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Kde to je?
Podbabiogórze, región ležiaci na severnom úpätí Babej hory, najvyššieho vrcholu
poľských Beskýd, nazývaný ich kráľovnou,
administratívne spadá do oblasti suského
okresu, a je geograficky vtlačený medzi
Podhale a poľskú Oravu na juhovýchode, Slovensko na juhu a Żywiecczyznu na
západe. Tu sa stretávajú tri časti Beskýd:
Żywiecké, Makowské a Małé. Suský okres
– Podbabiogórze je teda typická horská
oblasť, ktorú tvorí 9 obcí – dva mestá: Sucha Beskidzka, ktorá je hlavným mestom
a hlavným strediskom okresu a Jordanów,
jedna mestsko-vidiecka obec: Maków Podhalański a šesť vidieckych obcí: Budzów,
Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa,
Zawoja, Zembrzyce. Tento Malopoľský
okres spolu tvorí 37 obcí.

Prečo sa oplatí navštíviť
Podbabiogórze?
Podbabiogórze je časť poľských hôr, ktorú ešte masový cestovný ruch nestíchol
dobyť a práve preto je tu pokojnejšie, bezpečnejšie a lacnejšie ako v známych a hlučných strediskách. Je to región s krásnou
krajinou, zaujímavý a environmentálne
hodnotný (národný park, krajinný park,
dve prírodné rezervácie), kde si môžete
počas celého roka vyskúšať rôzne formy
aktívneho cestovného ruchu. Za zmienku
stojí, že práve tu bola v roku 1906 postavená prvá poľská horská chata v západných
Beskydách a vyznačený bol prvý poľský turistický chodník v tejto časti hôr (zo Suchej
do Zawoje).
Významnou hodnotou Podbabiogórza
je jeho kultúrne dedičstvo. Pestrý folklór
a tradície regiónu môžete obdivovať počas
jedného z početných regionálnych podu-
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jatí, ktoré sa tu organizujú, na stretnutie
a objavenie čakajú zaujímavé pamiatky, zaujímavé miesta a fascinujúce príbehy.

Čo Vám ponúkame v knižnim
sprievodcovi?
Sprievodca pozostáva z 3 častí, z ktorých
každá je venovaná niečo odlišnej forme fyzickej aktivity, vyžaduje odlišné zapojenie
a logistickú prípravu.
V prvej časti popisujeme 10 peších túr,
s rôznym stupňom náročnosti. Všetky vedú
označenými chodníkmi, z ktorých 8 vedie
do odlišných častí Podbabiogórza, jedna
Vám umožňuje prekonať hrebeň Babej
hory a dostať sa na slovenskú Slanú vodu,
a iná, ďalšia trasa, cez južné slovenské
svahy masívu Vás povedie na vrchol Babej
hory cez vrchol Malá Babia hora. Väčšina
popisovaných trás začína pri minibusových zastávkach, čo zabezpečuje možnosť
dosiahnutia východiskového bodu aj verejnou dopravou. Uvedené časy prechodu
nezahŕňajú prestávky na odpočinok.
Podbabiogórze je pokryté hustou sieťou
turistických chodníkov, medzi ktorými sú aj
trasy pre skúsených tulákov, ako aj trasy,
na ktoré sa môže vydať väčšina milovníkov
krásnych výhľadov a prírody bez ohľadu
na turistické skúsenosti a vek. Tieto pešie
túry svojim účastníkom vždy dávajú veľkú
spokojnosť. Prechádzky po Podbabiogórzu
pochvália tiež amatéri nordic walking. Sú
to tiež fantastické oblasti pre horské behy,
a to aj tie rekreačné, amatérske ale aj tie
náročné. Nezabúdajte však, že v horách
by ste mali vždy dodržiavať bezpečnostné
pravidlá a prispôsobovať výber túr k svojim
možnostiam.

ÚVOD
V druhej časti bedekra navrhujeme pešie túry po 3 beskydských mestečkách,
ktoré sú hlavnými strediskami Podbabiogórza. Tieto mestá majú svoju zaujímavú, dlhodobú históriu, ktorej materiálne
a hmatateľné stopy môžete pozorovať
počas prechádzky po uliciach Suchej Beskidzkej, Makowa Podhalańského a Jordanowa. Mnohé opisy sa týkajú udalostí
z minulosti, odkazujú na históriu, ale aj na
miestne príbehy, legendy a biografie ľudí,
ktorí z týchto strán pochádzali alebo sa tu
prisťahovali.
Posledná časť sprievodcu môže byť inšpiráciou na cestu autom alebo na bicykli
po Podbabohorskom Chodníku drevenej
architektúry. Pod týmto názvom, ktorý sa
prvýkrát objavuje práve v tejto publikácii,
predstavujeme tematickú slučkovú trasu,
ktorá vedie k najzaujímavejším objektom
nachádzajúcim sa pod Babou horou, súvisiacim s kultúrnym dedičstvom regiónu. Väčšina týchto objektov sa nachádza
v rámci malopoľského Chodníka drevenej
architektúry. Na tejto trase môžete sa ne
nielen pozrieť zblízka, ale tiež cítiť nezvyčajnú a jedinečnú atmosféru drevenej architektúry.
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PEŠIE TÚRY

Každý pobyt na Podbabiogórzu a akákoľvek forma jeho návštevy sa dá kombinovať
s rôznymi aktivitami. Okrem tých v sprievodcovi navrhovaných peších túr, sú tu aj
vynikajúce podmienky na cykloturistiku,
najmä tú horskú, ale aj na jazdeckú turistiku a zimné lyžovanie.
Dobre rozvinutá ubytovacia báza
a miestne špeciality, servírované v krčmách
a regionálnych reštauráciách, nepochybne
uspokoja aj tých najnáročnejších hostí.

JK
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I. TÚRA
WADOWICE
NOWY SĄCZ

I. TÚRA
Tarnawa Górna – Horská chata PTTK „Leskowiec”
– Leskowiec – Targoszów – Krzeszów
Čas prechodu:

3 h 25 min.

Príjemná, krátka túra východným okrajom Krajinného parku
Malých Beskýd. Na trase sa nachádza turistická horská chata,
zaujímavá svätyňa venovaná sv. Jánovi Pavlovi II. Z vrcholu
Leskowieca sa tiež rozprestiera nádherná panoráma.

0.25 Makowe Rozstaje
(cca 535 m n. m.)
Pokračujeme rovno, pomaly vystupujeme po
jemnom svahu, spočiatku okrajom lesných
lúk, potom vstúpime do hustého lesa a vystupujeme už strmšie na hrebeň Makowej
Góry. Tu chodník zatáča oblúkom doprava.
Po viac ako polhodine rovnomerného, ale

1.35 Turistická horská chata PTTK
„Leskowiec” (cca 860 m n. m.)
Iniciátorom výstavby turistickej chaty
v rajóne Leskowieca bol Władysław Midowicz. Investícia bola realizovaná pod dohľadom zaslúženého predsedu wadowického Krúžku poľského tatranského spolku,
dnešného patróna objektu – Czesława
Panczakiewicza (1901-1958) v roku 1932.
Chata na Barglowej poľane neutrpela počas vojnovej búrky druhej svetovej vojny,
a v povojnovom období bola postupne rozširovaná a modernizovaná. Ubytovacia kapacita tejto chaty je 32 lôžka v troj-, štvora viacposteľových izbách.

SUCHA BESKIDZKA

spravidla mierneho výstupu, sa dostaneme
na križovatku chodníkov na hlavnom hrebeni
Malých Beskýd. Smerujeme vľavo, a idúc ďalej
modrou, žltou a zelenou značkou dorazíme
do stojacej na okraji Barglowej poľany
horskej chaty PTTK „Leskowiec”.
ŻYWIEC

0.00 Tarnawa Górna (minibusová
zastávka „Tarnawa Górna Pętla”)
(cca 440 m n. m.)
Zo zastávky pokračujeme za modrými značkami na západ, ideme poľnou asfaltovou cestou, čoskoro míňame storočnú výklenkovú
kapličku s postavou Krista padajúceho pod
krížom, a 250 metrov ďalej odbočíme doprava na miestnu cestu. Čoskoro potom opustíme asfalt a vystúpime po kamenistej ceste na
križovatku chodníkov; sú to tzv. Makowe
Rozstaje, kde sa končí chodník s čiernou
značkou, vedúci zo Śleszowíc.

Kontakt:
tel. +48 33 872 16 94, 606 743 880
www.leskowiec.pttk.pl
Pred chatou, pod jednou z informačných tabúľ umiestnených nad ukazovateľom cesty
s turistickými značkami, pozornosť priťahujú kamenné dosky s kovanými stopami
troch párov obuvi a charakteristickým znakom erbu Pilawa. Sú to tzv. Hrabskie Buty.

V roku 1846 túru na Leskowiec absolvoval
gróf Adam Potocki erbu Pilawa, majiteľ pozemkov nachádzajúcich sa na severnej strane hrebeňa. Na pamiatku expedície nariadil,
aby do kameňa bol vytesaný odtlačok jeho
chodidiel v topánkach a aby tento zvláštny
pamätník umiestnili na vrcholu. V roku 1989
po jeho stopách išli: dospievajúca grófka
Mária „Mery“ Wielopolska a sprevádzajúci
ju barón Roman Taube. Obidva tieto kame-

8

I. TÚRA

9
1.55 Leskowiec (922 m n. m.)
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ne boli nájdené a umiestnené na súčasnom
mieste v roku 2004.
Zaujímavé je, že horská chata
„Leskowiec” v skutočnosti sa nachádza na
svahu vrcholu, ktorý v súčasnosti má názov – Groń Jana Pawła II. Pôvodne však
to práve tento vrchol bol pomenovaný ako
Leskowiec (najstaršie znenie – Laskowskie),
zatiaľ čo susediace s nim od juhu vyššie
vyvrcholenie (súčasný Leskowiec) – ako
Beskid. Neskôr, keď sa názov „Leskowiec”
preniesol na bývalého Beskida, bol kopec
nad súčasnou turistickou chatou nazvaný
Jaworzyna. V roku 1981 Pobočka PTTK vo
Wadowiciach prijala uznesenie o zmene
názvu Jaworzyna na Groń Jana Pawła II.
V roku 2004 bol tento názov konečne právne uznaný.
Na Groń Jana Pawła II (890 m n. m.)
môžeme vystúpiť za 3 minúty, idúc hore do
kopca vedľa križovatky chodníkov a turistickej chaty zelenou a modrou značkou. Idúc
míňame vľavo Sanktuarium Górskie
Królowej Ludzi Gór (Horská svätyňa Kráľovnej ľudí hôr).
Iniciátormi vzniku svätyne boli Danuta
a Stefan Jakubowscy z Andrychowa, ktorí
v roku 1991 na tomto mieste dali postaviť
„Kríž pre ľudí hôr” na oslavu štvrtej púte

ML

Jána Pavla II. do jeho Vlasti. Štyri roky neskôr už sem postavili kapličku; autormi jej
návrhu boli Jerzy Bizoń, Halina Jarosz a Andrzej Kucharski. Vo vnútri je okrem iného
trón, na ktorom pápež sedel 22. mája 1995
v Skoczowe.
V roku 2001 bol odhalený pamätník
Jána Pavla II., dielo Światosława Karwata
a Bogdana Ligęzu-Drwala. Okrem toho sa
vo svätyni nachádzajú kaplnky s vyrezávanými stanicami krížovej cesty, niekoľko ďalších kaplniek a kameň venovaný pamiatke
obetí Katyňa a krachu prezidentského lietadla pri Smolensku v roku 2010.
Pokračujeme v ceste, ideme teraz do turistickej chaty PTTK „Leskowiec” žltou
a čiernou značkou, cez čiastočne zarastenú
Barglowú poľanu. Po 5 minútach sa
zastavíme pri priesmyku Przełęcz Władysława Midowicza (868 m n. m.). Chodník s čiernou značkou tu odbočuje doprava
do Rzyk, zľava sa tu napája červená značka
z Krzeszowa (Malý beskydský chodník). Pokračujeme rovno za žltou a červenou značkou, vstupujeme medzi stromy. Pred nami
štvrťhodina výstupu na vrchol Leskowieca
krásnym bukovo-smrekovým lesom, v ktorom
môžeme sem a tam zbadať umelo posadené
borovice limbové.

Leskowiec, hoci to nie je najvyšší medzi vrcholmi východnej časti Malých Beskýd (tzv.
Góry Zasolskie), pretože je v tomto ohľade
7 metrov nižší ako Łamana Skała, je to určite najznámejšia a najobľúbenejšia turistická destinácia v tomto regióne. V súčasnosti na vrcholu stoji turistický prístrešok,
stĺp so smerovými značkami a kríž, postavený v roku 2000, teda v jubilejnom roku
kresťanstva. Južnú stranu kupoly vrcholu
pokrýva hoľa, ktorá hoci z každým rokom
je viac zarastená, stále zostáva vynikajúcim
vyhliadkovým bodom.
Centrálnym bodom sledovanej z vrcholu panorámy je dominujúca na horizonte Babia hora. Vľavo od Babej hory, za
hlbokým poklesom Lipnického sedla,
nad ktorým v prípade vynikajúcej viditeľnosti uvidíme malý kúsok Tatier, sa
dvíha Pásmo Police, v ktorom je možné
ľahko rozlíšiť najvyššiu rozsiahlu Policu
a Okrąglicu s charakteristickým stožiarom celulárnej rádiovej siete. Bližšie
vidíme nižšie, rovnobežné Jałowiecké
pásmo, a pred nim – skupina Solnisk.
Na pravej strane panorámy pozornosť
priťahuje vysoké Pilsko a krásna Romanka. Oproti vľavo hlboké zníženie
údolia Skawa, ku ktorému klesajú hrebene Police a Jałowieckého pásma. Obzor uzatvárajú viditeľné pri dobrej prehľadnosti vzduchu Gorce s najvyšším
Turbaczom. Vľavo od nich sa prekrývajú so sebou početné kopce Beskýd:
Wyspowých i Makowských.
Z vrcholu odbočíme doľava, ideme už len po
žltej značke, a zostúpime juhovýchodne cez
hoľu. Nevchádzame do lesa. Odteraz trasa
vedie lesnými cestami a chodníkmi, raz je
dosť strmá, inde mierne jemná a prechádza

I. TÚRA
cez niekoľko malých polian. Kvôli početným
križovatkám a rázcestiam mali by sa prísne
sledovať značky. Nakoniec dorazíme na vyhliadkové lúky nad Targoszowom a prejdeme
sa uprostred veľkej mýtiny s pôvabným pohľadom na najvyššie časti Żywieckých Beskýd
(Pásmo Police, masív Babej hory, rajón Pilska
a Romanky) na obzore a trochu bližšie vidíme
Jałowieckie pásmo.
Široká kamenistá cesta vedie k targoszowskej
osade Pagórek a k priečnej asfaltovej ceste.
Prejdeme cez ňu a pokračujeme rovno. Prechádzame ďalším úsekom polí a potom míňame domy ďalšej osady – Wieczorki, zostupujeme do údolia Targoszówka a uzla turistických
chodníkov vedľa kapličky v Targoszowe.

3.00 Targoszów (banská kaplička)
(cca 495 m n. m.)
V osemnástom a devätnástom storočí
bol Targoszów miestom ťažby nízko percentnej železnej rudy na potreby taviarní
pôsobiacich v tom čase v obciach Ślemień,
Sucha a Maków. Kaplička bola postavená
v 2. polovici 19. storočia, financovaná baníkmi ako votívny dar za záchranu života
počas jednej z nehôd, ktoré boli bežné pri
tejto práci.
Smerujeme vľavo – ideme odteraz žltou a zelenou značkou – pokračujeme v našom pochode a po krátkom výstupe sa dostaneme na
Gronik (552 m).
Nachádza sa tu ďalšia zaujímavá banská
kaplička s figúrkou Matky Božej, postavená bola v roku 1896 – podľa nápisu ju
dal postaviť Wojciech Płonka, Jan Fludra
a „všetci Baníci”.
Z Groniku zostupujeme po asfaltovej
ceste vedúcej cez Krzeszów, pri ktorej sa
končí žltá značka.
3.25 Krzeszów (zastávka „Krzeszów
Pod Dębem”) (cca 465 m n. m.)
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II. TÚRA
Krzeszów – Żurawnica – Sucha Beskidzka
Čas prechodu:

3 h 25 min.

0.00 Krzeszów (farský kostol)
(cca 520 m n. m.)
Trasa začína pred kostolom v Krzeszowe.
Tu vstupujeme na zelenú značku, ktorou
budeme putovať počas celej túry. Na západ
trasa vedie na Targoszów a pod Łamanú Skału
(929 m. n. m.), my však smerujeme na východ,
pretíname križovatku a ideme miestnou
asfaltovou cestou, vedúcou medzi budovami
dediny, smerujeme na viditeľný nížší vrchol
s krížom – Żurawnica (724 m n. m.). Postupne
cesta stúpa hore kopcom a pred nami sa otvára širší pohľad.
Vľavo môžete vidieť takmer celé Pásmo
Leskowieca a Łamanej Skały v Malých
Beskydách, a za nami zostávajú Sliezske
Beskydy (od Szyndzielne a Klimczoka,
cez Skrzyczne s relé, po Baraniu Góru) a
pyramída Romanky v Żywieckých Beskydách .

Dorazili sme do rázcestia, na ktorom odbočujeme doprava, cestou vyloženou kamennými
doskami a vychádzame ponad najvyššie sa
nachádzajúce domy Krzeszowa. Vstupujeme
do lesa a ideme pohodlnou, širokou cestou.
Čoskoro táto cesta odbočuje mierne doprava,
zatiaľ čo my smerujeme doľava, hore kopcom
až sa konečne dostaneme na mýtinu. Stojí za
to sa zastaviť v jej hornej časti a pozrieť sa
na očarujúci pohľad, ktorý sa za nami rozprestiera.
V pozadí sa impozantne prezentuje
masív Babej hory, vľavo od neho – tmavé Pásmo Polici, a na bližšom pláne –
Jałowiecké pásmo.
Odbočujeme doprava. Chodník teraz vedie
severnou stranou hrebeňa; my vstupujeme
do mladého lesa. Z pravej strany necháme
vrchol Żurawnica (724 m n. m.), potom
pôjdeme úzkou cestou, na pravej strane je

ŻYWIEC

NOWY SĄCZ

Krátka trasa, ideálna ako „rozohriatie” pred túrami
po horných častiach Podbabiogórza. Na chodníku sa nachádza
niekoľko očarujúcich zákutí a veľmi zaujímavý skalný útvar
na Żurawnici – Kozie Skały.

hrebeň, nad ktorým sa čoraz častejšie objavujú početné pieskovcové odkryvy – Kozie
Skały. Obdivujeme pôvodné skalné útvary
a dostávame sa na križovatku chodníkov.
Z ľavej strany sa tu napája chodník s čiernou
značkou.

1.00 Żurawnica – Kozie Skały
(cca 715 m n. m.)
Kozie Skały, tiahnuce sa na úseku asi 500 m
pozdĺž hrebeňa Żurawnice (724 m n. m.) sa
skladajú z tzv. ciężkowických pieskovcov,
odolných voči poveternostným vplyvom.
Skaly klesajú na sever strmými, niekoľko

metrov vysokými stenami, medzi ktorými
sú malé skalné prístrešky. Nachádzajú sa
tu vzácne druhy machov, niekoľko druhov
slezinníkov a iných rastlín, ktoré majú rade
horninové prostredie. Hovorí sa o plánoch
na vytvorenie leso-floristickej rezervácie,
zatiaľ sa však na dosiahnutie tohto cieľa
nepodnikli žiadne konkrétne kroky.
Pokračujeme teraz zelenou a červenou značkou pozdĺž Kozich Skał. Pozor! Mali by ste
byť zvlášť opatrní – úzka cesta vedie blízko
skalnatého útesu (vľavo), z ktorého hrozí pád
so smrteľnými následkami... Konečne opustíme líniu hrebeňa a jemne zostúpime lesom,
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čoskoro opustíme malebný priesmyk, na ktorom stojí niekoľko budov maličkého sídliska
Carchel, ktoré patrí do katastrálneho územia
Tarnawy Dolnej. Je tu aj krásna kaplička
z 2.polici 19. storočia.
Za priesmykom opäť vchádzame do lesa
a dostaneme sa na rázcestie. Červená značka vedie odtiaľto rovno, zatiaľ čo po zelenej
značke doprava sa dostaneme k peknému
bukovému lesu na vrcholu Gołuszkowej
Góry (715 m n. m.). Čoskoro, už pod vrcholom, vychádzame na polianku s mladými
brezami. Ďalej chodník vedie nižšie lesom
a poliankami a vyvádza nás na vyhliadkové
polia nad priesmykom Lipie (516 m).

Priesmyk, zastavaný budovami osady
s tým istým názvom, vidíme pod nami.
Hneď za nim sa týči vrchol Lipska Góra
a naľavo od neho hrebeň Jasień – Prorokowa Góra nad údolím potoka Błądzonka. V pozadí vidíme ďalšie kopce
Makowských Beskýd a údolia rieky
Skawa, na ktorých osi – s dobrou viditeľnosťou – horizont uzatvára vzdialený masív skupiny Gorce. Napravo od
vrchu Lipska Góra, dole, vidíme budovy
Stryszawy a nad nimi vrcholy Jałowieckého pásma s najvyšším Jałowiecom,
a v pozadí prevládajúcu nad všetkým
Babiu horu.

II. TÚRA

JK

Zostupujeme medzi domy sídliska Lipie,
ktoré patrí do Suchej Beskidzkej, ďalej
na priesmyk a k asfaltovej ceste, ktorá vedie priesmykom. Tu odbočíme doľava a po
100 m, vpravo, smerujeme k ďalším budovám
a na Lipsku Góru (631 m n. m.). Vchádzame
do riedkeho lesa, a po niekoľkých minútach
výstupu staneme na vrcholu so zvyškami vrcholového trojuholníkového bodu.

2.35 Lipska Góra (631 m n. m.)
Z vrcholu nemá výhľadov, tu si však môžeme oddýchnuť na malej lúke, uprostred
ktorej rastú tri mladé borovice.
Pokračujeme na juhovýchod, ideme lesom,
spočiatku mierne nadol, cez zvlnený terén
pod vrcholom (pozor na značky na mnohých

rázcestiach!). Zostup sa stáva viac strmý,
a ozveny mesta – čoraz výraznejšie. Rýchlo
strácame výšku a dochádzame k prvým domom sídliska Kułasówka a k asfaltovej ceste
(ul. Słoneczna). Odbočíme doľava, čoskoro
prejdeme most na Stryszawke (v mieste, kde
do nej vteká potok Zasypniczanka) ako aj koľajnice železničnej trate Sucha Beskidzka –
Żywiec, dostaneme sa na križovatku s rušnou
vojvodskou cestou č. 956. Tu odbočíme doľava
a po ďalších desiatich minútach chôdze po ul.
Mickiewicza dorazíme na železničnú stanicu
v Suchej Beskidzkej, kde končí naša
túra.

3.25 Sucha Beskidzka (železničná
stanica) (ok. 345 m n. m.)
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Bieńkówka – Koskowa Góra – Maków Podhalański
Čas prechodu:

ZEMBRZYCE

III. TÚRA
4 h 15 min.

0.00 Bieńkówka (minibusová
zastávka „Bieńkówka Celakówka”)
(cca 495 m n. m.)
Zo zastávky ideme niekoľko desiatok metrov
na západ, smerom na Budzów, kde sa stretneme s modrou značkou smerujúcou z opačného
smeru. Ideme touto značkou vľavo (na juh), cez
most na Skorutówke, potom opustíme asfalt
a ideme pozdĺž malého potoka, za budovy dediny. Vyššie vstupujeme do lesa, potom ideme
pásom polí (početné rázcestia – dávajte pozor
na označenia!). Konečne cestička smeruje rovno na juh a vznáša sa ku hranici hustého lesa.
0.30 Svah Koskowej Góry
(hranica lesa) (cca 630 m n. m.)
Stojí za to sa tu zastaviť, aby sme si
oddýchli a pozreli na pekný pohľad doliny Skorutówky, zastavanej domami
Bieńkówky a nad ňou – pásmo Babici
s Bieńkowskou Górou a Jachowskou
Górou, z ktorého vyčnieva časť zalesneného hrebeňa Chełma.

Vchádzame do lesa a po krátkom úseku strmého výstupu ideme po príjemnej lesnej ceste, ktorá sem a tam mierne klesá a stúpa. Po
asi desiatich minútach začne chodník výrazne
stúpať a napojí sa na priečnu cestu, v ktorú
prudko stáča doľava a vedie do otvoreného
priestoru pri domoch patriacich do Bogdanówky, sídlisko Łazy. Tu, vedľa kamenného
kríža a informačnej tabule venovanej Janovi
Sałapatke „Orzeł“ (1923-1955), narodenému
v neďalekej Jachówke, jednému z najslávnejších vojakov odbojového hnutia po druhej
svetovej vojne, odbočíme doprava a dôjdeme
k neďalekej kaplnke.

1.05 Kaplnka nad sídliskom Łazy
(cca 800 m n. m.)
Sme v mimoriadne malebnom bode.
V pôvabnej, pokrytej šindľovou strechou
výklenkovej kapličke, postavenej okolo
roku 1910 Jánom Koskom, sa nachádza
polichrómovaná postava Krista padajúceho pod krížom. Legenda hovorí, že postava
Krista bola vezená práve touto cestou zo

WADOWICE

Trasa vedie dosť zriedkavo turistami navštevovanými a veľmi
malebnými oblasťami Makowských Beskýd. Trasa nie je náročná,
je vhodná pre všetkých chodcov, a výhľad z Koskowej Góry patrí
k najkrajším a najrozsiahlejším v celých poľských Beskydách.

NOWY SĄCZ

Sidziny do Kalwarie Zebrzydowskej, ale tri
páry volov, ktoré ťahali vozík s figúrkou, sa
tu zastavili a nechceli sa pohnúť ďalej. Toto
sa považovalo za prejav Božej vôle a figúrka tu zostala natrvalo, neskôr tu pre ňu
postavili kaplnku.
Spod kaplnky sa rozprestiera krásny
pohľad. Blízko nás, na pravej strane
sa nachádza štítová kupola Koskowej
Góry, pokrytá poľami, so stožiarom
a domami sídliska Koski na svahu.
Vľavo vidíme zvlášť účinne pôsobiace,
charakteristické vrchole Wyspowých
Beskýd. Śnieżnica, o niečo bližšie Lubogoszcza, za ktorou môžete vidieť samý
vrchol Ćwilinu, a o niečo viac doprava,
vzdialený vrchol najvyššej v tejto časti

Beskýd Mogielice a rozsiahly Luboń
Wielki so stožiarom na vrcholu. Pri
dobrej viditeľnosti panorámu uzatvára
skvelá reťaz Tatier.
Za kaplnkou odbočíme doprava a po modrej
a žltej značke sa vydáme smerom k neďalekému vrcholu Koskowa Góra (s charakteristickým stožiarom celulárnej rádiovej siete na
vrchu) a dosiahneme sídlisko Koski. Pri prvých domoch sídliska chodníky sa rozchádzajú. Vyberieme pravú vetvu, a idúc už iba po
žltej značke rýchlo pristupujeme k budovám;
čoskoro sa dostaneme na exponovanú vrcholnú plošinu Koskowej Góry (866 m),
mierne vľavo od stožiara.

16

III. TÚRA
a vpravo od nej – Jałowieckie pásmo
a (ešte viac vpravo) – Pásmo Leskowieca
a Łamanej Skały v Malých Beskydách.
Ak je viditeľnosť dobrá, uvidíme na obzore aj Sliezske Beskydy s najvyšším Skrzycznem (s relé na vrcholu).
Ideme smerom k stožiaru a potom vľavo smerom k budovám osady Majdówka (patrí do katastrálneho územia obce Bogdanówka).
Za budovami zostupujeme jemne hrebeňom,
ideme teraz pohodlnou, širokou cestou. Ďalej
chodník vedie lesom a poliankami, po istom
čase, po opustení línie hrebeňa, traverzujeme južnými svahmi Przysłopského
Wierchu (793 m n. m.). Dlhší úsek ideme kamennou lesnou cestou, ktorá systematický klesá. Na mieste, v ktorom sa chodník
vyrovnáva, míňame vpravo zaujímavú kaplnku, postavenú na podstavci s vyrytým dátumom „1930” (alebo „1936”). Vpravo necháme
nachádzajúce sa v rokline pramenisko jedného z potokov, potom sa vrátime na hrebeňovú líniu a dostaneme sa na sedlo v hrebeni
medzi Przysłopským Wierchom (793 m n. m.)
a Ostryszom (707 m n. m.).

