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Położenie

Kiedy pochylimy się nad mapą południo-
wej Małopolski i Spisza, z ich mozaiką gór, 
rzek, dolin, miasteczek i wiosek, aby nie za-
gubić się w arcyciekawych dygresjach geo-
graficznych, kulturowych i przyrodniczych, 
musimy uchwycić rytm naturalnych szla-
ków i przyrodzonych barier. Od pierwszej 
chwili widać, że na interesującym nas te-
renie rytm wędrówek wyznaczają trzy rze-
ki. Obmywają one wraz z licznymi górskimi 
dopływami cały Spisz i południową część 
Małopolski i  mogą stanowić pewne upo-
rządkowanie naszego poglądu na terenowe 
zawiłości. Na północy i zachodzie Spisza 
płynie Poprad słynący z niezwykłej doliny 
i malowniczych przełomów. Rzeka ta ma 
swe źródła po południowej stronie Tatr, ale 
zawraca na północ i przebiwszy się przez 

karpackie pasma górskie w okolicach Pla-
veča i Leluchowa, płynie wartko ku Dunaj-
cowi i Bałtykowi. Południową i wschodnią 
część Spisza obmywa Hornád, a rozległa 
Kotlina Hornadzka (Hornádská kotlina), 
przez którą rzeka płynie w swym górnym 
odcinku, oddzielona jest od doliny Popra-
du zaledwie siedmiokilometrowej szero-
kości wzniesieniem, znanym jako Kozie 
Grzbiety (Kozie chrbty). Hornád zmierza 
równie wartko co Poprad, ale nie na pół-
noc, a na południowy wschód, aby zasilić 
Dunaj i Morze Czarne. Podróżując pomiędzy 
Starym Sączem a Lewoczą, przekraczamy 
więc ważny europejski wododział. Wędru-
jąc przez Polskę w kierunku doliny Popra-
du i  Starego Sącza, zmierzamy w  stronę 
starego szlaku z Krakowa ku Adriatykowi, 
z Polski na Południe, którego narastające 
ciepło studzą nieco Karpaty. Jednak po ich 
południowej stronie, w drodze do Lewoczy, 
znajdziemy sporo słońca i poczujemy ten 
ciepły powiew, który mówi nam, że wkra-
czamy w inny świat. 

Stary Sącz, położony w południowej Ma-
łopolsce u stóp Beskidu Sądeckiego, w wi-
dłach Popradu i Dunajca, z punktu widzenia 
nizinnej Polski, stanowi bramę wiodącą ku 
górom i Południu. Kusi obietnicą fantastycz-
nej wędrówki w  górę malowniczego Po-
pradu, pomiędzy wysokie na ponad tysiąc 
metrów dwa pasma Beskidu Sądeckiego, 
aż po północno-wschodnie granice Spisza 
i dalej ku jego sercu, w postaci karpackie-
go miasteczka Lewocza (Levoča) i ruinom 
Zamku Spiskiego (Spišský hrad).

Klimat

Stary Sącz i  jego górzyste okolice znajdują 
się w karpackiej dzielnicy klimatycznej. Do 
ok. 550 m n.p.m. (a więc do większej wyso-
kości, niż te, na których położony jest Stary 
Sącz i Muszyna) sięga piętro klimatu umiar-
kowanie ciepłego, do 1110 m n.p.m. piętro kli-
matu umiarkowanie chłodnego, a obszary 
powyżej 1100 m n.p.m. – czyli zaledwie kil-
ka szczytowych partii Beskidu Sądeckiego 
– obejmuje piętro chłodne. Średnia tempera-
tura dla całej zimy wynosi –4oC, dla lata sięga 
16oC. Klimat wyższych partii gór łagodzi in-
wersja temperatury. Polega ona na spływaniu 
zimnego powietrza w doliny i zakrywaniu ich 
zasłoną z mgły (tzw. morze mgieł) oraz na-
grzewaniu się wierzchołków gór przez operu-
jące swobodnie słońce. Innym interesującym 
zjawiskiem klimatycznym są ciepłe i porywi-
ste wiatry fenowe, zwane halnymi. Wiatrom 
tym przypisuje się na Sądecczyźnie i Podhalu 
silne oddziaływanie na psychikę ludzi w po-
staci nasilających się depresji i złego samo-
poczucia. Ciepłe wiatry fenowe dolatują do 
Starego Sącza z południa – doliną Popradu 
aż z Ľubovnianskiej vrchoviny graniczącej 
z masywem Gór Lewockich (Levočské vrchy). 

Karpaty, jak wszystkie góry, kryją niespo-
dzianki w postaci ciepłych dolin, zacisznych 

kotlin i wyraźnej różnicy pomiędzy wysta-
wą południową a północną. Warto pamię-
tać, że wkraczając w tę krainę, robimy krok 
w obszar dostarczający zarówno inspiracji, 
jak i zadziwienia. To przestrzeń wypełnio-
na niezwykłą wspólnotą natury i  kultury. 
Nawet tylko pobieżne zapoznanie się z hi-
storią Starego Sącza i jego najbliższej oko-
licy, zapowiada niezwykłą podróż. Ma ona 
charakter także wędrówki w czasie i zbliża 
nas do miejsc i  ludzi, którzy ukształtowali 
naszą kulturę i państwowość.

Dojazd i komunikacja

Odległość Starego Sącza od Lewoczy, mie-
rzona lotem ptaka, to zaledwie 70 km! Ale 
w Karpatach nic nie jest całkiem proste i za-
nim wyruszymy w drogę, warto wybrać naj-
dogodniejszy szlak.

Lewocza (Levoča) i wznoszące się nad 
nią Góry Lewockie, sięgające tysiąca me-
trów wysokości, leżą pomiędzy dolinami 

Zamek w Starej Lubovni, w połowie drogi między St. Sączem a Levoczą, fot. K. Bańkowski

WarszawaWarszawa

GdańskGdańsk

KrakówKraków
STARY SĄCZSTARY SĄCZ

LEWOCZALEWOCZA

WrocławWrocław

BratysławaBratysława

PoznańPoznań

Orientacyjne odległości ze Starego Sącza do:

Orientacyjne odległości z Lewoczy do:

Lewoczy – 98 km 
Krakowa – 110 km

Bratysławy – 370 km 

Warszawy – 360 km
Wrocławia – 380 km

Wstęp
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Stary Sącz i Lewocza 
Karpackie miasteczka z klimatemWstęp
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ja Popradu i Hornádu. Lewocza widziana 
od strony zachodniej, przywodzi na 
myśl bajkowe miastecz-
ka, których dotąd nie 
umieliśmy odszukać, 
z  ich niezwykłą ar-
chitekturą, zdolnymi 
artystami, kupcami 
i  rzemieślnikami. 
Nie dziwi nas już 
wcale, że od zawsze 
wiele tajemnych nici 
powiązań i oficjalnych 
kontaktów łączyło ludzi, 
wsie i miasta na tak niezwy-
kłym terenie.

Ze Starego Sącza do Lewoczy pro-
wadzi wiele dróg, ale trzymając się doliny 
Popradu aż do Piwnicznej, bez trudu dotrze-
my po niespełna dwóch godzinach jazdy sa-
mochodem – lub z Lubowli (Stará Ľubovňa) 
autobusami kilku linii – do podtatrzańskiej 
stacji Poprad-Tatry, a stamtąd już tylko 25 

km wygodnej szosy dzieli nas od serca Spi-
sza. Można także ze Starego Sącza obrać 
kurs na wschód i jechać poprzez Lubowlę, 
Lipany i Brezovicę ku źródłom Torysy, krętą, 
ale fantastycznie widokową drogą, aby po 

niespełna trzech godzinach peł-
nej atrakcji jazdy, dotrzeć do 

zaczarowanej starówki Le-
woczy. To trasa szczegól-

nie polecana wprawnym 
kolarzom i  wszystkim 
tym, którzy nie spie-
szą się i praktykują ra-
czej doświadczanie 
niż „zaliczanie” ko-
lejnych celów. Mi-
łośnicy kolei mogą 
wybrać starą, do-
brą linię kolejową 
z Muszyny poprzez 
Plaveč i Poprad-Ta-

try do miasteczka 
Nowa Wieś Spiska 

(Spišská Nová Ves), aby – przy pewnej do-
zie determinacji i cierpliwości – dotrzeć na 
przystanek kolejowy Levoča. Dla zwolenni-
ków ekstremalnej wędrówki, czyli trekke-
rów, dotarcie do Lewoczy jest wymarzonym 
wyzwaniem. Startując z Muszyny lub Tyli-
cza, możemy, pokonując kilka pasm gór-
skich, po dwóch dniach dojść do rynku 
w  Lewoczy. Nie polecamy jedynie drogi 
na wprost: z Lubowli do Lewoczy poprzez 
otwarty jakiś czas temu obszar leśnego po-
ligonu wojskowego. Niby otwarty, ale nie 
całkiem (część tego obszaru została ostat-
nio znowu przekazana pod zarząd wojska) 
i po latach odcięcia od świata – mało zna-
ny i pełny wilków i niedźwiedzi. W każdym 
wypadku przyda się dobra mapa i dokład-
ne zaplanowanie podróży. Warto też przy 
wyborze trasy brać pod uwagę porę roku 
i nie winić głębokich zasp śniegu na bocz-
nych drogach za konieczność nagłej zmia-
ny planów… To przecież Karpaty!

Polecane maPy
Beskid Sądecki – wszystkie mapy turystyczne, a szczególnie 
Beskid Sądecki. Popradzki Park Krajobrazowy, 1:50 000, Demart.

Tatry – Spiš – Zamagurie. Podrobná cykloturistická mapa, 
1:100 000 – to nr 3 w bogatej serii map rowerowych Słowacji, 
sporządzanych na podkładach wojskowych i zaopatrzonych 
w foliowe etui i część opisową; mapy te są powszechnie dostępne 
w księgarniach oraz sklepach turystycznych i ze sprzętem górskim 
na Słowacji.

Spiš, Levočské vrchy, 1:50 000, Wydawnictwo SHOCart z Czech 
– mapa doskonała, dostępna i popularna na Słowacji.
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W zbiegu Dunajca i Popradu, na tle pasma 
Radziejowej i Przehyby spoczął Stary Sącz, jedno 
z najstarszych osiedli polskich. Gród graniczny, 
leżący przy szlaku handlowym idącym przez 
Karpaty ku Adriatykowi, odgrywał zawsze 
ważną rolę. Ongiś, w przeszłości geologicznej, 
dzisiejsza dolina była łożyskiem olbrzymiego 
jeziora, żyjącego już tylko w legendach, 
a kolebiącego się wśród otaczających wzgórz, 
będących ówczesnymi brzegami. 

Jan Wiktor

Sącz – gród, należał już do czasów 
historycznych. Gród był zwrócony, przeciwnie 
jak wszystkie grodziska, na południe i zamykał 
rzeczywiście Popradową drogę z chwilą, gdy 
Polska weszła w epokę dziejową. 

Helena Langerówna 

Przed nami spory szmat polskiej ziemi, stara 
dziedzina Św. Kingi. Dwa strumienie, Dunajec 
i Poprad, spływając się razem, przytulają 
w uścisku Sącz Stary, w dali nasz Nowy Sącz, 
białe wieżyczki kościółków wsi okolicznych, 
a tam na krańcach widnokręgu ciemne wzgórza, 
a za nimi nadwiślańska kraina i Kraków. 

dwutygodnik „Nowosądecki Rozwój” 
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Informacje praktyczne

tam? W wypadku Starego Sącza i jego okolic odpowiedzi jest 
wiele. Oto niektóre z nich: bo to jedyna taka wiadomość z prze-
szłości – zachowany dobrze układ architektoniczny, domy 
i klasztor przechowujące pamięć o ponad 700-letniej historii 
miasta, krajobraz Karpat w niezwykłym wydaniu, ale także 
spokój i dobre jedzenie, kultura spleciona z tradycją w posta-
ci Festiwalu Muzyki Dawnej, rodzinne miasto interesujących 
ludzi i brama Południa! Seweryn Udziela, założyciel i pierwszy 
dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie, tak pisał o Są-
deczanach: „lud jest wesoły i dowcipny, wielkich zdolności jak 
do nauki, tak do przemysłu i rzemiosł, skory do bitki i do za-
bawy, muzykalny, gościnny i uczynny, pobożny a przesądny”.

Noclegi
Niestety, nie ma już w samym rynku hotelu 
Szczawnica, ale w Starym Sączu z pewno-
ścią znajdziemy nocleg w kilku innych po-
lecanych miejscach.

Motelik Miś (Rynek 2, tel.: 18 4462451, 
605560786, kontakt@motelikmis.pl, www.mo-
telikmis.pl) oferuje 25 miejsc w 11 pokojach, 
a  także jadalnię (z całodziennym wyżywie-
niem), zadaszone miejsce na grilla i spotka-
nia większych grup. Miś zapewnia też dostęp 
do Internetu. Ceny są umiarkowane i warto 
zarezerwować pokój razem ze śniadaniem. 
Zamykany na noc parking na podwórzu po-
zwoli zmotoryzowanym spać spokojnie. Mote-
lik znajduje się na tyłach delikatesów Miś przy 
rynku (wejście od ul. Daszyńskiego), a więc 
w samym centrum Starego Sącza. 

Słoneczko (ul. Witosa 2, tel.: 18 4462178) – 
schludny dom poza centrum miasta – oferuje 
12 miejsc w 3 pokojach. To idealne miejsce dla 
trochę większej rodziny lub grupy przyjaciół. 
Wszelkie sprawy do uzgodnienia telefonicznie.

Nowy budynek Domu Pielgrzyma „Opoka” 
(ul. Papieska 10, tel.: 18 4461439, recepcja@iap.
pl, centrum@starysacz.pl, www.opoka.sacz.

pl) – obiekt o standardzie trzygwiazdkowe-
go hotelu! – oferuje 84 miejsca noclegowe 
w 33 pokojach oraz sale jadalne, kawiarnię 
z kominkiem, 3 sale konferencyjne, dostęp do 
Internetu w całym budynku, parking, kuchnię 
turystyczną, miejsce zabaw dla dzieci, grill, 
sklepik z pamiątkami i wypożyczalnię sprzętu 
narciarskiego. Poza tym goście mają do dyspo-
zycji kaplicę (na 80 osób). „Opoka” zapewnia 
też całodzienne wyżywienie, poza standardo-
wym także w formie plenerowej, bankietowej 
i konferencyjnej. Hotel jest częścią interesują-
cego kompleksu Diecezjalnego Centrum Piel-
grzymowania im. Jana Pawła II i znajduje się 
na tyłach Ołtarza Papieskiego, na równi po-
niżej klasztoru. 

