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platí sa tento región navštíviť, lebo je to časť hôr, ktorú 
ešte masový cestovný ruch nestíchol dobyť a práve preto je tu po-
kojnejšie, bezpečnejšie a lacnejšie. Je to oblasť s krásnou krajinou, 
zaujímavou a hodnotnou prírodou. Celý rok tu môžete absolvovať 
rôzne formy aktívneho cestovného ruchu. Je to región bohatý na fol-
klór a tradície, so zaujímavými pamiatkami a miestami. Môžete sa tu 
nasýtiť vynikajúcim jedlom a užiť si zábavu.

Každý, kto navštívi Podbabiogórze a zostane tu dlhšiu dobu, môže 
si zorganizovať túry do nachádzajúcich sa neďaleko a zapísaných do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva: Krakova, 
Wieliczky a Bochne (stredoveké soľné bane), Osvienčimia a Kalwarii 
Zebrzydowskej (známe pútnické stredisko). Môžete si aj naplánovať 
jednodňové výlety z Podbabiogórza do Zakopaného, všeobecne do 
Tatier, alebo do Pienín, na splav Dunajca. Odtiaľ sa rýchlo dostanete 
aj na susedné Slovensko, najmä do oblasti na západnej strane Babej 
hory. Do Oravskej Polhory zo Zawoje sa dostanete pešo po turistic-
kých chodníkoch, alebo na bicykli cez cezhraničnú horskú cestu.

Suský okres, ktorý je časťou Malopoľska sa skladá z 9 obcí – dva 
mestá: Sucha Beskidzka, ktorá je hlavným mestom a hlavným stredis-
kom okresu a Jordanów, jedna mestsko-vidiecka obec: Maków Pod-
halański a šesť vidieckych obcí: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, 
Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce. Tento Malopoľský okres tvorí spolu 
37 obcí.

PODBABIOGÓRZE 
OKRES SUSKÝ

Podbabiogórze, región administratívne sa nachádzajúci 
na území suského okresu, zatiaľ čo geograficky vtlačený 
medzi Podhale a poľskú Oravu od východu a Żywiecczy-
znu od západu, je bezpochyby jednou z najmalebnejších 
a najzaujímavejších častí Karpát. Tu sa stretávajú tri čas-
ti Beskýd: Żywiecké, Makowské i Malé. Nachádza sa tu 
najvyšší vrch Beskýd – Babia hora.

O
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asív Babej hory (1725 m n. m.) je špecifickým symbolom 
regiónu, jeho dominantnou a hlavnou turistickou a vyhliadkovou 
atrakciou suského okresu. Za účelom chrániť jeho jedinečné krajinné 
a prírodné hodnoty bol v roku 1954 zriadený Babohorský národný 
park (BhNP), v roku 1976 zaradený do medzinárodnej siete biosféric-
kých rezervácií UNESCO. Takmer 1/3 parku (1125,82 ha) tvoria prís-
ne chránené oblasti. V rámci hraníc BhNP sa nachádza najvyššia časť 
masívu Babej hory s dokonalé exponovaným systémom vegetačných 
stupňov.

Vyskytujú sa tu – vyššie, nad podhorským vegetačným stupňom 
– horský vegetačný stupeň (700-1150 m), vysokohorský vegetačný 
stupeň (1150-1350 m), stupeň kosodreviny (1350-1650 m) a najvyš-
šia, vrcholová časť masívu, kde sa vyskytuje alpínsky stupeň (1650-
-1725  m), ktorý v Poľsku, okrem Tatier a neveľkých častí Krkonoší, 
môžete uvidieť iba tu.

Veľmi bohatý je rastlinný svet parku; napríklad počet vyskytujúcich 
sa tu vysokohorských druhov je vyše 70 a také rastliny ako je lazerník 
archangelikový (symbol BhPN) a rožec alpínsky sa nevyskytujú inde 
v Poľsku. Živočíšny svet je tiež rozmanitý – vyskytujú sa tu okrem iné-
ho medvede a vlci, stálym obyvateľom masívu je rys.

Babohorský národný park vytýčil 9 náučných chodníkov, prezen-
tujúcich miestne prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo miestnych 
obyvateľov.

V suskom okrese sa nachádzajú dve prírodné rezervácie: „Rezerwat 
na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza” (rozloha 58,70 ha, na úze-
mí obce Zawoja) a rezervácia „Na Policy” (rozloha 13,21 ha, na úze-

mí obce Bystra-Sidzina). Obidve sa nachádzajú v najvyšších častiach 
masívu Polici (1369 m n. m.). Sú to lesné rezervácie, ktoré chránia 
prírodný vysokohorský smrekový les spolu s útočiskom chránených 
živočíšnych druhov.