ML

1.20 Koskowa Góra (866 m n. m.)
Nachádzame sa na jednom z najkrajších miest v celých Beskydoch, pričom
stojí za zmienku, že to neplatí pre samotný vrchol Koskowej, ktorý je vzdialený 200 m doľava. Rýchlo rastúce brezy spôsobili, že v súčasnosti sú výhľady
z vrcholu veľmi obmedzené, takže
panoráma je najlepšia spod stožiaru,
kde si na malej ploche môžeme vybrať
miesta vhodné na sledovanie pohľadu
na takmer všetky časti sveta (s výnimkou malého fragmentu na juh, ktorý je
blokovaný samotných vrcholom).
Na východe môžeme vidieť už predtým
viditeľné vrcholy Wyspowych Beskýd,
a vľavo od nich – najvyššie časti Pásma
Lubomira a Łysinu v Makowských Beskydách, niečo bližšie Kotoń, stále ešte
v pohorí Koskowej Góry. Vpravo obzor
uzatvárajú vrchole Gorcov s najvyšším
Turbaczom. Na juhozápade v panoráme
dominuje masív Babej hory, spoza ktorého vyčnieva vzdialené Pilsko, a vpravo
od neho – ďalšie najvyššie vrchy Żywieckých Beskýd (Rysianka, Romanka). Na
pláne pred Babou horou obdivujeme
významnú časť Pásma Police s najvyššou Policou a Okrąglicou (so stožiarom)

2.15 Sedlo medzi Przysłopským
Wierchom a Ostryszom (cca 645 m n. m.)

ML
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Na pravej strane je oplotený kríž a pred
ním lavica.
Pokračujeme v našom pochode rovno, pozdĺž
hrebeňa, uprostred polí a brezových porastov. Čoskoro chodník vstúpi do lesa, obchádzame teraz vrchol Ostrysz z južnej strany
(707 m n. m.), niečo ďalej cesta prechádza
cez malo výrazne vyvrcholenie Stańkowej
(666 m n. m.), potom vedie cez monotónnu lesnú cestu ku uzlu chodníkov – žltého
a čierneho na okraji väčšej mýtiny.
ML

3.00 Poľana pod Stańkowou
(cca 655 m n. m.)
Na rázcestí odbočíme ostro doľava, opustíme hrebeň a – idúc žltou značkou – začneme
zostupovať na Maków Podhalański. Zostupujeme lesom a okrajom polí, niekedy strmo,
míňame niekoľko rázcestí.
Vedľa jedného zo spomenutých rázcestí sa
nachádza pamätné miesto, venované štyrom partizánom, ktorí padli do rúk Nemcov
počas akcie, ktorá sa konala v neďalekej
Żarnówke 23. januára 1945. Nachádza sa
tu malá kaplnka s originálnym obrazom
Matky Božej s Dieťaťom, ktoré dáva partizánovi palmu mučeníctva, okrem toho sú
tu aj nakreslené portréty partizánov, zavesené na stromoch.

Z križovatky rýchlo zostupujeme do divokého
údolia potoka tečúceho pod Bryndzówkou
(698 m n. m.). Prejdeme cez potok, prekonáme
nízky hrebeň a prejdeme cez zarastenú lúku.
Nižšie opäť vchádzame do lesa. Chodník, ktorý
teraz vedie po spevnenej kamennej ceste, nakoniec nás privedie do otvoreného priestoru.
Rozprestiera sa z neho pekný pohľad
na Maków Podhalański a jeho hornaté
prostredie s dominujúcim v panoráme
Pásmom Polici.
Dostávame sa k prvým domom, odbočíme
doľava a kráčame pozdĺž potoka ulicou Widokowou, dosiahneme priečnu cestu, lemovanú
kamennými doskami (ul. Moniuszki). Pokračujeme ňou doprava, onedlho už asfaltom,
vľavo míňame paneláky sídliska „1000-ročia”,
potom odbočujeme vľavo v ulicu Kasztanowú,
ideme popri miestnej nemocnice, a dôjdeme
do ulici 3. Maja – hlavnej cesty, vedúcej centrom mesta Maków Podhalański. Tu sa
trasa otočí doprava a potom na križovatke so
semaformi odbočíme doľava na ul. Kolejowú
a pokračuje smerom k viditeľnej železničnej
stanici, kde končí naša trasa.

4.15 Maków Podhalański (železničná
stanica) (cca 355 m n. m.)
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Stryszawa Roztoki – Jałowiec – Zawoja Przysłop
– Sucha Beskidzka
Čas prechodu:

6 h 15 min.

0.00 Stryszawa (minibusová zastávka
„Stryszawa Roztoki”) (cca 605 m n. m.)
Z konečnej minibusovej zastávky Stryszawa
Roztoki ideme 200 m východne, smerom
do centra dediny, kde narazíme na začiatok žltého chodníka. Ideme na juh, čoskoro
prejdeme mostíkom. Ak pôjdeme po ceste
doľava, po 50 m dosiahneme schody, ktoré
vedú ku kaskáde krásneho vodopádu
na Upornom Potoku (oplatí sa ísť!).
Žltá trasa odbočuje doprava, vľavo míňame
pamätný kameň s pamätnou tabuľou, venovanou kardinálovi Stefanovi Wyszyńskému,
ktorý toto územie často navštevoval a strávil svoju dovolenku v kláštore v neďalekom
sídlisku Siwcówka, zatiaľ čo za ďalším mostíkom – včelín s niekoľkými úľmi. Ďalej ideme
okrajom lesa a lúk, potom lesom prejdeme

MAKÓW PODHALAŃSKI

Celodenný výlet, ktorý nám umožní prejsť takmer celý hlavný
hrebeň Jałowieckého pásma. Z vrcholu Jałowiec sa rozprestiera
nádherná panoráma Żywieckých Beskýd. V ďalšej časti trasy
sa tiež nachádza veľa vyhliadkových bodov, najmä masív „Kráľovnej
Beskýd“ - Babej hory. Na trase sa tiež stretneme s prírodnými
kuriozitami – vodopádom Uporny Potok a kmeňom mohutného
smreka „Silosława“.

JABŁONKA

širokú zjazdovku, a po niekoľkých minútach
rovnomerného výstupu prejdeme vedľa
náučnej tabule pri obrovskom odumretom
a padlom strome.

0.40 Kmeň smreka „Siłosława”
(cca 770 m n. m.)
JK

Donedávna bol tento starý vyše dvesto rokov smrek „Siłosław” skutočným kráľom
jałowieckých lesov. Jeho výčetná hrúbka
kmeňa bola 460 cm a bol vysoký nad 30 m
– bol teda oveľa vyšší od svojich lesných
susedov. Bohužiaľ, už istý čas zomieral,
a v dôsledku úderu blesku odumrel úplne,
a nakoniec v roku 2012, počas jednej z bú-
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1.40 Jałowiec (1111 m n. m.)
Názov Jałowiec je pravdepodobne odvodený od úbohej (jalovej) zeme, prípadne
od kríkov jalovca, ktoré mohli rásť na jeho
svahoch. Vrchol a oblasť podvrcholovej
časti sú obkolesené krásnou hoľou. Na vrchole sú: turistický prístrešok, informačná
tabuľa, stĺpec s turistickými označeniami,
ako aj drevený kríž postavený v roku 2000
obyvateľmi Stryszawy na pamiatku častých
pobytov v tejto oblasti kardinálov: Stefana
Wyszyńského a Karola Wojtylu (pod krížom
– kameň s pamätnou tabuľou).

ML

rok, sa zrútil. Zostal však na mieste cieľom
prírodnej mineralizácie, takže stále môžete vidieť jeho zlomený kmeň s pahýľmi suchých konárov.
Vedľa „Siłosława”chodník odbočuje doprava
(na západ) a ďalej rovnomerne stúpa hore
kopcom. Po istom čase prejdeme veľmi širokou lesnou cestou a čoskoro sa dostaneme
na križovatku chodníkov, neďaleko viditeľnej
vľavo a zarastajúcej Krawcowej poľany.

1.05 Polana Krawcowa
(cca 920 m n. m.)
Žltá značka sem končí. Pokračujeme modrou
značkou, ktorá sa tu napája sprava. Čoskoro
začneme strmý, namáhavý výstup na vrchol
Jałowiec (1111 m n. m.), počas ktorého, na
krátkom úseku, musíme prekonať 150 metrov
prevýšenia. Stúpame po hrebeni bukovým lesom, aby sme konečne dosiahli lesnú mýtinu.
Vystúpime krátko jej okrajom a čoskoro sa
dostaneme na Halu Trzebuńskú (Kubulkowú), pokrývajúcu vrcholovú kupolu
Jałowieca (1111 m n. m.).

Z Jałowieca sa rozprestiera vynikajúca
panoráma. Vľavo sa otvára čiastočne
skrytý za stromami masív Babej hory.
Ďalej vpravo sú ďalšie vrcholy Żywieckých Beskýd, na čele ktorých stojí mohutné Pilsko a vpravo Rysianka (s hoľou
pod vrcholom) a Romanka. Na západe, priamo pred nami, sa týči Lachów
Groń, pod ktorým sa nachádza Hala
Janoszkowa. Za ním horizont uzatvára
vzdialené pohorie Sliezskych Beskýd na
úseku od Baranej Góry po dlhé, najvyššie Skrzyczne (s relé), údolie rieky Żylica
a skupina Magury a Klimczoka so Szyndzielniou. Pod poslednou z nich, na dne
Żywieckej kotliny, vidíme modrú škvrnu
Żywieckeho jazera.
Z vrcholu ideme na východ žltou a modrou
značkou, pozdĺž hrebeňa, jemne klesáme
širokou lesnou „ulicou” uprostred krásneho
bukového lesa. Po niekoľkých minútach sa
dostaneme na rázcestie, kde modrá značka
odbočuje doprava, do Zawoje Wełczy, zatiaľ
čo my, idúc po žltej značke, prekonáme časť
strmého zostupu, klesáme do zníženia medzi
Jałowiec a Kolędówku (884 m n. m.). Nižšie
sa chodník opäť stáva menej náročný a vedie
k okraju poľany Opaczne.
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2.15 Poľana Opaczne
(cca 920 m n. m.)
Odtiaľ sa za niekoľko minút môžeme dostať do súkromnej turistickej chaty (súčasne nefunguje – stav z januára 2020).
Pokračujeme pešo na východ širokým, pohodlným hrebeňom. Ďalej chodník prechádza
temným lesom okolo vrchu Kolędówka (884
m n. m.) a potom sa vracia na hrebeňovú líniu. Vychádzame na tiahnuce sa pod vrchol
lúky a onedlho stávame pri uzle chodníkov
na sedle Kolędówki (809 m n. m.).
2.45 Sedlo Kolędówki
(809 m n. m.)
Sprava sa tu napája zelená trasa zo Zawoje, ktorá niečo ďalej odbočuje doľava na
Stryszawu Matusy. My však sa stále držíme
žltej značky, vystupujeme na Solnisko
(883 m n. m.). Z ľavej strany obchádzame
jeho dva vrchole, míňame niekoľko medzi
nimi sa nachádzajúcich domov osady Figury,

a ďalej nové letné domy. Ďalej vystupujeme
medzi lesným porastom a poliankami, potom, idúc niečo strmšie, prejdeme cez úzky
pás lesa a vystúpime na vrchol Kiczory
(905 m n. m.).

3.40 Kiczora (905 m n. m.)
Toto je ešte stále vynikajúci vyhliadkový
bod, no pravdepodobne sa to čoskoro
zmení, pretože rastúce stromy postupne zakrývajú panorámu a už teraz, aby
sme si ju mohli pozrieť v plnom rozsahu,
musíme prejsť kúsok poliankou a nájsť
vhodne exponované miesta. Obzvlášť
krásne sa odtiaľto prezentuje Babia
hora a Polica, na ľavej strane údolia
rieky Skawa sa týčia nižšie hrebene Makowských Beskýd, a obzor je ohraničený vzdialenými „kopcami“ Wyspowých
Beskýd.
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Z vrcholu zostupujeme lesom alebo jeho
okrajom a malebnými lúkami, po ktorých nasleduje strmá, nepohodlná, skalnatá cesta.
Rýchlo strácame výšku a dostávame sa na širokú, spevnenú miestnu cestu. Tu, na hranici
Stryszawy a Zawoje, na okraji sídliska
Toczki, ktoré patrí do katastrálneho územia
Zawoje, končí žltá značka, zatiaľ čo my ideme
ďalej rovno, červenou značkou, ktorá sa tu
napája sprava, zo Zawoje Centrum. Po chvíli
stojíme na širšej, dosť frekventovanej ceste,
ktorá prechádza hrebeňom.

4.10 Sedlo Przysłop (661 m n. m.)
Cez sedlo, ktoré rozdeľuje Kiczoru od Magurky, vedie cesta Stryszawa – Zawoja. Pokračujeme v našej túre rovno, prechádzajúc medzi
domami dediny Granica (v skutočnosti je táto
cesta aj hranicou oboch vyššie uvedených dedín) a čoskoro sa dostaneme na ďalšiu križovatku, pri uzli chodníkov, pri budove bývalej
základnej školy a hasičskej zbrojnice v strede
zoskupenia osád pod spoločným názvom
Przysłop.

4.25 Osada Przysłop
(cca 675 m n. m.)

Odbočíme doľava a sledujeme čiernu, modrú a červenú značku. Ideme asfaltovou cestou smerom k neďalekému vrchu Magurka
(872 m n. m.). Po niekoľkých minútach výstupu sa dostaneme k rázcestiu, kde červená
značka vedie doprava.
Nachádza sa tu krásna kaplnka so sochou
Matky Božej s Dieťaťom z roku 1870, a vedľa nej pamätný balvan umiestnený v roku
2014, ktorý je darom vďačnosti obyvateľov osady za ochranu Matky Božej počas
druhej svetovej vojny a za zachránenie ich
pred smrťou z rúk nemeckých mučiteľov.
Nachádzame sa na veľmi zaujímavom
mieste. Práve tu sa stretávajú hranice
troch dedín, ktoré zahŕňajú jednotlivé osady a vytvárajú skupinu sídlisk so spoločným
názvom Przysłop. Celá oblasť, západne od
cesty, ktorou sme išli, patrí do Stryszawy,
zatiaľ čo oblasť východne od nej je rozdelená cestou na dve časti. Na sever od tejto
cesty leží Grzechynia, zatiaľ čo na juh –
Zawoja. Napriek tomu, že obyvatelia patria do troch rôznych miest (a tiež do troch
rôznych obcí), všetci jednoducho žijú na
Przysłope. Veriaci navštevujú jeden kostol
v Zawoji Zakamień, a deti ešte prednedávnom chodili do tej istej základnej školy,
ktorá súčasne už nefunguje.
Ideme teraz čiernou a modrou značkou,
odbočíme doľava a idúc po asfaltovej ceste,
ktorá kľúči medzi domami, sa dostaneme
k patriacemu do Stryszawy sídliska Spyrki
(pri ceste zaujímavé príklady tradičnej miestnej architektúry – chaty, pivnica). Vyššie sa
blížime k domom iného statku Stryszawy, nazývaného Janiki, nad ktorého budovami, pod
vrcholom Surzynówka (816 m n. m.) dominuje charakteristická budova hotela „Beskidzki
Raj” s vyhliadkovou vežou. Cesta sa oblúkom
stáča doprava a vedie k prechodu medzi
Magurkou (872 m n. m.) a Surzynówkou
(816 m n. m.)
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4.45 Sedlo Zasypnica Wyższa
(cca 775 m n. m.)
Na sedle – rázcestie turistických chodníkov. Modrý chodník naďalej vedie asfaltovou cestou na severozápad od Stryszawy
Kotliki. Ak máme viac voľného času, stojí za
vystúpiť kúsok do „Beskidzkého Raju” a vyliezť na verejnú vyhliadkovú vežu (vstup
platený), z ktorej sa rozprestiera nádherný
pohľad na Beskydy s mohutnou Babou horou vpredu a majestátnym Pásmom Polici
(dobre navrhnuté tabuľky s panoramatickými výkresmi pomáhajú identifikovať jednotlivé vrcholy).
Po návšteve „Beskidzkého Raja“ sa vraciame
na sedlo a ideme na východ po čiernej značke k hranici lesa pod vrcholom Magurka
(872 m n. m.). Pri hranici lesa chodník
zatáča doľava. Zostupujeme pomerne prudko
po lesnej ceste, ktorá vedie šikmo dolu svahom a rýchlo strácame výšku. Oveľa nižšie
zľava je ďalšia lesná cesta vedúca traverzom
západnými svahmi Magurky (872 m n. m.). Od
tejto chvíle klesáme veľmi jemne a nakoniec
les opustíme a dostaneme sa na priesmyk
medzi Magurkou (872 m n. m.) a Kamiennou
(744 m n. m.), nazývanou Przełęcz Zasypnicka Niższa.
5.15 Sedlo Zasypnica Niższa
(cca 695 m n. m.)
Je to veľmi pôvabné miesto. Pri chodníku stojí krásna, nová (2011) kaplička,
neďaleko, na jedným zo stromov, visí
druhá. Za nami vidíme vrchol Magurka,
vpravo od neho – Surzynówku so stavbou „Beskidzkého Raju”. Spredu, na severovýchode, spoza zakončenia hrebeňa klesajúceho z vrcholu Magurky, vyčnieva zalesnené pohorie Chełmu, vľavo
od neho vidíme nižší vrchol Starowidz,
a medzi nimi, na poslednom pláne, javí
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sa silueta Żaru nad Kalwariou Zebrzydowskou. Pred Starowidzom, na bližšom pláne, stále vidíme svahy kopca
Jasień nad Suchou Beskidzkou a blízko
nás, tesne pod priesmykom, domy sídliska Kubasiaki, ktoré administratívne
je časťou Suchej.
Na priesmyku ostro odbočíme doprava
a prudko klesáme, najprv po poľnej ceste
a potom lesom na dno údolia potoka Zasypniczanka. Ďalej ideme dolu dolinou tečúceho
po pravej strane toku, čoskoro opúšťame
les a dostaneme sa k prvým domom veľkého zhluku sídlisk pod spoločným menom
Zasypnica v Suchej Beskidzkej. Pred
nami je teraz dlhý, trojkilometrový úsek zostupu pozdĺž cesty medzi budovami. Konečne
sme dorazili, vedľa budovy Základnej školy
č. 2 sa dostaneme na križovatku s rušnou
vojvodskou cestou č. 946. Tu odbočíme doľava a po ďalších desiatich minútach chôdze
po ul. Mickiewicza dorazíme na železničnú
stanicu v Suchej Beskidzkej, kde končí
naša túra.

6.15 Sucha Beskidzka (železničná
stanica) (cca 345 m n. m.)
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0.00 Jordanów námestie
(cca 495 m n. m.)
Začiatok trasy na námestí v Jordanowe.
Ideme na juh pozdĺž ul. Kolejowej žltou
a červenou značkou (Hlavná beskydská magistrála). Idúc dolu míňame vpravo kostol
a potom bývalý hostinec „Poczekaj“, ktorý
stojí nižšie pod cintorínom. Dole sa cesta
otočí doľava, prechádza trasou železničnej
trate Krakov – Zakopané a napája sa na križovatku pri kaplnke s postavou Odpočívajúceho
Krista z prvej polovice 19. storočia. Túto sa
chodníky rozdeľujú. Žltá značka beží mierne
doprava smerom na Toporzysko (budeme ňou
ísť na konci našu túru), zatiaľ čo teraz po červenej značke odbočíme vľavo, prejdeme most
na Skawe a ideme ul. Przemysłowou pozdĺž
železničnej trate, vľavo míňame železničnú
stanicu. Trochu ďalej opúšťame asfaltovú
cestu, ideme dolu doprava a kráčame pozdĺž

NOWY SĄCZ

Krátka prechádzka po okolí Jordanowa, ideálna pre menej
pokročilých turistov, ale aj pre milovníkov histórie a krásnych
pohľadov – vojenský cintorín na Wysokej pripomína jednu
z najdôležitejších bitiek prvej fázy kampane v septembri
roku 1939 a senzačná panoráma z nenápadnej Góry Ludwiky
poteší každého.

potoka tečúceho vľavo. Chodník mierne stúpa riedkym lesom, prechádza niekoľkými križovatkami a skladmi dreva a dosahuje dedinu
Wysoka, prechádzajúc medzi cintorínmi:
farským (vľavo) a vojenským (vpravo).

1.05 Wysoka (cca 585 m n. m.)
Priamo vpredu, niekoľko desiatok metrov
od cesty, môžeme vidieť historický neskororenesančný kaštieľ z konca 16. storočia, obklopený stromami. Je postavený
z lomeného kameňa a tehly na obdĺžnikovom pôdoryse. Je to viacpodlažná budova so suterénom, omietnutá, zosilnená
oporným systémom a pokrytá vysokou
stanovou strechou. Pôvodne mal povahu opevneného kaštieľa. Rekonštrukcia,
ktorá sa uskutočnila na konci 18. storočia,
mu dodala charakter šľachtického sídliska.
V okolí sú zachované, a rozlíšiteľné dodnes,

JK

prvky zelene: záhrada, krajinný park a tzv.
zverinec (les v predĺžení záhrady kaštieľa).
Okrem kaštieľa sa tu nachádzajú: hospodárske budovy, sýpka a drevená budova
bývalej dedinskej školy z roku 1870, ktorá
bola sem prenesená z neďalekej Naprawy.
Na miestnom vojenskom cintoríne
spočíva jeden civilný človek a štrnásť poľských vojakov, zabitých počas hrdinskej bitky, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1.-2. septembra 1939 v obci a jej okolí. Jednotky
poľskej armády pod velením plukovníka
Stanisława Maczka (podporované miestnymi ľuďmi) bojovali s postupujúcimi nemec-
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kými obrnenými jednotkami. Spolu bolo na
poľskej strane zabitých 55 vojakov a traja
civilisti. Každý rok, 1. septembra, sa na cintoríne koná Okresné výročie vypuknutia
druhej svetovej vojny.
Vo Wysokej opúšťame červenú Hlavnú beskydskú magistrálu a ďalej ideme modrou
značkou, ktorá sem začína. Táto značka vedie
na západ pozdĺž plotu vojenského cintorína
a potom po bahnitej, trávnatej ceste, ktorá mierne stúpa lesom. Potom cestička je
už širšia a pohodlnejšia. Vpravo, hneď pri
chodníku, míňame neveľké vyvrcholenie
Jawornika (635 m n. m.) a dostaneme
sa na lesnú mýtinu, na ktorú sa zľava napája
široká cesta. Pokračujeme stále priamo pred
seba. O chvíľu sa dostaneme k ďalšej ceste,
tentokrát asfaltovej, k domom sídliska Nad
Lasem, ktoré administratívne patrí do To-

porzyska a k uzlu chodníkov. Sprava sa tu
napája chodník so žltým označením, ktorým
onedlho budeme ísť späť do Jordanowa.
Predtým, ako sa to však stane, ideme trochu
rovno, po modrej a žltej značke, najskôr po
asfalte, potom po pohodlnej poľnej ceste,
ktorá nás dovedie na vrchol Góra Ludwiky (653 m n. m.).

1.50 Góra Ludwiki (653 m n. m.)
Pôvod názvu kopca nie je známy. Meno
„Ludwika” bolo v minulosti obľúbené skôr
medzi členmi šľachtických rodín, a možno,
že jeden s majiteľov tunajších veľkostatkov
pomenoval tento kopec na pamiatku akéhosi svojho príbuzného.
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Z odkrytého vrcholu hory Ludwiky je
nádherná panoráma. Pred nami stojí krásna pyramída Babej hory. Ďalej
vpravo za znížením Lipnického sedla, vidíme celé Pásmo Polici. Na ďalšom pláne, viac vpravo, môžeme vidieť hrebene
Makowských Beskýd, ktoré stúpajú nad
údolím rieky Skawa už na jej severovýchodnej strane. Na druhej strane vľavo
od Babej hory sa nachádzajú nízke hrebene Oravsko-Podhalanského pohoria,
znad ktorých vyčnievajú tzv. Działy
Orawskie s najvyšším medzi nimi Bukowińským Wierchom (s charakteristickým stožiarom relé). Ďalej vľavo obzor
vypĺňajú Gorce s najvyšším Turbaczom.
Pri dobrej viditeľnosti v pozadí panorámy uvidíme pôsobivú reťaz Tatier.

Z hory Ludwiky sa vraciame na rázcestie modrého a žltého chodníka, kde odbočíme vľavo
a sledujeme iba žltú značku. Zostúpime asi
0,5 km, prejdeme pásom lesa a dostaneme sa
k asfaltovej ceste. Oveľa nižšie už ideme medzi
početnými budovami Jordanowa, sídliska
Repelówka a konečne sa dostaneme k ceste
Jordanów – Toporzysko – Sidzina (ul. Przemysłowa) pri výklenkovej kapličke. Odbočíme
doprava, prejdeme most na Skawe a prídeme
na už známu križovatku pred železničným priecestím na trati Krakov – Zakopane, vedľa kaplnky s postavou Odpočívajúceho Krista. Chodníkom so žltou a červenou značkou (ktoré sa
napájajú sprava, a ktorými sme išli na začiatku
túry) sa vraciame na námestie do Jordanowa.

3.00 Jordanów námestie
(cca 495 m n. m.)
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Sidzina Wielka Polana – Priesmyk Kucałowa
– Polica – Mosorny Groń – Zawoja
Čas prechodu:

5 h 05 min.

Atraktívna, rozmanitá trasa, ktorá vedie cez vysoké a vznešené
Pásmo Polici. Nebudú tu chýbať tak krásne pohľady (z priesmyku
Kucałowa alebo Mosornego Gronia), prírodne vzácne lesy (lesné
prírodné rezervácie na Polici), ako aj kuriozity neživej prírody
(vodopád na Mosornom Potoku – jeden z najkrajších v Beskydách).
Na ceste stojí sa za to zastaviť v obľúbenej horskej turistickej
chate PTTK na Hale Krupowej.

0.00 Sidzina (minibusová
zastávka „Sidzina Wielka Polana”)
(cca 760 m n. m.)
Čierna značka, po ktorej sa vydáme v prvej
časti cesty, začína pri konečnej zastávke minibusov „Sidzina Wielka Polana” pri ceste
Sidzina – Zubrzyca Górna, na území malého sídliska Ciśniawa v Sidzine. Vyrazíme
spevnenou cestou na severozápad. Chodník,
stúpajúci mierne za poslednou budovou,
ešte pred neďalekým parkoviskom, zostupuje
z cesty doprava, na úzku cestičku. Od tohto
bodu systematicky stúpame hore svahom,
ktorý traverzuje klesajúcim hrebeňom vrcholu Okrąglica (1247 m n. m.) na juhovýchod.
Vľavo, dole, necháme údolie potoka Zakulawki, tzv. Psia Dolina, ktoré pred II. svetovou vojnou bolo niektorými považovaná
za najkrajšie údolie v Beskydách. Prejdeme
malý skalný odkryv vpravo. Vyššie pretneme

veľmi širokú zjazdovku a stále stúpame hore
šikmo, smerom na svah, po niekoľkých minútach znova sme na „svahu”. Odbočíme doľava a vystúpime mierne strmým chodníkom.
Prejdeme okolo skladiska dreva a o niekoľko
sto metrov ďalej opúšťame svahovú cestu, zostupujeme z nej doprava a na dlhšom úseku
pokračujeme v rovnomernom výstupe šikmo
svahom, prejdeme po hrebeni klesajúcom
z Okrąglice. Po asi desiatich minútach, vo
vzdialenosti, vľavo na svahu Złota Grapa
už môžete vidieť turistickú horskú chatu
PTTK na Hale Krupowej, kam smerujeme.
Konečne sa dostaneme na hranicu hustého
bukového lesa, pozdĺž ktorej vedie priečna
cesta zo Sidziny do Zawoje, označená zelenou
značkou. Odbočíme doľava a po čiernej a zelenej značke ideme na severozápad, zľahka
klesáme cez nízky bukový les, popri širokej
pohodlnej ceste vedúcej cez traverz vrcholu

JABŁONKA

Okrąglica (1247 m n. m.), ktorý sa týči
vpravo hore. Po 5 min. vychádzame z lesa na
hoľu Sidzińskie Pasionki a dostaneme
sa k zďaleka viditeľnému stĺpu s označením,
ktorý sa nachádza na sedle.