Podczas letnich podróży interesujące może 
być nocowanie tuż przy Popradzie (100 m od 
mostu drogowego na Popradzie i przy drodze 
do Nowego Sącza) w motelu Szałas (ul. Jana 
Pawła II 77, tel.: 18 4421688, 889088685) sto-
jącym pośród starych sosen i na skraju lasu 
łęgowego. Motel oferuje 30 miejsc w 7 po-
kojach oraz całodzienne wyżywienie. W so-
snowym lasku umieszczono stoły z ławkami, 
które przydadzą się podczas pikniku uprzy-
jemniającego letnią wycieczkę dla zmotory-
zowanych, ale i dla rowerzystów.

Chwile relaksu można także znaleźć, no-
cując w  gospodarstwie agroturystycznym 

EKO-Relaks-S przy ulicy Bazielicha 18 (tel.: 
728622782, www.ekorelaks.pl) zaledwie 
10 minut spacerem od starosądeckiego rynku.

Gastronomia
Cukiernia Jeziorek, Rynek 22, tel.: 504 013605; czynne: 
latem 8.00–18.00, zimą 8.00–16.00.
Gospoda Starosądecka, Rynek 16, tel.: 18 4460075, 
www.starosadecka.pl, a także na Facebooku.
Jadłodajnia Miś, Rynek 2 (wejście od ul. Daszyńskiego), 
czynne: do 23.00.
Pizzeria&Pub Chata, ul. Daszyńskiego 22, tel.: 787878422; 
czynne: pon.–czw. 10.00–22.00, pt.–niedz. 10.00–24.00.
Restauracja Marysieńka, Rynek 12, tel.: 18 4460072, 
604572543, www.cafemarysienka.pl; czynne: III–IX 10.00–
22.00, X–II 10.00–20.00.
Restauracja Staromiejska, Rynek 18, tel.: 18 4462888, 
www.cechowa.com.pl; czynne: codz. 10.00–23.00.
Winiarnia Winne Grono, ul. 11 Listopada 7, tel.: 
507444236; czynne: czw.–sob. 17.00–23.00.

Pamiątki 
i produkty regionalne

W tej materii obowiązują dwie szkoły: wg jed-
nej z nich turyści kupują to, co im się oferuje 
pod szyldem „pamiątki” lub „produkty regio-
nalne”, ale jest i druga, która ma nieco więcej 
zaufania do samych turystów i ich różnorod-
nych potrzeb, gustów i wiedzy. W Starym Są-
czu obydwa podejścia zdają egzamin!

Pamiątki religijne

Pamiątki religijne znaleźć można bez tru-
du w pobliżu klasztoru (w kiosku przy placu 
przed wejściem, ale też w klasztornym sklepi-
ku w zabudowaniach okalających wewnętrz-
ny dziedziniec). Są wśród nich oczywiście 
dewocjonalia i wydawnictwa o charakte-
rze religijnym. Warto kupić starosądeckie 

Informacje 
praktyczne

Dlaczego Stary Sącz?
Planując nową podróż, pytamy się w duchu: dlaczego akurat 

Charakterystyczne „kocie łby” na rynku, fot. K. Bańkowski

To Trzeba zobaczyć! 
1. Rynek
2. Muzeum Regionalne w domu Na Dołkach
3. Klasztor Klarysek
4. Brama Szeklerska
5. Źródełko św. Kingi
6. Ołtarz Papieski
7. Kościół parafialny św. Elżbiety
8. Festiwal Muzyki Dawnej
9. Starosądecki Jarmark Rzemiosła
10. Panorama miasta z Miejskiej Góry
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pismo parafialne „Z Grodu Kingi” (miesięcz-
nik jest dostępny w kioskach z prasą 
i niektórych sklepach spożyw-
czych), pełne interesujących 
relacji i opisów bieżących 
wydarzeń, nie tylko z ży-
cia parafii. Innym ciekawym 
czasopismem jest „Kurier 
Starosądecki” opisujący nie 
tylko bieżące wydarzenia 
z życia miasta i gminy ale 
też sięgające do korzeni… 
Pamiątki o charakterze re-
ligijnym oferuje też sklepik 
w rynku (Rynek 21, tuż obok 
cukierni Jeziorek), ale warto ich poszukać 
także w księgarni obok wejścia do Restau-
racji Marysieńka, a nawet w dużym sklepie 
spożywczym tuż obok. Na rogu rynku i uli-
cy Kazimierza Wielkiego znajduje się sklepik 
z dewocjonaliami, mały, ale z bardzo uroz-
maiconym asortymentem. To doskonałe miej-
sce dla poszukiwaczy „świętych obrazów” 
i innych precjozów. Wiele pamiątek, wydaw-
nictw i pocztówek oferuje też sklepik przy 

Ołtarzu Papieskim (ul. Papieska 10). Jeżeli 
gościmy w Starym Sączu w czasie któregoś 
z tutejszych odpustów, to naszym zmartwie-
niem będą raczej topniejące zasoby gotówki 
niż brak pamiątek.

Pamiątki historyczne, 
folklorystyczne i słodkie…

O pamiątki historyczne warto zapytać w mu-
zeum urządzonym w  zabytkowych wnę-
trzach domu Na Dołkach w  rynku. Poza 
wydawnictwami książkowymi znajdziemy 
tam stare pocztówki i doskonały zestaw fo-
tografii otworkowych wykonanych w  Sta-
rym Sączu. Pamiątki w  postaci ludowych 
i  ciągle popularnych kolorowych chustek 
na głowę, skórzanych pantofli, pasków i ko-
szy wiklinowych można znaleźć na tym, 
co pozostało ze słynnych starosądeckich 
jarmarków (wymowa miejscowa: jarmok), 
czyli na tzw. targowicy przy ulicy Wielki Wy-
gon, 10 minut spacerem od centrum miasta. 
Bez trudu kupimy tam sobie także owcę lub 
krowę odmiany czerwonej karpackiej, cza-
sem też skórę z cielęcia… Słodkie pamiąt-
ki to słynne misie z  „andrutu” napełnione 
czymś gęstym i słodkim, które znajdziecie 

oczywiście w  delikatesach Miś 
w rynku. A w kawiarni prowadzo-
nej w  Domu Pielgrzyma „Opoka” 
możecie zakosztować ciasteczek 
papieskich, pieczonych wg starej 
receptury przez starosądeckie Kla-
ryski. Ciasteczkami tymi raczył się 
podczas pobytu w  Starym Sączu 
Jan Paweł II. 

Produkty regionalne 

Serki wędzone, bryndza i bunc, 
czyli produkty otrzymywane z mle-
ka owiec, są dostępne w Starym 
Sączu na stoiskach wokół rynku. 
Gdyby jednak ich tam nie było, to 
w sklepach spożywczych znajdzie-
cie bryndzę w kostkach wytwarzaną 
przez mleczarnię w Nowym Sączu. Na targu 
owocowym przy rynku jest sporo miejsco-
wych produktów w postaci owoców starych 
i smacznych odmian, sezonowych owoców 
leśnych i grzybów. Można tu znaleźć także 
piękne okazy rozmarynu, który – mimo że po-
chodzi z Italii – jest (obok aloesu) obowiąz-
kowym elementem tradycyjnego wystroju 
parapetu i okna w domach w tej części Karpat. 

Królową produktów re-
gionalnych jest nielegal-
na śliwowica. Znana pod 
kryptonimem „łącka” po-
chodzi nie tylko z Łącka, 
ale i z wielu innych miejsc 
regionu. Ten produkt nie 
może być jednak oficjal-
nie promowany i  jego 
powodzenie dowodzi sku-
teczności promocji alter-
natywnej, czyli szeptanej.

Mimo istnienia Sta-
rosądeckiego Jarmarku 
Rzemiosła i  działalności 

rzemieślników (ceramika!), artystów rzeźbia-
rzy i malarzy na prawdziwie piękne pamiątki 
trzeba ciągle polować. Jednym z miejsc war-
tych odwiedzenia jest galeria Pod Gniazdem 
z pracami podopiecznych Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” 
w Starym Sączu, którzy wyrabiają z gliny 
nie tylko naczynia, ale i prawdziwe cudeń-
ka: zwierzęta, rośliny, domy…

Gdzie kupić pamiątki?, fot. B. Kiwak

Urszula Gawron, Polska „Święta Kinga – odpust”

Galeria Raczka, fot. B. Kiwak

Garnki lePię, Garnki druTuję! 
Garncarze ze Starego Sącza należeli do wielkiego cechu i było ich w mieście w latach 
1861–1902 blisko 30! Być może czynnych garncarzy było jeszcze więcej, ale nie 
wszystkich było stać na spore opłaty na rzecz cechu i jakaś liczba nie została objęta 
rejestrami. Do dzisiaj przetrwała jedna z  pracowni garncarskich, prowadzona 
przez Jana Wilusza (ul. Piłsudskiego 158, tel.: 18 4460646). Pan Jan zdolności 
i fach odziedziczył po swoim ojcu – Ludwiku, którego ceramiczne dzieła można 
podziwiać w Muzeum w domu Na Dołkach przy starosądeckim rynku. Pracownia 
Jana Wilusza z blisko 2-metrowym piecem garncarskim jest jedną z atrakcji Szlaku 
Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski. Szlak ten obejmuje 6 unikatowych tras 
turystycznych: Suską, Limanowską, Sądecką, Gorlicką, Krakowską, Tarnowską 
i  prowadzi przez 76 miejsc, w  których gospodaruje 130 twórców ludowych 
reprezentujących 24 różne rzemiosła (www.szlakrzemiosla.pl). 

Okolice Starego Sącza obfitują w dobrej jakości glinę, która stanowiła naturalną 
bazę do rozwoju garncarstwa. Gliniane garnki i wszelkie inne naczynia ceramiczne 
były jednymi z podstawowych towarów sprzedawanych na jarmarkach w Polsce 
(Galicji), ale także na Słowacji, głównie na Spiszu. Droga ze Starego Sącza do 
Lubowli na pamiątkę tamtych czasów może nosić miano „drogi garncarzy”.
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Szyldy
Wszystkie sklepy, punkty rzemieślnicze, karcz-
my i cukiernie miały niegdyś swoje charaktery-
styczne szyldy. Po okresie radosnej twórczości 
bazującej na samoprzylepnej folii plastikowej 
i dykcie, następuje obecnie, na szczęście, po-
wrót do stylowych szyldów nawiązujących do 
dawnej tradycji. Dzięki staraniom gospodarzy 
miasta i entuzjastów znikają szybko pseudo-
nowoczesne potworki i znowu można podzi-
wiać kute, rzeźbione albo malowane tablice nad 
sklepami i zakładami rzemieślniczymi. Podcie-
nia i szyldy kryją specyficzną, żywą tradycję 
miasta i tworzą jego niepowtarzalny klimat.

Ważne święta i imprezy

Szczególnie czczono święto Bożego Ciała, Matki 
Bożej Różańcowej, św. Trójcy, św. Kunegundy. 
Magistrat posiadał 7 moździerzy i w czasie 
takich uroczystości strzelano z nich.

Henryk Barycz 

Moździerze zostały zastąpione przez sztucz-
ne ognie i nie mniej głośne koncerty, ale Stary 
Sącz bawi się chętnie i może nawet częściej 
niż dawniej. Zanim padną nazwy tradycyj-
nych świąt i daty celebracji ważnych oka-
zji, warto zauważyć nowe zjawiska. Jednym 
z nich jest niezwykle widowiskowy obyczaj 
dekorowania domów girlandami elektrycz-
nych światełek choinkowych. To już nie są 
ozdoby drzwi czy okien, to są czasem świetl-
ne kompozycje obejmujące całe budynki 
i drzewa w ogrodzie, a nawet tworzące scenki 
rodzajowe z saniami, sarenkami i św. Miko-
łajem, patronem Karpat. Iluminacje pojawia-
ją się przed grudniowymi i najważniejszymi 
tutaj świętami Bożego Narodzenia, a gasną 
na Trzech Króli lub później. W tym okresie 

wieczorna podróż do Starego Sącza od stro-
ny Szczawnicy lub od Piwnicznej okazuje się 
atrakcyjnym przeglądem zabawy światłem.

Do stosunkowo nowych zwyczajów, 
chociaż nawiązujących do tradycji, należy 
umieszczanie na rynku w Starym Sączu ol-
brzymiej palmy wielkanocnej. Palma, ozdo-
biona kwiatami i wstążkami, jest dowodem 
na wciąż żywe tradycje wiosennego świę-
cenia pól połączone z nowszym zwyczajem 
upamiętniania przez chrześcijan przybycia 
Jezusa do Jerozolimy. Konkursy na najpięk-
niejsze i największe palmy wielkanocne oraz 

wtykanie w zaorane pola i łany oziminy ma-
łych palemek ochronnych jest stale prakty-
kowane na Sądecczyźnie. 

Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym 
i wypada na siedem dni przed Wielkanocą. Jest 
w tym palmowym świętowaniu lekki powiew 
żywych na sąsiednim Spiszu (i całej Słowacji) 
zwyczajów stawiania wiosną wielkich, kolo-
rowych słupów zwanych majami, ale i stare-
go rytualnego uderzania korbačikiem, czyli 
ozdobionym wstążkami bacikiem uplecionym 
z witek wierzbowych po-
święconych w Niedzielę Pal-
mową. O Niedzieli Palmowej 
tak opowiadał Jan Gottman: 
„W dniu tym rokrocznie na 
sumę do fary ciągnęła licz-
nie starsza młodzież »cho-
doki i dziopy« z ogromnymi 
palmami, tj. powiązanymi 
zmyślnie z cieńszych gałą-
zek wikliny drągami zdo-
bionymi w kwiaty, czasem 
papierowe i długie wstęgi. 
Ten barwny korowód wy-
glądał fantastycznie. Kilka 
razy widziałem takie pro-
cesje, ale tylko od strony 
Moszczenicy”. 

Wielkanoc z barwieniem 
jaj i komponowaniem ko-
szyków zanoszonych do 
święcenia jest uroczyście 
celebrowana i  przypada 
na pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca, pomiędzy 22 mar-
ca a 25 kwietnia. Sądeccy 
turyści w okresie Wielka-
nocy rozpoczynają nowy se-
zon wycieczek górskich od 
smażenia jajecznicy z do-
datkiem ziela lubczyku. 