PRÍRODNÉ 
BOHATSTVO 
PODBABIOGÓRZA

PRÍRODNÉ BOHATSTVO PODBABIOGÓRZA

Podbabiogórze je veľmi bohatý a diverzifikovaný re-
gión. Takmer polovicu jeho plochy pokrývajú lesy. Na 
území, na ktorom sa nachádza suský okres, bolo iden-
tifikovaných niekoľko mimoriadne cenných oblastí, 
ktoré boli podrobené osobitnej ochrane.

M
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Severozápadná časť okresu (najvyššie časti Leskowieca a Łamanej 

Skały spolu s ich južnými a juhovýchodnými svahmi na území obcí: 
Stryszawa i Zembrzyce) je súčasťou chránenej oblasti Park Krajobra-
zowy Beskidu Małego, ktorá bola zriadená v roku 1998 s cieľom chrá-
niť prírodné, krajinné a kultúrne hodnoty tejto horskej skupiny.

Juhovýchodné oblasti Podbabiogórza sú súčasťou rozľahlého 
chráneného územia s názvom Południowomałopolski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu, ktoré zahŕňa mimoriadne atraktívne prírodné 
a krajinné oblasti Malopoľska.

Na území suského okresu sa tiež nachádza niekoľko oblastí, ktoré 
patria do medzinárodnej, európskej siete „Natura 2000”.

Prírodné bohatstvo Podbabiogórza sa neobmedzuje iba na chrá-
nené územia. Napríklad veľa prírodných pamiatok sa nachádza mimo 
týchto území. K najzaujímavejším patria: štvorstoročné duby v Sidzi-
ne, podľa miestnych záznamov vysadené na mieste potýčok medzi 
obyvateľmi Sidziny a Švédmi počas švédskej „povodne“ (1655-1660) 
zo sadeníc, ktoré poskytol samotný kráľ Jan Kazimierz, ako aj krásny 
brest (tzv. „brzost Sobieskiego”) v Suchej Beskidzkej, ktorého podľa 
legendy zasadil kráľ Jan III Sobieski počas svojho triumfálneho ná-
vratu z Viedne v roku 1683. Ďalšou prírodnou pamiatkou sú „Kozie 
Skały” na Żurawnici (727 m n. m.) nad Krzeszowom, ktoré tvoria skal-
ný, niekoľko sto metrov dlhý hrebeň.

Veľmi čarovné sú aj prudké, horské potoky, na ktorých sa často tvo-
ria malebné kaskády a vodopády. Najzaujímavejším z nich a zároveň 
najväčším na území okresu (a tiež jedným z najväčších v Beskydách) je 
vodopád na Mosornom Potoku v Zawoji. Menší, avšak rovnako zaují-
mavý, je vodopád na Upornom Potoku v Stryszawe Roztoki, pri žltej 
značke, ktorá vedie na vrchol Jałowiec (1111 m n. m.).

Je potrebné dodať, že v suskom okrese, na území obce Skawica, 
sa nachádza najväčšia z doteraz preskúmaných jaskyňa v Żywieckých 
Beskydách – jaskyňa Oblica, pod vrchom Śmietarniak (768 m n. m.). 
Skladá sa z radu úzkych chodieb s celkovou dĺžkou 436 m.

ajväčšou turistickou atrakciou je bezpochyby Babia hora 
(1725 m n. m.), najvyšší vrchol celých Západných Beskýd, svojho 
druhu jedinečný, neopakovateľný. Odkrytý vrchol „Kráľovnej Bes-
kýd“ ponúka prekrásnu panorámu, s ktorou sa žiadna iná v Poľsku 
nerovná. Sledované odtiaľto východy slnka, známe svojim výnimoč-
ným čarom, už mnoho rokov priťahujú cestujúcich. Na Babiu horu 
vedie niekoľko turistických chodníkov s rôznymi stupňami nároč-
nosti, medzi nimi je tzv. „Perć Akademików” – jediná vysokohorská 
cesta v poľských Beskydách, na ktorej, podobne ako v Tatrách, náj-
dete spony a reťaze.

Vhodnou oblasťou pre horskú turistiku je aj pokryté impozantnými 
lesmi Pásmo Polici, ktoré sa na Lipnickom sedle (1012 m n.m.) spája 
s masívom Babej hory.