1.15 Priesmyk Kucałowa
(1170 m n. m.)
Priesmyk Kucałowa je najväčší uzol turistických chodníkov v Pásme Polici. Sedlo
a jeho najbližšie okolie tvorí dosť veľká,
pôvabná hoľa, ktorá sa skladá z dvoch
častí. Hranica týchto častí vedie pozdĺž
hrebeňa pásma. Severná časť (od strany

Zawoje), vo veľkej miere je už zarastená,
je to Kucałowa hoľa, menej zarastená
je južná časť (od strany Sidziny), sú to
Sidzińské Pasionki.
Priesmyk Kucałowa je dobrým vyhliadkovým miestom na Pásmo Koskowej
v pohorí Makowských Beskýd (viditeľné
na severe a severozápade) s charakteristickým odkrytým vrchom Koskowej
s relé. Priamo na východe je zase možné vidieť neďaleký vrchol Okrąglice so
stožiarom a vpravo od neho – zníženie
Orawsko-Nowotarskej kotliny, ohrani-

30

VI. TÚRA

ML

čené účinnou „zubatou” stenou Tatier.
Ešte širšia panoráma sa tiahne z vrcholu neďalekej Jasnej Góry, na ktorú sa
dostaneme za 3 minúty po širokej ceste, ktorá odbočuje vpravo hneď za sedlom. Na západe môžeme vidieť blízke
zalesnené vrcholy Złotej Grapy a Polici,
a ešte viac vpravo, v pozadí, prakticky úplne viditeľné Jałowiecké pásmo.
Pozornosť priťahuje husto zastavané
sídlisko Przysłop. Jeho budovy siahajú
vysoko pod vrchol Magurky. Pod budovami sídliska vidíme bielu „líniu“ nefungujúceho veterného generátora a kláštor Bosých karmelitánov v Zawoje Zakamieni. Na poslednom pláne sa tiahnu
na celej dĺžke Malé Beskydy, zatiaľ čo
vľavo – Sliezske Beskydy, viditeľné pri
dobrej priehľadnosti vzduchu.
Z priechodu odbočíme šikmo doľava a pôjdeme dolu hoľou, smerom k viditeľnej budove
turistickej horskej chaty.

1.20 Turistická horská chata PTTK
na Hali Krupowej (cca 1150 m n. m.)
S myšlienkou postaviť v Pásme Polici turistickú chatu v roku 1932 prišlo odde-

lenie Poľského tatranského spolku v Jordanowe. S výstavbou začali v roku 1935,
a o rok neskôr objekt už mohli využiť turisti. Chata bola zničená počas vojny. Pásmo
Polici bolo oblasťou aktívnej činnosti partizánskych jednotiek a počas nemeckého nájazdu, ktorý ich mal za cieľ rozobrať, 14. októbra 1944 chata zhorela. Rekonštruovaná
bola – už pod vedením PTTK – v roku 1955
a od tohto roka bola niekoľkokrát rozširovaná a modernizovaná. Neprestajne slúži
turistom, ktorý putujú chodníkmi Pásma
Polici.
Chata je pomenovaná po Kazimierzovi
Sosnowskovi (1875-1954), významnom
etnografovi, pedagógovi, autorovi sprievodcov, zapojenému do výstavby tunajšieho objektu a mnohých iných beskydských
turistických chát K. Sosnowski bol tiež
autorom koncepcie Hlavnej beskydskej
magistrály, ktorá bola neskôr takisto pomenovaná podľa jeho mena.
Ubytovacia kapacita tejto chaty sú 38 lôžka
v troj-, štvor- a viacposteľových izbách.
Kontakt:
tel. 18 447 50 05, 607 033 997
e-mail: krupowa@o2.pl
www.krupowa.pttk.pl
Istou kuriozitou je názov chaty. Jej oficiálny názov je: „Schronisko PTTK na Hali
Krupowej” hoci v skutočnosti budova stojí
na okraji hole Sidzińskie Pasionki a skutočná Hala Krupowa sa nachádza na svahu
Okrąglice (1247 m n. m.), menej ako 1 km
severovýchodne od chaty.
Ideme späť na Priesmyk Kucałowa a spod
stĺpa s turistickými označeniami smerujeme
vľavo, červenou značkou Hlavnej beskydskej
magistrály (ako aj – na začiatku – zelenou).
Čoskoro vstúpime do lesa a obídeme vrch
Złota Grapa (1247 m n. m.), ktorý
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zostane vpravo. Na nasledujúcej križovatke
zelená značka odbočuje doprava smerom
na Zawoju. Pokračujeme v našom pochode
priamo, vľavo od hrebeňovej línie, najprv
stúpame mierne, potom strmšie v hustom
lese a potom cez veľký, ale už silne zarastajúci výrub. Nakoniec opäť vychádzame do lesa a
onedlho sa dostaneme na vrch.

2.20 Polica (1369 m n. m.)
Sme v najvyššom bode celého Pásma Polici, a zároveň na štvrtom najvyššom (po Babej hore, Pilsku a Malej Babej hore) vrcholu
všetkých poľských Beskýd.
Vrchol, ktorý bol donedávna úplne zalesnený, je dnes, z dôvodu početných
vetrov, veľmi dobrým vyhliadkovým bodom, najmä na nádherný masív Babej
hory ako aj – v pozadí naľavo od Babej
hory – slovenské vrcholy Oravskej Magury, Chočských vrchov s najvyšším Veľkým Chočom a na Tatry.
Lesy, ktoré rastú na vrchole Polici, sú
chránené v rámci prírodnej rezervácie.
Na severnej strane vrcholu je prírodná
rezervácia „Na Policy im. prof. Zenona
Klemensiewicza” s rozlohou 58,73 ha,
zriadená v roku 1972. Druhá, malá rezervácia, susediaca s predchádzajúcou, leží
na južnej strane vrcholu. Je to rezervácia
„Na Policy” s rozlohou 13,21 ha, zriadená
v roku 1998. Obidve sú to rezervácie lesné,
ktoré chránia prírodný smrekový les, v posledných rokoch, bohužiaľ, silne zriedené
víchricami. Medzi predstaviteľmi fauny,
ktorá sa tu vyskytuje, sú najcennejšie druhy
vtákov: tetrov hlucháň a ďateľ trojprstý,
ako aj fuzáč zemolezový, chrobák z čeľade
fuzáčovité, ktorý je karpatský endemit. Vrcholové časti Pásma Polici sú chránené tiež
v rámci európskej siete chránených území
„Natura 2000”.

ML

Na vrchole od roku 2003 stojí kríž, venovaný pamiatke obetí havárie lietadla,
ktorá sa odohrala neďaleko 2. apríla 1969.
V ten deň lietadlo počas pravidelného letu
PLL LOT (Poľský národný letecký dopravca)
z Varšavy do Krakova sa z dôvodov, ktoré sa
dodnes nevysvetlili, odchýlilo od kurzu a narazilo do strmého, severného svahu Police.
Všetkých 53 ľudí na palube zahynulo, medzi
nimi vynikajúci lingvista, profesor Jagelovskej univerzity Zenon Klemensiewicz a bývalý minister lesného hospodárstva, poslanec a veľvyslanec Poľskej ľudovej republiky
v Mongolsku Stanisław Tkaczow.
Do kríža boli namontované prvky havarovaného lietadla. Nápisy, ktoré sú na nich
viditeľné, sú venované obetiam katastrofy,
60. výročiu príchodu partizánskej jednotky
„Huta Podgórze” na Pásmo Polici a 25. výročiu pontifikátu Jána Pavla II. Umiestnili
ich bývalí partizáni – Karol Borowy a Adam
Leśniak.
Na vrchole Polici začína modrý turistický
chodník, ktorý vedie cez Czyrniec (1328 m n.
m.) k Zubrzyckému priesmyku (876 m n. m.),
my však naďalej sledujeme červenou značkou, a po cca 100 m vpravo míňame pamätník
obetiam vyššie popísanej katastrofy.
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3.45 Mosorny Groń (1047 m n. m.)
Lanovka na vrcholu Mosorny Groń začala svoju činnosť v roku 2003, dnes je
v správe Polskich Kolei Linowych S.A.
Štvormiestne stoličky prekonávajú výškový
rozdiel 332 m (dolná stanica v osade Zawoja – Policzne leží v nadmorskej výške 713
m, horná, pri ktorej stojíme – 1045 m). Lyžiarska zjazdovka má dĺžku 1312 m.
Vedľa stanici sa nachádza reštaurácia.
Môžeme si tiež oddýchnuť vonku, využiť si
prístrešok a lavice.

JK

Pamätník, ktorý má zaujímavý tvar stabilizátora lietadla, bol postavený v roku 2005
na podnet obyvateľov Zawoje a Skawici. Je
na ňom umiestnená tabuľa s priezviskami
všetkých osôb, ktoré zahynuli počas tragického letu.
Ďalej ideme ďalším, veľkým, pomaly zarastajúcim vetrolom, potom kráčame stále hustejším a hustejším lesom, jemne klesáme pozdĺž južnej hranice prírodnej rezervácie „Na
Policy im. prof. Z. Klemensiewicza”. Konečne
sa dostaneme na neveľký priesmyk medzi
Kiczorkou (1298 m n. m.) a Policou (1369 m
n. m.), potom stúpame asi 15 minút na vrchol
Kiczorka.

3.00 Kiczorka (1298 m n. m.)
Kiczorka je v súčasnosti pojmom často používaným ako názov tohto vynikajúceho vrcholu v Pásme Polici, avšak nie je jediný. V
minulosti boli používané aj iné názvy: Pięć
Kopców alebo Kopiste, na mapách sa občas objaví aj pojem Cyl Hali Śmietanowej.
Pojem „Hala Śmietanowa”, bez odkazu

na samotný vrchol, je dodnes všeobecne
používaný miestnymi obyvateľmi. Hala
Śmietanowa, ktorej názov je odvedený od
mena slávnej vysokohorskej rodiny Śmietanów zo Skawice, bola v minulosti jedným
z najväčších pasienkov v oblasti Babej hory.
Kedysi pokrývala obrovskú oblasť, vrátane
vrcholov a severozápadných svahov hory.
V 60-tých rokoch 20. storočia ovce opustili
túto hoľu. Pasienok vtedy začal postupne
zarastať, a v súčasnosti jeho celý povrch je
prakticky pokrytý mladým lesom.
Z Kiczorky zostupujeme dole žltou značkou
na severozápad (onedlho sa z pravej strany
napojí chodník s modrou značkou). Zostup,
od istého bodu veľmi strmý, vedie neveľmi
pohodlnou cestičkou medzi dosť nízkymi,
vo väčšine odumretými smrekmi. Potom sa
stáva miernejší. Dostávame sa na rázcestie
hneď pod vrcholom Mosorný Groń (1047 m
n. m.). Tu sa končí žltá značka, my budeme
pokračovať modrou značkou. Avšak kým to
urobíme, vystúpime na neďaleký vrchol so
stanicou lanovky.

Celý masív Babej hory odtiaľto vyzerá skvelo. Z jej vrchu, Diablaka, vľavo
hrebeň vedie cez Gówniak, Kępu a Sokolicu smerom k neviditeľnému Lipnickému sedlu, zatiaľ čo vpravo klesá cez
Kościółki na sedlo Brona, potom stúpa
hore na Malú Babiu horu a opäť dlhým
ramenom klesá na Jałowiecký priesmyk,
rozdeľujúcu masív Babej hory od viditeľnej vpravo Modralovej. Za Jałowieckým
priesmykom vyčnievajú vzdialené vrcholy Żywieckých Beskýd: Pilsko a Palenica,
najvzdialenejšej Rysianky a rozsiahlej
Romanky. Dolu, pod trasou lanovky, sú
zoskupené domy osady Policzne.
Vraciame sa k rázcestiu a ideme po modrej
značke vľavo. Po prekonaní strmého svahu sa
dostaneme na priečnu skalnatú cestu, v ktorú odbočíme vľavo. Táto cesta sa pravidelne
premieňa na koryto jedného z prameňov
Mosorného potoka, ktorý čoskoro klesne
doprava, dole, v mieste malého zosuvu pôdy.
Chodník ďalej prechádza niekoľkými malými
potokmi, ktoré tečú z vrcholu Mosorného
Gronia (1047 m n. m.), potom sa niekoľkokrát
prudko otočí na nasledujúcich križovatkách
(dávajte si pozor na označenia!), strmo vedie
mladým bukovým lesom a blíži sa ku dnu
údolia Mosorného potoka. Čoraz výraznejšie
počujeme zvuk vodopádu a dostávame sa na
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miesto, v ktorom vpravo prechádza zabezpečená dreveným zábradlím cesta, ktorá vedie
priamo pod kaskádu.

4.35 Vodopád na Mosornom potoku
(cca 755 m n. m.)
Vodopád na Mosornom potoku, známy
tiež ako Mosorczyk, je jedným z najvyšších (asi 8 metrov vysoký) a tiež najkrajších
vodopádov v celých Beskydách. Spenená
voda toku klesá cez niekoľko horninových
prahov modelovaných vo vrstvách karpatského flyšu. Malebné skaly obmedzujú vodopád po oboch jeho stranách, čo dodáva
tomuto miestu zvláštne čaro.
Spod vodopádu pokračujeme v pochode
modrou značkou pozdĺž tečúceho z pravej
strany potoka. Už oveľa nižšie prejdeme na
jeho pravý breh, vychádzame z lesa idúc po
asfaltovej ceste vedúcej cez osadu Zawoje,
zvanú Mosorne.
Odbočíme doľava a zostupujeme cestou cez
osadu cca 1,5 km a dostaneme sa do vojvodskej
cesty Białka – Jabłonka. Na križovatke s touto cestou, v blízkosti minibusovej zastávky
„Zawoja Mosorne“ v Zawoji, končí naša trasa
5.05 Zawoja (minibusová zastávka
„Zawoja Mosorne”) (cca 575 m n. m.)

JK
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Zawoja Widełki – Hala Barankowa – Hala
Kamińskiego – Modralová – Jałowiecký priesmyk
– Zawoja Czatoża - Zawoja Widełki

3 h 45 min.
JABŁONKA

Čas prechodu:

Je to veľmi zaujímavá trasa južno-západným okrajom
Podbabiogórza, na ktorú turisti – vzhľadom na blízkosť oveľa
viac populárnejšej Babej hory – zabúdajú. Na chodníku sa nachádza
najsevernejší bod na Slovensku – Modralová. Okrem toho sa tu
nachádza aj malebná Hala Kamińského; v sezóne ďalšou atrakciou
je pásanie oviec na Hale Barankowej.

0.00 Zawoja Widełki
(cca 640 m n. m.)
Začiatok trasy v Zawoji, na rázcestí ciest,
tzv. Widełky (alebo Małe Widełky). Chodník
je označený čiernou, žltou a zelenou značkou.
My smerujeme cestou na sever, k centrum
Zawoje, ideme cez osadu Składy. Pokračujeme
čiernou značkou a čoskoro odbočíme ostro doľava na v bočnú miestnu cestu (dávajte pozor,
aby ste si všimli odbočku! Žlté a zelené chodníky pokračujú rovno po hlavnej ceste).
Vľavo míňame rekreačné stredisko „Harnaś”
a čoskoro dorazíme na križovatku, kde končí
asfalt. Odbočíme doprava, prejdeme malý
potok a pokračujeme pozdĺž neho, veľmi jemne kráčame po kamenistej ceste, spočiatku
medzi poslednými budovami sídliska (zaujímavé príklady starej drevenej architektúry),
potom lesom. Postupne sa výstup stáva viac

a viac strmý. Konečne vpravo míňame vrchol
Kolisty Groń (810 m n. m.) a vychádzame na okraj hole, neďaleko stojacich na pravej strane budov osady Mylne Młaki.

0.40 Hala Barankowa
(cca 800 m n. m.)
Nachádzame sa teraz vyše dolnej časti
Hali Barankowej, na ktorej sa každé leto
pasú ovce, a v nachádzajúcej sa tu kolibe môžeme kúpiť ovčie výrobky, ako je
syr oscypek (slov. oštiepok), bundz (slov.
hrudka) a żętyca (slov. žinčica). Koliba stojí
nižšie pod chodníkom, za viditeľným z križovatky zhlukom nízkych stromov. Vedie
do nej trávnatá cesta, vpravo šikmo, dole
poliankou.
Odbočíme doľava a po chvíli stojíme na križovatke uprostred hole.

Vľavo sa odhaľuje pohľad na masív Babej hory.
Opúšťame čiernu značku a pokračujeme
teraraz žltou značkou na juh. Pred nami je
úsek dlhšieho výstupu – spočiatku kráčame
tienistou roklinou, v ktorej na dne sú odkryté vrstvy karpatského flyšu, potom po ostrej
zatáčke doprava hrebeňom, rovnomerne, ale
nie príliš strmo, úsekmi vzácneho bukového
lesa a pomaly zarastajúcimi vetrolamami.
Víchrice, ktoré často prenasledovali tieto
oblasti, nielenže spôsobili poškodenie poras-

tu, ale tiež znemožňovali správnu orientáciu
v teréne (padli početné stromy, na ktorých
boli umiestnené turistické označenia), preto, priamo pod samotným štítom Magurka
(1111 m n. m.) a predchádzajúcim ho mladým
smrekovým porastom, by sme sa mali stále
držať čiary hrebeňa a smerovať k stále blížiacemu sa lesu. Po prejdení spomenutého
mladého porastu, pretneme pás lesa, následne ho opustíme a dostaneme sa na severo-východný okraj Hale Kamińského.
100 m ďalej – rázcestie (z ľavej strany sa
tu napája chodník s čiernou značkou zo
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Zawoje Czatoży). Pokračujeme v našej túre
po žltej a čiernej značke rovno, po ďalších
200 m vpravo míňame vrchol Magurka
(1114 m n. m.), potom krátko zostúpime,
okrajom lesa a hole, na jej najmalebnejšiu
časť, k uzlu chodníkov.

1.40 Hala Kamińského
(cca 1100 m n. m.)
Názov hole pravdepodobne pochádza od
pomerne populárneho v dedine Koszarawa, na území ktorej leží väčšina hole,
priezviska „Kamieński”.
Veľmi pekne sa odtiaľ prezentuje na
juhozápade neďaleká Modralová. Napravo od nej, nad radom iných, nižších
vyvrcholení, posledný plán panorámy
vypĺňajú vrchole Sliezskych Beskýd,
ktoré sú viditeľné od vrcholu Barania

Góra po najvyššie v tejto horskej skupine Skrzyczne a – za znížením doliny rieky Żylica – tvoriacu jeden masív skupinu
Magury, Klimczoka a Szyndzielne. Ešte
ďalej vpravo sledujeme skupinu Magurky Wilkowickej a Czuple v Małých Beskydách.
Od stĺpu s označeniami ideme hrebeňom na
juhozápad – žltou a zelenou značkou. Potom
vchádzame do lesa a po 7 min. prechádzky
bukovým lesom sa dostaneme k rázcestiu.
Chodník so zelenou značkou zatáča na tomto
mieste vľavo, my však pokračujeme v našom
pochode hrebeňom, širokou cestou, idúc
už iba žltým chodníkom sa dostaneme do
hlavného hrebeňa Żywieckých Beskýd a na
východný vrchol Modralovej, na poľsko-slovenskú hranicu.

VII. TÚRA

ML

1.55 Modralová (východná časť)
(cca 1150 m n. m.)
Je to veľmi zaujímavé miesto. V stredoveku
sa tu spájali tri hranice: Maďarska, Poľska
a Sliezskeho kniežatstva, prakticky – Česka
(po udelení oświęcimskému kniežatstvu
léna českým kráľom v prvej polovici 14. storočia). Neskôr, keď sa v 15. až 16. storočí
sliezske kniežatstvá vrátili k Poľsku, cez
Mędralovú – ako aj cez Babiu horu – viedla hranica medzi Poľskom a Maďarskom,
v období po delení Poľska – medzi Galíciou
a Maďarskom, a v rokoch 1918-1939 – medzi Poľskom a Československom. Počas
druhej svetovej vojny sa tu opäť stretli tri
hranice: Nemeckej ríše, Generálneho gouvernementu a Hitlerovi podriadeného
Slovenska. Po roku 1945 bolo obnovené k
stavu z medzivojnového obdobia. Odvtedy
cez Modralovú opäť viedla poľsko-československá hranica. Od roku 1993 je to poľ-

sko-slovenská hranica a miesto bývalého
styku troch hraníc je zároveň najsevernejším bodom Slovenskej republiky.
Stojí za to odbočiť vpravo a vystúpiť niekoľko sto metrov po červenej značke na hlavný
vrchol Modralovej (1169 m n. m.),
ktorý je zo severu pokrytý hoľou s tým istým
názvom.
Modralová (poľ. Mędralowa) nie je pôvodným názvom vrcholu – pred storočiami znel on Wielki Jałowiec, na rozdiel od
nižšieho, severnejšie sa nachádzajúceho
a populárnejšieho medzi turistami „obyčajného“ Jałowieca (1111 m n. m.). Súčasný
názov je odvedený od priezviska „Mędrala”, ktoré je v tejto oblasti stále populárne, najmä na Koszarawe a Przyborowe.
K Mędralom patrilo územie pod vrcholom,
preto tento názov – Hala Mędralowa – ktorý s postupom času sa začal používať ako
meno samotnej hory.
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2.30 Priesmyk Przełęcz Jałowiecka
Północna (998 m n. m.)
Severný z dvoch Jałowieckých priesmykov
je tiež pomenovaný ako Tabakowe Siodło,
a vedúca ním cestička zo Zawoje do Oravskej Polhory – Tabakowy Chodnik. Nízky
– pokiaľ ide o túto časť Beskýd – priesmyk,
bol v minulosti používaný ako pohodlný
prechod zo Zawoje na Oravu a naopak, nie
vždy na účely zhodné so zákonom. Túto
trasu používali okrem iného pašeráci, pašujúci rôzne tovary cez hranicu. Medzi tovarmi, po ktorých bol najväčší dopyt, bol
tabak.
Z priesmyku ideme za čiernymi značkami na
juhovýchod úzkou cestičkou, prechádzajúcou
malebným výrubom.

ML

Z hole sa rozprestiera vynikajúca panoráma. Priamo na sever vidíme tri blízke
vrcholy: Jałowiec s Halou Trzebuńskou
(Kubulkowou), vtláčajúcu sa do jeho
pozadia Czerniawu Suchú ako aj – vľavo od Jałowieca – spojený s ním hrebeň
Lachów Gronia. Za nimi, na poslednom
pláne, tiahne sa pohorie Malých Beskýd, odtiaľ viditeľné takmer úplne. Na
pláne pred Malými Beskydami, vľavo
od Lachów Gronia, tiahne sa ploché
Pawelské pásmo, a najviac vľavo, nad
dnom Żywieckej kotliny, týčia sa vrcholy Sliezskych Beskýd.
Vpravo od Jałowieca sa tiahne hlavný
hrebeň Jałowieckého pásma, skrývajúceho sa za neďalekou Magurku s výrazne viditeľnou Halou Kamińského, a ešte
ďalej vpravo – Makowské Beskydy. Panorámu uzatvára vyčnievajúci vpravo
nad lesom vrchol Polici.

Vraciame sa na východný vrchol Modralovej
a pokračujeme po červenej Hlavnej beskydskej magistrále, ktorá prudko klesá.
Hrebeňom, ktorom putujeme, vedie tzv.
Hlavné európske rozvodie – potoky tečúce na sever prináležia k úmoriu Baltského
mora, zatiaľ čo tie po južnej, slovenskej
strane vrcholu – do úmoria Čierneho
mora.
Čoskoro sa zľava napojí zelený chodník, s ktorým sme sa prednedávnom rozlúčili. Idúc za
červenými a zelenými značkami pokračujeme v zostupe, teraz už mierne, na priesmyk
Przełęcz Jałowiecka Północna
(998 m), kde najprv vpravo vedie slovenský
žltý chodník do Oravskej Polhory, a 100 m
ďalej vľavo – čierny chodník do Zawoje Czatoży, ktorým budeme pokračovať v našom
pochode.

Masív Babej hory odtiaľto vyzerá krásne: v popredí Malá Babia hora a za ňou
- Diablak a hrebeň klesajúci z neho na
Lipnické sedlo. Vľavo od neho vidíme
Kiczorku v Pásme Polici, spoza ktorej vyčnieva vrchol Polici. Vľavo od
vrcholu Kiczorky pozornosť priťahuje
Mosorný Groń s lanovkou a „jazykom”
zjazdovky. Na vzdialenejšom pláne
– vyvrcholenia Makowských Beskýd,
o.in. Koskowa Góra s charakteristickým stožiarom.
Zostupujeme prudko, spočiatku výrubom,
potom vysokým bukovým lesom, a konečne
sa dostaneme na dno údolia jedného z prameňových potokov rieky Skawica. Potom
ideme pozdĺž neho, už miernejšou, zvlnenou
širokou cestou, prejdeme lávkou cez potok
a vyjdeme na veľkú plošinu, kde sa zbiehajú viaceré lesné cesty. Tu zatočíme doľava a
zostúpime cestičkou pozdĺž širokej cesty, na
ktorú vstúpime niečo nižšie. Prejdeme pevným mostom a pokračujeme pochod cestou
dole údolím. Po asi 10 minútach dorazíme
na miesto, v ktorom sa na náš čierny chodník
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sprava napája žltá značka, vedúca od Markowých Szczawín.
Nižšie – ďalšie rázcestie, na ktorom sa lúčime s čiernou značkou, odbočujúcou doľava.
Pokračujeme po ceste rovno za žltými značkami, po cca 300 m dosahujeme asfalt a prvé
domy os. Czatoża w Zawoji. Po niekoľkých
minútach míňame vpravo veľmi zaujímavý
komplex troch pivníc a jednoduchú loretánsku zvonicu. Odtiaľ ešte cca 1 km pochodu
cestou ku križovatke v Zawoji Widełky, kde
sme začali našu túru.

3.45 Zawoja Widełki
(cca 640 m n. m.)
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Lipnické sedlo (pol. przełęcz Krowiarki) – Babia hora
– Poľana Markowe Szczawiny – Lipnické sedlo
Čas prechodu:

5 h 05 min.