Bardzo okazale obchodzone są w Starym 
Sączu prymicje. To uroczystość organizowana 
jest przez rodziców i krewnych młodego męż-
czyzny z okazji przyjęcia przez niego świę-
ceń kapłańskich. Jeżeli zobaczymy zatknięte 
wzdłuż drogi gałęzie i młode drzewka (czasem 
całe setki!) obwieszone kolorowymi wstążka-
mi wykonanymi z bibuły i tworzące wielokilo-
metrowy szpaler, to na jego końcu znajdziemy 
najczęściej ozdobną bramę z napisem „Prymi-
cje”! Tak bogatą oprawę uroczystość ta zyskała 

Szyldy, fot. J. Polakiewicz

Starosądecki Jarmark Rzemiosła, fot. K. Leśniak

Pisanki, fot. arch. PolskaTurystyczna.pl

Szyld, proj. W. Knapik
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stosunkowo niedawno i bywa, że pomylić ją 
można łatwo z celebracją wesela.

Nową tradycją jest doroczny Starosądecki 
Jarmark Rzemiosła, organizowany na ryn-
ku w miejsce dawnych słynnych jarmarków, 
które przyciągały całą okoliczną ludność. Jar-
mark odbywa się od 2009 r. w ostatni week-
end sierpnia, a organizuje go Urząd Miejski 
wraz z Fundacją Rozwoju Ziem Górskich. 

Święta religijne

Szczególne miejsce w życiu miasta zajmują 
święta religijne, a zwłaszcza organizowane ra-
zem z nimi gwarne odpusty. Do największych 
należy odbywający się w niedzielę przypadają-
cą po 24 lipca odpust św  Kingi. Jego najważ-
niejszym elementem jest uroczysta procesja 
z relikwiami założycielki klasztoru. Odpust to 
jarmarczne święto organizowane wokół cele-
bracji świętego lub ważnych relikwii i okazja 
na uzyskanie „odpustu”, czyli odpuszczenia 
grzechów, jakie mogli otrzymać skruszeni piel-
grzymi. Organizowanie odpustów jest starym 
zwyczajem, kwitnącym szczególnie w średnio-
wieczu. Jako święta także ludyczne odpusty 
przetrwały do dzisiaj. Podczas odpustów ulice 
i place zapełniają się straganami z towarami, 

które są, niestety, dalekim echem: wypieków 
ceremonialnych (dzisiaj lizaki w kształcie ser-
ca, wata cukrowa, obwarzanki krakowskie i ko-
lorowe cukierki z melasy uchodzą za towary 
prawie muzealne), dewocjonaliów (wyprodu-
kowane w Chinach, plastikowe koronki, zwa-
ne potocznie różańcami, wyparły całkowicie 
wspaniałe koronki z pestek kłokoczki i szla-
chetnego drewna), sztuki w postaci świętych 
obrazów (jest jej mało i raczej należy do tej 
najtaniej powielanej, w której wartość ramy, 
a nie dzieła, dyktuje cenę). Trochę lepiej jest 
z wydawnictwami o charakterze religijnym. 
Mimo to odpust jako zjawisko kulturowe za-
sługuje na zainteresowanie i jest sporą atrak-
cją turystyczną. 

Procesja organizowana na Boże Ciało 
to w Starym Sączu wielkie święto i przeży-
cie dla wszystkich, a szczególnie dla małych 
dziewczynek, które odświętnie ubrane sy-
pią płatki róż i drobne kwiaty polne podczas 
okrążania rynku. Boże Ciało jest świętem ru-
chomym, obchodzi się je w Polsce od 1320 r. 
60 dni po Wielkanocy.

Do dzisiaj w Zielone Świątki (nazywane 
też sobótkami), obchodzone w  maju jako 
echo dawnych obrzędów towarzyszących po-
witaniu wiosny, przybija się do drzwi domów 

gałęzie brzozy lub małe drzewka brzozowe 
udekorowane wstążkami.

Ważnym świętem religijnym jest w Sta-
rym Sączu uroczystość Matki Bożej Ró-
żańcowej przypadająca na 7 października 
i obchodzona od XVI w.

Doskonałym początkiem wakacji jest dla 
młodzieży udział w Papieskich Dniach Mło-
dych organizowanych przy Ołtarzu Papieskim 
przez Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania 
im. Jana Pawła II. PDM to rodzaj letniego fe-
stiwalu muzycznego i spotkania o charakte-
rze religijnym. Do dyspozycji uczestników są 
namioty, kwatery, atrakcyjny program koncer-
tów i… Stary Sącz, który daje wiele możliwo-
ści mądrej zabawy i kontemplacji.

Festiwale, festiwale…

Najważniejszym festiwalem, jaki odbywa się 
w Starym Sączu, jest Starosądecki Festiwal 
Muzyki Dawnej. Organizowany na przełomie 
czerwca i  lipca od 1975 r., stał się cenionym 

miejscem prezentacji dawnej muzyki Euro-
py w nowych opracowaniach i wykonaniach 
najsłynniejszych solistów i zespołów na świe-
cie. Inspiracją do zorganizowania Festiwalu 
były tradycje muzyczne kultywowane w klasz-
torze Klarysek i odkrycie starodruków mu-
zycznych należących do najstarszych w Polsce 
i jednych z najstarszych w Europie. Pierwsze 
edycje Festiwalu były dziełem Stanisława Ga-
łońskiego, absolwenta dyrygentury Akademii 
Muzycznej w Krakowie i  twórcy cenionego 
zespołu Capella Cracovien-
sis, jego żony Bogny Gałoń-
skiej oraz grupy miejscowych 
entuzjastów, wspieranych 
przez władze, przełożoną 
konwentu Klarysek i  pro-
boszcza miejscowej parafii. 
Koncerty odbywają się w ko-
ściele na terenie klasztoru 
i w kościele parafialnym. Do-
bór wykonawców, oprawa 
koncertów, dobra akustyka 

Ołtarz Papieski w Starym Sączu, fot. D. Zaród

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, fot. M. Zaręba
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wnętrz i urok miasteczka przydaje 
Festiwalowi specjalnego kolo-
rytu i powoduje, że impre-
za ma dzisiaj liczne grono 
wiernych przyjaciół. Tak 
o  Festiwalu napisała 
Ewa Obniska („Ruch 
Muzyczny”, 1976): „Jest 
to w istocie jedyny au-
tentyczny festiwal po-
święcony muzyce 
dawnej – w szerokim 
znaczeniu tego słowa, 
[…] wolny od wszelkich 
ograniczeń tematyczno-
repertuarowych, jest z za-
łożenia imprezą czysto artystyczną – po prostu 
przeglądem arcydzieł dawnych wieków (zarów-
no polskich, jak i obcych), jak też przeglądem 
różnych powstających dziś koncepcji interpre-
towania dawnej muzyki”. Melomani zjeżdżają-
cy na muzyczną ucztę do Starego Sącza mogli 
delektować się m.in. brzmieniem muzyki staro-
greckiej, pieśni średniowiecznej Europy i pieśni 
wielkopostnych z polskich kancjonałów baro-
kowych, muzyki z uroczystości renesansowych, 
a z dzieł nowszych np. Wielką mszą h-moll Jo-
hanna Sebastiana Bacha czy oratorium Stwo-
rzenie świata Józefa Haydna. Wśród artystów 
i zespołów występujących na starosądeckim 
Festiwalu byli m.in. Kaja Danczowska, Elżbie-
ta Stefańska, Affabre Concinui, Hortus Artium, 
kameraliści Orkiestry Akademii Beethovenow-
skiej oraz goście z zagranicy: Benjamin Bagby, 
Freiburger Spielleyt, Leo Brass Quintet, Musi-
ca Antiqua, Ritornello, Sequentia. Nie zabrakło 
też spektakli tanecznych w wykonaniu baletu 
dworskiego Cracovia Danza.

Niezwykle ciekawie rozwija się znacz-
nie młodszy od Festiwalu Muzyki Dawnej, 
ale zyskujący na znaczeniu Festiwal Foto-
grafii „Widzi Się”. Jego pierwsza edycja mia-
ła miejsce w 2004 r. i była dziełem trzech 

fotografików – Andrzeja Naści-
szewskiego, Andrzeja Ramsa 

i Bogdana Kiwaka. Dzię-
ki wysokiemu poziomo-
wi i otwarciu Festiwalu 
zarówno na fotogra-
fię klasyczną (portret, 
krajobraz, fotografia 
kreacyjna), jak też na 
techniki eksperymen-
talne (fotografia orga-
niczna i inne techniki 
bezkamerowe, nowa 
fotografia otworko-
wa) stał się on szyb-
ko stałym elementem 

jesiennych celebracji sztuki. Aby pokazać róż-
norodność oferty Festiwalu, wystarczy przy-
pomnieć, że gościli na nim tacy twórcy jak 
profesor Wojciech Prażmowski i wykonywano 
w jego ramach takie prace jak cubiculum obscu-
rum, czyli otworkowy aparat fotograficzny po-
wstały ze specjalnie przygotowanego do tego 
celu wielkiego pomieszczenia przy Rynku 3. Za 
tym odważnym podejściem do konstruowania 
programu Festiwalu kryje się postać Bogdana 
Kiwaka. Ten interesujący artysta studiował fo-
tografię we Wrocławiu pod okiem samej Natalii 
LL, a obecnie uczy fotografii w zakopiańskim 
liceum artystycznym i realizuje własne projek-
ty. Warto zwrócić uwagę na nazwę Festiwa-
lu Fotografii – Widzi Się. Jest ona żartobliwym 
przywołaniem średniowiecznych realiów miej-
skich, kiedy to wędrując w nocy pod oknami 
domów bez kanalizacji, co ostrożniejsi wołali 
„Idzie się! Idzie się!”, aby uniknąć przypadko-
wego oblania zawartością opróżnianego wła-
śnie nocnika. To jedna z tych opowieści, które 
miały dokuczyć starosądeczanom, a dzisiaj 
pozwalają na przewrotną identyfikację z tym 
niezwykłym miastem.

Międzynarodowy Plener Malarski to in-
teresująca impreza cykliczna organizowana 

od 2006 r. w drugiej połowie lipca. Jej duchem 
sprawczym była pochodząca z  Mostek k. 
Starego Sącza prof. ASP w Warszawie Te-

resa Plata (rzeźbiarka) wraz 
z mężem Marianem Nowiń-
skim, również malarzem, 
uznanym plakacistą, pro-
fesorem ASP w Warszawie. 
Każdego roku do Starego 
Sącza zjeżdżają artyści z ca-
łego świata (byli już goście 
m.in. z Korei, Chin, Japonii, 
Hiszpanii, Portugalii, Rosji, 
Włoch…) i badają za pomocą 
sztuki motywy przewodnie każdego plene-
ru. Czym jest dla dzisiejszego artysty folk-
lor miejsca, z którego pochodzi? Jak wyrazić 
za pomocą sztuki poczucie tożsamości? Ple-
ner pozostawia po sobie kilka odpowiedzi 
w formie prac artystycznych i masę pytań, 
ale zawsze także nową inspirację. Po każ-
dym plenerze efekty prac artystów można 
przez cały sierpień oglądać w  galerii Ry-
nek 5. Imprezę ubarwiają happeningi na sta-
rosądeckim rynku z udziałem artystów oraz 
młodzieży. Każdemu plenerowi towarzyszy 
okazałe wydawnictwo zawierające m.in. wi-
zytówkę artystyczną uczestników pleneru.

Festiwal Podróży i  Przygody „Bona-
wentura” to najmłodszy projekt kulturalny 

starosądeckiego środowiska i  dowód 
sprawności jego organizatorów z Funda-
cji Rozwoju Ziem Górskich. Przesłaniem 
festiwalu jest pamięć o towarzyszach wę-
drówek i dobra zabawa podczas „dwóch 
dni podróżniczego odlotu”! Filmy, pokazy 
i wystawy fotografii, relacje z podróży, mu-
zyka z ciekawych miejsc… Pierwsza edycja 
Festiwalu odbyła się 26 i 27 marca 2011 r.! 
Festiwalowi „Bonawentura” wróżymy wiel-
kie powodzenie. 

A nad Popradem jesień… – pod taką na-
zwą we wrześniu 2010 r. odbyła się w Starym 
Sączu już XX Międzynarodowa Jesień Lite-
racka. Jubileuszowego koncertu można było 
wysłuchać w odnowionym budynku „Sokoła” 
i siedzibie Starosądeckiego Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari dzięki staraniom Miasta 
oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Starym Sączu. W Jesieni Literac-
kiej biorą udział poeci i pisarze z wielu stron 
świata (w 2010 r. byli obecni m.in. przedsta-
wiciele Wietnamu), ale spotkania przywołują 
tych zasłużonych artystów, którzy przez Sącz 
tylko przebiegli albo tych, co już odeszli: Jerze-
go Harasymowicza, Juliana Tuwima (musiał 
niejedną kawę wypić w Marysieńce na rynku, 

Miasto na fotografiach otworkowych, fot. B. Kiwak

Teresa Plata „Pejzaż” Międzynarodowy Plener Malarski  2008
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skoro trafiła do jego Kwiatów polskich), Janu-
sza Roszko, który w „Przekroju” (tym praw-
dziwym: krakowskim) nie wahał się wobec 
Starego Sącza użyć określenia „Wawel Polski 
południowej”, Stanisława Rosoła ze swym na-
tchnionym tekstem: „Święta Kinga, jej klasz-
tor i miasto Sącz Stary…”, Adama Ziemianina, 
piewcę Muszyny, nieobcego też Sączowi. Do-
lina Popradu bliska była i jest wielu poetom. 
A artyści jak to artyści: raz opiszą jesień nad 
Popradem… a innym razem popełnią panegi-
ryk, jak Jerzy Harasymowicz, piszący: „Jako Po 
Victorii z Turkami Łapaliśmy Cały Dzień Pa-
pugę Wezyra dla Jana III Sobieskiego Hektora 
Naszego nad wyraz Uprzejmego Jegomości…”.

Miasta 
partnerskie

Dobrym, europejskim zwy-
czajem, także i Stary Sącz ma 
swoje miasta partnerskie. Na-
leży do nich m.in. słowacka 
Lewocza – perła Spisza. Prze-
piękny Liptovský Hrádok, po-
łożony także na Słowacji, ma 
wiele wspólnego ze Starym 

Sączem zarówno jeśli chodzi o klimat, jak i za-
bytki. Wiele rozmaitych nici wiąże Stary Sącz 
z Węgrami, a szczególnie bliskim jest mu mia-
sto Keszthely. Co ciekawe, jeden z dawnych 
obywateli Starego Sącza – Piotr Wierzbicki – 
zawędrował kiedyś do tego miasta i być może 
stworzył przez to jakąś przedziwną, subtelną 
więź, która zaowocowała po latach. 