Nižšie ako Babia hora a Polica, ale veľmi atraktívne z hľadiska kra-
jiny, sa nachádza Jałowiecké pásmo, z ktorého mnohých podvrcho-
lových polianok sa rozprestierajú nádherné výhľady, medzi ktorými 
zvlášť pôsobivo vyzerá panoráma neďalekého masívu „Kráľovnej Bes-
kýd”.

Severná časť suského okresu leží v oblasti nižších horských 
skupín, ktorými sú Beskydy: Malé a Makowské. Nie sú to vysoké 
hory (najvyššie kopce nepresahujú 1 000 m n. m.), ale veľmi maleb-
né a zároveň ľahko dostupné, takže sa môžu stať skvelým cieľom 
pre krátke, poldenné výlety pre všetkých. Jedným z najznámejších 
vrcholov Malých Beskýd je Leskowiec (922 m n. m.), ktorý v mladosti 
veľmi často navštevoval Karol Wojtyła, neskôr pápež Ján Pavol II., 
žijúci v neďalekých Wadowiciach. Jeho Osobu pripomína aj Horská 

PRÍRODNÉ BOHATSTVO PODBABIOGÓRZA

AKTÍVNY
CESTOVNÝ RUCH 
A ODPOČINOK

Okres suský sa nachádza v turisticky veľmi atraktívnej 
oblasti, ktorú tvoria tri častí Beskýd: Żywieckie, Malé 
a Makowské. Je to ideálna turistická oblasť pre nadšen-
cov horskej pešej turistiky. Podbabiogórze je pokryté 
hustou sieťou turistických chodníkov, medzi ktorými 
sú trasy pre skúsených tulákov, ako aj trasy, na ktoré sa 
môže vydať väčšina milovníkov krásnych výhľadov a prí-
rody bez ohľadu na turistické skúsenosti a vek.

N
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svätyňa, postavená tesne pod vrcholom neďaleko Leskowieca, po-
menovaným Groń Jána Pavla II. (890 m n. m.) – na počesť nášho 
veľkého Krajana.

Nielen milovníci turistiky si tu však nájdu niečo pre seba. Mnoho 
atrakcií tiež čaká na milovníkov dvoch kolies. Na území Podbabiogór-
za je vytýčených veľa miestnych, hlavne horských, cyklistických trás. 
V roku 2018 bol otvorený 20 km dlhý singletrackový komplex cyk-
listických trás „Babia Góra Trails“. Má cezhraničný charakter a spája 
Zawoju so slovenskou Oravskou Polhorou. V súčasnosti je jedným 
z najlepších stredísk tohto typu v Poľsku. Okrem toho, týmito oblas-
ťami vedú dve dlhé cyklistické trasy: Szlak Bursztynowy/Jantárový 
chodník (Budapešť – Krakov – Gdansk) ako aj Główny Karpacki Szlak 
Rowerowy/Hlavný karpatský cyklistický chodník.

Krajinu Podbabiogórza môžete obdivovať aj počas jazdy na koni. 
Chodníkmi a cestami južnej časti suského okresu, cez Żywiecke 
Beskydy, vedie Transbeskidzki Szlak Konny PTTK/Transbeskydský 
jazdecký chodník PTTK. Na území Podbabiogórza bol tiež vytýčený 
Babiogórski Szlak Konny/Babohorský jazdecký chodník v celkovej dĺž-

ke asi 200 km. Vedie najkrajšími 
miestami v regióne a umožňu-
je plánovať zaujímavé výlety, 
v  čom môžu pomôcť miestne 
jazdecké centrá, ponúkajúce 
služby v oblasti jazdy na koni.

Čisté a prudké vody horských 
riek a potokov Podbabiogórza 
v  lete povzbudzujú k osviežu-
júcemu kúpeľu a  k odpočinku 
na ich brehoch. Úplne nové 
príležitosti vytvára Mucharské 
jazero, ktoré práve vzniklo na 

severných hraniciach okresu. Postupne, spolu s rozvojom turistic-
kého a  rekreačného prostredia jazera aj jeho okolie sa bude stávať 
ideálnym miestom pre oddych a vodné športy. Celý rok, bez ohľadu 
na teplotu a počasie, turisti prichádzajúci do suského okresu, si môžu 
využiť verejné kryté kúpaliská v Suchej Beskidzkej a v Naprawe.