0.00 Sedlo Krowiarki/Lipnické
sedlo (1012 m n. m.)
Trasa sa začína na Lipnickom sedle, ktoré
rozdeľuje masív Babej hory (1725 m n. m.)
od Pásma Polici. Cez sedlo vedie vojvodská cesta Białka – Jabłonka, na samotnom
sedle a 200 m východne od nej sa nachádza parkovisko.
Pôvodne poľský názov priesmyku znel
Przełęcz Lipnicka (Lipnickie Siodło), pretože dlhú dobu viedol tu prechod zo Zawoje do Malej Lipnice na Orave. Názvom
Krowiarki bola na začiatku pomenovaná
nachádzajúca sa na sedle polianka, na ktorej v 19. storočí dievčatá pásli kravy (v Poľsku sa ich pomenovalo „krowiarki” – preto
taký názov).
Ešte pred vypuknutím II. svetovej vojny,
v roku 1938, bola tu postavená cesta vedúca na Krowiarky zo Zubrzycy Górnej. Pri

jej budove, ako člen poľskej mládežníckej
pracovnej organizácie Junacki Hufiec Pracy, pracoval mladý Karol Wojtyła, o čom
pripomína stojací na sedle pamätník. Cesta od strany Zawoje tu bola postavená až
30 rokov neskôr.
Osobe Pápeža-Poliaka je tiež venovaná
ozdobná, drevená tabuľa, stojaca na opačnej strane cesty. Pripomína ona o tom, že
práve tu sa skončila posledná horská túra
kard. Karola Wojtyłu pred zvolením ho za
pápeža, a ktorú absolvoval 9. septembra
1978 v spoločnosti svojho vtedajšieho tajomníka, ot. Stanisława Dziwisza ako aj ot.
Tadeusza Stycznia na trase Skawica – Hala
Krupowa – Lipnické sedlo.
Na sedle stojí nedokončená budova
novej súkromnej turistickej chaty, je tu
tiež malý obchodík a informačný bod Babohorského národného parku s turis-

JABŁONKA

Najobľúbenejšia cesta na vrchol Kráľovnej Beskýd – Babej hory.
Nezabudnuteľné panorámy, skvelá príležitosť pre získanie
vedomosti o vegetačných stupňoch, chodník s vysokohorskou
chuťou a zároveň – za priaznivých poveternostných podmienok
– nie príliš náročný, dostupný pre každého mierne pokročilého
amatéra horských túr. Skratka povediac – pre každého turistu, ktorý
navštevuje územie opisované v sprievodcovi, je to povinná túra!

tickou vzdelávacou miestnosťou, kde sa
predávajú lístky do parku (je potrebné si
ich zakúpiť, pretože celý náš výlet vedie
cez územie parku). Medzi informačným
bodom a cestou, v tieni stromov, leží
pamätná tabuľa venovaná Zenonu Klemensiewiczovi (1891-1969), vynikajúcemu poľskému lingvistovi, ktorý zahynul
v roku 1969 pri leteckej havárii pod Policou (pozri str. 31).
Prvé informácie poukazujúce na jedinečné
prírodné hodnoty masívu Babej hory a poukazujúce na opodstatnenosť začlenenia
tejto oblasti do organizovaných foriem
ochrany sa objavili pred prvou svetovou

vojnou. V roku 1928 bol štatút osobitne
chránených „ochranných lesov“ udelený
smrekovému lesu na južnej strane masívu. Tento úsek lesa bol vtedy vyčlenený
z územia Lesnej správy Orawa, a v roku
1929 Władysław Midowicz (1907-1993),
tvorca siete poľských turistických chodníkov na Babej hore a neskorší hostiteľ
turistickej horskej chaty v Markowých
Szczawinách, predstavil prvý konkrétny
projekt na vytvorenie národného parku
v masíve „Kráľovnej Beskýd”. V roku 1934,
najmä vďaka úsiliu významného botanika,
prof. Władysława Szafera (1886-1970),
na Babej hore bola vytvorená prírodná re-
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zervácia, ale národný park bol založený až
o dvadsať rokov neskôr, v roku 1954.
V roku 1977 bol Babohorský národný park zaradený do medzinárodnej
siete biosférických rezervácií UNESCO
(program: „Man and the Biosphere” –
„Človek a biosféra”), čo bolo uzaním jeho
jedinečných prírodných hodnôt. BhNP má
v súčasnosti rozlohu 3392 ha, z čoho 1062
ha podlieha prísnej ochrane, a 2142 – čiastočnej.
V rámci hraníc BhNP sa nachádza najvyššia časť masívu Babej hory s dokonalé
exponovaným systémom vegetačných
stupňov. Nižšie časti, nad podhorským vegetačným stupňom (do výšky cca 700 m n.
m.) porastajú buky, jedle, takisto smreky
(cca 700-1150 m n. m.), vyššie ustupujú
ony miesto smrekom (cca 1150-1400 m n.
m.). Nad hornou hranicou lesa je stupeň
kosodreviny (cca 1400-1650 m n. m.), ktorý
konečne pod samotným vrcholom Diablaka (cca 1650-1725 m n. m.) sa mení na alpínsky stupeň, kde sa vyskytuje vysokohorská vegetácia a lišajníky. Na pomerne malej ploche parku sa zistilo asi 700 druhov
cievnatých rastlín, asi 300 druhov machov
a pečeňovky, viac ako 250 druhov lišajníkov a viac ako 800 druhov húb. Symbolom

BhNP je lazerník archanjelikový, ktorý sa na
území Poľska vyskytuje iba tu a na jednom
stanovišti v Sliezskych Beskydách, zatiaľ čo
rožec alpínsky môžeme stretnúť výlučne
v masíve Babej hory. Svet zvierat je tiež
veľmi bohatý – okrem iného žijú tu medvede, rysy a vlci.
Babia hora je tiež súčasťou európskej
siete chránených území „Natura 2000”.
Zo sedla ideme po červenej značke (Hlavná
beskydská magistrála) na západ, hneď začíname stabilným a strmejším výstupom, stále
kráčame hustým smrekovým lesom. Po dlhšom úseku únavného pochodu vidíme, že čoraz nižšie tu smreky začínajú rednúť, míňame
medzi stromami prvé zhluky horskej borovice
a konečne sa dostaneme na vyhliadkovú plošinu na prvom severovýchodnom vyvrcholení hrebeňa Babej hory, zvanom Sokolica
(1367 m n. m.).

0.50 Sokolica (1367 m n. m.)
Názov tohto miesta pochádza pravdepodobne od... orlov, ktoré tu hniezdili
v druhej polovici 19. storočia, a ktoré
miestni gorali považovali za sokoly. Charakteristickým prvkom Sokolice je skalný
útes na jej severnej strane, ktorý sa vytvoril
v priebehu storočí v dôsledku niekoľkých
pádov skál, z ktorých posledný sa uskutočnil pred 6 tis. rokov.
Sokolica je výborným vyhliadkovým
bodom. Výrazne odtiaľto je viditeľné
ďalšie zvlnenie hrebeňa vedúceho na
vrchol Babej hory, ktorým čoskoro budeme putovať, ako aj jeho pôsobivý,
veľmi strmý severný svah. Z najvyššieho
vyvrcholenia Diablaka hrebeň klesá na
sedlo Brona, ktoré sa vtláča do pozadia dvojvrcholovej Malej Babej hory.
Z tej poslednej hraničný hrebeň vedie
vpravo, cez nízke Jałowiecké sedlo, na
zalesnený vrchol Modralovej.
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Na chodníku, neďaleko pred Sokolicou,
a takisto hneď po výstupe na jej vrcholnú platformu, pod nohami vidíme staré
hraničné stĺpy z obdobia druhej svetovej
vojny s kovanými písmenami „D“ („Deutschland“ - „Nemecko“) a „S“ („Slowakei“)
„-“ Slovensko „). Často ich budeme stretávať aj v ďalšej časti našej trasy. Skôr, až do
18. storočia, tu prebiehala poľsko-maďarská hranica, a v období po delení Poľska
– galícijsko-maďarská. Hrebeňom, ktorom
putujeme, vedie tzv. Hlavné európske rozvodie – potoky tečúce na sever prináležia
k úmoriu Baltského mora, zatiaľ čo tie po
južnej, slovenskej strane vrcholu – do úmoria Čierneho mora.
100 m za Sokolicou sa nachádza rázcestie,
kde zelená trasa vedie doprava, zatiaľ čo my
pokračujeme rovno za červenými značkami
a stúpame po kamennej spevnenej hrebeňovej ceste. Sprevádzajú nás čoraz zriedkavejšie
a nižšie smreky a čoraz častejšie zhluky horskej borovici. Prekračujeme hornú hranicu
lesa a stúpame ďalej cez husté, bujné lány kosodreviny. Medzi nimi, vpravo dole, v určitej
vzdialenosti od chodníka leží Zła Dolinka.
V dolinke – podľa miestnych podaní – majú
byť skryté zbojnícke peniaze. 23. marca
1944 v tejto oblasti havarovalo nemecké
vojenské lietadlo Junkers Ju52/3m, pravdepodobne v dôsledku poruchy alebo chyby pilota. Z trojčlennej posádky bola zabitá
jedna osoba a dve boli vážne zranené.
Čoskoro vystúpime na ďalšie vyvrcholenie,
zvané Kępa (ďalšia vyhliadková plošina obklopená zábradlím, lavičky).

1.15 Kępa (1521 m n. m.)
Z Kępy ideme hrebeňom po kamennom chodníku, ktorý pretína bujné lány kosodreviny,
rovno alebo mierne stúpajúc – tento úsek
hrebeňa sa niekedy pomenuje ako Zarubane. Prejdeme cez hrebeň zarastený horskými
borovicami, potom dosiahneme ďalšie, veľ-
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mi malebné vyrovnanie terénu, na ktorom
vpravo necháme Zimnú Dolinku. Názov
dolinky nadväzuje na skutočnosť, že zvlášť
dlho v nej leží sneh. Zimná Dolinka leží mimo
chodníka a vstup do nej je zakázaný.
Ďalej prejdeme úsek strmšieho výstupu
k ďalšiemu hrebeňu – Zamki. Doteraz husté
lány horských borovíc sa rozpadajú na jednotlivé, redšie a redšie zhluky. Po dosiahnutí
Zamkov prechádzame opäť krátkym vyrovnaním terénu a potom sa dostaneme k dvom
bezmenným vyvýšeninám a vychádzame na
Gówniak (1617 m n. m.), hneď vpravo
míňame skupinu balvanov.

1.55 Gówniak (1617 m n. m.)
Gówniak sa tiež často nazýva Wołowe
Skałky alebo Główniak, ale najsprávnejší
a autentickejší názov je pravdepodobne
tento prvý – musíme priznať – pomerne
originálny názov. Nadväzuje on na trusy
(pol. gówno – slov. hovno), ktoré tu pre
rokmi nechávali pasúce sa pod vrcholom
Babej hory voly. V súčasnosti už neuvidíme ich žiadnych stôp (ani volov, ani ich
„suvenírov”), zatiaľ čo na jar v tejto oblasti
hrebeňa tešia nás biele kvety ponikleca
bieleho.
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Pokračujeme vo výstupe jemne zvlneným
hrebeňom a prekonávame jeho ďalšie vyvrcholenia, ktoré sa niekedy označujú ako
Mały Garb Niżni a Mały Garb Wyżni.
Sprevádzajú nás iba jednotlivé nízke zhluky
horskej borovice – vstupujeme do alpínskeho
stupňa, čo znamená, že sme blízko vrcholu.
A skutočne – po ďalších 5 minútach veľmi
mierneho výstupu stávame uprostred kamenného mora, tzv. Diablej Kuchni.
Sme hneď pod hlavným vrcholom Babej hory – Diablakom, avšak pohľad na
východ stojí za to pozerať práve odtiaľ,,
pretože panoráma z Diablaku týmto
smerom je zakrytá spomenutou Diablou Kuchniou. Napravo od neďalekého,
zalesneného, viditeľného na severovýchode Pásma Polici sa nachádzajú
najvyššie časti Makowských Beskýd
(Pásmo Lubomir a Łysina) ako aj – ďalej napravo – charakteristické vrcholy

Wyspowých Beskýd s ľahko rozlíšiteľným Luboniom Wielkým (so stožiarom)
a vzdialenou, najvyššou medzi nimi
Mogielicou. Ďalej vpravo vidíme temné
hrebene Gorcov, napravo od ktorých
vidíme veľmi dobre viditeľné Sądeckie
Beskydy s najvyššou kupolou Radziejowej, ktorá sa ďalej spája s Malými Pieninami s ťažšie rozlíšiteľnou Wysokou.
Pri dobrej priehľadnosti vzduchu môže
školené oko vidieť priamo pred Wysokou, mierne vľavo od nej, svetlý bod
skalnatých Troch korún v Stredných
Pieninách a Spišské Pieniny ležiace
vpravo od nich. Ďalej vpravo je horizont ohraničený vyvýšenými hrebeňmi
slovenskej Ľubovnianskej vrchoviny –
siahajúcej sa bližšie – Spišskej Magury,
napravo od ktorej sa týči nádherná
stena Tatier.
Oveľa bližšie dolu, vidíme nízke kopce
územia Oravy a jej početné dediny.
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Hneď za Diablou Kuchniou prechádzame
veľmi plytkým znížením, zvaným Siodło
Bończy (cca 1715 m).
Priesmyk vďačí za svoj názov Jowinovi
Fryderykovi Bystrzyckému-Bończy, astronómovi kráľa Stanisława Augusta Poniatowského, ktorý bol údajne na vrcholu Babej hory v roku 1782, čo sám opísal v článku uverejnenom v „Gazete Warszawskej”
o viac ako 30 rokov neskôr, v roku 1813.
Lenže podľa neskorších vedcov, bola správa Bończy pravdepodobne iba výplodom
jeho fantázie ...
Po chvíli stojíme na hlavnom vrchole Babej
hory – Diablaku (1725 m n. m.).

2.15 Babia hora (Diablak)
(1725 m n. m.)
Babia hora, najvyšší vrchol Západných
Beskýd a zároveň najvyšší – okrem Tatier
– bod na mape Poľska, je výnimočným
miestom. Jej mohutná, majestátna silue-

ta týči sa vysoko nad okolitými horskými
hrebeňmi a je jedným z najcharakteristickejších bodov beskidských panorám.
Nazývaná tiež „Kráľovnou Beskýd“, hoci ju
gorali, ktorí po stáročia žijú v tieni jej mohutných svahov, tiež nazývajú „Kapyśnica“
(náladová, rozmarná žena) a básnik Seweryn Goszczyński ju krstil ako „Matku zlého
počasia“. Skutočne, počasie na Babej hore
je premenlivé, a silný vietor na vrcholu je
javom dobre známym každému turistovi,
ktorý ju dobyl. „Kráľovná” je však občas aj
láskavá a v skutočnosti celkom často sú tu
krásne, slnečné dní. Veľmi populárne sú
tiež východy slnka, pozerané z vrcholu.
Ľudové legendy poskytujú niekoľko
vysvetlení názvu masívu, ale vo väčšine
sa v nich objavuje motív jeho údajnej podobnosti so sediacou ženou alebo odkaz
na údajne sabaty čarodejníc (baby), ktoré
sem hostil diabol. Skrytý v mrakoch vrchol, nad ktorom fúkal neprestajne vietor,
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mohol stimulovať fantáziu gorali, ktorý
takéto poveternostné podmienky spájali
s nečistými silami. A taký istý je vraj zdroj
názvu hlavného vyvrcholenia Babej hory –
Diablaka.
Stojaci na vrcholu od 1876 r. kamenný
obelisk s nečitateľným nápisom v maďarčine pripomína túru, ktorú v roku 1806 absolvoval na Babiu horu Arcivojvoda Jozef
Habsburg, brat rakúskeho cisára Františka
I. Vedľa obelisku sa nachádza uložený z kamienkov múr, ktorý chráni pred silným,
často sa na vrcholu vyskytujúcim vetrom.
Vedľa severo-východného zakončenia
múru môžeme medzi balvanmi nájsť veľkú, prírodnú skalnú dosku zo slabo čitateľným, avšak ešte viditeľným nápisom
venovaným Józefovi Piłsudskému. Nápis

bol vyrezaný na podnet 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty (Hornosliezsky peší
pluk). O niečo ďalej, v juhozápadnej časti
vrcholovej plošiny, už na slovenskej strane
hranice sa nachádza pamätník postavený
pri príležitosti návštevy Jána Pavla II.
na Slovensku a pripomínajúci jeho predošlé výstupy na Babiu horu. Pamätník bol
postavený v roku 1995 obyvateľmi podbabohorských dedín na slovenskej Orave:
Oravskej Polhory, Rabče, Rabčíc a Sihelného. Pod pamätníkom je provizórny oltárny
stôl, na ktorom sa konajú občasné poľné
omše. Ďalší taký stôl stojí na severnej,
poľskej strane vrcholu, vedľa figúrky Panny Márie Kráľovnej Babej hory pri žltej
značke z polianky Markowe Szczawiny (pozri str. 61)

Panoráma z Babej hory je mnohými
považovaná za najrozsiahlejšiu v celých poľských Beskydách. Aby sme však
mohli úplne obdivovať jej krásu a silu,
musíme mať ... šťastie a trafiť na deň
s dobrou priehľadnosťou vzduchu, čo,
bohužiaľ, nie je na Diablaku veľmi bežné. Ale možno je to ďalší dôvod, aby sa
sem vrátiť? ...
Zvlášť populárne je sledovanie odtiaľto
panorámy Tatier. Môžete ich uvidieť
celé – od Belianskych Tatier na východe, cez zubatú reťaz slovenských
Vysokých Tatier s Lomnicou, Ľadovým
štítom, najvyšším, trojuholníkom Gerlachom a Vysokou s Rysmi. Ďalej viditeľné
poľské Tatry Wysokie, zakončené nachádzajúcou sa úplne na Slovensku, pyramídou Kriváňa. Ďalej napravo sú nižšie Západné Tatry s Červenými vrchmi,
výrazne od seba oddelenými: Poľskou
Tomanovou, Smrečinským vrchom, Veľkou Kamenistou, Bystrou, tvarovanými
pyramídami Klina a Hrubého vrchu
a niečo ďalej viditeľnými vpravo: kupolastým Volovcom, ostrými Roháčmi, konečne skupinou Baníkov a Slatínskeho
vrchu a vysunutým najviac na západ
Sivým vrchom.
Zvyšok panorámy tvorí rad pohorí na
Slovensku. Napravo od Sivého vrchu
horizont uzatvárajú Nízke Tatry, viditeľné pri veľmi dobrej priehľadnosti
vzduchu, a na bližšom pláne Chočské
vrchy zakončené nádhernou pyramídou
Veľkého Choča. Zatiaľ čo bližšie obdivujeme dlhé pásmo Oravskej Magury,
ktoré sa vznáša nad povrchom Oravskej
priehrady. Napravo od Veľkého Choča
je horizont uzavretý vzdialenou Veľkou
Fatrou a krásnou Malou Fatrou s ľahko
rozoznateľným trojuholníkovým Veľkým
Rozsutcom a susediacim s ním zľava,
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niečo miernejším Stohom v popredí
a s najvyšším v pásme Veľkým Kriváňom.
Pri pohľade na západ od Diablaka vidíme blízko hraničný hrebeň, ktorým budeme čoskoro pokračovať v našej túre.
Klesá on na priesmyk Brona, a potom
sa vznáša na Malú Babiu horu. Potom
vedie výrazne doprava smerom k zalesnenej Modralovej, kde výrazne odbočuje doľava a vedie k mohutnému Pilsku,
dominujúcemu v tejto časti panorámy.
Napravo od Pilska môžete vidieť ďalšie vysoké vrcholy Żywieckých Beskýd,
klesajúce smerom k Żywieckej doline,
vyplnenej hladinou Żywieckého jazera.
Posledný plán panorámy, ktorú pozeráme v tomto smere, zaberajú vzdialené
hrebene Sliezskych Beskýd.
Na severozápade pozornosť priťahuje
najvyšší Jałowiec, od ktorého doprava
vedie dlhé Jałowieckie pásmo, v ktorom sa odlišuje Magurka s vysoko pod
jej vrcholom postavenými budovami
osady Przysłop (vpravo od nich môžete
vidieť biely, nefungujúci už veterný generátor energie a strechu kláštora karmelitánov bosých v Zawoji Zakamień).
Posledný plán za Jałowieckým pásmom
zaberajú rovné Malé Beskydy.
Svahy Jałowieckého pásma klesajú doprava, smerom k údoliu rieky Skawica,
pozdĺž ktorého sa rozprestierajú osady
obrovskej Zawoje. Vpravo od údolia sa
týčia blízke vrcholy Pásma Polici. Pozoruhodná je čiarka lyžiarskeho vleku
a zjazdovka klesajúca z Mosorného
Gronia do dediny Policzne. Vpravo môžete vidieť omnoho vyššiu, kupolastú
Kiczorku, najvyššiu Policu a Okrąglicu
(so stožiarom), zaclonené neďalekým
pohorím Czyrńca.
V pozadí tejto časti panorámy vidíme
kopce Makowských Beskýd.
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Z Diablaka vyrazíme na západ červenou
a zelenou značkou. Zostupujeme kamenným
morom, ktoré pokrýva vrcholovú kupolu
Diablaka.
Kamenné more je nazývané Tablice Zejsznera/Tabule Zejsznera, od priezviska
významného geológa (19. storočie), ktorý
vo svojej správe z pobytu na vrcholu písal:
„Pieskovec na Vrcholu Babej hory je rozdelený do veľkých tabúľ.” Pozor! Musíte byť
opatrní – zostup je strmý, a niektoré balvany – pohyblivé.
Po prejdení kamenného mora pokračujeme v pochode na západ, zostupujúc tzv.
Pośrednim Grzbietem a cez nízke
zníženie priesmyku Przełęcz Lodowej
(1606 m n. m.). Pozor! Tento úsek, vynikajúci z hľadiska pohľadov a nespôsobujúci žiadnych problémov počas krásneho
počasia, je veľmi zradný počas hustej hmly,
pretože po prípadnom zostupe z kamenistej
cesty vľavo sa tu môžete ľahko stratiť na
chodníku a na celom rozsiahlom širokom
hrebeni, z ktorého svah klesá na slovenskú
stranu. Ihneď za priesmykom vpravo míňame vyvrcholenie hrebeňa s názvom Kościółki (asi 1615 m n. m), pokryté už
lánmi kosodreviny, rozťaté charakteristickými štrbinovými priekopami.
Názov „Kościółki” je spojený s legendou,
podľa ktorej v minulosti tu existovala dedina, ktorý ako trest za hriechy svojich obyvateľov sa zrútila do podzemia. Odvtedy
sa vraj dajú počuť kostolné zvony, ktoré
občas zvonia pod zemou; niekto dokonca
údajne aj vidiel vyčnievajúci kríž korunujúci
vežu kostola.
Pokračujeme v našom pochode, teraz smerujeme na severozápad. Pozor! Dávajte pozor,
najmä pri hmle! Mali by sme sa držať cesty na
hrebeni a nesmieme z nej odbočiť doprava,
pretože hrebeň je v tomto bode podrezaný
a končí sa vysokým útesom.
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Zostup je viac a viac strmý. Ostro zostupujeme po skalnatej ceste, ktorá prechádza cez
husto zarastené polia kosodreviny a prejdeme zlom tzv. Złotnici.
Vpravo sa ukazuje nápadný výhľad. Impozantne sa odtiaľ prezentujú strmé,
severné svahy Babej hory, cez ktoré sa
plazí výrazne viditeľná nitka prti „Perć
Akademików” (pozrite str. 59), na ktorej bez problémov uvidíme idúcich turistov.
Pokračujeme v prudkom zostupe. S klesajúcou nadmorskou výškou, sa medzi kosodrevinou objavujú smreky a jarabiny. Ideme pozdĺž
tiahnucich sa vpravo, v istej vzdialenosti od
chodníka, Izdebczysk, pomenovaných tiež
ako Zbójecky Wąwóz (zbojnícka roklina).
Izdebczyska vďačia za svoj názov pomerne početným, hoci malým, jaskyniam (pol.
„izdebki“), ktoré v minulosti boli údajne
úkrytom babohorských zbojníkov. Izdebczyska už dávno boli preniknuté lovcami
pokladov.
Chodník sa konečne stáva miernejší. Prejdeme úzkym pásom hustého lesa a vystupíme
na odkryté sedlo priesmyku Brona
(1408 m n. m.), ktoré rozdeľuje najvyššiu
časť masívu „Kráľovnej Beskýd” s Diablakom
(1725 m n. m.) od Malej Babej hory (1515 m
n. m.).

3.10 Priesmyk Brona (1408 m n. m.)
Opúšťame zelený chodník a štátnu hranicu
a ideme doprava (na sever). Zostupujeme
teraz veľmi strmo kamennými schodmi, držíme sa červenej značky. Nižšie prechádzame
dvoma malými kotlinami – za druhou je trasa
konečne menej strmá a vedie cez hustý smrekový les; po štvrťhodine sa dostaneme k mýtine Markowe Szczawiny s turistickou chatou
PTTK a s uzlom turistických chodníkov.
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3.35 Polianka Markowe Szczawiny
(cca 1180 m n. m.)
Turistická chata PTTK na Markowých
Szczawinách je jedným z najobľúbenejších zariadení tohto typu v Poľsku, a zároveň je miestom s veľkým významom
pre rozvoj horskej turistiky v našej krajine. Prvá malá drevená stavba tu stála už
v roku 1906 – bola to najstaršia poľská
turistická chata v Západných Beskydách.
V skutočnosti už štyri roky skôr pozemky
na polianke chcela kúpiť nemecká turistická organizácia Beskidenverein. Dozvedel sa však o tom veľký milovník Babej
hory, dr Hugo Zapałowicz (1852-1917),
botanik, geológ a turistický aktivista,
priekopník výskumu prírody „Kráľovnej
Beskydov” (dnes patrón turistickej chaty)
a presvedčil svojho priateľa, obyvateľa
Zawoje, Wawrzyńca Szkolnika, aby tento
nápad vybil z hlavy hospodárom – majiteľom polianky. Vraj povedal: „lebo ako to

predávať heretikom, na ktorých si diabol
vidly brúsi?“. Takýto argument – posilnený aj inými, napr. vo forme hojného „občerstvenia” a veľkých zásob tabaku – bol
tým dostatočne presvedčivým a Markowe
Szczawiny zostali v poľských rukách, zatiaľ
čo spoločnosť „Beskidenverein“ postavila
svoju (dnes už neexistujúci) chatu na oravskej strane, blízko vrcholu Diablak.
Po tom, ako Poľsko v roku 1918 opäť
získalo nezávislosť, sa turistická chata
rýchlo stala najobľúbenejším miestom medzi turistami, čo si však vyžadovalo ďalšie
jej rozšírenie a modernizáciu. Spolu bolo
týchto modernizácií v medzivojnovom
období vykonaných šesť. Objekt úspešne
pretrval nepokoje druhej svetovej vojny.
Po vojne pokračoval vo svojej činnosti, ale
napriek obnovám a zlepšeniam sa jeho
infraštruktúra ukázala nepostačujúca pre
rastúce potreby turistov na prelome 20.
a 21. storočia. Okrem toho zub času vy-
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trvalo vyhrýzal drevenú hmotu budovy.
Nakoniec sa rozhodlo o jej zbúraní a postavila sa moderná budova na tom istom
mieste. Stará chata bola zbúraná na jar
2007, a 20. novembra 2009 novú, murovanú z tehiel, dvojposchodovú budovu privítali prví turisti. Ubytovacia kapacita tejto
chaty je 40 lôžok v dvoj-, troj- a viacposteľových izbách.
Kontakt:
tel. 33 877 51 05,
e-mail: markowe.szczawiny@op.pl
markoweszczawiny.pttk.pl
Vedľa chaty stoji menšia budova, tzv.
Goprówka (sídli v nej stála stanica Beskydskej skupiny GOPR/GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/ Horská
dobrovoľnícka záchranná služba). Vnútri je
veľmi zaujímavá výstava Kultúrneho centra
horského cestovného ruchu PTTK (kľúč
dostaneme na recepcii horskej chaty).
Prezentované tu sú bohato ilustrované informačné tabule, ktoré sa zaoberajú históriou cestovného ruchu v okolí Babej hory,
staré fotografie, turistické príručky a prvky
turistického vybavenia. Špeciálne priprave-
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ná prezentácia zobrazovaná na obrazovke
nám umožní oboznámiť sa so všetkými fázami rozvoja turistickej chaty.
Pri stĺpe s turistickými značkami stojí
kríž, ktorý bol postavený na mieste, v ktorom v decembri 1944 zahynul zastrelený
Nemcami partizán Franciszek Stryszawski
„Słaby”. Na úpätí kríža boli do kameňov
zabudované dve pamätné tabule. Jedna
z nich je venovaná zosnulým záchrancom
GOPR, zasa druhá obetiam havárie súkromného lietadla, ktoré v roku 2013 havarovalo na severnom svahu Babej hory.
Pochod začíname pred chatou, ideme modrou a žltou značkou na juhovýchod.
Pred nami máme hodinu a pol dlhú prechádzku po tzv. Górnom Płaju, bývalej
poľovníckej ceste, ktorá bola vytýčená
80-tých rokoch 19. storočia správou habsburského lesného majetku v Żywci. V roku
1967 sa cesta rozšírila (na značných úsekoch do cca 3 m) a pred niekoľkými rokmi bola dokončená ďalšia rekonštrukcia,
vďaka ktorej Górný Płaj na úseku, ktorom
práve ideme, dostal nový povrch, umožňujúci dojazd zo sedla Krowiarki (1012 m
n. m.) do turistickej chaty aj na invalidných
vozíkoch.
Po cca 10 minútach sa dostaneme do rázcestia pri tzv. Skręcie Ratowników (zákruta záchranárov).
Názov sa spája s tým, že keď záchranári
GOPR, ktorí idú na pátracie a záchranné akcie na Babej hore zo svojej stanici na Markowých Szczawinách, práve odtiaľto zvyčajne smerujú k najvyšším častiam masívu.
Pri zákrute zvanej Skręt Partyzantów žltá trasa ide doprava, smerom na vrchol Babej hory,
zatiaľ čo my pokračujeme rovno po modrej
značke Górnym Płajom. Čoskoro prekročíme
potok Szumiąca Woda a potom aj niekoľko
priepustov nad jeho prítokmi. O niečo ďalej
dosahuje Górny Płaj svoj najvyšší bod a odvtedy systematicky, ale veľmi jemne klesá,
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po celú dobu vedie lesnom, pozdĺž hrebeňa
z Diablaka na sedlo Krowiarki (1012 m n. m.).
Prejdeme niekoľko ďalších potokov a nakoniec sa dostaneme na ďalšiu križovatku, na
ktorej do Górného Płaja sa sprava napája
zelená trasa zo Sokolice (1367 m n. m.). Sú to
tzv. Szkolnikowe Rozstaje.

