
dwukondygnacyjnym arkadowym krużgankiem.

Na przestrzeni dziejów zamek pełnił funkcję admini-
stracyjnego i gospodarczego centrum kompleksu dóbr 
prywatnych, tzw. „państwa suskiego”, a jego właści-
cielami byli przedstawiciele znanych polskich rodów – 
obok Komorowskich, także Wielopolscy, Braniccy i Tar-
nowscy. Obecnie w obiekcie działa Muzeum Miejskie, 
a także ośrodek kultury, galeria, punkt informacji tury-
stycznej, hotel oraz restauracja. Swoją siedzibę ma tu 
też Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Do zamku przy-
lega park, który zachował formę romantycznego zało-
żenia z 1. połowy XIX w. Znajduje się w nim m.in. neogo-
tycki budynek oranżerii oraz tzw. „Domek Ogrodnika”, 
w którym urządzona jest ekspozycja etnograficzna. 

Innym obiektem pochodzącym również z przełomu 
XVI i XVII w. jest murowany dwór w Wysokiej. Ta późnore-
nesansowa budowla miała pierwotnie charakter obronny, 
a w wyniku przeprowadzonej pod koniec XVIII w. przebu-
dowy uzyskała formę szlacheckiej rezydencji mieszkalnej.

Z
A

B
Y

T
K

I a
rc

h
it

ek
tu

ry
 

Wizyta na Podbabiogórzu to również 
dobra okazja, by poznać ciekawe 
zabytki architektury. Wiele z nich 
jest cennymi przykładami dziedzictwa 
kulturowego na trwale wpisanymi 
w historię tego regionu i jego 
beskidzki krajobraz.
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Warto też zobaczyć zespół kościelno-klasztorny 
w Suchej Beskidzkiej, w którego skład wchodzą: wznie-
siony w l. 1613-1614 r. „stary” kościół – dawny klasztor ka-
noników regularnych (obecnie plebania) 12  i trzy przy-
kościelne kaplice z XVII w.  40 oraz „nowy” kościół z XIX/
XX w., otoczone kamiennym murem z bramą wjazdową. 
„Stary” kościół jest niewielką, jednonawową budowlą 
w stylu późnogotyckim z renesansowymi elementami 
zdobniczymi. „Nowy” kościół  39  to jedna z ciekawszych 
w  Polsce realizacji tzw. „malowniczego eklektyzmu” – 
autorskiego stylu T. Talowskiego – nawiązującego do 
monumentalnej, średniowiecznej architektury, i wykorzy-
stującego elementy zarówno gotyckie jak i romańskie.

Innymi przykładami interesujących autorskich realizacji 
architektonicznych są trzy jordanowskie budynki wznie-
sione według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego. Wszystkie 
murowane z czerwonej cegły, z neogotyckimi i neoromań-
skimi detalami. Są to: narożny budynek z basztą (przełom 
XIX/XX w.), ratusz miejski (1911) 38  i kościół parafialny 
Przenajświętszej Trójcy (1912) 13  sanktuarium maryjne 
z  cieszącym się kultem obrazem Matki Bożej Trudnego 
Zawierzenia – Pani Jordanowskiej. Sanktuarium maryjnym 
jest też kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie 
Podhalańskim 42 , który obecny swój wygląd uzyskał po 
przebudowie dokonanej w latach 1828-1833. W ołtarzu 
głównym kościoła znajduje się XVI-wieczny, łaskami słyną-
cy obraz Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin 41 . Do 
grupy najstarszych murowanych kościołów w powiecie su-
skim należą również: kościół pw. Trójcy Świętej w Bieńków-
ce (1793), kościół pw. św. Mikołaja w Sidzinie (1815-1825) 
i kościół pw. świętych Filipa i Jakuba w Osielcu (1838-1855).
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Przez teren powiatu suskiego przebiega małopolski 
Szlak Architektury Drewnianej, który tworzą drewniane 
obiekty będące zabytkami ludowej kultury materialnej. 
Na Podbabiogórzu możemy zwiedzić ich kilka. Są to: 
Kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła w Lachowicach 14 , 
jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architek-
tury sakralnej w Małopolsce. Został wzniesiony w la-
tach 1789-1791. Jest budowlą konstrukcji zrębowej, kry-
tą gontem, orientowaną, jednonawową, z dobudowaną 
do nawy masywną wieżą z izbicą, nakrytą cebulastym 
hełmem. Bryłę kościoła otaczają charakterystyczne so-
boty wsparte na słupach, otwarte na zewnątrz, w któ-
rych można obejrzeć malowane stacje Drogi Krzyżowej 
z 1846 r. Wyposażenie wnętrza utrzymane jest w stylu 
barokowo-klasycystycznym 44 .