To isté platí pre turistov navštevujúcich Podbabiogórze v zime – ur-
čite sa nebudú nudiť. Centrom cestovného ruchu a zimných športov 
v regióne je Zawoja, jedna z najväčších dedín v Poľsku, ktorá sa nachá-
dza na úpätí Babej hory. Milovníci „bieleho šialenstva“ si môžu využiť 
lanovku (štvorsedačková lanovka) a trasy Turistického a lyžiarskeho 
strediska Mosorny Groń (najdlhšia zjazdovka je 1420 m). Okrem 
toho v Zawoji existuje niekoľko ďalších lyžiarskych vlekov. Skitour 
lyžiari môžu využiť tri trasy s celkovou dĺžkou približne 7 km, ktoré 
prechádzajú podhorím Babej hory. Pre lyžovanie a bežecké lyžovanie 
sú vhodné aj väčšinou neoznačené trasy, ktoré vedú lesnými cestami 
a pasienkami v rôznych častiach okresu.

V posledných rokoch sú čoraz populárnejšie zimné túry na snež-
niciach. V masíve Babej hory a v susednom Pásme Polici bolo vyzna-
čených niekoľko vhodných trás, po ktorých sa môžete pohybovať so 
svojom vlastnom vybavením, ale môžete si tiež prenajať snežnice 
v horských chatách PTTK na Markowých Szczawinách alebo na Hale 
Krupowej.

Tí, ktorí túžia po zábave a oddychu na korčuľovaní, nájdu na 
to vhodné podmienky na umelých klziskách v Suchej Beskidzkej 
a v Zawoji. Kúzlo beskydskej zimy si môžete tiež vychutnať účasťou na 
jazdách konským záprahom na saniach, ktoré sa organizujú v sezóne 
vo viacerých obciach v podbabohorskej oblasti.

AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH A ODPOČINOK AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH A ODPOČINOK
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ajznámejší je zámocký a parkový komplex v Suchej Bes-
kidzkej. Suský hrad, pomenovaný tiež ako „malý Wawel“ 1 , bol 
spočiatku kamenným, viacposchodovým obranným kaštieľom, po-
staveným v  druhej polovici 16. storočia Kasprom Castiglione-Sus-
kým. Ďalší majiteľ, Piotr Komorowski, rozšíril kaštieľ začiatkom 
17. storočia, čím mu dal charakter magnátskej rezidencie. Hrad bol 
postavený z miestneho lomeného kameňa a tehly. Jeho tri krídla 
obklopujú obdĺžnikový dvor a sú zakončené krásnym dvojposchodo-
vým ambitom. V priebehu desaťročí slúžil hrad ako administratívne 
a ekonomické centrum súkromného komplexu, tzv. „Suského štá-
tu“, a jeho majitelia boli predstaviteľmi známych poľských rodín – 
popri Komorowských bola to tiež rodina Wielopolských, Branických 
a Tarnowských.

V súčasnosti v budove prevádzkuje Mestské múzeum, ale aj 
kultúrne stredisko, galéria, turistické informačné centrum, hotel 
a reštauráciu. Sídlo má tu aj Vysoká škola cestovného ruchu a eko-
lógie. Okrem iného sa v ňom nachádza novogotická budova zimnej 
záhrady a tzv. „Domček záhradníka“, v ktorom sa organizuje náro-
dopisná výstava.

Ďalšou budovou z prelomu 16. a 17. storočia je tehlový kaštieľ vo 
Wysokej 15 . Táto neskororenesančná budova mala pôvodne obran-
ný charakter, a vďaka prestavbe na konci 18. storočia získala podobu 
šľachtického obytného domu.

Oplatí sa tiež navštíviť kostolný a kláštorný komplex v Suchej Bes-
kidzkej, ktorý zahŕňa: postavený v rokoch 1613-1614, „starý“ kostol, 

bývalý kláštor Augustiniánov kanovníkov (v súčasnosti fara) 2  a tri 
kostolné kaplnky zo 17. storočia 16  a „nový“ kostol z 19. - 20. storo-
čia, obklopený kamenným múrom so vstupnou bránou.

„Starý“ kostol je malá jednoloďová stavba v neskorogotickom štý-
le s renesančnými dekoratívnymi prvkami. „Nový“ kostol je jednou 
z najzaujímavejších v Poľsku realizácií tzv. „Malebného eklekticizmu“ 
– autorského štýlu T. Talowského – odkazuje on na monumentálnu 
stredovekú architektúru a využíva gotické aj rímske prvky.