4.35 Szkolnikowe Rozstaje
(cca 1085 m n. m.)
Názov odkazuje na osobu Wawrzynieca
Szkolnika (1842-1908), obyvateľa dedinky Czatoża v Zawoji, spoločníka Hugo Zapałowicza počas jeho mnohých horských
túr, a to nielen v masíve Babej hory. W. Szkolnik sa považuje za prvého babohorského sprievodcu.
Ideme stále Górným Płajom, po cca 10 minútach vľavo míňame Mokry Stawek, na
ktorého breh môžeme zostúpiť po schodkoch.
Mokry Stawek je najväčšie jazero v masíve Babej hory, jeho priemerná plocha je

450 m² a jeho priemerná hĺbka – 2-2,5 m,
aj keď – v závislosti od ročného obdobia
a intenzity zrážok – sa tieto hodnoty výrazne menia (stáva sa, že jazierko dokonca
zasychá alebo naopak, že preteká cez hranicu prahu a presahuje hĺbku 5 m). Je to
typické zosuvové jazero, ktoré je zo severu
uzavreté hrádzami vzniknutými zosuvnými
procesmi spred cca 6 000 rokov v dôsledku fragmentácie svahu Sokolica. Jazierko
obývajú: mloky (horský a karpatský) ako aj
kunky žltobruché a skokany hnedé.
Istú dobu vedie dosť mierne hore do kopca, ale čoskoro začne opäť klesať. Týmto
spôsobom sa konečne dostaneme na sedlo
Krowiarki (1012 m n. m.), kde dokončíme túru.

5.05 Sedlo Krowiarki/Lipnické sedlo
(1012 m n. m.)
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IX. TÚRA
Oravská Polhora Slaná Voda – Malá Babia hora
– Priesmyk Brona – Polianka Markowe Szczawiny
– Zawoja Markowa

5h

Zaujímavý prechod zo slovenskej na poľskú stranu masívu
„Kráľovnej Beskýd”, ktorý vedie zriedka turistami vyberaným
chodníkom cez Malú Babiu horu, vynikajúci vyhliadkový bod.
V kombinácii s X. túrou nám umožňuje absolvovať dvojdenný
výlet s prenocovaním v chate PTTK na Markowých Szczawinách
alebo na slovenskej strane, v Slanej vode.

0.00 Oravská Polhora, Slaná Voda
(cca 750 m n. m.)
Názov Slaná voda, malej osady, ktorá je
súčasťou obce Oravská Polhora, pochádza od nachádzajúcich sa tu minerálnych
prameňov, známych a používaných už
v 16. storočí. V roku 1863 bola z iniciatívy
poslanca uhorského parlamentu Františka Skyčaka založená akciová spoločnosť,
ktorá tu vybudovala malé kúpele. V tomto stredisku sa s využitím zdravotných
vlastností miestnych vôd liečili vnútorné,
kožné, ženské choroby a choroby horných
dýchacích ciest, varila sa tiež soľ. Kúpele
rýchlo získali značnú popularitu a na prelome 19. a 20. storočia priťahovali pacientov z celej Európy, avšak rovnako rýchlo,
lebo už počas prvej svetovej vojny, začali
zlyhať, a v roku 1918 boli zničené. V poslednom období sa z času na čas objavujú

plány znovu použiť miestne zdroje vo väčšom rozsahu, no zatiaľ tieto plány sú iba
teoretické.
Z pôvodných budov kúpeľov, ktorými
boli: dom pre lekára a personál, šesť drevených penziónov, reštaurácia a kúpeľný
dom, pretrvala iba jedna vila (neskôr rozšírená), v ktorej sa teraz nachádza turistická
ubytovňa, kde môžeme sa najesť a stráviť
noc. O niečo nižšie pri ceste do centra dediny sa nachádza nový drevený domček, za
ktorým nasleduje altánok, ukrývajúci vnútri slaný prameň. Na opačnej strane cesty sa
nachádza obelisk s pamätnou doskou, venovanou obetiam ozbrojených konfliktov
v 20. storočí, obyvateľom Oravskej Polhory. Predtým sa tu nachádzal odliatok tvári
W. I. Lenina. Ďalšou zaujímavosťou, ktorá
sa týka jeho osoby, je pamätná tabuľa pripomínajúca túru vodcu revolúcie na Babiu

JABŁONKA

Čas prechodu:
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horu. Táto tabuľa v minulosti „zdobila” jeden z balvanov tesne pod jej vrcholom, no
teraz sa nachádza v jedálni miestnej turistickej chaty.
Túru začíname spred chaty; ideme asfaltovou
cestou na sever (červená značka), cez most
na potoku Vonžovec. Hneď za ním, na pravej
strane cesty, je vstup na rašelinisko.
Okružná prechádzka po špeciálnom náučnom chodníku, vyrobená z drevených
trámov, umožní nám spoznať flóru a faunu
typickú pre tento typ biotopu, v čom napomáhajú umiestnené pozdĺž trasy náučné
tabule (dĺžka cesty je asi 700 m).
Pokračujeme v prechádzke do údolia Vonžovca, čoskoro prejdeme okolo budovy didaktického centra a demonštračnej farmy, kde
sa chovajú diviaky. Príjemná prechádzka po
takmer úplne rovnej ceste vedie ku križovatke turistických chodníkov.

0.30 Rázcestie Vonžovec
(cca 765 m n. m.)
Na pravej strane sa na náš chodník napája
bočná cesta (modrá značka), ktorá vedie
smerom k Hájovne na Rovinách (vedľa nej
vedie trasa č. 10).
Bez toho, aby sme zmenili smer pochodu,
pokračujeme na sever po červenej a modrej
značke, a čoskoro dosiahneme ďalšie rázcestie.
0.45 Rázcestie Pod Borkom
(cca 810 m n. m.)
Modrý chodník smeruje doľava, zatiaľ čo my
stále sledujeme červené značky. Cesta začína
pomaly stúpať, sprevádza šumenie Vonžovca,
ktorý tečie z ľavej strany. Nakoniec sa dostávame na miesto, za bariérou pri drevenej
búdke, kde asfalt končí. Pokračujeme priamo
spevnenou cestou, ktorá je predĺžením asfaltovej. Raz cesta výrazne zakrúti oblúkom
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doprava – na tomto mieste náš chodník sa
mení na úzku cestičku, ktorá medzi stromami
a kríkmi zreteľne stúpa hore kopcom. Vyššie
ideme širšou, blatistou lesnou cestou, ktorá
nás vovedie do jasného, vysokohorského
lesa. Čoskoro staneme na priečnej, širokej
lesnej ceste na svahu, ktorá vedie v blízkosti
vrchu Borsučie (1004 m n. m.), ktorého sotva
badateľné vyvrcholenie sme práve minuli
vľavo.

1.40 Rázcestie Borsučie
(cca 1015 m n. m.)
Krátko ideme cestou doprava, no čoskoro z nej
odbočíme vľavo a pokračujeme v pochode lesom svahmi Malej Babej hory (1515 m n. m.).
Po 30 minútach strmého a rovnomerného výstupu vľavo míňame drevenú poľovnú chatu.
Do budovy, ktorá bola donedávna dobrým útočiskom v prípade náhlej zmeny počasia, dnes
už je lepšie nevchádzať, môžeme však oddýchnuť na lavičkách na druhej strane chodníka.

Taký odpočinok môže byť užitočný, pretože to
ešte nie je koniec strmého výstupu. Predtým,
ako sa dostaneme na vrchol, musíme prekonať
asi 350 m nadmorskej výšky.
Vystupujeme s veľkou námahou, tentokrát na juhovýchod. Stojí za to sa na
chvíľu pozrieť za seba – na osi chodníka,
ktormý sme práve vystupovali, sa ukazuje celkom neočakávaný pohľad na
oblasť Żywieckej kotliny, Wilkowickej
Bramy a Bielsko-Bialej. Obzor je ohraničených vrcholmi patriacimi k skupine
Klimczoka v Sliezskych Beskydoch (vľavo) a Czuple a Magurky Wilkowickej
v Malých Beskydách (vpravo).
Vyššie sa chodník stáča doľava a po ďalšom
strmom úseku nakoniec vedie k splošteniu.
Vedľa informačnej tabuli, podľa ktorej sme
v prírodnej rezervácii (Chránená krajinná
oblasť Horná Orava), začíname poslednú šty-
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ridsaťpäť minútovú časť výstupu na vrchol.
Najprv ideme lesom, čoraz nižším a zriedeným víchricami. Konečne smreky ustupujú
miesto kosodrevine, a my vychádzame na
krásnu, podvrcholovú hoľu, o chvíľu staneme
na samotnom vrcholu.

3.15 Malá Babia hora (Cyl)
(1515 m n. m.)
Malá Babia hora, nazývaná tiež Cyl, existuje ako keby v tieni svojho vyššieho „brata” – Diablaka. Dosť často na ňu turisti
putujúci masívom zabúdajú. Škoda, lebo
je to nádherné miesto a panoráma odtiaľ
je úchvatná. Okrem toho stojí za zmienku, že sme na treťom najvyššom vrchole
Západných Beskýd, nižšom iba od Babej
hory –Diablaka (1725 m n. m.) a Pilska
(1557 m n. m.).
Panoráma je odtiaľto úžasná. Na pravej strane (východ) vidieť sedlo Brona,
vpravo od neho hlavnú časť masívu Babej hory s najvyšším Diablakom a s hrebeňom klesajúcim z neho smerom na
Lipnické sedlo (Krowiarki) s Gówniakom, Kępou a Sokolicou.
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Vľavo od Kępy a na obzore tiahne hrebeň vedúci zo strany Gorców, zatienených masívom Babej hory, k najvyššiemu vrcholu Wyspowých Beskýd – Mogielici, naľavo od ktorej vidíme ďalšie
vrcholy tejto horskej skupiny. Wyspowé
Beskydy sa skrývajú za oveľa bližším
Pásmom Polici, v ktorom pozornosť
upúta dlhé rameno stúpajúce z priesmyku Przełęcz Zubrzycka na Czyrniec,
ďalej najvyššia Polica a bližšia Kiczorka, z ktorej vedie hrebeň s Mosorným
Grońom a horná stanica lanovky nad
výrazne viditeľnou lyžiarskou zjazdovkou.
V pozadí, naľavo od Polici, sa tiahnu
hrebene Makowských Beskýd, zatiaľ
čo bližšie, za údolím rieky Skawica so
skvelo viditeľnými budovami Zawoje,
môžete vidieť celé Jałowiecké pásmo
a rovnomerné hrádze Malých Beskýd
na obzore.
Na severozápade, za hlbokom znížením
Jałowieckého priesmyku, vidíme blízku
Modralovú, naľavo od ktorej sa tiahne
hraničný hrebeň smerom k mohutnému Pilsku. Napravo od Pilska vidíme
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ďalšie vysoké štíty Żywieckých Beskýd:
tvoriace jeden neveľký masív Lipowský
Wierch a Rasianka, ďalej, za znížením
Przełęczy Pawlusiej vidíme rozsiahlu
Romanku. Priamo napravo od Romanky môžete – pri veľmi dobrej viditeľnosti
– vidieť vrchol Lysá hora (so stožiarom),
najvyšší vrchol Sliezsko-moravských
Beskýd v Českej republike. Ďalej vpravo
horizont uzatvárajú Sliezské Beskydy
s vrcholom Barania Góra a najvyšším
Skrzycznem (tiež so stožiarom).
Konečne na juhu, vpravo od Diablaka,
za ramenami Kościółków, vyčnieva
nádherná stena Tatier, potom veľmi
vzdialené Nízke Tatry a bližšie členité
Chočské vrchy, zakončené krásnou
pyramídou Veľkého Choča. Napravo
od neho horizont uzatvára vzdialená
Veľká Fatra, skrytá za centrálnou časťou Oravskej Magury, v pozadí – vpravo – sa týči krásna Malá Fatra s ľahko
rozlíšiteľnými: trojuholníkový Stohom
a susediacim s ním od pravej strany
skalnatým Veľkým Rozsutcom, vpravo
od ktorého sa týči ďalší, najvyšší v pásme, Veľký Kriváň.
S vrcholu zostupujeme pozdĺž hrebeňa (východ), ktorý vedie cez poľsko-slovenskú hranicu, sledujeme zelenú značku. Prejdeme
plytkým sedlom a potom krátko vystupujeme
na nižší, východný vrchol Malej Babej hory,
nazývaný Niżny Cyl (cca 1485 m n. m.). Odtiaľ
ešte asi 10 minút zostupu medzi rozptýlenými nízkymi zhlukmi horskej borovice, priamo
k priesmyku Brona (1408 m n. m.),
ktorý oddeľuje najvyššiu časť masívu „Kráľovnej Beskýd“ s Diablakom (1725 m n. m.) od
Malej Babej hory (1517 m n. m.).

3.30 Priesmyk Brona (1408 m n. m.)
Opúšťame zelený chodník a štátnu hranicu a
ideme doľava (na sever). Zostupujeme teraz
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veľmi strmo kamennými schodmi (červená
značka). Nižšie prechádzame dvoma malými
kotlinami – za druhou trasa konečne je menej strmá a vedie cez hustý smrekový les a po
štvrťhodine sa dostaneme k mýtine Markowe
Szczawiny s turistickou chatou PTTK a uzlom
turistických chodníkov.

3.55 Polianka Markowe Szczawiny
(cca 1180 m n. m.) (opis – pozri str. 49)
Spod chaty rýchlo zostupujeme zelenou
a čiernou značkou do neďalekej Kolistej Polany, kde sa chodníky rozdeľujú. Od tejto chvíle
ideme iba po zelenej značke a zostupujeme
dlhým úsekom, strmo po hrebeni Suchého
Grońa. Konečne chodník odbočí doľava z hrebeňa (na západ) a rýchlo vedie do doliny Marków Potok. Od tejto chvíle je oveľa miernejší
a po tom, ak dosiahne širokú lesnú cestu,
je už prakticky plochý a vedie cez Pośredni
Bór. Cesta nás vedie k hranici Babohorského národného parku a minibusovej zastávke
„Zawoja Markowa”, kde náš výlet končí.
5.00 Zawoja (minibusová zastávka
„Zawoja Markowa”)
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Zawoja Markowa – Polianka Markowe Szczawiny –
Perć Akademików – Babia hora – Hviezdoslavova
hájovňa – Oravská Polhora Slaná Voda

6 h 05 min.

Mimoriadne atraktívny výlet, ktorý vedie cez najvyššie časti
masívu Babej hory na oboch stranách hranice. Trasa vedie cez
„Perć Akademików“ – známy, najpôvabnejší (ale aj najnáročnejší)
chodník, ktorý nám umožní dobyť Diablak zo severnej strany,
ale tiež nám umožní objaviť kúzla južnej, slovenskej, oveľa menej
známej a pokojnejšej strany „Kráľovnej Beskýd“.
Pozor! „Perć Akademików” je jednosmerná trasa, ktorá je určená
iba na výstup! V zimnom období je vystupovanie ňou zakázané.
V kombinácii s IX. túrou môžete naplánovať dvojdňový výlet
s ubytovaním v chate v Slanej vode alebo na poľskej strane,
na Markowých Szczawinách.

0.00 Zawoja (minibusová zastávka
„Zawoja Markowa”)
Začiatok trasy na konečnej minibusovej zastávke „Zawoja Markowa”, na hranici Babohorského národného parku (stánok s turistickými publikáciami, v ktorom by sme mali
kúpiť vstupenku do BhNP). Ideme za zelenou značkou hore pozdĺž Marków Potoka cez
Pośredni Bór, na začiatku takmer plochou,
širokou cestou, potom cestičkou, ktorá vedie pozdĺž cesty a stúpa vyššie a vyššie. Asi

po 40 minútach príjemnej prechádzky sa dostaneme na hrebeň tzv. Suchého Grońa. Vystúpime veľmi prudko na hrebeň, na ktorom
odbočíme doprava (na juhovýchod) a dlhý
úsek pokračujeme v náročnom výstupe. Nakoniec vyjdeme na Kolistú Polanu, na okraji
ktorej sa sprava napája čierny chodník. Odtiaľ len pár minút chôdze za zelenou a čiernou značkou k neďalekej turistickej chate.

JABŁONKA

Čas prechodu:
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ideme, dostal nový povrch, umožňujúci
dojazd zo sedla Krowiarki (1012 m n. m.)
do turistickej chaty aj na invalidných vozíkoch.
Po cca 10 minútach sa dostaneme k rázcestiu
pri tzv. Skręcie Ratowników (zákruta
záchranárov).
Názov sa spája s tým, že keď záchranári
GOPR, ktorí idú na pátracie a záchranné akcie na Babej hore zo svojej stanici na Markowých Szczawinách, práve odtiaľto zvyčajne smerujú k najvyšším častiam masívu
Tu opúšťame modrý chodník a Górný Płaj
a ideme rovno, odteraz sledujeme iba žltú
značku. Chodník stúpa striedavo, strmo,
potom jemnejšie, blíži sa k tečúcemu vľavo
toku Szumiąca Woda. Kúsok ďalej prechádzame niekoľkými pramenistými tokmi
a zrazu v lese, ktorý bol doteraz naplnený
zvukom rýchlo tečúceho potoka, nastane ticho a dostaneme sa k očarujúcej Kotlinke
Suchého Potoka (alebo do Suchej
Kotlinky).

2.05 Kotlinka Suchého Potoka

JK

1.30 Polianka Markowe Szczawiny
(cca 1180 m n. m.) (opis – pozri str. 49)
Pochod začíname pred chatou, ideme modrou a žltou značkou na juhozápad.
Ideme tzv. Górným Płajom, bývalou poľovníckou cestou, ktorá bola vytýčená
80-tých rokoch 19. storočia správou habsburského lesného majetku v Żywci. V roku
1967 sa cesta rozšírila (na značných úsekoch do cca 3 m) a pred niekoľkými rokmi
bola dokončená ďalšia rekonštrukcia,
vďaka ktorej Górný Płaj na úseku, ktorom

(Sucha Kotlinka) (cca 1360 m n. m.)
Kotlina leží priamo pod priesmykom Przełęcz Lodowa (1606 m n. m.) a pod Kościółkamy (cca 1615 m n. m.) v hrebeni, ktorý vedie z vrcholu Babej hory – Diablaka
(1725 m n. m.) na priesmyk Brona (1408
m n. m.). Sme blízko horného okraja lesa –
vysoké smreky sú za nami, v kotline rastie
niekoľko jarabín, pred nami vidíme škvrny
kosodreviny. Stojí za to sa tu zastaviť na
krátky odpočinok pred najzaujímavejšou
časťou trasy – tu začína slávna prť „Perć
Akademików”. Tento názov použil v roku
1928 Władysław Midowicz, ktorý tri roky
skôr chodník označil. Odkaz na „akademikov” (teda študentov) mal evokovať spojenie s mladosťou, silou a vitalitou.
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Kameňmi dláždená cesta sa stáča doľava
a prudko stúpa, občas – veľmi strmo na juh,
na jemnejších úsekoch umožňuje iba krátke
oddychové momenty.
Krajina je skutočne vysokohorská. Vedľa
chodníka sú rozptýlené balvany, stromy
rastú zriedkavo a sú nižšie, zatiaľ čo vpravo od Kotlinky Suchého Potoka od strany
Kościołkov, klesajú jazyky sutín. Postupne
sa otvára širšia a širšia panoráma, ktorú obdivujeme v celej jej kráse z vrcholu Babej
hory (1725 m n. m.).
Chodník sa dostáva k miestu, kde odbočíme
doľava, prekonáme ďalší strmý úsek a po 20
minútach od začiatku náročného výstupu
konečne dosiahneme vyrovnanie terénu.
Nachádzame sa na mieste, kde chodník prechádza cez bývalý žľab Piarżysty Żleb. Kedysi
veľmi kamenistý, dnes je pokrytý hlavne
trávnymi porastmi, no v zimnom období tu
ešte občas padajú lavíny. Vľavo sa panoráma

rozširuje a pred nami vidíme skalnú stenu na
veľmi strmom severnom svahu Babej hory –
Czarny Dziób. Začína sa najexponovanejší
úsek túry.
Chodník traverzuje útes Czarného
Dzioba, vedie reťazami zabezpečenou,
úzkou skalnou policou. Ďalej prť odbočuje
doprava a stúpa hore šikmo svahom. Ďalšie
reťaze napomáhajú pri prekonaní najprv strmej skalnatej steny, s výškou cca 20 m, potom
ďalšej polici, za ktorou pokračujeme vo výstupe a blížime sa k ďalšej, nápadnej skalnatej
stene. Chodník ju najprv traverzuje (jedna
spona) a potom sa otočí doprava a prechádza
cez 8 metrov dlhú, takmer zvislú stenu (spony, reťaz; toto je technicky najnáročnejšie
miesto na celej prti).
23. mája 2013, mierne východne od žltej
trasy, sa na strmý severný svah Babej hory
zrútilo malé lietadlo Piper PA-34 Seneca V,
ktoré letelo z Poznani do Bratislavy. Všet-
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ky tri osoby, ktoré boli prítomné na palube, zahynuli. Teraz ich pripomína pamätná
tabuľa, umiestnená na polianke Markowe
Szczawiny.
Po prekonaní steny končí horolezecké vzrušenie na trase, ale to ešte nie je koniec namáhavého výstupu. Naopak – stále strmo a s úsilím
vystupujeme fragmentom kamenného mora,
pokrývajúceho horné častí severných svahov
Babej hory (v prípade hmly musíme dávať
pozor, aby sme sa nestratili na chodníku). Napriek tomu, že sa už nachádzame v nadmorskej výške nad 1600 m n. m., pozornosť priťahujú jednotlivé mladé smreky, rastúce pozdĺž
cesty a dosahujúce tu takmer hornú hranicu
horskej borovice, ktorá v tejto oblasti rastie
iba v malých, nízkych zhlukoch. Pomaly sa
blížime k vrcholovej kopule Diablaka. Tesne
pred vrcholom míňame vpravo skalnú dutinu.
Stoji v nej figúrka Panny Mária Nepoškvrneného počatia – Kráľovná Babej
hory. Do skaly je okrem toho pripevnená

pamätná tabuľa, pripomínajúca Eucharistický kongres a Mariánsky rok 1987. Bola
sem umiestnená ako vďačnosť za starostlivosť o Svätého otca. Figúrku na krakovských Błoniach požehnal v roku 1987
Pápež-Poliak. Vedľa nej stojí provizórny
oltárny stôl, na ktorom sa raz ročne, v nedeľu v polovici septembra, slávi omša za
GOPR-ovcov.
Po chvíli sa dostaneme na hrebeň a na
poľsko-slovenskú hranicu. Hrebeňom vedie červená Hlavná beskydská magistrála.
Odbočujeme doprava a dostaneme sa na
Diablak – hlavný vrchol Babej hory
(1725 m n. m.).

3.05 Babia hora (Diablak)
(1725 m n. m.) (opis – pozri str. 45)
Spočiatku zostupujeme z vrcholu veľmi prudko na juh po žltých značkách, kráčame pozdĺž
hranice na slovenskej (západnej) strane a míňame turistický úkryt. Odbočíme doprava

X. TÚRA

JK

v pravom uhle, opúšťame hranicu a odteraz
jemne pokračujeme cestou, ktorá sa znižuje
medzi stále hustejšími škvrnami kosodreviny.
Prejdeme vedľa ďalšieho prístrešku a oploteného prameňa, pokračujeme v miernom
zostupe, traverzujeme kupolu a nakoniec
dosiahneme charakteristickú skalnú dosku
zvanú Diabli Stół.

3.35 Diabli Stół (cca 1425 m n. m.)
Chodník opäť mení smer. Teraz ideme na
juhozápad, spočiatku cez tzv. Uścieńskú Polanu, prechádzame vedľa iného turistického
prístrešku. Zamierime opäť prudko dole,
cesta bola prednedávnom lemovaná kamennými doskami. Rýchlo strácame výšku, nakoniec – už v lese – zostup sa stáva miernejší.
Dosahujeme širokú zjazdovku s ešte jedným
turistickým prístreškom a s vyhliadkovou plošinou. Prejdeme cez cestu a opäť strmo klesáme do údolia potoka Bystrá. Prechádzame
cez prehodenú nad potokom lávku a potom

kráčame pozdĺž potoka, od tejto chvíle uť je
trasa menej strmá. Nakoniec opúšťame les,
míňame následnú vyhliadkovú plošinu a dostávame sa k uzlu turistických trás popri tzv.
Hviezdoslavovej hájovne

5.20 Hviezdoslavova hájovňa
(cca 890 m n. m.)
Malebná polianka, ktorú sme dosiahli, sa
nazýva Na Rovinách alebo Na Podvrší. Stará drevená lesnícka chata, ktorá tu stojí, sa
spája s dvoma vynikajúcimi spisovateľmi
slovenskej literatúry – Pavlom Országhom,
známym pod prezývkou Hviezdoslav
a s Milo Urbanom.
Pavol Országh (1849-1921) sa narodil
vo Vyšnom Kubíne na Orave. Hoci strávil
školské roky v Miškolci v Maďarsku, a študoval v Kežmarku a Prešove, takmer celý
svoj život spojil s Oravou, okrem iného pracoval ako právnik v Dolnom Kubíne a Námestove. Bol tiež častým návštevníkom

64

X. TÚRA

JK

kúpeľov Slaná voda. Napriek právnickému
vzdelaniu a dlhoročnej práci v učenom
odbore sa od útleho veku zaujímal o literatúru. Spočiatku písal po maďarsky, ale
čoskoro začal písať po slovensky, čo bolo
prejavom vlastenectva a odpoveďou na
pokus maďarizácie slovenskej komunity
ústrednými orgánmi v druhej polovici 19.
storočia. Vo veku 22 rokov prijal prezývku
„Hviezdoslav”, pod ktorou prešiel do dejín
literatúry. Písal drámy a epické diela, bol
prekladateľom zahraničnej literatúry do
slovenčiny, preslávil sa však hlavne ako najväčší slovenský básnik. Zomrel v Dolnom
Kubíne.
Milo Urban (1904-1982) bol synom
poľovníka z hájovne Na Rovinách a práve
tu sa narodil a tu aj strávil detstvo. Neskôr

pôsobil ako novinár a reportér, prekladateľ
zahraničnej literatúry a spisovateľ. Tvoril
príbehy, eseje a romány, z ktorých jeden
– „Živý bič” – je považovaný za jedno z najvýznamnejších diel slovenskej literatúry
v medzivojnovom období. Vo svojej práci
venoval veľa pozornosti problémom vidieckeho života a jeho vzťahu s prírodou.
Zomrel v Bratislave.
Oboch umelcov pripomínajú Na Rovinách, pobočke Oravského múzea so sídlom v Dolnom Kubíne, múzejné expozície.
V hájovni je umiestnená výstava venovaná
jednému z najvýznamnejších diel Hviezdoslava – poetickému románu „Hájnikova
žena”. Básnik sa počas svojich častých pobytov v Slanej vode spriatelil s miestnym
hájnikom a s jeho manželkou. Dielo je výsledkom tohto vzťahu. Zatiaľ čo v stojacej
vedľa bývalej hospodárskej stavbe môžeme pozrieť výstavu venovanú životu a dielu Milo Urbana.
Spod hájovne ideme po žltej a modrej značke
asfaltovou cestou na západ. Prejdeme most
nad potokom Bystrá, za ktorom cesta odbočí na juhozápad. Čoskoro – rázcestie. Modrá
značka pokračuje doprava po asfaltovej
ceste, zatiaľ čo my pokračujeme v pochode
žltou značkou rovno a vchádzame na chránenú v rámci rezervácie Hviezdoslavovu Aleju.
Táto jednoduchá, pohodlná cesta s dĺžkou asi
1800 m vedie najprv krásnymi poliankami,
zdobenými mohutnými vznešenými smrekmi
a potom lesom, neustále jemne klesá. Po
prejdení celej cesty sa dostaneme k mostu
cez potok Vonžovec a za ňom do asfaltovej
cesty a červenej značky, vedúcej popri turistickej chate v Slanej vode.