Kościół pw. św. ap. Szymona i Judy w Łętowni 15  
zbudowano w latach 1760-65, na miejscu dwóch wcze-
śniejszych z XV i XVI w. Kościół ma konstrukcję zrębo-
wą (jedna z większych tego typu świątyń w Beskidach) 
i jest budowlą jednonawową, z dwoma bocznymi ka-
plicami i masywną, czworościenną wieżą, zwieńczoną 
baniastym hełmem z kilkustopniową latarnią. Przy wie-
ży dobudowano soboty, w których umieszczono dwie 
nowe kaplice. Wyposażenie wnętrza utrzymane jest 
w stylu barokowo-rokokowym.

Kościół pw. św. Klemensa w Zawoi 16  zbudowano 
w 1888 r., z fundacji ówczesnego właściciela Zawoi, Al-
brechta Habsburga, a w jego obecnej bryle zachowany 
jest częściowo układ rozebranej wcześniej, a stojącej 
w tym samym miejscu od roku 1759, drewnianej świątyni. 
Wzniesiony w formie bazyliki składa się z nawy głównej, 

dwóch naw bocznych, tran-
septu (nawy poprzecznej), 
zamkniętego trójbocznie 
prezbiterium oraz cztero-
kondygnacyjnej wieży. Wy-
posażenie wnętrza pocho-
dzi, w przeważającej części, 
z XVIII w. i jest utrzymane 
w  stylu barokowym i póź-
nobarokowym.
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Karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej 17 , zbudo-
wana w XVIII w., jest budowlą zrębową, pokrytą potęż-
nym, czterospadowym, gontowym dachem z kalenicą. 
Frontowa część dachu tworzy arkadowe, wsparte na 
profilowanych słupach podcienia. Pomiędzy słupami, 
łączonymi górą dwułuczami, uwagę zwracają dekora-
cyjne zwisy. Dolną część podcieni zamyka balustrada 
z listwową, ukośną kratownicą. Obecny swój stan karcz-
ma zawdzięcza gruntownej renowacji, przeprowadzo-
nej w latach 60. XX w. Powszechnie uważa się, że suska 
karczma „Rzym” była pierwowzorem tej opisywanej 
przez Adama Mickiewicza w balladzie „Pani Twardow-
ska” i, zgodnie z literackim zapisem, to tutaj, przy su-
skim rynku, Twardowski spotkał się z podstępnym Me-
fistofelesem.

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, jest 
niewielkim zespołem drewnianych obiektów, tworzo-
nym od 1963 r. Obecnie można w nim obejrzeć zabyt-
kową chałupę Banasików z 1809 r., chałupę Anny Kozioł 
z 1901 r., chałupę wójta Maja z Sidziny z 2. poł. XVIII w., 
chałupę zagrodową z końca XIX w., tzw. „górkę” czyli 
spichlerz z 1897 r. 18 , XIX-wieczną kuźnię z Sidziny Gór-
nej z pełnym wyposażeniem kowalskim, młyn wodny 
z pocz. XX w., a także dzwonnicę loretańską z 1937 r. 43  
z Sidziny Wielkiej Polany. Najcenniejszy obiekt w skan-
senie – chałupa Banasików – jest budynkiem zrębowym, 
krytym gontowym dachem, posadzonym na wysokiej 
podmurówce kamiennej, podpiwniczonym. Wewnątrz 
chałupy, składającej się tradycyjnie z izby czarnej (zwa-
nej też piekarnią) i izby białej (świetnicy), komory, sie-
ni oraz tzw. „wyski”, pomieszczenia usytuowanego na 

strychu, pełniącego funkcję 
spichlerza, można obejrzeć 
XIX-wieczne wyposażenie i 
sprzęt gospodarski.

Skansen im. Józefa Żaka 
w Zawoi 19  powstał w 1973 r. 
W skład tego małego skanse-
nu zlokalizowanego przy gra-
nicy Babiogórskiego Parku 
Narodowego wchodzą: kurna 
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chałupa Franciszka Stopiaka pochodząca z l. 1802-1815, 
zbudowana ze świerkowych i jodłowych bierwion, na-
kryta dwuspadowym gontowym dachem, postawio-
na na niskiej podmurówce, w której umieszczone jest 
zejście do piwnicy znajdującej się pod nią; chałupa 
Franciszka Kudzi postawiona w roku 1900 (lokalizacja 
in situ) i chałupa Stefana Gancarczyka z roku 1910 33 . 
Oprócz budynków mieszkalnych w skansenie zobaczyć 
można również: kuźnię, wolno stojący spichlerz z piw-
niczką oraz kapliczkę z figurą Matki Bożej. W najstarszej 
z chałup urządzona jest ekspozycja etnograficzna, na 
którą składają się głównie sprzęty gospodarstwa do-
mowego, a w chałupie Franciszka Kudzi przygotowano 
wystawę poświęconą dziejom przewodnictwa i turysty-
ki w Karpatach.