Ďalšími príkladmi zaujímavých architektonických realizácií sú tri 
budovy v Jordanowe, postavené podľa návrhu Jana Sas-Zubrzycké-
ho. Všetky sú murované z červených tehál, s novogotickými a neorím-
skymi detailami. Ide o nárožnú budovu s vežou (prelom 19. a 20. sto-
ročia), radnicu (1911) a farský kostol Svätej Trojice (1912) 3 , 
mariánsku svätyňu s obrazom Panny Márie – Jordanowskej Pani. Ma-
riánskou svätyňou je tiež kostol Premenenia Pána v Makowe Podha-
lańským 17 , ktorý za svoj súčasný vzhľad vďačí stavebným prácam, 
uskutočneným v rokoch 1828-1833. Na hlavnom oltári kostola sa na-
chádza milostný obraz Panny Márie Opatrovateľky a Kráľovnej rodín 
zo 16. storočia. Medzi najstaršie kamenné kostoly v suskom okrese 
tiež patria: kostol Svätej Trojice v Bieńkówciach (1793), kostol sv. Mi-
kuláša v Sidzinie (1815-1825) a kostol sv. sv. Filipa a Jakuba v Osielci 
(1838-1855).

Cez územie suského okresu vedie malopoľský Chodník drevenej 
architektúry, ktorý tvoria drevené objekty – pamiatky ľudovej mate-
riálnej kultúry. Na Podbabiogórzu môžeme niekoľko z nich navštíviť. 

31 2

ARCHITEKTONICKÉ 
PAMIATKY

Návšteva Podbabiogórza je tiež dobrou príležitosťou 
na spoznanie zaujímavých architektonických pamia-
tok. Mnohé z nich sú hodnotnými príkladmi kultúrne-
ho dedičstva, natrvalo zapísanými do histórie tohto 
regiónu a jeho beskydskej krajiny.

ARCHITEKTONICKÉ PAMIATKY
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Sú to: Kostol sv. sv. apoštolov Petra a Pavla v Lachowiciach 4 , jedna 
z najcennejších pamiatok drevenej náboženskej architektúry v Malo-
poľsku. Bol postavený v rokoch 1789-1791. Je to zrubová stavba po-
krytá šindľom, orientovaná, jednoloďová, s mohutnou vežou s izbou, 
pribudovanou k lodi, pokrytá cibuľovou prilbou. Kostol je obklopený 
charakteristickými sobotami, podopretými na stožiaroch, otvorený-
mi zvonka, kde môžete vidieť maľované stanice krížovej cesty z roku 
1846. Interiér je udržiavaný v barokovo-klasicistickom štýle. 

Kostol sv. sv. apoštolov Šimona a Júdy v Łętowni 5  bol postavený 
v rokoch 1760-65 namiesto dvoch predchádzajúcich z 15. a 16. sto-
ročia. Kostol má zrubovú štruktúru (jeden z najväčších chrámov toh-
to typu v  Beskydách) a je jednoloďovou stavbou s dvoma bočnými 
kaplnkami a mohutnou štvorstennou vežou zakončenou sférickou 
prilbou s  viacstupňovou lucernou. K veži boli dobudované soboty, 
v  ktorých boli umiestnené dve nové kaplnky. Interiér je udržiavaný 
v barokovo-rokokovom štýle. 

Kostol sv. Klementa v Zawoji 6  bol postavený v roku 1888, fundá-
torom bol vtedajší majiteľ Zawoje Albrecht Habsburg. Zachoval sa čias-
točne pôdorys bývalého dreveného chrámu, ktorý stal na tom istom 
mieste od roku 1759. Postavený v podobe baziliky, pozostáva z jednej 

hlavnej lode, dvoch bočných, 
transeptu (priečnej lode), pres-
bytéria uzavretého z troch 
strán a štvorposchodovej veže. 
Vybavenie interiéru pochádza 
väčšinou z 18. storočia a je udr-
žiavané v barokovom a neskoro 
barokovom štýle.