Stary Sącz nawiązuje wciąż nowe kontakty 
i – obok wymienionych powyżej – pośród bli-
skich mu i zaprzyjaźnionych miast są jeszcze: 
Dunakeszi (Węgry), Lambres-lez-Douai (Fran-
cja), Menconico (Włochy), Czugujew (Ukraina) 
i Ness Ziona (Izrael). 

Informacje praktyczne 
i przydatne kontakty

Punkt Informacji Agroturystycznej – Kazimie-
ra Łatka, Barcice Dolne 8, 33-342 Barcice, tel.: 18 4461603, 
e-mail: kazimieral@tlen.pl
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Piotra Skargi 2, 
33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 4442422, 4435597, e-mail: cit@sarr.
com.pl, www.cit.com.pl
Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem 
Górskich, ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz, tel./faks: 
18 4414155 (7.00–15.00), 18 4416172 (po 16.00), 507116989, 
e-mail: mhaj@interia.pl, checinska@interia.pl, www.agrogory.
republika.pl, www.STIAZG.Agrowczasy.com
Portal: www.gory.pl

A nad Popradem jesień, fot. J. Polakiewicz

Średniowieczne mury broniące Lewoczy, fot. J. Polakiewicz
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Przyroda, historia, kultura

Najważniejszym rysem przyrodniczym (ale i kulturowym) Starego Sącza i jego okolic są 
rzeki, które dopływając tu z południa, były odwiecznym szlakiem migracji roślin, zwie-
rząt, ludzi i idei. Dunajec i Poprad łączyły zimny Bałtyk z gorącym Adriatykiem, Morzem 
Czarnym, a nawet portami Grecji. Ogromny wpływ na przyrodę, gospodarkę i kulturę Sta-
rego Sącza miały też Karpaty. Starożytny ideogram chiński obrazuje ideę krajobrazu jako 
związek dwóch graficznych znaków, które oznaczają: wody i góry. Trudno o trafniejszą 
definicję środowiskowych walorów Starego Sącza. 

Rzeki, potoki, starorzecza i wody mineralne
Dunajec i Poprad to rwące górskie rzeki, które torują sobie drogę poprzez skalne uskoki 
i przełomy górskie. To wody pstrąga i lipienia, a jeszcze przed wojną także łososia. Zapory 
wybudowane na Dunajcu w Rożnowie i Czchowie blisko 70 lat temu oraz powstałe kilka-
dziesiąt lat później zapory i zbiorniki wodne Niedzica-Sromowce, skutecznie zapobiegają 
powodziom, ale i wpływają na środowisko. Woda Dunajca jest zbyt ciepła, a wahania jej 
poziomu wymuszane technicznymi wymaganiami zapory w Czorsztynie tak duże, że na 
trwałe zmieniła się miejscowa ichtiofauna. Mimo tego w rzece dobrze zaaklimatyzowała 
się sprowadzona tu głowacica, która jest atrakcyjnym trofeum dla wędkarzy. Największe 
rozmiary, pośród rodzimych gatunków, osiąga boleń, nieliczny, ale ciągle łowiony w Du-
najcu. W Popradzie także warto zamoczyć wędkę: łowi się w nim pstrągi, lipienie i wiele 
innych gatunków ryb. Z punktu widzenia ochrony siedlisk i gatunków do najcenniejszych 
ryb należą lekceważone przez wędkarzy głowacze białopłetwe, kiełbie i brzanki. W Starym 
Sączu, na stawach powstałych po wydobyciu żwiru, a usytuowanych w widłach Dunajca 

i  Popradu (ok. 25 min piechotą od rynku) 
urządzono atrakcyjne łowisko i rodzaj par-
ku. Wędkarze znajdą tam wszystko, czego 
pragną plus bonus w postaci możliwości ob-
serwacji kilku rodzin bobrów i wielu gatun-
ków ptaków wodnych. 

Miłośnikom wód stojących dolina Popradu 
proponuje kilkuhektarowy staw Wierchomla 
chroniony jako pomnik przyrody (w okolicy 
przystanku kolejowego Wierchomla) i Czar-
ną Młakę – owiany legendami osuwiskowy 
stawek ponad Powroźnikiem w najbliższej 
okolicy Muszyny. 

Wody mineralne Beskidu Sądeckiego to 
ponad 20% wszystkich zasobów wód lecz-
niczych Polski. Poza prawdziwym zagłębiem 
balneologicznym w Krynicy i Muszynie, źródła 
wód mineralnych, nieraz o doskonałym sma-
ku, znajdziemy w Tyliczu, Głębokim k. Rytra, 
Rytrze, Wierchomli i wielu innych miejscach. 
Być może stąd biorą się legendy o św. Kindze 
odkrywającej lecznicze źródełka i strumycz-
ki? Najsłynniejsze z tych uzdrawiających źró-
deł dawno już przepadło w zasypanej studni 
na terenie klasztoru Klarysek, inne jest ciągle 
dostępne tuż przy jego murach… Jeszcze inne 
odnajdziemy w pobliżu skały i pomnika przy-
rody „Krzesło Kingi” pod Przehybą. 

Rośliny i zwierzęta 
w okolicach Starego Sącza

Rośliny św. Kingi

Legendy mówiące o magicznej lipowej laseczce, 
którą św. Kinga sprowadzała wodę, zwracają 
uwagę na jej ulubione drzewo – lipę drobno-
listną (Tilia cordata) i potwierdzają tezę o przy-

chylności św. Kingi dla ogrodnictwa i  roślin. 
Poszukiwania botanicznych śladów św. Kingi we 
współczesnym Starym Sączu mogą się wyda-
wać naciągane… a jednak. W mieście zadziwia 
duża liczba bardzo starych okazów bzu czarne-
go (Sambucus nigra), drzewka o rozlicznych wa-
lorach leczniczych, smakowych i użytkowych. 
Z jego białych kwiatów robi się uzdrawiające 
napary, a z czarnych owoców doskonałe ga-
laretki, soki, a nawet wina! Z kolei z twardego 
drewna bzu wyrabiano wiele instrumentów 
muzycznych; ta zapomniana w Polsce trady-
cja kwitnie ciągle na Słowacji i na Węgrzech. 

Przyroda Najciekawsze atrakcje 
przyrodnicze Sądecczyzny

Park Zdrojowy w Krynicy-Zdroju, fot. J. MysińskiMalowniczy przełom Popradu, fot. J. Polakiewicz

o Tajemniczej „fasoli z orzełkiem”
W dwóch wsiach Kotliny Sądeckiej miała się zachować oryginalna 
odmiana białej karłowatej fasoli z czerwonym orzełkiem. Ponoć fasolę 
tę przywieziono z Kresów Wschodnich, prawdopodobnie z okolic 
Stanisławowa. W czasie zaborów jej uprawa była karana, więc sadzono 
ją pomiędzy innymi roślinami, np. pomiędzy rzędami ziemniaków. 
Obowiązkiem patriotycznym było przygotowanie potrawy wigilijnej 
z tej odmiany. Obecnie fasola ta nazywana 
jest fasolą orzeł, fasolą niepodległości, 
ale także fasolą Maksymiliana 
(Kolbego). Fasolki ze znamieniem 
w kształcie orzełka, różnią się 
znacznie od większych i pokry-
tych wieloma czerwonawymi 
plamami odmian, które trafnie 
określa się mianem: fasola łaciata 
lub fasola moro. 

Fasola z orzełkiem, fot. B. Kiwak
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W starosądeckim parku miejskim można 
zobaczyć stare okazy derenia jadalnego (Cor-
nus mas), którego czerwone owoce przypo-
minają małe śliweczki. To niewielkie drzewo 
jest pospolitym gatunkiem w ciepłych laskach 
i zakrzaczeniach na terenach leżących na 
wschód i południe od Polski. W południowej 
Słowacji i na Węgrzech, ale w Bułgarii i na 
całych Bałkanach owoce derenia to poszu-
kiwany i lubiany składnik dżemów, syropów 
i nalewek. W dawnej Polsce, ciążącej o wiele 
bardziej na wschód i południe, dereniówka 
była popularniejsza niż śliwowica. 

Na podwórzu wielkiego 
budynku przy ulicy Daszyń-
skiego 3, który od 25 lat jest 
siedzibą biura Popradzkie-
go Parku Krajobrazowego 
(był też siedzibą Nad-
leśnictwa Stary Sącz, 
a obecnie mieści Tereno-
wy Wydział Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Krakowie) 
rośnie bardzo sta-
ry i  wyjątkowo 
pięknie ukształ-
towany okaz 
leszczyny tureckiej (Corylus colurna), która 
w  przeciwieństwie do rodzimej leszczyny 
nie jest krzewem, a drzewem osiągającym 

nawet 25 m wysokości. Gatunek ten pocho-
dzi z południowo-wschodniej Europy i Azji 
Mniejszej. Leszczyna turecka wydaje cha-
rakterystyczne owoce mieszczące po kilka 
orzechów w  fantazyjnie ukształtowanych 
frędzlowatych okrywach.

Spotkamy w Starym Sączu wiele gatunków 
roślin, które są przybyszami z cieplejszych 
rejonów Europy. Z pewnością nie wszyst-
kie pojawiły się w Starym Sączu za sprawą 
sw. Kingi, ale i tak wskazują na geograficzne 
uwarunkowania położenia miasta i jego zna-
czenie tranzytowe. Z drugiej strony, kto wie, 

co przywoziły ze sobą poselstwa, 
rodzina księżnej i wojska, ja-

kie wędrowały stale dolina-
mi Dunajca i Popradu. Nie 
byłoby wielkim zaskocze-
niem, gdyby Jan III Sobie-
ski chciał oczarować (za 
możliwym podszeptem 
pana Kulczyckiego) swo-
ją ukochaną Marysieńkę 
nieznanym podówczas 

w Polsce naparem z ziaren 
kawy znalezionych w na-

miotach pokonanych Turków. 
To wielki wyraz sympatii dla Austrii, 

że zamawiając kawę w restauracji Marysień-
ka, znajdujemy ją pod nazwą „wiedeńska”, 
a nie „starosądecka”… 

Puszcza Karpacka

Karpaty porastał kiedyś gęsty las złożony 
z  jodeł i  buków, świerków, wiązów, jawo-
rów, lip i jesionów z domieszką modrzewi, 
dzikich czereśni, grabów i leśnych krzewów. 
Jodła, słusznie nazywana „królową Karpat”, 
dożywa tu kilku wieków; w Beskidzie Są-
deckim znajdziemy bez większego trudu 
okazy mające 300 i więcej lat. Buki także są 
długowieczne, ale nie osiągają aż tak sędzi-
wego wieku jak jodły. Beskidzkie gęste lasy 
mieszane, a wyżej bory górskie, to pozosta-
łości Puszczy Karpackiej, która w przeszło-
ści była barierą trudną do pokonania nawet 
dla doskonale zorganizowanych Rzymian. 

Karpaty cechuje piętrowy układ roślinno-
ści: do ok. 600 m n.p.m. mamy do czynienia 
z pogórzem i dopiero od 600 do 1100 m n.p.m. 
rozpościera się piętro regla dolnego. Powy-
żej 1100 m n.p.m. wchodzimy w regiel gór-
ny, który jednak znacznie lepiej rozwinął się 
w Tatrach i na Babiej Górze.

Zwierzęta Puszczy Karpackiej

W puszczańskich ostępach Beskidu Sądeckiego 
do dziś spotkać można największe drapieżni-
ki Europy – rysia, żbika, wilka, niedźwiedzia 
i borsuka. Jelenie, lisy, kuny i inne drobne ssa-
ki znajdują tu dobre warunki życia i nie są 

rzadkością. O jakości środowiska i jego pusz-
czańskim charakterze świadczy stała obec-
ność bardzo rzadkich w Europie (i w Polsce) 
gatunków ptaków – puchacza, orła przed-
niego, bociana czarnego i dziesiątków innych 
interesujących gatunków. Jesteśmy też świad-
kami powrotów, np. stających się powoli po-
spolitymi zwierzętami – bobrów, oraz wizyt 
niespodziewanych gości, tj. niewidywanych 
tu wcześniej kormoranów. Wielką gratką dla 
przyrodników jest możliwość napotkania sala-
mandry plamistej i wszystkich pozostałych ga-
tunków krajowych płazów ogoniastych, wraz 
z endemiczną traszką karpacką. Do jeszcze 
dość licznych zaliczyć można kumaka gór-
skiego, niewielkiego płaza, który cieszy się 
zainteresowaniem i ochroną UE. 

Jak przystało na teren graniczny (w sensie 
geograficznym i środowiskowym) trafiają się tu 
gatunki południowe (tylko tu usłyszycie w cie-
płym roku głos prawdziwej cykady!), a bogac-
two motyli i chrząszczy nie ma sobie równych 
w całej Polsce. Aby doświadczyć spotkania 
z karpacką przyrodą podczas odwiedzin Sta-
rego Sącza, wystarczy wybrać się na spacer na 
Miejską Górę lub nad stawy w widłach Dunajca 
i Popradu, a nawet tylko nieco uważniej obser-
wować okolicę z kawiarenek w centrum miasta. 

Ptaki w czasach św. Kingi

Najstarszym dziełem ornitologicznym w Pol-
sce jest Myślistwo ptasze napisane przez Ma-
teusza Cygańskiego i wydrukowane w 1584 r. 
w drukarni Jakuba Siebeneychera w Krako-
wie. Dzieło powstawało bardzo długo i moż-
na z dużym prawdopodobieństwem założyć, 
że w czasach św. Kingi używano tego rodzaju 
nazw i podobnego języka. Młoda księżna, na 
której takie wrażenie zrobiło życie i przesła-
nie św. Franciszka, z pewnością interesowała 
się miejscowymi ptakami. Oto rysunki i kilka 
fragmentów rymowanych opisów ptaków, jakie 

Czarny bez, fot. B. Kiwak Dereń jadalny, fot. B. Kiwak

Widok na Tatry z Beskidu Sądeckiego, fot. J. Polakiewicz

Orzech leszczyny tureckiej, fot. B. Kiwak
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spotkać można w okolicach 
Starego Sącza, także i dzisiaj!

Bocian biały cieszy się 
przychylnością mieszkań-
ców Starego Sącza i  nic 
w tym dziwnego, bo:
„To ptak domowy: pożytek 
go taki: 
Jadowite, sprośne trawi robaki 
I przetoż rzadko myśliwiec 
nań jedzie 
Nie rad go jada na swoim 
obiedzie”.