Na Podbabiogórzu jest wiele wartych zobaczenia 
obiektów małej architektury sakralnej. Jednym z najcie-
kawszych jej przykładów jest, wystawiona w 1. poł. XIX 
w., kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, zwana 
też „kapliczką zbójnicką” w Zawoi Policznem 20 , z cha-
rakterystycznym, krytym gontem dachem i wieńczącą 
go cebulastą kopułą z latarnią.

Ciekawymi obiektami tego typu są również: Kaplica 
Konfederacka na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej 21 , 
wzniesiona ok. 1773 r. dla upamiętnienia potyczki sto-
czonej przez oddziały konfederatów barskich z woj-
skami rosyjskimi; Kaplica Filasowa w Makowie Podha-
lańskim i kaplica w Śleszowicach. Innym typem małej 
architektury sakralnej spotykanej w wielu miejscach 
Podbabiogórza są kapliczki słupowe i postumentowe. 
Niektóre z nich pochodzą z XVIII w.

Dla zwiedzających Podbabiogórze interesującymi 
obiektami mogą być także drewniane wille – przykłady 
zabudowy letniskowej z pocz. XX w. (m.in. w Zawoi, Ma-
kowie Podhalańskim i Suchej Beskidzkiej) oraz XIX-wiecz-
ne budynki będące siedzibami administracji i zarządów 
dóbr leśnych (Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja). B
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T aki podział, obecnie w dużej mierze umowny, zna-
jduje swoje odzwierciedlenie już tylko w folklorze, 
który żywy jest współcześnie dzięki zespołom lu-

dowym, kapelom, kołom gospodyń i stowarzyszeniom 
pielęgnującym miejscowe tradycje. Tych pierwszych 
działa obecnie w powiecie suskim kilkanaście, a najbar-
dziej znane to: „Babiogórcy“ i „Juzyna“ z Zawoi, „Zbój-
nik“ ze Skawicy, „Babiogórzanie – Polana Makowska“ 
z Makowa Podhalańskiego, „Zbyrcok“ i  „Zbyrcocek“ z 
Juszczyna, „Ziemia Suska“ i „Kapela Mała Ziemia Suska“ 
z Suchej Beskidzkiej, „Stryszawskie Gronicki” ze Stry-
szawy, „Holniki“ z Sidziny, i „Budzowskie Kliszczaki” z 
Budzowa.

Ukształtowany przez lata folklor muzyczny i taneczny 
Podbabiogórza wpisuje się w ogólny zasób kulturowy 
polskiej góralszczyzny i z tego zasobu czerpie opiera-
jąc się głównie o tematykę pasterską. Wiele jest w nim 
też odniesień i nawiązań do tradycji zbójnickich 35 . Ten 
ostatni temat pojawia się pod Babią Górą w wielu przy-
śpiewkach. Bohaterem części z nich jest najbardziej zna-
ny i najgłośniejszy podbabiogórski harnaś Józef Baczyń-
ski ze Skawicy, stracony w Krakowie w 1735 r. W 1806 r., 
podróżujący po ziemiach położonych po północnej 
stronie Babiej Góry austriacki botanik i krajoznawca, J. 
A.  Schultes, tak opisał ich mieszkańców: „…ciągle cho-
dzą z ciupagami w rękach. Umieją się tym narzędziem 
tak dobrze posługiwać, ze nie odkładają go nawet przy 
tańcu i można mieć pewność, że rzucając nim nie chybią, 
nawet jeśli cel byłby oddalony o 40 kroków.”