Hostinec „Rzym“ v Suchej 
Beskidzkej 7 , postavený v 18. 
storočí, je zrubová stavba po-
krytá mohutnou stanovou, 
šindľovou strechou s hrebe-
ňom. Predná časť strechy tvorí 

arkádové, podopreté profilovými stĺpmi podlubia. Medzi stĺpmi, 
hore spojenými dvojoblúkom, pozornosť priťahujú ozdobné previsy. 
Spodná časť podloubí sa uzatvára zábradlím so šikmými mrežami. Za 
svoj súčasný stav hostinec vďačí dôkladnej obnove vykonanej v 60. 
rokoch 20. storočia. Všeobecne sa verí, že suský hostinec „Rzym” bol 
prototypom krčmy opísanej v balade „Pani Twardowska”, ktorú opísal 
Adam Mickiewicz, a podľa literárneho záznamu bolo to práve tu, na 
suskom trhu, kde Twardowski sa stretol so záludným Mefistom.

Skanzen v Sidzinie - Múzeum ľudovej kultúry, je neveľkým súbo-
rom drevených objektov, tvoreným od roku 1963. V súčasnosti je 
tam možné vidieť historickú chalupu Banasikov z roku 1809, chalu-
pu Anny Kozioł z roku 1901, chalupu starostu Maja z Sidziny z 2. pol. 
17. storočia, záhradnú chalupu z konca 19. storočia, tzv. „hôrku” teda 
sýpku z roku 1897 8 , kováčsku dielňu z 19. storočia z Sidziny Gór-
nej s úplným kováčskym vybavením, vodný mlyn zo zač. 20. storočia 
a taktiež loretánsku zvonicu z roku 1937 z Sidziny Wielkej Polany. 
Najvzácnejší objekt v skanzene – chalupa Banasikov – je zrubovou 
budovou pokrytou šindľovou strechou, postavenou na vysokom ka-
mennom základe, podpivničenou. Interiér chalupy, ktorá sa tradične 
skladá z čiernej izby (zvanej tiež pekárňou) a bielej izby (dennej izby), 
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komory, siene a tzv. „wyski”, miestnosti situovanej v podkroví, ktorá 
plní funkciu sýpky, je možné si pozrieť zariadenie a hospodárske vy-
bavenie z 19. storočia.

Skanzen Józefa Żaka v Zawoji 9  vznikol v roku 1973. V tomto ma-
lom skanzene, nachádzajúcom sa na hranici Babohorského národné-
ho parku sa nachádzajú: chalupa Franciszka Stopiaka pochádzajúca 
z  rokov 1802-1815, postavená zo smrekových a jedľových brvien, 
pokrytá sedlovou, šindľovou strechou, na nízkom základe, v ktorom 
je umiestnený vchod do pivnice; chalupa Franciszka Kudzi postavená 
v roku 1900 (lokalizácia in situ) a chalupa Stefana Gancarczyka z roku 
1910. Okrem obytných budov je možné v skanzene uvidieť taktiež: 
kováčsku dielňu, sýpku s pivnicou ako aj kapličku so sochou Matky 
Božej. V najstaršej z chalúp bola vytvorená etnografická expozícia, 
do ktorej patrí hlavne vybavenie domácnosti. V chalupe Franciszka 
Kudzi bola zriadená výstava určená dejinám sprievodcovstva a turis-
tiky v Karpatoch.

Na Podbabiogórzu je veľa stavieb malej sakrálnej architektúry, kto-
ré sa oplatí vidieť. Jedným z najzaujímavejších príkladov je kaplička sv. 
Jána Krstiteľa postavená v 1. polovici 19. storočia, ktorá sa tiež nazý-
va „zbojníckou kapličkou”, v Zawoji Policznom 10 , Je charakteristická 
svojou šindľovou strechou, ktorá je zakončená cibuľovitou kopulou 
s lucernou. Zaujímavými stavbami takého typu sú taktiež: Konfede-
račná kaplička na hore Jasień v Suchej Beskidzkej 11 , postavená cca 
roku 1773 na počesť pamiatky bitky barských konfederátov s Rusmi.; 
Filasova kaplička v Makowe Podhalańskom a kaplička v Śleszowicach. 
Iný typ malej sakrálnej architektúry, s ktorým sa stretávame na mno-
hých miestach Podbabiogórza, sú stĺpové a podstavcové kapličky. 
Niektoré z nich pochádzajú z 18. storočia. Pre návštevníkov Podba-
biogórza zaujímavými stavbami môžu taktiež byť drevené vily – ako 
príklad letnej zástavby zo začiatku 20. storočia. (o.i. v Zawoji, Makowe 
Podhalańskom a Suchej Beskidzkej) a stavby z 19. storočia, v ktorých 
sa nachádzajú administratívne sídla lesných správ (Stryszawa, Sucha 
Beskidzka, Zawoja).