Na Dunajcu i jeszcze czę-
ściej w górnej części Popradu, 
bez wielkiego trudu napotkać 
można brodzącego w płytkiej 
wodzie bociana czarnego, 
pięknego krewnego naszego 
białego pupila. 

Cietrzew to wg Cygańskie-
go: „Ptak leśny cietrzew, mi-
łośnik czystości”… Występuje 
nielicznie w  puszczańskich 
ostępach Beskidu Sądeckiego 
i w ostatnich latach za sprawą 
programu reintrodukcji i ochro-
ny, jaki realizuje m.in. Nadle-
śnictwo Stary Sącz, powraca 
do swej dawnej liczebności.

Leśnym i znacznie pospo-
litszym niż cietrzew ptakiem 
jest jarząbek, który bywał 
niezwykle ceniony przez my-
śliwych, co potwierdza opis 
Cygańskiego:
„Pański ptak jarząb, roz-
koszny każdemu 
Ustom smakuje, lubi 
przyrodzeniu”.

Pewną atrakcją ornitologicz-
ną stanowi kilka par gili, które 
gniazdują w rejonie Przehyby 

i Radziejowej. Te piękne pta-
ki znamy raczej z zimowych 
przelotów, ale w Beskidzie 
Sądeckim usłyszymy je i zo-
baczymy także latem, bo:
„Gil w lesie i w polu gwiż-
dżąc rad przebywa 
Konopi i jagód bardzo rad 
używa 
Gdzie się to rodzi, tam go 
patrz najczęściej 
Wziąwszy naukę, ułowisz 
go częściej”.

Inną ornitologiczną cie-
kawostką okolic Starego Są-
cza jest dudek, który częściej 
występuje na niżu Polski, ale 
i tam nie jest zbyt liczny. To 
piękny ptak i jego wspaniałe 
ubarwienie i słynny czubek 
na głowie cieszy obserwato-
rów, ale… podobno ma bar-
dzo przykry zapach, który 
porównywany bywa do woni, 
jaką obdarza świat tchórz…
„Oczy weseli, zaś zapach 
zasmuci 
Dudek, kiedy mu myśli-
wiec dokuczy 
Piękny z pojrzenia, ale 
sprośnie tchorzy 
Choć go pojmasz, maluch-
ną przysporzy”.
Gawrony są bodaj najpo-
spolitszymi ptakami okolic 
Starego Sącza, nie może to 
dziwić, gdyż: 
„Polny ptak gawron i czę-
ścią domowy 
Przy polach mnożny, a głos 
puszcza basowy 
Na niepogodę co najbarziej 
śpiewa 

Aż się wrzaskiem swym lu-
dziom uprzykrzyła”.

Kruk to bliski krewny gaw-
rona i w okolicach Starego 
Sącza wcale nie rzadki. Ma-
teusz Cygański nie miał zbyt 
pochlebnej opinii o tym nie-
zwykle inteligentnym ptaku:

„Czarny ptak polny i le-
piej plugawy 
Bo ścierwy sprośne są jego 
potrawy 
Kracząc strasznie, nad domy 
latają 
Kiedy się ludzie szkody 
spodziewają”.

I dodaje pod rymami: „O kru-
ku aczbym nieco pisał, jako go 
dostać masz, ale nie wiem na 
coćby się zgodził; tylko się orga-
niście może przydać”. Do czego 
kruk może się przydać organi-
ście, Cygański nie wyjaśnia…

W czasie wycieczek w oko-
lice Starego Sącza, a szcze-
gólnie w  góry przydaje się 
umiejętność rozpoznawa-
nia zięby, a szczególnie jej 
dwóch rodzajów śpiewu. 
Melodyjne poranne trele po-
twierdzają słoneczną pogodę 
i wróżą udaną wycieczkę, ale 
gdy zięby zaczynają odzywać 
się przeciągłym „Ciuuuuur! 
Ciuuuuur!” lepiej pozostać 
w domu lub skrócić naszą wy-
prawę. Tak zwane „ciurczenie” 
zięb zwiastuje pewny deszcz!
„Borowy, leśny i polny ptak 
zięba 
Opisywać wiele go nie 
trzeba  
Bo znajomy każdemu”…

Bocian biały Dudek

Cietrzew Gawron

Gil Zięba

Jarząbek

Kruk

szlak adama hr. sTadnickieGo
Adam hr. Stadnicki (1882–1982), przed-
wojenny właściciel olbrzymich obszarów 
leśnych od Nawojowej po tereny dzisiejszej 
Słowacji, był z wykształcenia i powołania 
leśnikiem, a przy tym mądrym gospoda-
rzem. Nikt lepiej od hrabiego nie znał pusz-
czańskich ostępów Beskidu Sądeckiego, 
a o leśnych umiejętnościach Stadnickiego 
wciąż krążą fantastyczne opowieści. We 
własnych dobrach tworzył pierwsze 
rezerwaty leśne, wydzielając kilkuhekta-
rowe mateczniki i  uroczyska do ochrony 
już w pierwszej dekadzie XX w. Kochał las 
i  drzewa do tego stopnia, że szczególnie 
dorodne okazy otaczał wyjątkową opieką. 
Do dziś podziwiać możemy dorodny okaz 
buka, który – na polecenie hrabiego – był 
od małego drzewka podlewany i podkar-
miany nawozem naturalnym. Obecnie 
jest on chroniony jako pomnik przyrody 
„Buk hrabski”. W  otoczeniu rodzinnej 
siedziby Stadnickich w Nawojowej hrabia 
urządził park leśny z  wieloma okazami 
drzew sprowadzonych z  całego świata. 
Upaństwowionym majątkiem Stadnickich 
zarządzają dzisiaj aż cztery nadleśnictwa 
i  dzięki wysokiej etyce pracy, tradycji 
ochrony przyrody i sztuce gospodarki leśnej 
utrzymują lasy w bardzo dobrym stanie. 

Na pamiątkę niezwykłej postaci 
Adama Stadnickiego oraz jego ulubionych 
szlaków i chronionych fragmentów lasów 
z inicjatywy Zarządu Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego utworzono dydaktyczny 
szlak imienia hrabiego. Wiedzie on od 
Łabowej w Paśmie Jaworzyny Krynickiej, 
poprzez Halę Pisaną, Makowicę i Życzanów 
do Rytra, w  rejon utworzonego przez 
hrabiego (a później znacznie powiększo-
nego) rezerwatu „Baniska” na stokach 
Radziejowej.
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Ochrona przyrody

Rezerwaty i pomniki przyrody

W Beskidzie Sądeckim chroni się pozostałości 
Puszczy Karpackiej. Do części rezerwatów 
przyrody nie wolno wchodzić m.in. ze wzglę-
du na spokój potrzebny gatunkom tam wystę-
pującym, ale są też rezerwaty, które można 
zwiedzać, korzystając z wyznaczonych ścieżek 
przyrodniczych. Do najbardziej znanych rezer-
watów udostępnionych do zwiedzania należy 
„Las lipowy Obrożyska” o powierzchni nieco 
ponad 100 ha, leżący w pobliżu Muszyny. Nie-
mniej ciekawy, a znajdujący się znacznie bliżej 
Starego Sącza, jest stary rezerwat puszczański 
„Baniska”, utworzony w niezwykłej scenerii pół-
nocno-wschodniego kotła i ścian skalnych zwa-
nych „ołtarzem” kopuły szczytowej najwyższej 
góry Beskidu Sądeckiego – Radziejowej. Mimo 
że do rezerwatu nie ma swobodnego wstępu, 
to na jego granicę dotrzemy ścieżką dydaktycz-
ną („Rogasiowy szlak”) z doliny Roztoki Wielkiej 
w Rytrze. Szlak umożliwia obserwację fragmen-
tów Puszczy Karpackiej z kilkusetletnimi jodła-
mi, olbrzymimi bukami i wiekowymi jaworami 
porastającymi strome stoki i jary potoków. Ci, 
którzy wejdą na szczyt Radziejowej, będą mo-
gli skorzystać ze znajdującej się tam drewnianej 
wieży widokowej; roztaczają się z niej widoki 
zapierające dech w piersiach.

Najdogodniejsze do zwiedzania i  ściśle 
związane z legendami o Starym Sączu i św. 
Kindze są skalne pomniki przyrody w rejo-
nie Przehyby, a pośród nich „Krzesło Kingi”, 
wielki blok skalny w  kształcie olbrzymie-
go siedziska. Około kwadransa marszu od 
„Krzesła Kingi” wygodną drogą i zaraz po-
tem ścieżką oznaczoną zielonymi znakami, 
znajduje się wyjątkowo wspaniały okaz ja-
woru (klon-jawor, łac. Acer pseudoplatanus) 

z wielką dziuplą u podstawy pnia. Jest ona tak 
duża, że mieści się w niej dorosły człowiek. 
Wysokość i grubość tego drzewa oraz jego 
ogólny pokrój powiedzą nam wiele o tym, 
jak wyglądały tutejsze lasy przed 200–300 
laty, kiedy chroniony obecnie jawor kiełko-
wał w runie karpackiego lasu. 

Wszystkie wymienione obiekty są ozna-
czone w terenie i dobrze opisane w postaci 
tablic dydaktycznych. 

Popradzki Park Krajobrazowy 

Kiedy Adam hr. Stadnicki zaczął ochraniać 
pierwsze enklawy wyjątkowej Puszczy Kar-
packiej, wystarczało wyłączenie z gospodarki 
kilku hektarów wobec kilkudziesięciu tysięcy 
hektarów zalesionych gór. Ale początek XIX w. 
to czas gwałtownego rozwoju techniki i nagle 
wzrastających potrzeb surowcowych. To one 
przyniosły wylesienia i zmianę krajobrazu. Oko-
ło 1919 r. powstał pierwszy na terenie Beskidu 
Sądeckiego państwowy rezerwat leśny – „Las 
lipowy Obrożyska” (zob. s. XXX) – jako odpo-
wiedź na bezlitosną eksploatację reliktowego 
drzewostanu lipowego. Co bardziej przenikliwi 
przyrodnicy i działacze społeczni widzieli po-
trzebę systemowej ochrony przyrody i dzięki 
ich staraniom w 1932 r. utworzono pierwszy 
międzynarodowy przygraniczny park naro-
dowy złożony z polskiego Parku Narodowego 
w Pieninach i Słowackiego Rezerwatu Przyrod-
niczego w Pieninach. W 1981 r. zaczął istnieć 
prawnie Gorczański Park Narodowy, którego 
tworzenie trwało blisko 10 lat i zakończyło się 
poważnym kompromisem. 

W tych warunkach i na fali interesującej 
idei tworzenia parków krajobrazowych, formy 
znacznie łagodniejszej dla gospodarki i nowych 
inwestycji, staraniem ówczesnego konserwa-
tora przyrody Antoniego Szewczyka, w roku 
1987 powstał Popradzki Park Krajobrazowy. Był 
to jeden z pierwszych parków krajobrazowych 

w Karpatach i jeden z największych w Polsce. 
Jego powierzchnia wynosi obecnie 54 tys. ha (a 
łącznie z otuliną ok. 79 tys. ha) i obejmuje cały 
obszar Beskidu Sądeckiego wraz z dolinami 
głównych rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy 
Nawojowskiej oraz Pasmo Kraczonika, grupę 
górską zaliczaną do Gór Czerchowskich. Obra-
zowo określając rozmiary PPK, można zapew-
nić, że zmieściłby na swej powierzchni wszystkie 
sąsiednie parki narodowe razem wzięte. 

Od początku istnienia Parku jego zarząd 
i biura mieściły się w Starym Sączu w zabytko-
wym budynku przy ulicy Daszyńskiego 3. Ad-
res ten znany jest wielu uczniom, studentom, 
naukowcom i turystom jako miejsce, gdzie zna-
leźć można najwięcej informacji i wydawnictw 
na temat okolicznej przyrody. 

Natura 2000

Od 1992 r  Na terenie Unii Europejskiej jest 
tworzona sieć Natura 2000. W jej skład wcho-
dzą specjalne obszary ochrony siedlisk (zwa-
ne potocznie obszarami siedliskowymi) 
i specjalne obszary ochrony ptaków (zwane 
obszarami ptasimi). Ważnymi elementami 
sieci są także korytarze ekologiczne łączą-
ce poszczególne obszary i  konieczne dla 
utrzymania spójności ekologicznej Europy. 

To, że na danym obszarze znajdują się ob-
szary chronione siecią Natura 2000, wska-
zuje, że jego walory przyrodnicze uznano za 
istotne w skali całej Unii Europejskiej. Sieć 
pozwala na wprowadzanie mechanizmów 
finansowych o charakterze rekompensaty dla 
ludności, którą dotykają ograniczenia płyną-
ce z realizacji ochrony przyrody, lub wspiera-
nia działań pozostających w zgodzie z celami 
ochrony przyrody. 

Okolice Starego Sącza i Beskid Sądec-
ki wchodzą w skład sieci Natura 2000 pod 
nazwą Ostoja Popradzka PLH120019 jako 
obszar siedliskowy. Oznacza to, że pod spe-
cjalną ochroną znajdują się tu wybrane zgod-
nie z kryteriami UE siedliska leśne i nieleśne 
oraz gatunki z list Natura 2000. W sąsiedz-
twie Starego Sącza ustanowiono także inne 
obszary Natura 2000, są to m.in. obszary sie-
dliskowe: Małe Pieniny PLH120025, Pieniny 
PLH120013, Torfowiska Orawsko-Nowotar-
skie PLH120016, Ostoja Magurska PLH180001 
oraz obszar ptasi Gorce PLB120001 (Pieniny 
i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie są także 
obszarami ptasimi).

Wiele aktualnych informacji na temat sieci 
Natura 2000 znajdziesz na stronach: http://na-
tura2000.mos.gov.pl/natura2000 oraz http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000. 

W karpackim lesie, fot. K. Bańkowski
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Historia   Informacje historyczne

Pradzieje Kotliny Sądeckiej

Pierwsze znaleziska świadczące o pobycie ludzi na terenie Sądecczyzny i ciążących ku niej 
ziem datowane są na paleolit. To najstarszy naukowo potwierdzony etap rozwoju kultury ludz-
kiej i najdłuższy okres w pradziejach. Nie dziwi, że także najmniej poznany. Okres ten na te-
renie Europy podzielono na: paleolit dolny 
(1,2 mln – 300 tys. lat temu), paleolit środ-
kowy (300 tys. – ok. 40 tys. lat temu), pale-
olit górny (40 tys. – 14 tys. lat p.n.e.), paleolit 
późny (14 tys. – 8 tys. lat p.n.e.). 