6.05 Oravská Polhora Slaná Voda
(cca 750 m n. m.) (opis – pozri str. 52)
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PRECHÁDZKA
PO SUCHEJ BESKIDZKEJ
Túra vo väčšine vedie rovnobežne s trasou Mestskej historickej
cesty, označenej bielymi a modrými štvorcami.
Dĺžka trasy:
Čas prechodu:

8,5 km
cca 4 hod.

cca

Hodiny (s vylúčením návštevy výstavy Mestského múzea
Sucha Beskidzka, čomu je potrebné venovať ďalších
1-1,5 hodiny). Variant prehliadky bez výstupu na na vrchol
Jasień ako aj na vyhliadkovú plošinu nad Garcami, skracuje
trasu o približne 4 km a ušetrí približne 1,5-2 hodiny.

JK

Prechádzku začneme na ulici Mickiewicza,
pred budovou železničnej stanici 1 .
Budova stanici bola postavená začiatkom
osemdesiatych rokov 19. storočia v štýle
charakteristickom pre tento typ architektúry v rakúsko-uhorskej monarchii. Železničná stanica v Suchej vznikla na trase
tzv. transverzálnej železnice, ktorá viedla
pozdĺž Karpát, spájajúc Čadcu (v súčasnosti na Slovensku) s Husiatynom neďaleko
Ľvovi. Sucha sa stala dôležitým uzlovým
bodom na tejto trase, pretože práve tu
sa na hlavnú trať napájala železničná trať
z Krakova.
V budove stanici fungovala reprezentatívna reštaurácia, kde cestujúci, ktorí prechádzali cez Suchu, často sa zastavovali.
Koncom 19. storočia reštauráciu viedol
židovský manželský pár, ktorého syn, ktorý
sa narodil v Suchej, sa po mnohých rokoch
na celom svete preslávil pod menom Billy
Wilder (1906-2002), ako vynikajúci režisér, víťaz niekoľkých Oscarov.
Prejdeme cez ulicu Mickiewicza a smerujeme
na juh ulicou Spółdzielców. Spočiatku sú historické značenia sprevádzané červenou turistickou značkou PTTK zo Suchej do Zawoje – je
to najstarší poľský turistický chodník západných Beskýd, ktorý v roku 1906 vyznačil Hugo
Zapałowicz. Na ďalšom rázcestí odbočíme doprava a čoskoro opúšťame asfalt a stúpame
po svahu s názvom „Cholerne”. Napravo na
okraji lesa sa nachádza bývalý cholerický cintorín 2 .
V rokoch 1847–52 v Suchej vypukla epidémia týfusu a cholery. Vtedajší miestny
farár, ot. Franciszek Pniewko-Ciesielski písal takto: V tomto roku [1847] hlad, bieda
a týfus dosiahli najvyššiu úroveň, neexistuje
človek, ktorý by si na niečo podobné spomenul. (…) Ak sa chcete dozvedieť viac o chudobe, stačí povedať, že tento rok zomrelo 1489
ľudí a narodilo sa iba 156 osôb.
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V roku 2019 bola oblasť bývalého cintorína, vďaka úsiliu Spolku milovníkov suskej
zeme, obnovená – terén bol upravený, postavil sa úplne nový plot a kríž na pamiatku
obetí moru.
Stúpame prudko až k rázcestiu na sploštení terénu na okraji lesa. Tu opúšťame červený chodník
a odbočíme doľava. Ideme pozdĺž hranici lúk,
pretíname úzky pás lesa a dostaneme sa na ulicu
Armii Krajowej, ktorá nás po cca 15 minútach pochodu zavedie na farský cintorín 3 .
Na cintoríne sa zachovali mnohé historické
náhrobky z 19. a 20. storočia a liatinové
kríže, kované o.i. v suských hutách. V centrálnej časti cintorína sa nachádza tehlová
kaplnka z roku 1910, zatiaľ čo na hlavnej
aleji vedúcej ku kaplnke stojí nedávno obnovený kríž z roku 1865, ktorý dal postaviť
otec Franciszek Pniewko-Ciesielski.
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Opúšťame cintorín jednou z brán na jeho východnej strane a zostupujeme na sever ulicou
Kościelnou, smerom k neďalekému kostolnému a kláštornému komplexu 4 .
Komplex tvoria: tzv: „Starý” kostol s kláštornou budovou, „nový” kostol a tri voľne
stojace kaplnky.
„Starý” kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1613-1614,
jeho fundátorom bol Piotr Komorowský,
vtedajší majiteľ Suchej. Je to jednoloďová stavba, ktorá nie je jednotná v štýle
(v podstate neskoro gotická s renesančnými dekoratívnymi prvkami), s kaplnkou
Panny Márie Bolestnej, ktorá v polovici
17. storočia bola dostavaná od severu. Na
opornom systéme, ktorý zo západu podporuje stenu kostola, sa nachádza kartuša
s erbom Korczak Komorowských a pamät-

ná tabuľa. Rovnaký erb bol tiež umiestnený na jednom z dvoch cenných renesančných majolických panelov umiestnených
v štíte arkády, spájajúcej kostol s kláštornou budovou.
Vybavenie interiéru – vo väčšine barokové
a rokokové. V centrálnom mieste presbytéria je postavený drevený rokokový hlavný
oltár z roku 1793. Oltár obsahuje barokový
obraz Návštevy Panny Márie u sv. Alžbety.
V presbytériu sa zachovala pôvodná drevená klenba so scénkou Nanebovzatia Panny
Márie s anjelmi.
V lodi sa nachádzajú ďalšie štyri drevené oltáre. Najzaujímavejší z nich je oltár
na južnej stene, neskorobarokový, z roku
1703, jeho fundátorkou bola Anna Konstancja Małachowska rodená Lubomirska.
V jeho centrálnej časti je vyrezávaný kru-
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cifix na pozadí obrazu predstavujúceho sv.
Máriu Magdalénu a pohľad na Jeruzalem.
Budova bývalého kláštora augustiniánov kanovníkov, neskororenesančná,
slúži v súčasnosti ako fara. Augustiniáni
kanovníci do Suchej boli privedení Piotrom
Komorowským z kláštora v kostole sv. Božieho Tela na Kazimierzi (dnes štvrť Krakova) a slúžili tu až do roku 1782.
Pôvodne kláštoru patrilo aj sedem
kaplniek postavených okolo kostola. Tri
z nich sa zachovali dodnes, z ktorých jedna,
s drevenou časťou postavenou v 19. storočí, slúži ako zvonica a pohrebná kaplnka.
„Nový” kostol bol postavený v rokoch
1897-1908, fundátormi boli Anna a Władysław Branickí, finančnú podporou udelili aj veriaci. Chrám navrhnutý slávnym
krakovským architektom Teodorom Talowským v štýle tzv. „malebného eklekticizmu“ spája novorománske a novogotické
prvky. Je to tehlová budova s obrovskou
54 metrovou vežou. Vo vnútri sa nachádza
mramorový oltár navrhnutý v pôvodnom
tvare Zygmuntom Hendelom, ktorý však
nebol nikdy dokončený, a v 60. rokoch. 20.
storočia bol dôkladne prestavaný a zmenšený, okrem toho bočné oltáre Srdca Ježiša a Kristovho utrpenia, ktoré navrhol
Franciszek Mączyński, a na stene polychrómia z roku 1957.
Sv. omše v kostole:
nedele a sviatky – 6.30, 8.00, 9.30,
11.00, 13.00, 15.00, 18.00;
pracovné dni – 6.30, 7.00, 18.00.

Na námestí kostola stojí okrem iného
vzácna postava sv. Jána Nepomuckého
z roku 1779. Celý komplex je obklopený
kamenným múrom s bránami. Hneď za ním
od ul. Kościelnej, stoja: druhá figúra sv.
Jána Nepomuckého (z roku 1759) a socha
Krista kráľa (z roku 1937).
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Pokračujeme v prechádzke ulicou Kościelnou
a čoskoro sa dostaneme sa suské hlavné
námestie 5 .
Miesto, kde sa dnes nachádza námestie,
bolo po stáročia stredobodom dediny. To
práve v oblasti námestia sa konali jarmoky,
ktorých najväčší rozvoj bol v 18. storočí,
keď Sucha získala príslušné privilégiá, vydané osade poskytol kráľom Augustom III.
Najcennejšou pamiatkou námestia je
drevený hostinec „Rzym“, ktorý preslávil Adam Mickiewicz v balade „Pani Twardowska“. To práve tu sa Pán Twardowski
stretol s Mefistofelesom, aj tu beskydskí
zbojníci často rátali svoju korisť. Hostinec
stál na svojom súčasnom mieste pravdepodobne už v roku 1719, súčasná budova
bola postavená v druhej polovici. 18. storočia. Posledné práce, po ktorých získala svoj
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aktuálny vzhľad, sa uskutočnili v 60-tých
rokoch. 20. storočia. Je to zrubová budova, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse,
pokrytá mohutnou stanovou šindľovou
strechou. Od strany námestia pozornosť
priťahujú charakteristické arkády rozdelené profilovanými stĺpmi, rozdelené dekoratívnymi prvkami, tzv. „psami”.
Vedľa hostinca sa nachádza fontána
s motívmi predstavujúcimi erb mesta a hlavy Twardowského a Mefistofelesa. Objekt
bol navrhnutý Wiesławom Kwakom pri
príležitosti 600 výročia osady, ktoré mesto
oslavovalo v roku 2005. Sucha bola založená v roku 1405 na základe privilégium, ktoré vydal osvienčimský princ Ján, mestské
práva získala v roku 1896.
Obytné domy, ktoré obklopujú Hlavné
námestie vznikli vo väčšine na konci 19.
storočia a na začiatku 20. storočia. Najzaujímavejšie sú: voľne stojaca budova, ktorá
uzatvára námestie od severu, odovzdaná
v roku 1924 Spoločnosti rímskokatolíckych
ľudových domov Annou Tarnowskou (v sú-

JK

PRECHÁDZKA PO SUCHEJ BESKIDZKEJ

časnosti Katolícky dom) a dvojposchodový
secesný nájomný dom v nároží námestia
a ul. Piłsudského, s kovanými terasami
a bohatými detailmi na fasáde.
Z námestia ideme na sever ulicou Zamkowou,
dvakrát prejdeme cez železničnú trať Krakov – Zakopané a most na rieke Stryszawka
a vstupujeme do zámkovo-parkového
komplexu 6 .
Začiatky hradu v Suchej sú spojené s osobou Kaspra Castiglione-Suského, ktorý
v rokoch 1554-1558 dal postaviť obranný
kaštieľ, pravdepodobne na mieste sídla
predošlých majiteľov Suchej, rodiny Słupských. Dodnes viditeľnými pozostatkami
kaštieľa je súčasná juhovýchodná časť
hradu s charakteristickými kamennými
ohradami zo strany nádvoria. Za súčasný
vzhľad hrad vďačí Piotrovi Komorowskému, ktorý ho v rokoch 1608-1614 rozšíril
a premenil na veľkolepé renesančné sídlo,
ktorého vzorom bol kráľovský hrad v Krakove (preto populárny názov suského
hradu znie „Malý Wawel“). Z tohto obdobia pochádza krásne arkádové nádvorie,
nedávno nádherne zrekonštruované, ako
aj celé západné a – vo veľkej časti – južné
krídlo s hodinovou vežou. Tretiu významnú rekonštrukciu rezidencie začiatkom
18. storočia uskutočnila Anna Konstancja z Lubomirských Wielopolska secundo
voto Małachowska. Vtedy tiež svoj dnešný
tvar získala južná fasáda hradu zo strany
parku, z dvoch strán zakončená dvojicou
veží.
Z početných miestností na hrade je
obzvlášť pozoruhodná najväčšia komnata – rytierska sála na I. poschodí, zdobená
nádherným manýristickým krbom z prvej
polovice 17. storočia ako aj hradná kaplnka sv. Petra na I. poschodí hodinovej veži,
s fragmentárne exponovanou neskorogotickou polychrómiou.
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V priebehu storočí bol hrad sídlom
známych poľských rodín, ktoré vládli nad
suskými veľkostatkami: Suských, Komorowských, Wielopolských, Branických
a Tarnowských. W 19. storočí rodina Branických tu založila tu nádhernú knižnú
a múzejnú zbierku, jednu z najskvelejších
súkromných zbierok v krajinách bývalej
Poľskej republiky, bohužiaľ stratenú počas
druhej svetovej vojny. Dnes svoje sídlo tu
majú: Mestské múzeum Suchej Beskidzkej,
Mestské kultúrne stredisko – Hrad spolu
s Galériou, Vysoká škola cestovného ruchu
a ekológie ako aj hotel a reštaurácia „Kasper Suski“.
Po zakúpení lístka do Mestského múzea si môžete navštíviť výstavy (venované
histórie mesta, archeologickým nálezom
získaným pri výstavbe umelej nádrže na
rieke Skawa – Mucharského jazera, ako aj
zbierky poskytnuté tejto inštitúcii a zhromaždené Nadáciou „Czartak” Múzeum
E. Zegadłowicza v Gorzeniu Górnym – naj-

mä vzácnu galériu obrazov a grafiky poľských umelcov z prelomu 19. a 20. storočia) a najcennejšie miestnosti s rytierskou
sálou a kaplnkou v popredí.
Mestské múzeum
je otvorené od utorka do soboty
w hod. 8.00-16.00,
počas sezóny (1.V – 30.IX)
takisto v nedeľu v hod. 9.00-17.00
Kontakt: tel. +48 33 874 26 05.

Na južnej strane hradu sa nachádza prekrásny parkový komplex s množstvom
monumentálnych exemplárov stromov,
s priečnym kanálom a rybníkom. Dnešný
krajinný charakter anglického parku komplex získal v prvej polovici 19. storočia.
V parku, na úpätí vrchu Jasień nad hradom,
sa nachádza tehlová budova v štýle anglického novogotika. Je to hradná oranžéria,
založená v 60. rokoch 20. storočia na mieste predošlej stavby. Na západ od zimnej
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depodobne bola postavená účastníkmi povstania, hneď po odchode ruskej armády.
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záhrady stojí jednoposchodová budova,
pokrytá peknou sedlovou strechou. Je to
tzv. „Domček záhradníka”, v ktorom sídli
regionálna komora s etnografickou výstavou, venovanou materiálnej a duševnej
kultúre Babohorských a Żywieckých gorali.
Exponáty, ktoré sa tu zhromaždili, pochádzajú zo zbierok Spolku milovníkov suskej
zemi. V súčasnosti regionálna komora je
Etnografickým oddelením Mestského múzeum Suchej Beskidzkej.
Ak máme viac voľného času (ako aj obuv, ktorá nám umožní putovať po lesných cestách),
stojí za to ísť na vrchol Jasień, ktorý sa týči
nad hradným komplexom. Medzi zimnou
záhradou a hradom vedie hore kopcom chodník, ktorým sa po asi 20 minútach dostaneme
do konfederačnej kaplnky 7 pod vrcholom kopca.
Kaplnka bola postavená na pamiatku bojov, ktoré sa odohrali v oblastiach Jasienia
a Suchej počas barskej konfederácie (17681772), poľského povstania, namiereného
proti politickej nadvláde Ruska nad Poľskom a na obranu bývalých práv šľachtickej
Republiky. Stavba kaplnky bola pravdepodobne dokončená už v roku 1773 a prav-

Z Jasienia vraciame tou istou cestou do parku
a ideme ulicou Zamkowou smerom k námestí. Vľavo na svahu Mioduszyny vidíme charakteristický kríž a vyhliadkovú plošinu. Ak
chceme na ňu vystúpiť a obdivovať pohľad na
mesto a jeho okolie (a to stojí za to!), tesne
pred mostom na Stryszawke opúšťame Mestský historický chodník a ideme vľavo, za modrými značkami, pozdĺž námestia. Chodník
vedie pod železničnou traťou a obchvatom
mesta, potom prechádza visutou lávkou nad
Skawou a vedie k ceste vedúcej medzi budovami sídliska Garce. Tu odbočíme doprava,
ale o chvíľu neskôr opustíme asfalt, pôjdeme
doľava a ideme najprv poľnou cestou a potom
lesom, stále stúpame hore. Po istej dobe sa
cesta prudko otočí doľava a vedie na mýtinu
s krížom a vyhliadkovou plošinou. Prechod
od hradu trvá asi 25-30 min.
Vyhliadková plošina 8 bola postavená v roku 2018. Ponúka široký pohľad na
mesto – hrad odtiaľto vyzerá obzvlášť pôsobivo, podobne hlavná ulica mesta (Mickiewicza), lemovaná mestskými budovami,
ktorá vedie priamo od plošiny.
Vraciame sa na námestie. Odtiaľ ideme na
západ ulicou Mickiewicza. 150 m od námestia, na ľavej strane ulici, stojí charakteristická tehlová budova bývalého cisársko-kráľovského Okresného súdu
a Daňového úradu 9 .
Cisársko-kráľovský Okresný súd a Daňový
úrad boli premiestnené do Suchej zo Ślemienia v prvej dekáde 20. storočia a našli
svoje sídlo v tejto budove, postavenej v
roku 1905. Svoju funkciu nepretržite plní
už vyše storočia, dnes je sídlom Okresného
súdu. Stojí za to dodať, že na ul. Piłsudského 23 (východne od Hlavného námestia)
je druhý objekt, veľmi podobný pokiaľ ide
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o architektúru. Je to budova postavená v
roku 1908 – bývalé sídlo suského Magistrátu, v súčasnosti tu sídli Suská knižnica
Dr. M. Żmigrodzkého a Okresná prokuratúra.
Naproti budovy súdu, na druhej strane ul.
Mickiewicza, sa nachádza ďalšia historická
budova – bývalé sídlo správcu suských hút 10 .
V 19. storočí bola postavená tehlová stavba o charaktere mestskej vily s viacpodlažným rizalitom, balkónom s liatinovým
zábradlím a vysokými štítovými strechami.
Spočiatku tu bolo sídlo správcu suských
hút, ktoré neďaleko pôsobili. K budove
priliehajú zvyšky mestského parku s fragmentárne zachovaným porastom a pred
ním rastú dve nádherné borovice hladké –
prírodné pamiatky, zvyšok záhrady.
Pokračujeme v prechádzke ulicou Mickiewicza, ideme vedľa ďalšieho pamiatkového stromu – brestu, je to tzv. „brzost
Sobieského”, podľa legendy ho tu zasadil
kráľ Jan III. počas pochodu jeho jednotiek
pod Viedeň v roku 1683. Niečo ďalej, pri ul.
Mickiewicza 40, 38 i 36 – drevené vile 11 .
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Vily boli postavené v druhej polovici
19. storočia, určené boli úradníkom suských veľkostatkov. Sú to prízemné budovy
s vysokými štítovými strechami a zaujímavými ozdobami na verandách, štítoch
a okenných rámoch. Fasáda prvej z nich
(ulica Mickiewicza 40) je ozdobená dvojposchodovým rizalitom, v druhej vile (ulica
Mickiewicza 38), ktorá pochádza z roku
1875, býval správca pozemkov – Edward
Drapella, súčasne je tam sídlo Oddelenia
„Babohorskej zemi” PTTK prof. Walerego
Goetla (1889-1972), vynikajúceho poľského geológa a aktivistu ochrany prírody, narodeného v Suchej v roku 1889 (pamätník
pripomínajúci jeho osobu stojí pred vilou),
zatiaľ čo tretia, silne transformovaná, stojí
hneď vedľa autobusovej stanice (ulica Mickiewicza 36).
Idúc ďalej ulicou Mickiewicza pozdĺž modernej nákupnej pasáži míňame vpravo policajné, bankové a poštové budovy a 300 m ďalej
sa dostávame k železničnej stanici, kde zatvárame slučku našej prechádzky.
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PRECHÁDZKA
PO MAKOWIE
PODHALAŃSKÝM
Dĺžka trasy:
Čas prechodu:

4 km
cca 1 hod. 45 min.

cca

(okrem návštevy Regionálnej komory).
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Prechádzku po meste začíname v jeho centrálnom bode, na námestí 1 , ktoré sa
nachádza pri rušnej štátnej ceste č. 28.
Na námestí, vedľa cesty, stoji Pamätník
neznámeho vojaka a pamätník obetiam
vojny. Žulový pomník s korunovaným orlom na štíte bol postavený v roku 2002 podľa návrhu Henryka Ostruszky. V severo-východnej časti námestia pozornosť priťahuje
kaplnka s postavou Panny Márie Nepoškvrneného počatia, postavená pravdepodobne na konci 17. alebo na začiatku 18.
storočia. Kaplnka stojí pred zaujímavou budovou, v ktorej sa v medzivojnovom období
nachádzala Národná vyšívacia škola, dnes
svoje sídlo má tu pobočka Združených škôl
W. Goetla v Suchej Beskidzkej.
Výšivkárstvo bolo po stáročia v podbabohorských obciach populárnym remeslom. Na jeho základe už koncom 18. storočia sa tu vyvinula tzv. biela makowská
výšivka. V 19. storočí fungovali v Makowe
početné výšivkové dielne, ktorých výrobky
sa dodávali nielen do susedných dedín, ale
aj do Krakova a na malopoľské dvory. Takto
nadviazané kontakty ovplyvnili charakter
makowskej výšivky, ktorá je kombináciou
tradičného goralského štýlu s dvorskými
a krakovskými prvkami. Už v roku 1890
v Makowe vznikla Národná vyšívacia škola. Po reorganizácii, ktorá sa uskutočnila
v roku 1896, sa táto škola stala dôležitou
vzdelávacou inštitúciou v regióne. Do jej
učebných osnov – popri výšivkárskemu
remeslu – boli postupne zavádzané aj
všeobecné predmety.
Kreativita
makowských
výšivkárok
dodnes je jedným z najcharakteristickejších a rozpoznateľnejších prvkov života
mesta. Prvky výšivkárskych tradícii vidno
aj v mestskej fontáne, ktorá sa nachádza v
centrálnej časti námestia. Je ona zdobená
tromi erbovými makmi a sochou výšivkárky
pri práci (projekt – Wiesław Kwak).
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Ďalším zaujímavým príkladom architektúry z 19./20. storočia je budova bývalého magistrátu z roku 1898., ktorá bola
tiež sídlom makowského okresu v rokoch
1924-1932. Táto budova sa nachádza na
juh od námestia, na opačnej strane štátnej
cesty č. 28. V štíte jej prednej fasády pozornosť priťahujú: dátum výstavby, erb mesta
a figúra orla s roztiahnutými krídlami.
Napokon treťou budovou z tohto obdobia je obytný dom z roku 1893, nachádzajúci sa cca 50 m východne od námestia,
takisto na južnej strane hlavnej cesty. Pôvodne sa v ňom nachádzalo sídlo Úverového spolku „Vzájomná pomoc“, a od roku
1896 boli niektoré izby určené na potreby
Národnej vyšívacej školy. Dnes v budove
sídli banka.
Pred budovou banky odbočíme doprava,
pôjdeme trochu dole a prejdeme ul. Konopnickej. Niekoľko desiatok metrov ďalej vstupujeme na staré námestie 2 .
Námestie, ktoré sa nachádza na území
sídliska Młyny, pred rokmi bolo centrálnym bodom Makowa. Zo skupiny starých
domov z prvej polovice 19. storočia, ktoré
obklopovali námestie, dodnes sa zachoval
iba jeden.
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ľov Makowa zavraždených gestapom, početné listy z tohto obdobia, uniformy a suveníry, fotografie vojakov AK z Makova,
atď. Prezentované sú aj články a dokumenty, týkajúce sa histórii mesta a inštitúcií pôsobiacich na jeho území, vrátane: farností,
hasičských zborov, škôl, mestských rád.

JK

Vraciame sa na štátnu cestu č. 28. Na východ
od námestia sa je to ulica 3 Maja, zatiaľ čo
na západ – ulica Wolności. Odbočujeme doprava, míňame námestie a ideme ulicou Wolności cca 300 m, potom zasa odbočíme doľava
a dostaneme sa na rázcestie ulíc Sportowej a
Orkana.
Vľavo, pri ulici Orkana, stojí pekná budova, ktorá má charakter malomestského
kaštieľa 3 , so stenami malebne pokrytými brečtanom a so vstupnou verandou zo
severnej strany (v súčasnosti je tu Špeciálne vzdelávacie centrum a jeho vzdelávacie
zariadenia).
Pokračujeme v prechádzke ulicou Orkana
na východ. Cesta sa po nejakej dobe priblíži
k železničnej trati, pozdĺž ktorej do budovy železničnej stanice 4 vedie ulica
Partyzantów.
Budova stanice, postavená v rokoch 18811884, je typickým príkladom rakúsko-uhorskej železničnej architektúry minulých
čias. Na kruhovom objazde pred budovou
sa nachádza socha zobrazujúca piatich
bežcov, navrhnutá miestnym umelcom
Wiesławom Kwakom – je to symbolický odkaz na Medzinárodné pouličné preteky po
Makowskej zemi, ktoré sa v Makowe každý
rok konajú.

JK

Zo stanice na sever vedie ulica Kolejowa,
ktorou sa vrátime do štátnej cesty č. 28 (ulica
3 Maja). Odbočíme doprava a asi po 150 m
vidíme napravo charakteristickú budovu –
tzv. „Paczosówkę” 5 .
„Paczosówka” je kaštieľ postavený v rokoch 1892-1896 pre Aleksandra Rittera z
rodiny Paczkowských. Vedľa vchodu sa nachádza mramorová tabuľa s bustou Józefa
Piłsudského, ktorý v roku 1914 bol v Makove a hostila ho rodina Lankau. V roku
1931 Piłsudský získal čestné občianstvo
mesta. Dnes v „Paczosówke” sa nachádza
sídlo Mestskej verejnej knižnici a v jednej z
miestností sídli Regionálna komora Emila
Wacyka.
Komora bola založená z iniciatívy makowských sociálnych aktivistov: Kazimierza
Stopy a Emila Wacyka. Ten druhý komore
daroval zhromaždené zbierky, ktoré sú stále základnou súčasťou kolekcie. Na výstave exponátov týkajúcich sa mesta a obce
Maków Podhalański sa návštevníci môžu
dozvedieť o domácich potrebách, používaných v minulosti a dielach ľudových umelcov, medzi inými: sochárov, maliarov, hračkárov. Môžeme tiež tam obdivovať príklady
jedinečných bielych makowských výšivok.
Výstava je venovaná aj udalostiam druhej
svetovej vojny. Nájdete tu mená obyvate-

Komoru je možné navštíviť
v pracovných hodinách
Mestskej verejnej knižnice:
9.00-17.00 (pondelok, streda),
8.00-16.00 (utorok, štvrtok, piatok),
8.00-13.00 (sobota).
Kontakt: tel. +48 33 877 13 41.

JK

Tvar kaplnky nadväzuje na tvar presbytérium makowského kostola. Vo vnútri,
v centrálnej časti oltára sa nachádza obraz
sv. Jana Kantého. Dokola kaplnky rastú
štyri krásne duby (tri z nich majú štatút prírodnej pamiatky).

Pokračujeme v prechádzke ulicou 3 Maja smerom na východ, míňajúc sochárske štúdio
a galériu Mieczysława Głucha a dostávame sa k výklenkovej kaplnke 6
stojacej vľavo, ktorú dali postaviť v roku 1845
Jan Kanty a Regina Filas (odtiaľ populárny
názov – „Filasová kaplnka“).