10 11

 akéto rozdelenie, ktoré je dnes zväčša svojvoľné, sa preja-
vuje už iba vo folklóre, ktorý je dnes živý vďaka ľudovým skupinám, 
hudobným skupinám, krúžkom žien a združeniam, ktoré pestujú 
miestne tradície. Tých prvých v súčasnosti funguje v suskom okre-
se niekoľko. Najznámejšie sú: „Babiogórcy“ a „Juzyna“ zo Zawoje, 
„Zbójnik“ zo Skawici, „Babiogórzanie – Polana Makowska“ z Makowa 
Podhalańského, „Zbyrcok“ a „Zbyrcocek“ z Juszczyna, „Ziemia Suska“ 
a „Kapela Mała Ziemia Suska“ zo Suchej Beskidzkej, „Stryszawskie 
Gronicki” zo Stryszawy, „Holniki“ zo Sidziny, „Budzowskie Kliszczaki” 
z Budzowa. 

Po stáročia formovaný hudobný a tanečný folklór Podbabiogórza 
je súčasťou všeobecného kultúrneho zdroja poľských goralov. Tunajší 
folklór práve z tohto zdroja čerpá a odkazuje najmä na pastiersku re-
alitu. Veľa tiež v ňom odkazov a nadviazaní na zbojnícke tradície. Táto 
téma sa objavuje v mnohých pesničkách pod Babou horou. Hrdinom 
časti z nich je najznámejší a najvýraznejší podbabohorský zbojník 
Józef Baczyński zo Skawici, stratený v Krakowe v roku 1735. V roku 
1806 prechádzajúci po severnej strane Babej hory rakúsky botanik 
J. A. Schultes, takto opísal miestnych obyvateľov: „…neustále chodia 
s valaškami v rukách Vedia s týmto náradím tak dobre narábať, že 
neodkladajú ho ani pri tanci a môžeme si byť istí, že pri jeho hádzaní 
sa nepomýlia ani vtedy, ak by cieľ bol ďaleko 40 krokov“. Dnes takto 
„ozbrojených“ obyvateľov sa každodenne nestretáva, lebo hostí sa 

ARCHITEKTONICKÉ PAMIATKY

FAREBNÝ FOLKLÓR  
A TRADÍCIE

Hostia, ktorí navštívia Podbabiogórze, môžu spoznať 
bohaté kultúrne dedičstvo regiónu. Z historicko-etno-
grafického pohľadu tu bývajú tri goralské skupiny. Naj-
početnejší sú Babohorskí gorali 12 , ktorí obývajú juž-
nú časť suského okresu. Západnú časť okresu obývajú 
Žywieckí gorali 13  a severnú a východnú časť Kliščaci 14 . 

T
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na Podbabiogórzu víta s úsmevom a s otvoreným náručím. Miestny 
folklór a tradície, ktoré pod Babou horou sú stále živé, možno spo-
znať o. i. v čase organizovania folklórnych podujatí, festivalov a akcií. 
Takými najväčšími, opakovanými folklórnymi podujatiami v suskom 
okrese sú: Týždeň beskydskej kultúry, Babohorská jeseň, Festival 
ľudových hračiek, Okresné dožinky, Babiogórskie Podłazy – prehľad 
koledujúcich skupín, Okresná súťaž rozprávačov, spevákov a inštru-
mentalistov „Podbabiogórskie Posiady”. V priebehu roka jednotlivé 
obce okresu tiež pozývajú na svoje vlastné sviatky, také ako: Dni Sus-
kej zeme, Dni Makowa Podhalanského, Dni Jordanowskej zeme, Dni 
Budzovskej zeme, Deň obce Zembrzyce, Dni Zawoje, Sviatok dreva 
v obci Bystra-Sidzina, Turnaj obce Jordanów. Vždy sú s tým spojené 
mnohé kultúrne a športové podujatia.