Warto uzmysłowić sobie, że w pale-
olicie omawiane tereny nie przypomina-
ły współczesnej Sądecczyzny: wędrowały 
tędy mamuty (w 1968 r. znaleziono ich kości 
na terenie cegielni w Bielowicach), później pojawili się 
myśliwi polujący na renifery (Żegiestów, Milik) i sporo 
innych grup ludzkich, o których nie wiemy zbyt wiele.

W VI tysiącleciu p.n.e. Kotlina Sądecka, jako do-
godny szlak przejściowy z Karpat na niż Polski, stała 
się terenem osadniczym dla nowych grup ludności. 
Dotarły tu plemiona, które przybyły najprawdopodobniej zza Karpat i przyniosły nieznane 
dotąd sposoby gospodarowania bazujące na hodowli zwierząt i uprawie roślin. Ślady tych 
plemion odnaleziono na Winnej Górze nad Popradem w pobliżu Starego Sącza. 

Około II tysiąclecia p.n.e. na Sądecczyznę dotarła kultura Otomani. Prawdopodobnie miała 
ona swe korzenie na terenach egejskich i wyróżniała się wysokim stopniem rozwoju społeczno-
gospodarczego. Charakterystycznym rysem kultury Otomani były kompleksy osadnicze z cen-

tralnie położonymi grodami. To 
na tego rodzaju osadę natrafiono 
w Maszkowicach k. Starego Sącza. 

Na tereny Sądecczyzny przy-
bywały kolejno kultury: pilińska, 
Gáva i kyjatycka z terenów dzi-

siejszej Słowacji i Węgier. Pewną stabilność wykazywała jednak dopiero ludność reprezen-
tująca kulturę łużycką i to jej pozostałości odnaleziono na szeregu stanowisk (w Starym 
Sączu, Podegrodziu, Naszacowicach, Maszkowicach i Zabrzeży) w dolinie Dunajca. Ilość 
znalezisk była znaczna i  zasługiwała w pełni na określenie mianem archeologicznego 
„skarbu przedmiotów brązowych”, datowanego na ok. 700–400 p.n.e.

W okresie przedrzymskim (ok. 200 r. p.n.e.) w Kotlinie Sądeckiej pojawiły się celtyckie ple-
miona Kotynów. Ludy celtyckie wędrowały z górzystych terenów dzisiejszej Słowacji, położo-
nych nad górnymi odcinkami Wagu i Hronu (Niskie Tatry). Celtowie niekoniecznie wypierali 

zastaną ludność siłą, ale raczej infiltrowali in-
teresujące ich tereny ze względu na handel 
bursztynem (szlak bursztynowy) oraz ofero-
wanie swoich wysoko rozwiniętych technolo-
gii: ceramicznej i metalurgicznej. Prowadzenie 
handlu poświadczają znaleziska monet cel-
tyckich pochodzących najprawdopodobniej 
z lokalnych mennic. Celtom też 
zawdzięczamy nazwy 
w rodzaju „Pieniny” czy 
„Dunajec”. 

W tzw. okre-
sie rzymskim (ok. 
I w. n.e.) nastąpiło 
znaczne nasilenie 
kolonizacji terenów 
górskich i przemian 
osadnictwa Kotliny 
Sądeckiej. Na terenie Go-
stwicy znaleziono monety rzymskie dato-
wane na 300–500 n.e., a pośród nich złotą 
monetę upamiętniającą Tacyta. Załamanie się 
Cesarstwa Rzymskiego pod naporem tzw. ple-
mion barbarzyńskich poskutkowało w Kotli-
nie Sądeckiej i na terenach do niej przyległych 
w 2. poł. V stulecia zastojem osadniczym, 
po którym nastąpił okres wędrówki ludów. 

Czas Słowian 

Słowianie przybyli na tereny Polski z obsza-
rów położonych nad górnym i środkowym 
Dnieprem (dzisiejsza Ukraina). Wędrówka 
plemion słowiańskich rozpoczęła się ok. 
V w. n.e. Migrowały one na południe i za-
chód. Jedne z najstarszych odkryć związa-
nych z wędrówką Słowian poczyniono na 
brzegach Sanu oraz w  Kotlinie Sądeckiej. 
Najstarsze udokumentowane znaleziska z te-
renów Sądecczyzny pochodzą z Podegrodzia 
i są datowane na VI–VII w., ale w okresie do 
końca X w. powstało także grodzisko w Na-
szacowicach. Grodzisko to musiało mieć 

spore znaczenie, gdyż istniało i  rozwijało 
się w następnych stuleciach, a ok. X–XI w. 
było ważnym ośrodkiem władzy oraz cen-
trum handlowym i gospodarczym. Kres jego 
świetności położył prawdopodobnie wielki 
pożar. Ludność z grodziska w Naszacowi-
cach przeniosła się zapewne do Podegro-

dzia. Potwierdzeniem tego 
przypuszczenia są od-

kryte w Podegrodziu 
ślady dwóch gro-
dzisk – Zamczy-
ska (XI w.) i Grobli 
(XII – XIII  w.). Ar-

cheolodzy odnaleźli 
tam wiele dowodów 

na handlowy charak-
ter osad i  istnienie prze-

chodzącego przez nie szlaku 
o charakterze ponadregionalnym. 

Wędrówki Sącza

Co zatem z grodziskiem na miejscu dzisiej-
szego Starego Sącza, które tak mocno wro-
sło w miejscową legendę, że trudno oddzielić 
prawdę od zmyślenia? Już sama nazwa „Stary 
Sącz” ukierunkowuje myśli badaczy i wydaje 
się w oczywisty sposób wskazywać, że pra-
początki Sącza wiążą się z miejscem, gdzie 
dziś leży Stary Sącz. Nie brak jednak wąt-
pliwości co do takiego stanu rzeczy i wska-
zań, że to Naszacowice były najstarszym 
Sączem! Nie musimy rozsądzać tego sporu, 
gdyż obozy rzeczników Starego Sącza i zwo-
lenników Naszacowic da się pogodzić wi-
zją Henryka Barycza zawartą w jego tekście 
z 1958 r., zatytułowanym Stary Sącz poprzez 
stulecia (Małopolskie Studia Historyczne): 
„[…] niektórzy archeolodzy polscy wysuwa-
ją gród naszacowicki na miejsce czołowe 
w systemie obronnym Sądecczyzny i w nim 
umieszczają jej główny ośrodek militarny 

ludzie, jacy ludzie? Pnioki, krzoki, PToki!
Sądeczanie określają siebie jako pnioki, ci, co przyszli albo są tu zaledwie w drugim 
pokoleniu, to krzoki, a wszyscy inni to ptoki. W świetle badań naukowych 
i historii kolejnych fal osadnictwa wszyscy wyglądamy na ptoki…
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i administracyjno-polityczny w w. IX –XII […] 
tymczasem »kasztelana sądeckiego« spotyka-
my… już od r. 1224, gdy źródła pisane stają 
się nieco obfitsze, zaś wzmianka o Naszaco-
wicach pochodzi dopiero z r. 1280 i dotyczy 
tylko wsi, częściowo rycerskiej, częściowo 
należącej do sądeckiego klasztoru. Ale ist-
nienie silnego grodu w Naszacowicach nie 
przesądza ani czasu powstania, ani roli grodu 
sądeckiego. Oba grody mogły przez dłuższy 
czas istnieć równocześnie, spełniając odręb-
ne funkcje”. Zdanie profesora Barycza podwa-
ża konsekwentnie autor świetnej książki pt. 
Wędrówki Sącza (1974) i zarazem zwolennik 
koncepcji Sącza naszacowickiego lub może 
podegrodzkiego, dr Andrzej Żaki, a z kolei 
jego opinie kwestionuje niezmordowany orę-
downik tezy o Sączu starosądeckim, słynny 
starosądeczanin Wiktor Bazielich. 

Oglądając mapę okolic Starego Sącza, znaj-
dujemy kilka czerwonych gwiazdek ozna-
czających dawne grodziska: w Podegrodziu, 
w  okolicy Naszacowic (ale znacznie bli-
żej Dunajca niż wsi) i na Winnej Górze nad 

Popradem. Brak takiej gwiazdki w najlepiej 
ufortyfikowanym przez samą naturę miejscu: 
w widłach dwóch rwących rzek, ale ponad ich 
powodziowym zasięgiem, miejscu leżącym na 
przecięciu dwóch starych jak Karpaty szlaków 
wędrówek (przy czym droga wzdłuż Popradu 
na Węgry jest znacznie krótsza i wygodniej-
sza niż ta wiodąca przez Pieniny i Tatry), do-
brze zaopatrzonym w wodę poprzez zasoby 
własne i potok Moszczeniczankę – wydaje się 
raczej zaniedbaniem archeologów niż rzetel-
nym wynikiem badań i dociekań. 

W tym opisanym powyżej miejscu, w opar-
ciu o istniejącą i najwidoczniej dobrze pro-
sperującą gospodarczo kasztelanię, ok. 
1273 r. lokowano miasto Sącz. To także na 
tym wyjątkowym terenie, w roku 1279 ufun-
dowała księżna Kinga klasztor Panien Kla-
rysek, którego powstanie zmieniło miasto 
i jego okolice w jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych i szanowanych regionów Pol-
ski. Gdziekolwiek byłyby jego pierwociny, to 
„wędrując” po Kotlinie Sądeckiej, znalazł się 
Sącz w odpowiednim miejscu. 

Rozwój miasta 
za czasów księżnej Kingi

Mimo że nie znamy dokładnej daty loko-
wania Sącza i  jedynie domyślamy się, że 
nastąpiło to ok. roku 1257, to najprawdopo-
dobniej przed lokowaniem miasta istniało na 

Sądecczyźnie kilka ośrodków gospodarczych 
w postaci grodów kasztelańskich na Winnej 
Górze, Podegrodziu i być może w rejonie dzi-
siejszego Starego Sącza. Darowizna, jakiej na 
rzecz swej żony dokonał Bolesław Wstydliwy 
w roku 1257, stała się faktycznym początkiem 
nowych czasów dla Sądecczyzny i znacznie 
przyspieszyła jej rozwój. Grodziska i wsie były 

Rynek w Starym Sączu, fot. R. Niejadlik

Św. kinGa (1234–1292) – kalendarium życia księżniczki, władczyni i ŚwięTej
Postać Kingi (powszechnie przyjęło się użycie tej formy, pochodzącej od właściwego imienia: Kunegunda), córki króla węgierskiego Beli IV z rodu 
Arpadów i Marii (córki cesarza bizantyjskiego), żony księcia polskiego Bolesława V Wstydliwego, pod koniec życia mniszki, po śmierci uznanej za 
świętą, owiana jest taką ilością legend i fantastycznych relacji, że trudno jest przez ich gęstniejącą z roku na rok zasłonę dostrzec prawdziwe, acz 
niezwykłe życie nieprzeciętnej kobiety. 
1234 – Kunegunda przychodzi na świat w Ostrzyhomiu nad Dunajem, jako córka króla Węgier
1239 – dochodzi do spotkania 5-letniej Kingi z 12-letnim Bolesławem i jego matką, Grzymisławą, na zamku w Wojniczu i do zaręczyn przyszłych 
małżonków
1241 – pierwszy najazd Tatarów pustoszy Węgry oraz południową część Polski. Polskie rycerstwo ponosi klęskę w bitwie z Tatarami pod 
Chmielnikiem. W bitwie nad rzeką Sajó ginie książę halicki Koloman, brat króla Beli IV (ojca Kingi) i mąż Salomei, siostry Bolesława Wstydliwego
1243 – książę sandomierski Bolesław, zwany później Wstydliwym, zostaje również księciem krakowskim
1246 – 12-letnia Kinga poślubia Bolesława Wstydliwego w Krakowie oraz zostaje księżną krakowską 
i sandomierską. Następują lata pobytu w Nowym Korczynie nad Nidą, gdzie dwór przeniósł się ze 
względu na zniszczenia wojenne, jakich doznał Kraków i okolice. Kinga poznaje nowe i – jak na 
ówczesne czasy – rewolucyjne nauki św. Franciszka z Asyżu oraz regułę zakonną franciszkanów 
i klarysek. Księżna wielokrotne odwiedza swoich rodziców na Węgrzech, przejeżdżając przez Stary Sącz 
1248 – następuje odkrycie pokładów soli kamiennej w Bochni koło Krakowa, w czym – wg legendy 
– istotny udział miała sama Kinga
1257 – Kinga otrzymuje od męża na wieczyste posiadanie ziemię sądecką jako zadośćuczynienie 
za posag, który Bolesław Wstydliwy wykorzystał dla ratowania zniszczonej wojną z Tatarami Polski 
1279 – umiera Bolesław Wstydliwy, Kinga w wieku 45 lat zostaje wdową, opuszcza Kraków 
i przenosi się do Starego Sącza; Kinga funduje klasztor Klarysek w Starym Sączu i mimo trudności, 
jakie napotyka ze strony Leszka Czarnego, który objął tron krakowski po Bolesławie Wstydliwym, 
doprowadza do jego budowy i samostanowienia
1281 – Kinga wstępuje do zakonu i zamieszkuje w klasztorze.
1284 – konflikt pomiędzy Kingą a Leszkiem Czarnym kończy się ugodą
1289 – w wieku 55 lat Kinga przyjmuje śluby zakonne i przekazuje swą władzę nad Sądecczyzną 
i wszystkie przynależne tytuły żonie Leszka Czarnego, Gryfinie, która po owdowieniu (1288) również 
mieszka w klasztorze w Starym Sączu. Kinga prowadzi sprawy klasztoru i przeżywa kolejny najazd 
tatarski, chroniąc się przed nim w Pieninach wraz z siostrami zakonnymi i mieszkańcami Starego Sącza. Jako siostra zakonna Kinga staje się po raz 
drugi najważniejszą osobą na Sądecczyźnie, tym razem nie ze względów formalnych, ale za sprawą swego charakteru, umiejętności i zapobiegliwości
1292 – w wieku 58 lat Kinga umiera w klasztorze klarysek w Starym Sączu i tam zostaje pochowana
1690 – Kinga zostaje beatyfikowana przez papieża Aleksandra VIII dzięki swym zasługom i wstawiennictwu popularnego w Rzymie Jana III Sobieskiego. 
Na fundusz kanonizacyjny w Rzymie klaryski starosądeckie składają olbrzymią sumę 250 tys. złotych polskich
1999 – po 309 latach od beatyfikacji Kinga zostaje kanonizowana przez Jana Pawła II podczas wizyty papieża w Starym Sączu i wielkiej uroczystości 
na starosądeckich błoniach pod klasztorem Klarysek. W Starym Sączu mówi się, że długi proces kanonizacyjny i kilka przeszkód na jego drodze miały 
sprawić, że wyniesienia na ołtarze dokona papież pochodzący z Polski. My dodamy tylko, że to papież pochodzący z Małopolski.