JK

Ideme späť ulicou 3 Maja smerom k „Paczosówke”. Za zastávkou minibusov odbočujeme
doprava, na aleju Kasztanowú. Vľavo míňame
terén miestnej nemocnice a dostaneme sa
k priečnej ulici (úsek, ktorý smeruje na východ, má názov ulica Moniuszki, a na západ
– ulica Kościuszki).
Pred nami vidíme viacposchodovú budovu
jednej z letných makowských víl, postavených okolo roku 1930. Za vilou sú kamenné zvyšky bývalej huty železa 7 spolu
o opornou stenou z 19. storočia.
Odbočíme doľava a pokračujeme v prechádzke ulicou Kościuszki. Dostávame sa k budove mestského úradu 8 .
Na jeho prednej strane stojí žulový pamätník, odhalený v roku 1993 s pamätnou
doskou pripomínajúcou obyvateľov Makowskej zemi, bojujúcich za Vlasť.
Ideme od mestského úradu ďalej na západ
ulicou Szpitalnou, čoskoro sa dostaneme
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koruny s barokovým dreveným krucifixom,
umiestneným na maľovanom pozadí, ktorý
pochádza zo 17. storočia. V pravej lodi je
umiestnený oltár s figúrou Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho a sochami, ktoré pochádzajú z tirolskej dielne: sv. Jozef s Dieťaťom a sv. Anna učiaca malú Máriu.
Sv. omše v kostole:
nedele a sviatky – 6.30, 8.00, 9.30,
11.00, 13.00, 17.00;
pracovné dni – 6.30, 7.00, 18.00, 18.00

JK

k priečnej ulici Sienkiewicza, odbočíme vľavo
a opäť sme na námestí. Ideme pozdĺž jeho
najkratšieho, severného priečelia, potom odbočíme doprava a stúpame ulicou Kościelnou
smerom ku kostolu Premenenia Pána
– Svätyňa Matky Božej Opatrovateľky detí a Kráľovnej rodín 9 .
Podľa tradície najstarší drevený kostol
v Makowe stal už v 14. storočí. (Prvá informácia o osade pochádza z roku 1378).
V roku 1536 bol vysvätený nový chrám,
tiež drevený, zbúraný v roku 1745. Dnešný
kamenný kostol bol postavený v rokoch
1697-1701, a v roku 1828 bol rozšírený
a získal moderný tvar.
Kostol je trojloďová budova s úzkym
presbytériom, uzavretým z troch strán,
ku ktorému je zo západu pristavaná veľká,
nízka a postranná kaplnka, a zo severu –
sakristia. V južnom konci lode sa nachádza

štvorboká veža, jej strecha je zakončená
vežičkou. Presbytérium a sakristia sú najstaršou časťou chrámu postaveného na
prelome 17. a 18. storočia.
V centrálnej časti hlavného oltára chrámu sa nachádza slávny obraz Matky Božej
Makowskej – Strážkyne a Kráľovnej rodín. Maľovaný temperou na lipovej doske
zobrazuje Madonu s Dieťaťom v type Matky Božej Częstochowskej. Pravdepodobne
bol vykonaný v jednej z krakovských dielní
na konci 16. storočia. 10. júna 1979, počas
sv. omše, ktorú slávil na krakovských Błoniach Svätý otec Ján Pavol II. počas jeho
prvej púte do Vlasti, obraz bol Pápež-Poliakom korunovaný.
Dva ďalšie zaujímavé oltáre sa nachádzajú na severnom konci oboch lodí.
V ľavej bočnej lodi (vedľa kazateľnice) pozornosť priťahuje oltár Bratstva tŕňovej

Pred kostolom: baroková socha sv. Jána
Nepomuckého z roku 1779 a fontána,
zakončená skôr prekvapujúcou na tomto
mieste – inak očarujúcou – sochou zamilovaného páru s psíkom pri nohách. Pri
múre, ktorý obklopuje chrám, sa nachádza niekoľko starých krížov a náhrobkov
z 19. storočia, pomedzi ktorými pozornosť
zvlášť priťahuje náhrobný kameň zosnulého v roku 1888 vo veku 116 rokov (!!!) Antoniego Lubicz-Kurowskiego, dôstojníka
poľskej armády počas národných povstaní
z roku 1794 a z novembra roku 1831.
Hlavný, veľký cintorín 10 sa nachádza
vedľa kostola (na severe a na západe).
Dodnes sa na ňom zachovali mnohé staré náhrobky z 19. storočia. V spoločnom
hrobe, v severnej časti nekropoly, mierne vpravo od hlavnej cesty, sú pochovaní
obyvatelia makowskej farnosti, ktorí boli
počas druhej svetovej vojny zavraždení
Nemcami, o.in. obete pacifikácie makowského sídliska Zagórze v roku 1944.
Neďaleko stojí veľký hrob rodiny Lankau,
z ktorej pochádzal Jan Lankau, autor slávnej vojnovej piesne „Prekvitali puky bielych
ruží“. V najmladšej, severozápadnej časti
cintorína sa nachádzal pôvodný čierny náhrobok ot. Kazimierza Jancarza (19471993), jedeného z kaplánov poľského hnu-

JK

tia „Solidarita“. Otec K. Jancarz sa narodil v
Suchej a so svojou rodinou sa presťahoval
do Grzechynie vo veku 15 rokov, kde žil
ďalšie štyri roky. V rokoch 1978-1989 pracoval na fare sv. Maksymiliana Marii Kolbého na krakovskom sídlisku Mistrzejowice.
Tam sa extrémne zapojil do spoločenských
aktivít a do boja za nezávislosť. Organizoval napríklad ráz za týždeň omše za Vlasť,
na ktorých sa zhromažďovali tisíce veriacich. Zomrel náhle 25. marca 1993 a podľa
vôle rodiny bol pochovaný v Makowe Podhalańským.
Po návšteve kostola a cintorínu ideme späť
na námestie, kde končí náš pochod mestom.
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Dĺžka trasy:
Čas prechodu:

3 km
cca 1 hod. 30 min.

cca
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Prechádzku po Jordanowe začneme na námestí.
Námestie, ktoré sa nachádza na najvyššom
bode vyvýšenia, na ktorom mesto vzniklo
v roku 1564, na základe privilégia vydaného
kráľom Zygmuntom Augustom pre Wawrzynieca Spytka Jordana zo Zakliczyna, bolo
v minulosti a je aj dnes križovatkou niekoľkých komunikačných trás. Pri námestí sa
nachádzajú tri zaujímavé tehlové budovy,
ktoré spolu s neďalekým farským kostolom
tvoria zaujímavý komplex novogotickej
mestskej architektúry z konca 19. a zo
začiatku 20. storočia. Všetky štyri budovy
navrhol známy architekt, profesor Ľvivskej
polytechniky, Jan Sas-Zubrzycki (18601935). Najstaršou z nich je dvojposchodová
budova bývalého okresného súdu a daňového úradu 1 s charakteristickou nárožnou vežou a štítom spredu, postavená v

roku 1895 na juhozápadnej časti námestia,
na rohu s ul. Mickiewicza. Niekoľko rokov,
až do výstavby novej radnice, bola tiež sídlom mestskej rady. Počas prebiehajúcich
rekonštrukčných prác boli v miestnostiach
budovy odhalené fragmenty pôvodnej
polychrómie.
V tom istom priečelí, ale na rohu
s ul. Kolejowou, stoji druhá budova navrhnutá J. Sas-Zubrzyckým. Je to postavený
na začiatku 20. storočia. obytný dom Stolaských 2 , rodiny, z ktorej pochádzal vtedajší primátor Jordanowa Józef Stolaski.
Pôjdeme teraz smerom k charakteristickej
budove stojacej na námestí, v jeho severovýchodnej časti.
Je to ďalšia realizácia návrhu J. Sas-Zubrzyckého – dvojpodlažná mestská radnica 3 s charakteristickým stredovým
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Po prehliadke námestia stojí za prejsť150 m
ulicou Piłsudského, ktorá vychádza z jeho
východného nárožia. Ideme ľavou stranou
ulice, kde čoskoro narazíme na pamätný
balvan 4 .
Na tomto mieste stál dnes už neexistujúci
dom, v ktorom sa narodil blahoslavený
otec Piotr Dańkowski (1908-1942). Tento hrdinský kňaz, aktivista a bojovník za nezávislosť počas nemeckej okupácie, zomrel
3. apríla 1942 a bol mučený v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. V roku
1999 bol pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného medzi inými 108
mučeníkmi druhej svetovej vojny.

JK

rizalitom spredu, zakončeným štítom,
typickým pre novogotické návrhy spomenutého architekta. Postavená v roku
1911, dodnes je sídlom mestskej správy.
Pred radnicou pozornosť priťahuje vzácna
kaplička s figúrou sv. Jána Nepomuckého, pravdepodobne z konca 18. stor. Stoji
za to venovať pozornosť umiestnenému na
podstavci predstavení orla v korune, ktorý
prežil všetky historické nepokoje, vrátane
delenia Poľska, nemeckej okupácie a rokov Poľskej ľudovej republiky. V blízkosti
námestia, na druhej strane frekventovanej
cesty, stojí pamätník venovaný zakladateľovi mesta, vojvodovi a krakovskému županovi Wawrzyniecowi Spytka Jordanovi
zo Zakliczyna (1518-1568), ktorý bol
odhalený v roku 2008 (dielo Łukasza P. Trzcińského).

Ešte krátko ideme ulicou Piłsudského, po
chvíli odbočíme doľava v prvú priečnu ulicu –
ulicu Słowackého. Čoskoro sa ňou dostaneme
k priečnej ulici Gen. Maczka, ktorou ideme
doprava.
Niekoľko desiatok metrov ďalej na ľavej
strane ulice stoji krásna kaplička s Pietou
z roku 1833 5 .
Niečo ďalej, pri ulici Gen. Maczka 32 (na
opačnej strane cesty ako kaplnka) sa nachádza tzv. „Stara Chałupa” – autorská
galéria Renaty a Stanisława Starcowcov. V galérii umiestnenej v dome staršom
ako 100 rokov môžeme pozrieť staré vybavenie, nábytok a náradie vrátane kompletného vybavenia sedlárskej dielne, ako aj
diela majiteľov: sochy S. Starca, vykonávané v korení v originálnom autorskom štýle
a obrazy R. Starzcec.
Návšteva po telefonickom dohovore.
Kontakt: tel. 602 251 218

Späť vrátime ulicou Gen Maczka na námestie
a ideme jeho severo-západným priečelím.
Na stene sídla pobočky banky Bank Spółdzielczy (Rynek 44) je umiestnená tabuľa,
pripomínajúca pochod Poľnej sokolej dru-

zastrelili okolo 70 Židov. Mŕtvoly obetí
poprav boli po vojne exhumované a prenesené na cintorín na okraji mesta, kde
spočívajú v neoznačenom hrobe.
Opäť sa vraciame na námestie, ideme rovno, vpravo míňame budovu bývalého súdu
a obytný dom Stolaských, ďalej potom v južnom nároží námestia odbočíme doprava
v ul. Kościelnú a po chvíli uvidíme pred nami
štíhlu siluetu farského kostola Svätej
Trojice 8 .
Chrám bol postavený v rokoch 1908-1912
na mieste staršieho dreveného kostola, založeného v roku 1576 Annou Jordanowou.
Je to ďalšia budova navrhnutá Janom
Sas-Zubrzycýim, ktorá je typickým príkla-
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žiny gymnastického spolku „Sokół” v Jordanowe do Poľskej légie v auguste 1914.
Samotná budova, postavená v roku 1900,
je najstarší obytný dom na námestí 6
(okrem budovy bývalého súdu)
Zo západného nárožia námestia ideme doprava, prejdeme 200 m frekventovanou štátnou cestou č. 28 (ul. 3 Maja) a pokračujeme
schodmi, ktoré sa pri nej nachádzajú. Na ich
úpätí, v mieste zvanom Na Zakręty, je ďalší
pamätný balvan 7 .
Je to smutná pripomienka čiernych rokov okupácie. Balvan bol postavený blízko miesta, kde 28. augusta 1942 Nemci

JK
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dom jeho pôvodného štýlu tzv. novogotík
znad Visly. Bol to pokus o vytvorenie poľského národného štýlu, ktorý sa priamo
odvolával na gotík; mal charakteristické
črty, ako napríklad: použitie tehly ako základného stavebného materiálu (v západnej
Európe boli gotické kostoly, vrátane slávnych chrámov, postavené prevažne z kameňa) a štylistické nadviazanie na „klasické“ poľské gotické chrámy, najmä kostol sv.
Márie v Krakove. V prípade jordanowského
chrámu je to obzvlášť vidno napríklad
v konštrukcii vysokej veže s menšími vežami obklopujúcimi jej vysokú prilbu, čo je výrazným nadviazaním na vežu dominujúcu
na krakovskom námestí.
Kostol je trojloďová bazilika s transeptom, presbytériom, uzavretým na päťuhol-

níkovej strane a k ním pripojenou kaplnkou
(zo severu) a so sakristiou (z juhu).
Vo vnútri sa nachádza novogotický dubový hlavný oltár z roku 1927 so znázornením sv. Trojice a so sochami svätých apoštolov: Jána Evanjelistu a Petra. Vedľa oltára
na nachádzajú dva cenné obrazy: Návšteva
Panny Márie u sv. Alžbety (z roku 1580;
dolu – Alžbeta, vedľa dcéra zakladateľa
mesta, Wawrzynieca Spytka Jordana a jej
detí) a sv. Anny s Dieťaťom a so sv. Máriou
(polovica 17. storočia). Okrem toho na stene presbytéria visia dva veľké súčasné obrazy Jerzyho Kumaly, symbolicky znázorňujúce blahorečenie kňazov: P. Dańkowskiego
a St. Pyrtka Svätým otcom Jánom Pavlom II.
a korunovanie obrazu Panny Márie biskupmi v Jordanowe v roku 1994.

V predĺžení pravej lode stojí za to vidieť
kaplnku bl. P. Dańkowskiego a St. Pyrtka. Na novogotickom oltári je umiestnená
socha Matky Božej s Dieťaťom, pod ňou
kópia blahoslaveného obrazu 108 mučeníkov z druhej svetovej vojny a vedľa obrazy zobrazujúce oboch kňazov: Piotra
Dańkowského (vpravo) a Stanisława
Pyrtka (1913-1942) – kňaza narodeného v neďalekej Bystrej Podhalańskej,
zastreleného Nemcami v lese Borek pri
Berezweczi v dnešnom Bielorusku (vľavo).
V kaplnke sa tiež nachádza krstiteľnica,
pri ktorej obaja blahoslavení prijali krst.
Okrem toho na stene vľavo od oltára sú
ďalšie dva vzácne obrazy zo 16. storočia,
ktoré zobrazujú sv. Wawrzynieca a Svätú
Trojicu (nižšie rodina Jordanówcov: vľavo
- Wawrzyniec Spytek, vpravo – jeho manželka Anna rodená Sieniawska, vľavo - päť
dcér a tri vnúčatá).
V pravom zakončení transeptu, v rokokovom oltári, sa na rozdiel od zvyšku
novogotického kostola, z prvej polovice
18. storočia., nachádza slávny zázračný
obraz Matky Božej. Maľovaný na plátne
nalepenom na borovicovú dosku obraz
je kópiou Čiernej madony z Częstochowy
a pochádza zo začiatku 17. storočia a už
štyri storočia sa teší neslabnúcim kultom.
25. septembra 1994 ho biskupskými korunami korunoval kardinál Franciszek
Macharski, a 9. septembra 2010 – pápežskými korunami, blahorečenými pápežom
Benediktom XVI.
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Zo stromov, rastúcich vedľa chrámu,
šesť má status prírodných pamiatok: tri
jasene, dva javory a lipa.
Ak od kostola pôjdeme ešte cca 400 m ulicou
Kościelnou dole (na juh), staneme pred zaujímavou budovou, ktorej stav sa žiaľ zhoršuje. Objekt je opretý o svah medzi cestou
a farským cintorínom, ktorý sa nachádza
vyššie.
Je to bývalý hostinec „Poczekaj” 9 ,
dvojposchodová budova s izbami v podkroví, postavená v 18. storočí. Pôvodne slúžila
cestujúcim, najmä obchodníkom, prechádzajúcim cez Jordanów jedným z variantov
soľnej cesty, ktorá viedla z Krakova a Wieliczky do Maďarska. V dolnej priestoroch,
ktoré sa vyznačovali kamennými stenami
z lomeného kameňa a širokou priechodnou halou, sa nachádzal hostinec, zatiaľ
čo na poschodí – ubytovacie izby. Názov
hostinca mal slúžiť ako podnet k prestávke
v ceste.
Spod hostinca „Poczekaj” ulicou Kolejowou
vrátime na jordanowské námestie, kde končí
naša prechádzka mestom.

Sv. omše v kostole:
nedele a sviatky – 7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 17.00;
pracovné dni – 6.30, 7.00, 18.00.

Na námestí pred kostolom stojí baroková
socha Panny Márie Nepoškvrneného
počatia z roku 1783.
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hodník drevenej architektúry je
nepochybne jednou z najväčších turistických atrakcií južného Poľska. Jeho trasa
prechádza štyrmi vojvodstvami a môžete
na nej navštíviť najcennejšie pamiatky ľudovej materiálnej kultúry. Na malopoľskom
Chodníku drevenej architektúry je 255 takýchto objektov. Zahŕňajú očarujúce drevené chrámy, staré poľské kaštiele, drevené
krčmy, vily a skanzeny.. Je pozoruhodné, že
8 z týchto objektov, 4 kostoly a 4 cerkvi, sú
zapísané na Zoznam svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.
Podbabohorská trasa chodníka, ktorú
navrhujeme v tomto sprievodcovi, ma
tvar slučky a bola vytýčená hlavne na základe objektov zahrnutých do malopoľského Chodníka drevenej architektúry, ktoré
sa nachádzajú v Suskom okrese, s výnimkou Múzeum Oravský etnografický park
v Zubrzycy Górnej, ktoré sa nachádza už
mimo hraníc tohto okresu. Trasu prejdete autom alebo bicyklom, ale v tomto
druhom prípade musíte mať na pamäti,
že budete stále cestovať po verejných
cestách, vrátane štátnej cesty 28 a dvoch
úsekov vojvodských ciest a budete aj musieť prejsť Lipnickým sedlom (Krowiarki,
1012 m n. m.).
Pri cestovaní po trase môžete cítiť nezvyčajnú a jedinečnú atmosféru drevenej
architektúry a pozrieť sa zblízka na jej prírodnú krásu.
Hlavné objekty na PCDA:
drevený kostol v Lachowiciach,
drevený kostol v Łętowne,
drevený kostol v Zawoji,
Múzeum Oravský etnografický park
v Zubrzyci Górnej
Skanzen Józefa Żaka v Zawoji Markowej,
Skanzen v Sidzinie – Múzeum ľudovej
kultúry,

Podbabohorský Chodník
drevenej architektúry (PCDA)

TRASA NA
CESTOVANIE AUTOM
(NA BICYKLI)
JK

JK

Beskydské centrum drevených hračiek
v Stryszawe,
krčma „Rzym” v Suchej Beskidzkej.
Uvedené objekty sú hlavnými determinantami jednotlivých 8 úsekov trasy PCDA,
ktorej celková dĺžka je teda približne
111 km. Vzhľadom na skutočnosť, že trasa
je slučkou, môžete ju prejsť tiež v opačnom smere (s prihliadnutím na zmenu textových smerových odkazov), a každý úsek
môže byť prvý v poradí. V predloženom
opise začína slučka v hlavnom stredisku
Podbabiogórza, ktorým je Sucha Beskidzka. Ak chcete prejsť slučku autom a navštíviť objekty na trase, musíte naplánovať
celodenný výlet. Bicyklom Vám bude skôr
náročné prejsť trasu v takom čase.
Tak v prvom ako aj v druhom variante je
možné túru po trase PCDA naplánovať na
2 alebo viac dní a zároveň navštíviť rôzne
ďalšie miestne zaujímavostí a využiť ponuku ubytovania a stravovania.

88

89

1. úsek.

11 km

Sucha Beskidzka, Hlavné námestie
– Lachowice Centrum, kostol

T

rasa začína na Hlavnom námestí
v Suchej Beskidzkej, pri ktorom sa nachádza drevená krčma „Rzym“. Môžete sa tam
najesť pred výletom, alebo, po prekonaní
slučky, posedieť dlhšie na zakončenie celodenného výletu. Zvolili ste druhú možnosť,
a preto popis pamiatky dávate do posledného úseku trasy.
Z námestia ulicou Mickiewicza idete na
západ smerom k susednej Stryszawe. Pozdĺž cesty môžete uvidieť niekoľko objektov, ktoré sú zaujímavými príkladmi drevostavby. Vpravo míňate tri drevené budovy
(ulica: Mickiewicza 36, 38, 40) – tzv. „dworky oficjalistów zamkowych”/„kaštiele zámockých úradníkov”. Postavené boli v 80.
rokoch 20 stor. jednopodlažné budovy
s vysokými sedlovými strechami a bohato
zdobenou drevenou povrchovou úpravou
v štýle švajčiarskej rekreačnej architektúry. Idúc ďalej smerom na Stryszawu, už
na okraji Suchej, môžete uvidieť (ul. Role
182) dom, ktorý je príkladom originálnej
drevostavby, typickej pre malé mestečká. Je to pravdepodobne jeden z dvoch
takýchto dodnes zachovaných objektov
v regióne Podbeskidzia. Zvlášť charakteristickým prvkom ich architektúry je vyčnievajúca z prednej časti strechy zrubová
mansandra a zastrešená veranda. Budova,
postavená v 2. polovici 18. stor., v minulosti plnila úlohu hostinca, má typické osové
usporiadanie s priechodnou sieňou a uzav-

retým polkruhovým klasovitým portálom.
Je prekrytá šindľovou, polovalbovou strechou s paluboviek.
Idete ďalej na západ, na hranici Suchej
Beskidzkej a Stryszawy sa cesta opäť vracia k základnému označeniu (vojvodská
cesta č. 946). Po dosiahnutí Stryszawy
Stachówky odbočte doľava a pokračujte
po okresnej ceste do Lachowíc Centrum.
Na úrovni nachádzajúcej sa vpravo budovy
Zboru dobrovoľníckych hasičov odbočte
v úzku asfaltovú cestičku, ktorá je vľavo.
Asi po 50 m zaparkujete pri drevenom
chráme, ktorý je cieľom tejto časti trasy.
Kostol svätých Apoštolov Petra
a Pavla bol postavený r rokoch 1789-1791.
V súčasnosti je to jeden z najzaujímavejších príkladov sakrálnej drevenej archi-
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tektúry v južnom Poľsku. V roku 2003 bol
vybraný do zoznamu UNESCO. Chrám je
zrubová stavba, orientovaná, jednolodná
s vežou so sklonenými stenami, ktorá bola
pridaná k lodi a pokrytá cibuľnatou prilbou s miestnosťou v hornej časti. Dokola
kostola sa nachádzajú charakteristické soboty (podsiene), podopreté na stožiaroch,
otvorené vonku, čiastočne odebnené, na
ktorých sú zobrazené maľované stanice
Krížovej cesty z roku 1846, dielo żywieckeho umelca Antonieho Krząstkiewicza.
Presbytérium a loď, soboty a dokonca aj
oplotenie a brány sú rovnomerne pokryté šindľom. Do kostola vedú dva vchody
s portálmi vyrezanými v tzv. somári chrbát.
Veková kamenná podlaha posilňuje klímu
staroveku. Interiér je barokovo-klasicistický. Trojstupňový hlavný oltár obsahuje
dva obrazy: Panna Mária s dieťaťom, ktorý
je barokovou kópiou staršieho gotického
obrazu zo 17. storočia a posuvný obraz
Svätého srdca Ježišovho. Nad nimi bol
umiestnený ďalší, menší obrázok, zobrazujúci patrónov kostola, svätých Apoštolov
Petra a Pavla. Samotný oltár je v neskorom
barokovom štýle. Presbytérium je oddelené od lode víťazným oblúkom. V hornej
časti je umiestnený krucifix na tráme, ktorý
je podopretý bočnými piliermi, zdobenými
polostĺpmi so sochami Matky Božej (vľavo) a sv. Jána Evanjelistu (vpravo). Klenby
a steny s maľovanými obrazmi apoštolov
sú zdobené polychrómiou z 19. storočia.
Medzi ďalšie vybavenie interiéru chrámu
patria pozoruhodné dve kamenné barokové kropenky z konca 18. storočia, kamenná
baroková krstiteľnica a drevená spovednica z toho istého obdobia, ako aj drevená
baroková kazateľnica zdobená postavami
svätých a chór, podopretý dvoma vyrezávanými piliermi, na ktorých sa nachádza
organ z roku 1836, dielo Marcina Gracza
z Pcimu.

KOSTOL SV. APOŠTOLOV PETRA A PAVLA

JK

Súčasťou historického komplexu je aj
drevený dom organistu z druhej polovice
19. storočia, dve staré kamenné pivnice
s drevenými podkroviami a zachovaná
časť oplotenia s bránkami. Je tu aj drevená, pokrytá šindľom, štvorhranná zvonica
z 19. storočia, ako aj drevená hospodárska
stavba, ktorá plní funkciu márnice.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa: 34-232 Lachowice 178
Parkovisko:
verejné, od západnej časti budovy
Poriadok bohoslužieb:
Počas týždňa: 7:00 – pon., štvr., sob.
18:00 – ut., str., pt., sob.
(V zimnom období 17:00);
Nedeľa: 7:00, 10:15, 11:45
(neuskutočňuje sa v mesiacoch
VII-VIII), 18:00
(v zimnom období 17:00);
GPS
N49 42.823 (49.713716)
E19 28.446 (19.474100)
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2. úsek.

BESKYDSKÉ CENTRUM DREVENÝCH HRAČIEK

7 km

Lachowice Centrum, kostol – Beskydské centrum
drevených hračiek v Stryszawe, Stryszawa Górna

P

o opustení parkoviska pri kostole
sa vráťte späť okresnou cestou na vojvodskú cestu č. 946 a potom smerom na Suchú
Beskidzku na križovatku s okresnou cestou
zo Stryszawy do Zawoje cez Przysłop (zákruta pri palivovej pumpe, asi po 4,5 km).
Po krátkej jazde sa dostanete do sídla
Obecného kultúrneho centra a Beskydského centrum drevených hračiek (musíte
opustiť hlavnú cestu 50 m vľavo).
Beskydské centrum drevených hračiek
– bolo zriadené v roku 2011 a pôsobí v rámci
Obecného kultúrneho centra v Stryszawe.
Samotné stredisko funguje súčasne v dvoch
so sebou susediacich budovách. Jednou
z nich je bývalá hájovňa – administratívna budova lesnej správy rodín Branických
a Tarnowských, postavená v roku 1870, má
charakter kaštieľa. Pozoruhodné sú dve verandy, ktoré sú ozdobou obnovenej stavby.
Ozdobené, s viacerými okienkami, pokryté
sedlovou strechou. Druhá budova bola postavená na mieste drevenice postavenej na
prelome 19. a 20. storočia, ktorá pôvodne
slúžila rezidenčným a hospodárskym funkciám, a je jej veľmi modernou rekonštrukciou,
pomenovanou ako „Dom hračkára“.
Umiestnenie tejto zastávky na trase PCDA
nebolo určené architektonickou hodnotou
budov, ktoré sú v tomto prípade sekundárne, ale výstavami, ktoré môžete navštíviť
v oboch budovách. Venujú sa mimoriadne
zaujímavej miestnej remeselníckej tradícii –

hračkárstvu. Môžete sem spoznať siahajúci
1. polovici 19 storočia príbeh najstaršieho,
stále fungujúceho strediska ľudového hračkárstva v Poľsku, ktoré etnografovia pomenujú ako żywiecko-suský. Ťažba a spracovanie
dreva po stáročia patrilo k najpopulárnejším
aktivitám obyvateľov dedín Podbabiogórza.
Husto zalesnené horské svahy poskytovali
prírodný materiál. K najstarším a najpopulárnejším remeslám spojených s drevom patrilo
debnárstvo, tesárstvo a stolárstvo, a mnohí
miestni remeselníci boli známymi a nadanými majstrami. Okolo polovice 19. storočia sa
okrem drevených úžitkových výrobkov začali
vyrábať prvé hračky. Spočiatku sa s tou výrobou zaobchádzalo ako s vedľajšou výrobou
osôb pracujúcich v drevárskom priemysle.
Behom času sa z nej však stala samostatná
remeselná výroba. V Stryszawe a okolitých
dedinách celé rodiny vyrábali drevené hrač-
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ky. Jednotlivé fázy výroby hračiek, od ťaženia
dreva, jeho spracovania, krájania, hobľovania, dokončovania a zdobenia, boli pridelené
jednotlivým členom rodiny. Týchto prác sa
zúčastňovali aj deti. Rovnakým spôsobom
vznikajú doteraz – v tejto oblasti sú tieto tradície stále živé. Vznikajú teda krásne farebné hračky, rôznych veľkostí maľované vtáky,
kone, kočíky, kolotoče, klepáče a mnoho
ďalších. Na stálych výstavách Beskydského
centra drevených hračiek vidíme ich početné
vzory. Najstaršie exponáty sú staré asi sto
rokov. V „Domu hračkára” je zas možné sa
zblízka pozrieť na jeho prácu remeselníkov.
Najmladších návštevníkov určite poteší Park
drevenej ľudovej hračky, ktorý bol zriadený
dokola budov. Veľké hračky, stojacie vonku,
môžete nielen objať, ale napríklad môžete
dokonca aj vstúpiť do kočiara, sadnúť si na
koníka.
Dôležité info pre všetkých návštevníkov
tohto miesta – v malom obchodíku môžete si kúpiť rôzne drevené zázraky. Okrem
toho tí, ktorí majú záujem, sa môžu zúčastniť kurzov folklórneho vzdelávania, ktoré

organizuje Obecné kultúrne centrum a naučiť sa maľovať vtáky alebo poníky.
V roku 2016 bolo żywiecko-suské hračkárstvo zapísané do národného zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa: 34-205 Stryszawa 740
Parkovisko:
pri objekte malé; neďaleko, vedľa kostola
sa nachádza väčšie, verejné parkovisko
Otváracie hodiny:
ut.-pt. 8:00- 20:00
sob. 8:00-16:00
Vstupenky:
5 PLN – dospelí, individuálni turisti
4 PLN – detí, skupiny (min. 10 os.)
deti do 3 rokov zadarmo
(na špeciálne požiadanie je možné
zúčastniť sa workshopov so)
GPS:
N49 42.503 (49.713966)
E19 31.190 (19.521954)
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3. úsek.