12 1413

edzi najstaršie patria: hrkálky, kočiare ťahané koníkmi, kto-
ré sa po poľsky nazývajú karetki, vozíky a kolísky (kolibki). Zdobené 
maľbou a rytými geometrickými a kvetinovými ornamentami. Na za-
čiatku 20. storočia sa začali vyrábať hojdacie kone, kone na kolesách, 
koníky, kolotoče s koníkmi a tzv. „klepoki” – vtáčiky na kolesách. V sú-
časnosti najpopulárnejšie sú najrôznejšie druhy a veľkosti vtáctva a 
vtáky – chocholáče, dudky, stehlíky, kukučky, pinky, hýle, sýkorky, 
sláviky, sovy, straky, jastraby. Začali sa strúhať na začiatku minulého 
storočia. Práve tieto drevené, maľované vtáčiky sú dnes najtypickej-
šou hračkou a zároveň značkovým tovarom Stryszawy. 
V dedinách, ktoré túto obec tvoria, sa vytvára naj-
väčšie množstvo drevených hračiek. V roku 2011 
tu bolo otvorené Beskydské centrum drevenej 
hračky zo stálou expozíciou hračkárstva a  ob-
chodíkom s hračkami. V roku 2016 bolo 
żywiecko-suské hračkárstvo zapísané 
do národného zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva.

Do kultúrneho dedičstva regiónu je 
navždy zapísané umelecké remeslo, akým je 
výšivkárstvo. Jeho tradície siahajú do minu-
lých storočí, ale výšivkárska remeselná tvo-
rivosť rozkvitla hlavne na konci 19. storočia 

FAREBNÝ FOLKLÓR A TRADÍCIE

ĽUDOVÉ UMENIE, 
REMESLÁ

Práve z Podbabiogórza pochádzajú nielen v Poľsku 
známe a výnimočné drevené hračky – farebné vtáčiky 
a koníky. Začali sa tu vytvárať v polovici 19. storočia, 
kedy vzniklo najstaršie, stále pôsobiace centrum ľu-
dového hračkárstva v Poľsku, etnografmi nazývané 
żywiecko-suským strediskom. V priebehu niekoľkých 
desiatok rokov tu vzniklo veľa vzorov hračiek, ktoré 
boli sériovo vyrábané vo veľkom množstve.

M
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v čase otvorenia v Makowe Podhalańskom Národnej výšivkárskej ško-
ly. Lokálne známe výrobky sa odvtedy stali známe širšiemu publikum, 
taktiež v zahraničí. Charakteristickým pre makowskú školu je to, že 
na bielej výšivke dominujú drobné rastlinné motívy, zložené hlavne 
z rôznych druhov kvetov a vetvičiek s oválnymi listami.

Iným príkladom miestnej tvorby je košikárstvo. V obci Budzów sa 
od desaťročí pletením zaoberajú celé rodiny. V súčasnosti, z lubov, 
menej často z prútia, vyrábané sú rôzne produkty spotrebného alebo 
darčekového charakteru. Oddávna je známa aj tvorivosť remeselní-
kov s Białky. Sú tu v rôznych vzoroch vyrábané šachy, známe v Poľsku 
ako aj v zahraničí.

Vo viacerých podbabohorských obciach sú udržiavané tradície 
vyrábania ozdôb z krepového papiera. Tak ako pred sto rokmi, ženy 
zaoberajúce sa týmto druhom umeleckého remesla, tvoria z fareb-
ného krepového papiera kvety rôznej veľkosti, kytice, vence a girlan-
dy, vetvičky s lístkami a pukmi ako aj kvetinové kompozície v tvare 
stromčeka.

Každý z týchto remeselných výrobkov môže byť nielen zaujímavou 
pamiatkou z pobytu pod Babou horou, ale taktiež originálnym dar-
čekom pri rôznych príležitostiach. 

ĽUDOVÉ UMENIE, REMESLÁ



 LEGENDA

  štátna hranica

  hranica  
Suského okresu

  jazdecké stredisko

  vyhliadková veža

  lyžiarsky vlek
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 LEGENDA  

  parafia, kościół

  muzeum, 
wystawa

  parking

  Informacja 
Turystyczna

  Starostwo 
Powiatowe

  Urząd Miasta

  poczta

  policja

  szpital

  ośrodek zdrowia, 
przychodnia

  wi-fi

  kryta pływalnia

  platforma 
widokowa

  przystanek 
busów

  dworzec,  
przystanek  
kolejowy

SUCHA BESKIDZKA

JORDANÓWMAKÓW PODHALAŃSKI
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JABŁONKA

  krytá plaváreň

 
 lanový park

 
 skanzen

 
 horská chata

 
 chata

  čerpacia stanica

 LEGENDA 

  fara, kostol

  múzeum,  
výstava

  parkovisko

  turistická  
informácia

  Okresný úrad

  Mestský úrad

  pošta

  polícia

  nemocnica

  zdravotné  
stredisko, klinika 

  wifi

  krytá plaváreň

  vyhliadková plošina

  minibusová  
zastávka

  vlaková stanica, 
zastávka vlaku
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