Św. Kinga, rys. RS
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niszczone lub cierpiały od kolejnych najaz-
dów Tatarów w latach 1241, 1259, 1287 i po-
trzebowały jednolitego zarządzania i mądrej 
strategii rozwoju. Po objęciu we władanie zie-
mi sądeckiej, księżna Kinga rozpoczęła od-
budowę i gospodarowanie od odtworzenia 
głównego klucza majątku w Podegrodziu. 
Pierwszy znany dokument potwierdzający 
to działanie nosi datę 1268 i dotyczy nada-
nia pewnych przywilejów gospodarczych. 
Klucz majątku nie oznacza wcale siedziby 
kasztelanii – ta najprawdopodobniej, wobec 

spalenia przez Tatarów grodu na 
Winnej Górze i zniszczenia Po-
degrodzia, znajdowała się w Są-
czu. W roku 1278 dzięki staraniom 
św. Kingi Sącz zwolniono od ceł, 
co – przy jego położeniu – dało 
silny impuls do rozwoju miasta. 
Księżna Kinga przejęła na mocy 
darowizny zwierzchność nad Są-
decczyzną i rola kasztelanów i in-
nych przywódców gospodarczych 
i politycznych znacznie zmala-
ła. W naturalny sposób Sącz stał 
się za czasów św. Kingi miastem 
tranzytowym i głównym ośrod-
kiem handlu na szlaku z połu-
dnia na północ.

Oprócz gospodarczego Sącz – 
jeden z najdalej wysuniętych na 
południe grodów Polski – miał też 
spore znaczenie militarne. Ważne 
jest też to, że opisywany okres to 
czas silnych związków Polski i Wę-
gier. Ufundowanie i budowa w roku 
1280 klasztoru sióstr Klarysek, 
opartego na regule św. Francisz-
ka i Klary, sprawiło, że Stary Sącz 
zyskał atut o charakterze religijnym 
i kulturalnym. Był też klasztor, już 
za życia św. Kingi, pewnego rodza-
ju azylem dla królewskich wdów. 

Stawał się również powoli ośrodkiem sztuki. 
Odkrycie pokładów soli kamiennej w Bochni 
i Wieliczce, które przypisuje się staraniom św. 
Kingi, dały późniejszy efekt w postaci przywi-
leju w handlu solą, jaki otrzymał Stary Sącz. 

Zorganizowanie silnego ośrodka władzy, 
stworzenie centrum religijnego będącego też 
ośrodkiem kultury i sztuki oraz ochrona roz-
woju handlu i tranzytu są głównie zasługą św. 
Kingi. Wiele z poczynań księżnej oddziaływało 
na Sądecczyznę także po jej śmierci, a wpływ 
niektórych jest odczuwalny do dzisiaj.

Najsłynniejsze spotkanie 
w Starym Sączu

„Jan Sobieski, pełen uniesienia i triumfu po 
wiktorii wiedeńskiej, a też krewkości, gorą-
cości krwi i  tęsknoty 
do umiłowa-
nej mał-
żonki, 

przez Węgry przybył do Sącza 
dnia 15 grudnia 1683 roku, gdzie 
czekała go w trzepocie serca naj-
milejsza Marysieńka… U  grobu 
księżnej zanieśli modły i zawie-
sili wota z łupów tureckich. Bawił 
tu pięć dni wśród wielkiego zjaz-
du rycerstwa” – tak o spotkaniu 
królewskiej pary pisał Jan Wiktor. 
Wizyta króla była okazją do wielu spotkań 
i przekazywania najważniejszych, a często 
bardzo delikatnych spraw: „król zapewnił 
ksienię Eleonorę Zielińską, że dołoży wszel-
kich starań w Rzymie, aby szczęśliwie zała-
twić sprawę beatyfikacji fundatorki klasztoru, 

dla której żywił szczególniejszą adorację, 
jako patronki i opiekunki narodu polskiego”. 
Stary Sącz był przez te kilka dni bodaj naj-
ważniejszym po Wiedniu miastem Europy. 

Na pamiątkę spotkania, które tak rozgrze-
wało wyobraźnię, że gorączka ta nie ominę-
ła nawet słynnego Boya, który najwyraźniej 
nie czuł sympatii dla królowej Marii Kazi-

miery (nie wiadomo, dlaczego nazywał 
ją Marysieńką, mężowskim przezwa-

niem, wykazując tym zbytnią poufa-
łość), kilku miejscom nadano nowe 

miana. Do najbardziej znanych na-
leży przystanek o nazwie Poczekaj 

i zabytkowy dom przy wejściu do 
klasztoru, gdzie przed grudnio-

wym ziąbem schronili się kró-
lewscy małżonkowie… może 
przy filiżance kawy, nowince 
z sułtańskich namiotów roz-
bitych pod Wiedniem? In-
teresujące jest, że legendę 

o oczekiwaniu Marysieńki na Jana III Sobie-
skiego w miejscu dzisiejszego przystanku 
Poczekaj niektórzy chcą zdementować po-
przez wykazanie, że kiedyś stały tam dwie 
karczmy. Czyż wg nich królowa Maria Ka-
zimiera miałaby stać i czekać przy drodze? 

sTarosądecka boGurodzica 
Jak chce legenda, o której prawdziwość zaciekle spierają się historycy i miłośnicy Starego 
Sącza, w klasztorze Klarysek stworzono lub najwcześniej wykonywano niezwykłą pieśń: 
Bogurodzicę. Ta, najdawniejsza z zachowanych, polska pieśń religijna, uznawana za 
pierwszy hymn narodowy, podrywała do heroicznych czynów polskich rycerzy. Według 
Jana Długosza Bogurodzicę śpiewano w 1410 r. pod Grunwaldem jako carmen patrium 
(„pieśń ojczysta”). To arcydzieło jest do dzisiaj wielką zagadką naszej kultury i prowokuje 
do spekulacji na temat jego powstania, a także do artystycznych przetworzeń. 
Bogurodzica jest rodzajem śpiewanej modlitwy błagalnej do Matki Boskiej o pomoc 
i do Chrystusa, aby przez wzgląd na Jana Chrzciciela dał ludziom zbawienie. Jej tekst 
uznaje się za mistrzowski wiersz o cechach poezji melicznej (ściśle powiązanej 
z  muzyką). W  warstwie muzycznej Bogurodzica nawiązuje do hymnu greckiego 
przyjętego w liturgii wschodniej. Powstanie Bogurodzicy datuje się na okres między 
XI a XIV stuleciem, przy czym najwięcej badaczy wskazuje na wiek XIII. 

Biorąc po uwagę muzyczne źródła Bogurodzicy, jej liturgiczny charakter i okres, 
w  jakim powstała, można zadać sobie pytanie, czy przypadkiem to nie klasztor 
Klarysek księżnej Kunegundy w  trudnych czasach najazdów tatarskich stał się 
świadkiem narodzin tego wspaniałego dzieła? 

Śpiewający starosądeczanie przed klasztorem , fot. B. Kiwak

Sobieski i Marysieńka, rys. J. Podgórski

jak To z odkryciami hisTorycznymi bywało
Stary Sącz ma wielu zasłużonych badaczy i sympatyków, którzy nawet skrzyknęli się 
pod szyldem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i prowadzą bardzo interesującą 
działalność, ale… W styczniu 1936 r. niejaki Roman Szkaradek, podczas desperackiego 
aktu rozgrzebywania magistrackiego śmietnika na 20-stopniowym mrozie, znalazł 
tam księgę wójtowską i ławniczą z lat 1598–1623 i wiele ważnych dokumentów 
z XVIII i początku XIX w.! Burmistrz podobno skarcił znalazcę słowami: „nie wypada 
szukać w śmieciach”… Niestety, zakończenie tej historii jest jeszcze smutniejsze 
(a może nawet groteskowe?). Otóż odnalezione na śmietniku cenne dokumenty, które 
niezrównany znawca dziejów miasta prof. Henryk Barycz określa jako „podstawowe 
archiwum urzędowe miasta”, niefrasobliwy burmistrz wypożyczył wkrótce komuś bez 
stosownego rewersu. Zostały podobno wywiezione do Katowic i tam bezpowrotnie 
przepadły. Dobrą puentą tej i wielu innych podobnych historii jest dwuwiersz: „Źli 
Szwedzi, Moskwa, gorsi zaś Sasi, / Nad tych, zaprawdę, najgorsi nasi”.
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Za Galicji

Sądecczyzna i ziemie nowotarskie na dwa lata 
przed I rozbiorem Polski znalazły się pod ob-
cymi rządami. Po opanowania Spiszu Węgrzy 
działający w ramach cesarstwa austriackiego 
postanowili powiększyć swoje terytorium. Pod 
pretekstem bliżej niesprecyzowanych badań na-
ukowych, które udowadniały przynależność zie-
mi sądeckiej i nowotarskiej do Węgier (!), oraz 
ochrony monarchii habsburskiej przed epide-
mią dżumy przesunęli granicę i orły cesarskie 
pojawiły się na linii Beskidów. Przesunięcie 
kordonu sanitarnego nastąpiło z rozkazu Marii 
Teresy podpisanego 19 lipca 1770 r., a już 24 lip-
ca tego samego roku spisano uniwersał o włą-
czeniu Sądecczyzny do Węgier. Administrację 
nowej prowincji Węgier powierzono Józefowi 
Törökowi, który urzędował w Starym Sączu. 

Węgierska okupacja miasta nie trwała długo. 
Traktat rozbiorowy z sierpnia 1772 r. przyznał 
Austrii południowe terytoria Polski, z których 
utworzono prowincję nazwaną Galicją. Włą-
czenie okupowanej przez Węgry Sądecczy-
zny do austriackiej prowincji Galicja nastąpiło 
w styczniu 1773 r. i był to dla Starego Sącza po-
czątek trwającego blisko 150 lat zaboru au-
striackiego. Nowe rządy wprowadziły własny 
podział terytorialny, przepisy i administrację 
sprawowaną w dużym stopniu przez urzędni-
ków czeskich i niemieckich. Do szkół i urzędów 
wprowadzono język niemiecki. Nade wszyst-
ko uciążliwe były liczne i wysokie podatki oraz 
obowiązkowa służba wojskowa. Początkowo 
służba ta była dożywotnia i dopiero w roku 1804 
zmieniono ją na czasową, ale i tak trwała od 
10 do 14 lat. Do wojska wcielano głównie bie-
dotę i niemajętnych synów mieszczan. Funk-
cjonował system wykupywania z armii oparty 
o korupcję i uznanie urzędników. Wcieleniem 
do wojska karano także wszelkie próby buntu 
i spiskowania przeciw władzy. Starosądeczanie 

bronili młodzież przed poborem (wcielenie do 
armii okupacyjnej nazywano „pójściem do je-
grów”) na wszelkie możliwe sposoby, nawet 
pomagając w ucieczce z Galicji. 

Za czasów zaboru austriackiego Stary Sącz 
nękały pożary i powodzie, a liczne bariery cel-
ne i wysokie podatki doprowadziły miasto do 
skraju bankructwa. Odbijało się to też na de-
mografii i wiele lat cechował ujemny przyrost 
naturalny. Liczba ludności miasta oscylowała 
wokół 3000 osób i tylko raz, w 1844 r., dosię-
gała wg ówczesnych szacunków 3816 osób. 
Na obniżenie stanu ludności miała też wpływ 
epidemia cholery i okresy głodu.

W latach 1781–84 przeprowadzono akcję 
kolonizacyjną i w mieście osadzono siedem 
niemieckich rodzin rzemieślniczych. Próbo-
wano także osadzania ludności chłopskiej 
i  sprowadzono rolników do gminy Podma-
jerz (ta dzisiejsza dzielnica Starego Sącza 
nazywana była przez okupantów Neudörfel), 
ale działania te trudno uznać za uwieńczone 
sukcesem. Życie miasteczka toczyło się powo-
li i brakowało w nim większych atrakcji. Nic 
też dziwnego, że w okresie galicyjskim miało 
miejsce silne dążenie do emigracji z miasta 
i wielu starosądeczan pojawiło się w Krako-
wie, Warszawie i Lwowie. 

Nowe porządki dotknęły także klasztoru 
Klarysek: 11 lutego 1782 r. został ogłoszony 
akt kasacyjny, który zastał w konwencie 57 
zakonnic i 6 nowicjuszek. Majątek klaszto-
ru przejął Fundusz Religijny, co sprowadzi-
ło się w praktyce do rabunku i wywiezienia 
z  klasztoru wszystkich kosztowności, re-
likwii św. Kingi oraz starodruków i prawie 
całego archiwum. Relikwie obdarte z cen-
nych ozdób i oprawy zwrócono po dwóch 
latach, ale archiwum i starodruki przepadły 
bezpowrotnie. Zakonnice otrzymały niewy-
sokie pensje i pozwolono zostać im do śmier-
ci w murach klasztoru. Władze okupacyjne 
nie bardzo wiedziały, co zrobić z olbrzymim 

budynkiem. Po licznych staraniach i zabie-
gach władz kościelnych udało się uzyskać 
przywrócenie zakonu edyktem cesarza Fran-
ciszka I z 5 marca 1811 r. Klasztor mógł zno-
wu funkcjonować pod warunkiem założenia 
i prowadzenia szkoły przez zakonnice. Dru-
gi ze starosądeckich klasztorów – męski 
klasztor franciszkański – został przez wła-
dze austriackie bezpowrotnie zlikwidowany 
na mocy postanowienia cesarza Franciszka 
I z 19 października 1814 r. Likwidację zakoń-
czono jesienią 1815 r.

Na początku XIX w. „ziemie górskie”, bo-
gate w zasoby naturalne i piękne krajobrazy, 
zaczęły przyciągać badaczy przyrody i kul-
tury oraz pierwszych turystów. Warto wspo-
mnieć, że wyprawiali się tu tacy uczeni jak 
Wincenty Pol, Ludwik Zejszner, Żegota Pau-
li czy Józef Łepkowski. Nie brak było i miej-
scowych pasjonatów oraz badaczy oddanych 
sprawom Sącza. 