B
A

R
W

N
Y

 F
O

L
K

LO
R

 i 
tr

ad
yc

je

Goście, którzy zawitają na Podbabiogórze 
mogą poznać bogate dziedzictwo kultu-
rowe regionu. W ujęciu historyczno-et-
nograficznym mieszkają tu trzy góralskie 
grupy. Najliczniejsi są Górale Babiogór-
scy 23 , zamieszkujący południową część 
powiatu suskiego. Na zachodnich krań-
cach powiatu mieszkają Górale Żywiec-
cy 24 , a na jego północnym wschodzie 
i wschodzie Kliszczacy 25 . 
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Dzisiaj tak „uzbrojonych“ mieszkańców na co dzień 
się tu nie spotka, bo gości na Podbabiogorzu wita się 
z uśmiechem i z otwartymi rękami, a miejscowy folk-
lor i tradycje, poznać można m.in. podczas organizo-
wanych różnych konkursów, festiwali i festynów. Takimi 
największymi, cyklicznymi imprezami folklorystycznymi 
w powiecie suskim są: Tydzień Kultury Beskidzkiej, Ba-
biogórska Jesień, Święto Zabawki Ludowej, Powiatowe 
Dożynki, Babiogórskie Podłazy – przegląd grup kolęd-
niczych 26 , Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewa-
ków i  Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie 
Posiady”. W ciągu roku poszczególne gminy powiatu 
zapraszają też na swoje własne święta, takie jak: Dni 
Ziemi Suskiej, Dni Makowa Podhalańskiego, Dni Ziemi 
Jordanowskiej, Dni Gminy Budzów, Dzień Gminy Zem-
brzyce, Dni Zawoi, Święto Drzewa w gminie Bystra-Si-
dzina, Turniej Wsi Gminy Jordanów. Towarzyszą im za-
wsze liczne imprezy kulturalne i sportowe.
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D o najstarszych zaliczyć możemy: grzechotki, 
bryczki z konikami zwane karetkami, wózki dra-
biniaste i kołyski (kolybki) Zdobiono je poprzez 

malowanie i ryzowanie ornamentem geometrycznym 
oraz roślinnym. Na początku XX w. zaczęto wytwarzać 
konie na biegunach, konie na podstawkach z kółkami, 
koniki 28 , karuzelki z konikami i tzw. klepoki – ptaki na 
kółkach 29 . Obecnie najpopularniejsze są najróżniej-
szych rodzajów i wielkości ptaszki i ptaki – jemiołuszki, 
dudki, szczygły, kukułki, zięby, gile, sikorki, słowiki, sowy, 
sroki, jastrzębie. Zaczęto je strugać na początku ubie-
głego wieku. To właśnie drewniane, malowane ptaszki są 
dziś najbardziej rozpoznawalną zabawką i jednocześnie 
produktem markowym Stryszawy, a w miejscowościach 
wchodzących w  skład tej gminy wytwa-
rzanych jest najwięcej drewnianych za-
bawek. W 2011 r. otwarto tu Beskidzkie 
Centrum Zabawki Drewnianej ze stałą 
ekspozycją zabawkarstwa i punktem 
sprzedaży zabawek.

W dziedzictwo kulturowe 
regionu na stałe wpisane 
jest też rękodzieło artystycz-
ne jakim jest hafciarstwo 31 . 
Jego tradycje sięgają ubiegłych 
wieków, a hafciarska wytwór-
czość rękodzielnicza rozkwitła 
zwłaszcza pod koniec XIX w., 
z chwilą otwarcia Krajowej Szkoły 
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To właśnie z Podbabiogórza pocho-
dzą znane i rozpoznawalne, nie tylko 
w Polsce, drewniane zabawki - kolorowe 
ptaszki i koniki. Zaczęły być tu wytwa-
rzane w połowie XIX w., kiedy powstał 
najstarszy, spośród wciąż czynnych, 
ośrodek zabawkarstwa ludowego  
w Polsce, nazywany przez etnografów 
ośrodkiem żywiecko-suskim. W ciągu 
dziesiątków lat powstało tu wiele wzo-
rów zabawek, które wykonywane były  
seryjnie, w znacznych ilościach.
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Hafciarskiej w Makowie Podhalańskim. Znane lokalnie 
wyroby zasłynęły wówczas szerzej, w tym również za 
granicą. W charakterystycznym dla makowskiej szkoły 
białym hafcie dominują drobne motywy roślinne, złożo-
ne głównie z różnego rodzaju kolistych kwiatków i ga-
łązek z owalnymi listkami.

Innym przykładem miejscowej wytwórczości jest wi-
kliniarstwo. W gminie Budzów od wielu pokoleń całe 
rodziny zajmują się plecionkarstwem, zwanym również 
koszykarstwem. W przeszłości powstawały tu głównie 
kosze z wikliny. Współcześnie, z łuby, rzadziej z wikliny, 
wyrabiane są różne produkty o charakterze użytkowym 
lub pamiątkowym. Od lat znana jest również wytwór-
czość rzemieślników z Białki. Produkowane tu w licz-
nych wzorach szachy znane są szeroko zarówno w Pol-
sce, jak i poza jej granicami. 

W wielu podbabiogórskich miejscowościach kultywo-
wane są tradycje bibułkarskie 32 . Tak jak przed stu laty 
zajmujące się tym rodzajem rękodzieła artystycznego pa-
nie wykonują z kolorowej bibuły różnej wielkości kwiaty, 
pojedyncze i bukiety, wieńce i girlandy, gałązki z liśćmi 
i pękami oraz kwietne kompozycje w kształcie drzewka.

Każdy z tych rękodzielniczych wyrobów może być 
nie tylko ciekawą pamiątką z pobytu pod Babią Górą, 
ale także oryginalnym prezentem na różne okazje.

31 32
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