10 km

Beskydské centrum drevených hračiek (BCDH),
Stryszawa Górna – Zawoja Centrum, kostol

P

o opustení BDCH sa vrátite na
okresnú cestu a vydáte sa smerom na
Zawoju (vľavo). Musíte okrem iného prekonať pomerne strmú príjazdová cestu so
zákrutami v malebnom lesnom prostredí.
Asi po 5 km sa dostávate k priesmyku
Przysłop na hranici Stryszawy a Zawoje.
Po jeho prejdení ste už v najväčšej dedine
z hľadiska rozlohy v Poľsku. Toto miesto,
samo o sebe zaujímavé, má taký istý názov
ako priesmyk. Odtiaľ je môžete obdivovať
krásnu panorámu Babej hory. Po preko-

naní ďalších serpentín idete smerom dole
a po cca 3 km sa dostanete na vojvodskú
cestu č. 957, odkiaľ po odbočení doprava
dosiahnete Zawoju Centrum. Stojí sem
ďalší na trase Vašej túry drevený chrám.
Má však úplne inú konštrukciu ako ten navštívený v Lachowiciach.
Kostol sv. Klementa v Zawoji Centrum
bol postavený v roku 1888 na mieste bývalého chrámu, a to s čiastočným použitím materiálov z demolácie staršej budovy. Zakladateľom budovy bol arcivojvoda

KOSTOL SV. KLEMENTA

Albrecht Habsburg a projektantom jeho
dvorný architekt Karol Pietschka, čo vysvetľuje prítomnosť v konštrukcii prvkov
charakteristických pre alpský štýl. Je to
jeden z najväčších drevených kostolov
v južnom Poľsku. Chrám je trojlodná bazilika s plytkým transeptom, presbytériom
uzavretým z troch stran a štvorposchodovou vežou so stĺpovou štruktúrou.
V súčasnosti je veža pokrytá sedlovou
hrebeňovou strechou, pokrytou medeným plechom a je zakončená pyramidálnou, tiež pocínovanou prilbou. Vnútri boli
stropy podopreté liatinovými stĺpmi medzi loďami. Interiér je štýlovo jednotný,
barokový a neskoro barokový, väčšinou z
18. storočia. Na hlavnom oltári je obraz
Panny Márie Anjelskej s postavami sv.
Petra a sv. Pavla, na stranách. Figurálnu
a okrasnú polychrómiu vykonali v roku
1930 Z. Millie a M. Arczyński.
Oproti kostolu na druhej strane cesty
na nadhádza železničná stanica Dworzec

JK

Babiogórski. Je to dvojpodlažná, väčšinou drevená budova s bočnými rizalitmi vo
vysokom podkroví a arkádovými: verandou
(na prvom poschodí) a podlubím (na prízemí). Od roku 1905 tu pôsobí turistická stanica Tatranského spolku.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa:
34-222 Zawoja 123
Parkovisko:
verejné, pri objekte
Poriadok bohoslužieb:
Počas týždňa:
6.30, 7:00, 18:00
(v zimnom období 17:00);
Nedeľa:
7.30, 9.00, 11:00, 18:00
(v zimnom období 17:00)
GPS:
N49 39.649 (49.660816)
E19 33.603 (19.560050)
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4. úsek.

SKANZEN JÓZEFA ŻAKA

8 km

Zawoja Centrum, kostol – Zawoja Markowa,
Skanzen Józefa Żaka

P

o opustení parkoviska pri kostole
odbočte doľava a pokračujte po ceste č.
957, smerom hore. Po cca 250 m na pravej strane míňate štýlovú drevenú budovu
(z roku 1910), je to reštaurácia „Zawojanka”. Dosiahnete kruhový objazd v obci
Zawoja Widły (približne 3,7 km). Tam odbočíte doprava na obecnú cestu, po ktorej sa dostanete na ďalšiu križovatku – tzv.
Małe Widły (približne 1,7 km). Tu odbočíte
doľava smerom na Zawoju Markowú. Po
ceste vľavo míňate sídlo Babohorského
národného parku (asi 1,3 km). Táto drevená budova postavená v roku 1937 je
zaujímavým príkladom drevených rekreačných víl a penziónov, postavených na
území Podbabiogórza na začiatku 20. storočia a neskôr v medzivojnovom období.

JK

Vo vnútri môžete navštíviť Stálu expozíciu, ktorá predstavuje prírodné a kultúrne hodnoty regiónu Babej hory. Vonku
bola usporiadaná Záhrada babohorských
rastlín. Po ďalších 500 m sa dostanete
na parkovisko na hranici Babohorského
národného parku. Odtiaľ, po cca 250 m,
dorazíte do skanzenu (k samotnému skanzenu vedie miestna, úzka asfaltová cesta,
ale pred vchodom do skanzenu je problém s parkovaním).
Skanzen Józefa Żaka v Zawoji na Markowych Rówienkach prezentuje tradičné,
drevené budovy Babohorských gorali.
Prevádzkuje ju pobočka PTTK „Ziemia Babiogórska“ v Suchej Beskidzkej. Skanzen
začal vznikať v roku 1973. V súčasnosti sa
tu nachádzajú tri obytné budovy, kováčska dielňa, kaplnka a samostatne stojacia
pivnica so sýpkou. Prvá chata v skanzene,
Franciszka Kudzi, pochádza z prelomu
19. a 20 storočia, stojí na mieste, kde
pôvodne vznikla. Druhá chata, Stefana
Gancarczyka, postavená v roku 1906,
bola tu prenesená s najbližšieho okolia.
Tretia, najstaršia, Franciszka Stopiaka,
bola postavená v rokoch 1802-1815. Bola
sem prenesená z inej štvrti Zawoje a je
najcennejším objektom múzea. Pôvodne
to bola chalupa pomenovaná ako kurlok
(chalupa bez komína). Dom bol postavený zo smrekových a jedľových trámov,
na uhloch spájaných na tzv. rybí chvost
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bez zvyškov, postavený na nízkom základe, v ktorom je zostup do suterénu pod
domom. Celý objekt je pokrytý sedlovou
šindľovou strechou. Vo vnútri centrálne
umiestnená sieň s hlinenou podlahou,
rozdeľujúca chalupu na dve časti: obytnú,
zloženú z bielej a čiernej izby a komoru,
ako aj hospodárska časť – stajňu. Táto
časť slúži ako výstavná sieň. Zhromaždená
je v nej zaujímavá zbierka replík olejových
náboženských malieb. Zatiaľ čo v miestnostiach obytnej časti bola zorganizovaná
etnografická výstava, ktorá pozostávala
hlavne z domácich potrieb. Pozornosť priťahuje zabudovaná do steny medzi izbami
pec. Časť s plochými kameňmi, teda povrch, na ktorom sa pálil oheň, je umiestnená v čiernej izbe, ktorá plní funkciu kuchyňe. V bielej izbe sa nachádza teleso pece,
ktoré plní vykurovaciu funkciu. V chalupe
Franciszka Kudziho sa pripravila výstava
venovaná histórii horského cestovného

ruchu, najmä histórii horského vodcovstva v poľskej časti Karpát. Chalupa Stefana Gancarczyka plní úžitkovú funckiu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa:
34-222 Zawoja - Markowe Rówieńki
Parkovisko: cca. 250 m, platené
Otváracie hodiny:
ut.-nd. 10:00-14:00
(v iných termínoch po predchádzajúcej
telefonickej dohode +48 607250980)
Vstupenky:
Normálny lístok: 5 PLN/osobu
Lacnejší lístok: 3 PLN
GPS:
N49 36.423 (49.607050)
E19 30.875 (19.514583)
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5. úsek.

MÚZEUM ORAVSKÝ ETNOGRAFICKÝ PARK

19 km

Zawoja Markowa, Skanzen Józefa Żaka – Zubrzyca
Górna, Múzeum Oravský etnografický park
JK

Z

parkoviska v Zawoji Markowej
sa vrátite späť tou istou trasou. Po ceste,
v Zawoji Wilcznej, míňate drevenú budovu
s názvom „księżówka“ (vpravo). Nachádza sa tu Obecná turistická informácia
a Pamätná komora svätého Jána Pavla II.
Z kruhového objazdu v obci Zawoja Widły
odbočte doprava a choďte po vojvodskej
ceste č. 957 do Zawoji Policzne. Prechádzate teraz okrem iného vedľa drevených
krčiem, ktoré svojou architektúrou nadväzujú na goralské stavebné tradície. Sú
to v poradí: „Tabakowy Chodnik” (vľavo,
nad potokom Jaworzyna), „Dzika Chata”
(v minulosti „Styrnol”, vpravo) a „Karczma
Zbójnicka” (tiež vpravo). Pamätajte si, že

JK

vo svojich jedálnych lístkoch ponúkajú aj
regionálne jedlá. V Zawoji Policzne, 50 m
pred poslednou z uvedených krčiem, stojí
pri ceste zaujímavá kaplnka z konca osemnásteho storočia. Je to kaplnka sv. Jána
Krstiteľa pomenovaná ako zbojnícka
(podľa ústnych podaní jej zakladateľmi boli
zbojníci). To, čo je obzvlášť krásne a spája
s drevenou architektúrou túto obklopenú
lipovými stromami, murovanú z kameňa
a omietnutú sakrálnu budovu je šindľová
strecha, ktorá nad ňou dominuje. V spodnej časti stanová, vyššie prechádza v kupolu v tvare cibule, zakončená lucernou so
sférickou prilbou.
Pokračujete vojvodskou cestou č. 957,
vľavo míňate dolnú stanicu lanovky Mosorny Groń, o chvíľu neskôr ocitnete sa na
území Babohorského národného parku
a vyššie, po prekonaní ďalších serpentín,
dorazíte do priesmyku Przełęcz Krowiarki
(slov. Lipnické sedlo) – 1012 m n.m. Toto
sedlo oddeľuje masív Babej hory od Pásma
Police a je tiež prirodzenou hranicou severného (Podbabiogórze) a južného (Orava) úpätia Babej hory a administratívnou
hranicou suského a nowotarského okresu.
Sedlo je dôležitým rázcestím turistických
trás a najobľúbenejším východiskovým
bodom na Babiu horu. Z tohto bodu, idúc
stále dole, po cca 5,5 km dorazíte do Múzeum Oravský etnografický park v Zubrzyci Górnej

Múzeum – skanzen oravskej architektúry vďačí za svoj vznik daru, ktorý v roku
1937 poskytli súrodenci Joanna Wilczkowa
a jej brat Sandor Lattyak (Łaciak), poslední
dediči rodiny Moniaka. Do poľskej Štátnej
pokladnice bol vtedy prevedený majetok
s rozlohou viac ako štyri hektáre, ktorý
zahŕňal historický kaštieľ s historickými
poľnohospodárskymi budovami, stojacimi
v krásnom malom parku. V povojnových
rokoch sa sem sťahovali ďalšie historické
budovy z oravských dedín a dnes sa skanzen rozprestiera na ploche viac ako 11 árov
a skladá sa z dvoch sektorov – starého a nového. V súčasnosti je to nepochybne najzaujímavejšia inštitúcia tohto typu v tejto
časti Poľska. V skanzene sa nachádza viac
ako 40 architektonických objektov. V strede starého sektora stojí najcennejší objekt
múzea, predtým spomínaný kaštieľ Moniakowcov. Budova bola postavená v dvoch
etapách. Ľavé krídlo je staršie a pochádza
zo 17. storočia, zatiaľ čo pravé krídlo bolo
pridané v roku 1784, o čom svedčí aj vytesaný dátum. Kaštieľ je budovou bez komína. Na šindľovej streche, ktorá ho pokrýva,
môžete uvidieť dymníky, cez ktoré vonku
unikal dym z pece. Interiéry kaštieľa so zachovanými obytnými a technickými miestnosťami, sú vybavené nábytkom, domácimi
potrebami a dekoráciami z obdobia, keď
budova bola sídlom šľachtickej, bohatej
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oravskej rodiny. V tejto časti múzea môžete
okrem iného pozrieť chalupy z 19. storočia
s charakteristickými vysokými vežičkami,
dve krčmy: „Czarna” z 18. storočia a „Biała”
19. storočia, sýpku, loretánsku zvonicu
a štyri roľnícke priemyselné závody: olejáreň, kováčsku dielňu, pílu a valcháreň.
V novom sektore môžete obdivovať kostol
z 18. storočia s tromi kaplnkami a voľne
stojacu zvonicu, faru, školskú budovu z prelomu 19. a 20. storočia, niekoľko ďalších
sedliackych chalúp, jedno- a dvojstavbové
farmy a pastierske koliby.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa: 34-484 Zubrzyca Górna
Parkovisko: verejné, pri objekte
Otváracie hodiny:
XI-III: 8:30-14:30; IV, IX, X: 9:00-15:00;
V, VI: 9:00-17:00; VII, VIII: 10:00-18:00
Vstupenky:
Normálny lístok: 20 PLN/osobu
Lacnejší lístok: 12 PLN/osobu
(zľavy platné na základe zákona)
Bezplatná vstupenka: deti mladšie ako
7 rokov a zľavy platné na základe zákona
GPS:
N49 34.221 (49.570350)
E19 38.180 (19.636333)
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6. úsek.

99

SKANZEN V SIDZINE – MÚZEUM ĽUDOVEJ KULTÚRY

11 km

Zubrzyca Górna, Múzeum Oravský etnografický park
– Skanzen v Sidzinie – Múzeum ľudovej kultúry

P

o opustení Múzea Oravský etnografický park vyrazíte na ďalšiu cestu
a po prejdení vojvodskou cestou č. 957 asi
1,5 km odbočte doľava na okresnú cestu
vedúcu zo Zubrzyci Górnej do Sidziny. Po
opätovnom prekročení hranice nowotarského a suského okresu, cez priesmyk Przełęcz Zubrzycką a Sidzinu Wielkú Polanu
sa dostanete k sídlisku Bińkówka v Sidzine.
Nachádza sa tu malý skanzen regionálnej architekrúry, ktorého celé meno znie:

Skanzen v Sidzinie – Múzeum ľudovej
kultúry. Do roku 2009 múzeum bolo pobočkou Múzeum Oravský etnografický
park v Zubrzyci Górnej, súčasne však funguje ako samostatná inštitúcia v správe obce.
Za začiatok činnosti múzea sa považuje
rok 1963, kedy návštevníkom bola sprístupnená historická chata rodiny Banasik
z roku 1807, prenesená tu z Sidzinky Małej.
Okrem toho je tu aj 7 iných samostatných
objektov, situovaných nad potokom Ciś-
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niawka, ktorý tečie zo svahov Police. Sú to:
chalupa Anny Kozioł zo Spytkowic z roku
1901, chalupa richtára Maja (Kostkowioka)
zo Sidziny z 2. polovice 18. storočia, drevenica Gałki z Bystrej z konca 19. storočia,
drevený dvojpodlažný lémhaus (slov. sypáreň) s plným kováčskym vybavením vo
vnútri, postavený na kamennom základe
vodný mlyn zo začiatku 20. storočia, a loretánska zvonica (1937), drevená stavba
s debnenými stenami, pokrytá šindľovými
prístreškami.
Najstarší a najcennejší historický objekt
skanzenu, chalupa Banasika, má zrubovú
konštrukciu, tvorenú drevenými brvnami
z jedľového dreva, s rybinovým čapovaním
rohov. Je to druh chaty bez komína (pol.
kurna chata). V sedlovej, šindľovej streche
na nachádzajú dymníky, odvádzajúce dym
z vnútra chalupy. Po celej dĺžke prednej
steny sa tiahne veranda, cez ktorú sú zavesené odkvapy strechy, podopreté stĺpcami
so zdobenými prvkami. Vo vnútri tejto budovy, ktorá sa tradične skladá z čiernej izby
(nazývanej aj pekárna) a bielej izby (spoločenská miestnosť), komory a tzv. „wysky”,
miestnosti umiestnenej v podkroví, fungujúca ako sýpka, môžete pozrieť si domáce
potreby a poľnohospodárske vybavenie –
o.in. hrnce, misky, sitá, žarnov, nástroje na
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spracovanie ľanu a vlny, nábytok, drobné
predmety pre každodenné použitie, ako aj
zbierku obrazov maľovaných na skle.
V múzeum, okrem stálych výstav, sú organizované aj dočasné výstavy a workshopy tradičných remesiel.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa: 34-236 Sidzina
Parkovisko: verejné, pri objekte
Otváracie hodiny:
V-X: ut.-pt. 8:00-17:00
sob. 10:00-18:00, nd.14:00-18:00
XI-IV: ut.-pt. 8:00-15:00
(v iných termínoch po predchádzajúcej
telefonickej dohode +48 501 597 208)
Vstupenky:
Normálny lístok: 8,00 PLN (do ceny
je zahrnutý poplatok za sprievodcu)
Lacnejší lístok: 6,00 PLN (do ceny
je zahrnutý poplatok za sprievodcu)
Skupinový lístok (15): 5,00 PLN
(do ceny je zahrnutý poplatok
za sprievodcu)
Prechádzkový lístok: 3,00 PLN
GPS:
N49 37.157 (49.619283)
E19 42.089 (19.701483)
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7. úsek.

20 km

Skanzen v Sidzinie – Múzeum ľudovej kultúry
– Łętownia, kostol

Z

o skanzenu v Sidzine choďte cestou na sever, okresnou cestou prejdete
cez Sidzinu a Bystru Podhalańskú, kde na
križovatke (približne 8 km) odbočíte doprava a po prejdení približne 3 km sa dostanete na štátnu cestu č. 28, ktorá sem
sa mení na ulicu 3. Mája. Ak ste už na tejto
ulici, potom smerujte na Jordanów. Asi po
1 km vpravo míňate modernú veľkú drevenú krčmu „Przystań u Lipy“ a po kľukatej
ceste sa dostanete na námestie (možnosť
prechádzky mestom – popis na strane 80).
Idúc z námestia vľavo, ulicou Generała Stanisława Maczka, smerujete do Łętowni. Po
ceste, po asi 2 km, míňate komplex budov
školského komplexu Zespól Szkół im. bł. ks
Piotra Dańkowskiego, ktorého územím vedie cesta k kaštieľu na Chrobaczem.

JK

Kaštieľ bol postavený v 2. polovici 16.
storočia, má charakter skromného vidieckeho šľachtického dvoru. Je to jednopodlažná zrubová chata, z prednej strany
omietnutá, ostatné steny debnené, postavená na vysokom murovanom základe
a pokrytá tzv. poľskou lomenou strechou
(druh stanovej strechy). K prednému vchodu je pristavená drevená veranda. Budova
bola pred niekoľkými rokmi zrekonštruovaná a po obnovení charakteristickej pôvodnej šindľovej strechy a obnovení bohatej
výzdoby a detailov verandy ju čoskoro
uvidíte v celej svojej kráse. Za kaštieľom sa
zachovala časť parku so starými stromami.
Pokračujúc trasou PCDA, okresnou cestou, dorazíte do Łętowni. V centre dediny stojí drevený kostol svätých Šimona
a Júdy.
Chrám bol postavený v rokoch 17601765 a stojí na mieste dreveného kostola
zo 16. storočia, ktorý bol pre miestnych
obyvateľov príliš malý. Bol teda zbúraný
a prevezený do susedného Krzeczowa,
kde ho súčasne môžete navštíviť. V rokoch
1776-1779 bol Łętowski kostol čiastočne
prestavaný a rozšírený a dnes je jedným
z najväčších drevených kostolov so zrubovou konštrukciou v južnom Poľsku.
Jedná sa o jednoloďovú stavbu, orientovanú, s dvoma bočnými kaplnkami (na
severe sv. Valentína a na juhu Matky Božej
Łętowskej) a mohutnou štvorstennou ve-

KOSTOL SVÄTÝCH ŠIMONA A JÚDY

žou so stĺpovou konštrukciou, ktorá je zakončená sférickou prilbou s viacstupňovou
lucernou. Pri veži boli postavené tzv. soboty (podsiene). Strecha chrámu je pokrytá
šindľom, obvodové steny majú drevené
opláštenie.
Na hlavnom rokokovom oltári sa nachádza obraz blahoslavenej Panny Márie
zvaný Matkou Božou Łętowskou, a v jeho
vyvrcholení obraz Matky Božej Szkaplerznej (od slova škapuliar). Posuvný obraz
prezentuje sv. Annu s Dieťaťom a sv. Máriou. Okrem hlavného oltára, je v kostole
ešte šesť oltárov: dva bočné a štyri v kaplnkách. V interiéri sa nachádza aj rokoková
polychrómia, prevažne s kvetinovými motívmi, kazateľnica z roku 1779, krsteľnica,
organ v barokovej skrini z druhej polovice
17. storočia, podobne datované dve spovednice, a pod klenbou kostola vodorovný
trám s krucifixom a vyrezanými v dreve postavičkami Matky Božej, sv. Jána Evanjelistu a sv. Márie Magdalény. Cenným vybavením chrámu sú obrazy zo 16. a 18. storočia
a originálne, maľované na plátne stanice
Krížovej cesty (18. storočie).
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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa: 34-424 Łętownia 99
Parkovisko: verejné, pri objekte
Poriadok bohoslužieb:
Počas týždňa:
6.30, 7:00, v stredu a piatok
a prvé soboty tiež o 17:00
(v letnom období 18:00)
Nedeľa:
6:30, 8:00, 10:00, 16:00
GPS:
N49 41.828 (49.697133)
E19 52.338 (19.872300)
JK

102

103

8. úsek.

KRČMA „RZYM”

25 km

Łętownia, kostol – Sucha Beskidzka, Námestie,
krčma „Rzym”

P

oslednú etapu PCDA začnete
krátkym spiatočným úsekom, ktorý má asi
1 km – idete okresnou cestou smerom na
Jordanów. Na križovatke odbočte doprava
na Osielec * a po necelých 8 km sa v centre tohto mesta dostanete na štátnu cestu
č. 28, ktorou cez dediny: Kojszówka, Juszczyn a Białka sa dostanete do mestečka
Maków Podhalański (možnosť prechádzky
mestom, popis na str. 74). Odtiaľ, idúc stá-
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le štátnou cestou, sa dostanete do Suchej
Beskidzkej a mostu na rieke Skawa. Hneď
po prejdení mostu na križovatke odbočíte
vľavo v ulicu J. Piłsudského, ktorou sa dostanete späť na súské námestie a tým uzavriete slučku Vašej túry. Ako sa hovorilo už
v staroveku – všetky cesty vedú do Ríma,
takže nemali by ste sa čudovať, že ste sa
tam dostali. Suský „Rím” je však oveľa mladší od citovaného výroku, lebo pochádza
s 18. storočia. Drevený hostinec „Rzym”
bol postavený na námestí v období, keď sa
tu na križovatke hlavných ciest začali pravidelne konať jarmoky a trhy. Hostinec je
zrubová stavba, pokrytá mohutnou, stanovou, šindľovou strechou s hrebeňom. Predná časť strechy tvorí arkádové, podopreté
profilovými stĺpmi podlubia. Medzi stĺpmi,
hore spojenými dvojoblúkom, pozornosť
priťahujú ozdobné previsy. Spodná časť
podlubí sa uzatvára zábradlím so šikmými
mrežami. Za svoj súčasný stav hostinec
vďačí komplexnej obnove vykonanej v 60.
rokoch 20. storočia. Z centrálne umiestnenej sieni môžete vstúpiť do jednej z dvoch
veľkých izieb umiestnených na protiľahlých
stranách. Vo vnútri sa zachovali stropné
trámy.
Predpokladá sa, že suská krčma „Rzym“
bola prototypom hostinca, ktorý opísal
Adam Mickiewicz v balade „Pani Twardowska“. V dávnych dobách, okrem le-

Do konca novembra 2020 sa na ceste z Łętowni do Osielca uskutočňujú renovačné práce – obchvat cez Jordanów.
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gendárnych Pána Twardowského a Mefisofelesa, hostinec navštevovali aj slávni
beskydskí zbojníci so samotným Józefom
Baczyńským, najslávnejším zbojníkom
Podbabiogórza. Zdieľali tu korisť, plánovali
nové lúpeže. Dnes je tu celkom bezpečne,
a hostinec, ktorý je jedným z najzaujímavejších a najzachovalejších zariadení tohto
typu v Poľsku, ponúka svojím návštevní-

kom chutné regionálne jedlá. Je to dobré
miesto, aby ste si na konci výletu dovolili
zaslúženú hostinu.
Ak budete s návštevou v Suchej Beskidzkej, musíte sa dozvedieť viac o jej pokladoch a zvláštnostiach, v čom bezpochyby
pomocný bude opis prechádzky mestom
(str. 66).

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Adresa:
34-200 Sucha Beskidzka, Rynek 1
Parkovisko: pri objekte, platené
Otváracie hodiny:
V-IX: 8:00-22:00
X-IV: 9:00-21:00
GPS:
N49 44.546 (49.742433)
E19 36.089 (19.601483)
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Do konca novembra 2020 sa
na ceste z Łętowni do Osielca
uskutočňujú renovačné práce
– obchvat cez Jordanów.

Kostol svätých
Apoštolov Petra
a Pavla v Lachowicach

2

Beskydské centrum
drevených hračiek
v Stryszawe

3

Kostol sv. Klementa
v Zawoji Centrum
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Skanzen Józefa Żaka
v Zawoji

5

Múzeum Oravský
etnografický park
v Zubrzyci Górnej

6

Skanzen v Sidzinie –
Múzeum ľudovej kultúry

7

Kostol svätých Šimona
a Júdy w Łętowni

8

Krčma „Rzym”
v Suchej Beskidzkej

KRAKÓW
NOWY SĄCZ
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ŻYWIEC

Podbabohorský Chodník
drevenej architektúry
(PCDA)

7

6
4

5

CHYŻNE

Bezplatná mobilná aplikácia
„Podbabiogórze“ – sprievodca
po turistických peších trasách
– dostupná v obchode Google Play.

POWIAT
SUSKI

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

ČÍSLA PRE TIESŇOVÉ
VOLANIA V HORÁCH:
985
601 100 300
Bezplatná aplikácia
RATUNEK
(slov. ZÁCHRANA)

TURISTICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRÁ:
SUCHA BESKIDZKA
Punkt Informacji Turystycznej - MSiT
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 26 05 wew. 21
e-mail: it@sucha-beskidzka.pl
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ZAWOJA
Gminna Informacja Turystyczna
34-222 Zawoja 1233
tel. 508 553 138
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