Pomimo kordonów wojskowych i barier 
administracyjnych Stary Sącz nie dał się nigdy 
całkowicie odciąć od reszty Polski i był areną 
buntów i działalności wywrotowej nazywa-
nej w historii „spiskami galicyjskimi”. Jednym 
z najbardziej znanych jest powstanie 
chochołowskie (1846), którego orga-
nizatorami i przywódcami byli dwaj 
starosądeccy księża – Leopold Kmie-
towicz i Michał Głowacki, pełniący 
obowiązki wikarych w Chochołowie 
i Poroninie. Także ruch wolnościowy, 
który w 1848 r. ogarnął całą Europę, 
nie ominął Starego Sącza: powsta-
ła tam filia nowosądeckiego Komite-
tu Narodowego, a wkrótce filia Rady 
Narodowej obwodu sądeckiego. Nad-
ciągała Wiosna Ludów. Stary Sącz 
wchodził w okres autonomii, a jed-
nym z  przełomowych momentów 
były wybory do Sejmu Krajowego 
przeprowadzone w 1861 r. 

Starosądeckie kolorowe 
jarmarki 

W czasach przed epoką sklepów i centrów 
handlowych jarmarki spełniały ich rolę, łą-
cząc funkcje czysto handlowe z kulturowy-
mi. Królewskie przywileje organizowania 
jarmarków nadane Staremu Sączowi przez 
Zygmunta Starego w 1528 r, a później także 
przez Augusta II i Augusta III Sasa, walnie 
przyczyniły się do rozwoju i bogacenia się 
miasta. Niezależnie od wielkich jarmarków 
miał Stary Sącz prawo organizacji cotygo-
dniowych targów spożywczych na potrze-
by miasta. Zezwolenie to obowiązywało 
aż do 1852 r. 

Niegdyś istniał cały system ustalania dat 
jarmarków dla różnych miejscowości z wy-
przedzeniem rocznym. O datach planowa-
nych targów informowały się także miasta 
przygraniczne, np. Stary Sącz i Podoliniec, ale 
także Lubowla i Kieżmark. Do Starego Sącza 
ściągali kupcy z Węgier, Moraw, Śląska, Prus 
i nawet Królestwa Polskiego. Handlowano 
końmi, bydłem i wyrobami rzemieślniczymi. 

Stanisław Chomiczewski, Rynek-czas przeszły I
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W latach 1865 i  1866 
próbowano uzyskać zgo-
dę na zwiększenie liczby 
starosądeckich jarmarków. 
Niestety, w  interesie No-
wego Sącza było mnoże-
nie trudności i dopiero po 
zadeklarowaniu wniesie-
nia sporych opłat, w 1869 r. 
Stary Sącz otrzymał od-
powiednie zezwolenie. 
Każdy jarmark ściągał do 
miasta ok. 5–6 tys. kup-
ców, co doskonale wpły-
wało na finanse miasta. 
Tak wzmocniony Stary 
Sącz starał się o  dalsze 
przywileje targowe i  jednocześnie zaczął 
utrudniać organizację jarmarków u  sąsia-
dów, np. dotyczyło to targów w Piwnicznej.

Początkowo wszystkie jarmarki odbywały 
się w rynku, na jego blisko hektarowej poła-
ci. Jednak z czasem, ze względu na rozmiary 
targów, oddzielono handel bydłem od han-
dlu końmi oraz produktami żywnościowymi 

i przemysłowymi. Ten pierwszy przeniesiono 
na oddalony od centrum miasta plac, który nie 
bardzo podobał się sprzedającym ze wzglę-
du na izolację od reszty jarmarku. Próbowa-

no przywrócić handel bydłem na 
rynku, ale w końcu zamiast tego 
urządzono wspólny plac dla han-
dlu końmi i bydłem, tzw. targowicę. 
Konie i bydło już nigdy nie wróciły 
na rynek w Starym Sączu. 

O rozmiarach starosądeckich 
targów świadczy liczba bydła 
i koni, jaką sprzedano na jarmar-
ku w 1883 r.: 200 koni, 100 świń, 
250 krów, wołów, owiec i kóz. Na 
jarmarkach handlowano także wy-
tworami rzemiosła, także miej-
scowego – sznurami konopnymi, 
butami, wyrobami z wełny owczej, 
kożuchami. Stary Sącz słynął z gar-
barstwa, kuśnierstwa, kowalstwa, 
garncarstwa, bednarstwa i wielu 

innych rzemiosł. Jak pisał Seweryn Udziela: 
„Lud tutejszy trudni się rolnictwem i hodowlą 
bydła, a nadto, jako ubocznym zajęciem, zajmu-
je się rybołówstwem nad rzekami, sadownic-
twem i pszczelnictwem. Handel ogranicza się 

sprzedawaniem wypasionych wołów i owiec, 
oraz produktów rolnych. Po wsiach trudnią 
się tkactwem, kowalstwem; są także czasa-
mi stolarze i kołodzieje, a każdy chłop prawie 
jest dobrym cieślą”.

Jarmarki zaczęły podupadać w okresie 
I wojny światowej. Opanowali je wtedy wę-
drowni kramarze, jeżdżący od jarmarku do 
jarmarku, nawet na Spisz. Sprzedawali za-
bawki, pieczywo, obwarzanki, kukiełki, pa-
ciorki i różańce wypiekane ze specjalnej mąki.

Za sprzedawcami bydła, koni, skór i pro-
duktów żywnościowych oraz wyrobów rze-
mieślniczych na jarmarki przybywali także 
muzykanci, malarze, kuglarze z papugą na ra-
mieniu i kataryniarze oraz wszelkiego rodzaju 
ciekawskie typy. Nie brakowało oszustów, zło-
dziei i naciągaczy, a szynki wypełniały się go-
śćmi. Jarmarki były okazją do zakosztowania 
miejskich przyjemności dla górali z pobliskich 
lesistych stoków Beskidu Sądeckiego i okolic. 
Jan Gottman tak opisywał jedną z ciekawostek 

obyczajowych: „zauważyłem, że rynek sądecki 
w dni jarmarczne nabiera jakiegoś dziwnego 
aptecznego zapachu. Dużo później dowiedzia-
łem się, w czym rzecz. Oto przyjezdni góra-
le raczyli się kroplami z apteki. Były to krople 
walerianowe na eterze, tańsze od wódki, sku-
teczniejsze w działaniu, a w aptece nigdy ich 
nie brakowało”. Jeżeli ktoś sądzi, że to dopiero 
dyskoteki przyniosły jakieś nowe i bardzo nie-
zdrowe pokusy, to widać, że się myli. 

Jeszcze na początku XXI w. były organizo-
wane targi na płycie rynku i dopiero niedawno 
stare przywileje, nadane przez trzech królów 
Polski i kilku pomniejszych „decydentów”, zniósł 
burmistrz Marian Cycoń, usuwając jarmarki 
z centrum miasta. Targowica przy ulicy Wielki 
Wygon, wiodącej nad stawy w widłach Dunajca 
i Popradu, to obecnie jedyna pozostałość daw-
nych barwnych i tłumnych jarmarków starosą-
deckich. Warto też, poszukując dawnej tradycji, 
odwiedzić niewielki targ z owocami i nabia-
łem przy rynku i ulicy Kazimierza Wielkiego.sTarosądeckie kuŚniersTwo i jeGo zasięG w euroPie

„Wiemy, że już za czasów Kazimierza Jagiellończyka kuśnierze, czyli kożusznicy 
sądeccy prowadzili handel z  Krakowem, a Wisła aż z  Gdańskiem, na południe 
z Węgrami, a na wschód szlakiem przez Biecz z Rusią. […] Jeszcze do czasów wojny 
ostatniej żyli dobrze, dorabiali się majątków i wśród mieszczan tutejszych zajmowali 
wybitne stanowisko. […] W dawniejszych czasach pod jesień kupowano barany, 
bito je, mięso solono w beczkach, a baranina z karpielami (z brukwią) była ulubioną 
i częstą potrawą kuśnierzy. Ale skóry z ubitych w domu baranów nie wystarczały do 
wyrobu kożuchów, więc skupowano je na bliższych i dalszych jarmarkach, a nawet 
sprowadzano ze stron dalekich. […] Biedniejsi kuśnierze i czeladnicy bez stałego 
miejsca pracy, którzy nie mieli funduszów na kupno skór do szycia kożuchów, 
zajmowali się dawniej korpaniem kożuchów, naprawą i  łataniem starych. Szedł 
wtedy taki kuśnierz na korpackę na wieś, wziął ze sobą torbę z obrzynkami skór, 
które tanio kupił, albo darmo dostał od majstra, wziął nożyce, nici i igły i wstępował 
do bogatszych gazdów na wsi, pytając czy nie mają kożuchów do korpania. Tam się 
odżywił przez czas roboty i dostał jeszcze parę groszy na tytoń”. 

Wybór cytatów z tekstu Seweryna Udzieli pt. Kuśnierstwo w Starym Sączu 

Współcześni rycerze na sądeckim jarmarku, fot. R. Kumor

Na jarmarku, rys. J. Podgórski
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Stary Sącz w historii 
i kulturze Polski

Trudno przecenić znaczenie Starego Sącza dla 
historii i kultury Polski w kontekście działal-
ności takich postaci jak św  Kinga i Bolesław 
Wstydliwy, ale też i osobowości ostatnich wie-
ków, w rodzaju Seweryna Udzieli czy ks. Józe-
fa Tischnera. Miał też Stary Sącz szczęście do 
artystów cieszących się renomą, jak kiedyś 
Ada Sari i Czesław Lenczowski, a dzisiaj Ola 
Maurer i Katarzyna Zielińska. Są też inicjaty-
wy najcenniejsze, te, które budują mosty po-
między tradycją i najnowszymi trendami. Do 
takich przedsięwzięć należy Starosądecki Fe-
stiwal Muzyki Dawnej (zob. s. XXX). 

Zachowanie oryginalnego średniowiecz-
nego układu architekto-
nicznego wraz z  jednym 
z najpiękniejszych zespołów 
przyrodniczo-kulturowych, 
jakim jest klasztor Klary-
sek z otaczającymi go gó-
rami, jest ważnym wkładem 
w utrzymanie ciągłości histo-
rycznej i poczucie tożsamości 
narodowej. 

Wartość kulturową Sta-
rego Sącza współtworzą też 
niezwykłe wydarzenia, takie 
jak to z 16 czerwca 1999 r., gdy 
papież Jan Paweł II na polach 
pomiędzy miastem a Popra-
dem kanonizował bł  Kingę. 
Podczas tej pamiętnej wizy-
ty papieskiej w całej Polsce 
zbudowano wiele pięknych 
ołtarzy polowych, ale tylko 
starosądecki drewniany oł-
tarz z kolumnami z brył soli 
nie został rozebrany i wpisał 
się na stałe w obraz miasta.

sTarosądeckie kalendarium wydarzeń
40 tys.–14 tys. p.n.e. (górny paleolit) – pierwsi ludzie na terenie dzisiejszej Sądecczyzny
XI–XIII w. – wczesne grodziska obronne w Podegrodziu, Naszacowicach, Biegonicach oraz gród kasztelański i osada w okolicach 
kościółka św. Rocha (ich początki datuje się na lata 1257–68) 
1257 – nadanie całej ziemi sądeckiej przez Bolesława Wstydliwego jego żonie, księżnej Kindze, jako zabezpieczenie posagu Kingi, 
który książę przeznaczył na ratowanie zniszczonych przez najazdy Tatarów ziem krakowskiej i sandomierskiej 
1257–73 – lokacja Sącza na prawie niemieckim (jej dokładna data nie jest znana, gdyż nie zachował się dokument lokacyjny)
1278 – zwolnienie od ceł w miastach Dunajca i Wisły pozwala na rozwijanie handlu kupcom ze Starego Sącza
1280 – podpisanie aktu fundacji klasztoru Klarysek w Starym Sączu (6 lipca 1280)
1288 – najazd tatarski sięgający Starego Sącza
1292 – śmierć św. Kingi
1292 – lokacja Nowego Sącza, a właściwie decyzja Wacława II, króla czeskiego o przeniesieniu miasta Sącz na teren wsi Kamienica 
w widłach Kamienicy i Dunajca, poniżej współczesnego Starego Sącza
1306 – zastosowanie nazwy „Sandecz” w stosunku do nowego miasta, które rozwija się dzięki przeniesieniu przywilejów i części 
mieszczaństwa z (Starego) Sącza. Około XV w. konsekwentnie stosuje się już nazwę „Nova Sandecz”, co wymusza nazywanie pierwszego 
Sącza mianem „Sandecz Antiqua” (Stary Sącz) 
1306 – śmierć Wacława III i powrót z wygnania Władysława Łokietka, dzięki czemu poprawia się sytuacja Starego Sącza, który 
opowiedział się za zjednoczeniem kraju pod berłem Łokietka; jednocześnie wybucha konflikt z Nowym Sączem, który poparł biskupa 
krakowskiego Jana Muskatę. Siepacze biskupa Muskaty najeżdżają Stary Sącz i dokonują bestialskich mordów, siejąc zniszczenie
1357 – wójtostwo starosądeckie w rękach klasztoru, liczne zwolnienia i ulgi dla handlu potwierdzane i powiększane w latach późniejszych 
(np. przywilej pozwalający na sprowadzanie soli z Bochni i Wieliczki i sprzedawania jej na Spiszu nadany przez Kazimierza Wielkiego)
1320 – Elżbieta Łokietkówna oczekuje w Starym Sączu na swego męża Karola Roberta
1349 – królowa Jadwiga Łokietkowa umiera, spędziwszy ostatnie lata życia w klasztorze starosądeckim, gdzie zostaje pochowana 
1683 – triumfalny wjazd króla Jana III Sobieskiego do miasta w drodze powrotnej po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem. 
W Starym Sączu oczekiwała go królowa Maria Kazimiera i tu też odbyło się wielkie zgromadzenie rycerstwa polskiego trwające kilka dni
1770 – włączenie Sądecczyzny do Węgier i okupacja węgierska
1770 – konfederacja barska i przybycie w okolice Starego Sącza marszałka Kazimierza Pułaskiego; potyczka na przedpolach miasta
1772 – wcielenie Sądecczyzny do Austrii
1782 – kasacja klasztoru klarysek i przywrócenie jego działania pod warunkiem prowadzenia szkoły (1791) 
1846 – powstanie chochołowskie i początki Wiosny Ludów na Sądecczyźnie
1861 – wybory do Sejmu Krajowego 
1892 – wielka uroczystość z okazji sześćsetnej rocznicy śmierci św. Kingi. Na uroczystości, jakie odbyły się w dniach 23–31 lipca, 
przybyło z całej Galicji ok. 40 tys. pątników i gości, pośród nich było wielu Słowaków 
1914 – wkroczenie do miasta wojsk rosyjskich (XI). Wcześniej, w wyniku ofensywy rosyjskiej, władze austriackie opuściły Stary Sącz. 
Na początku grudnia wojska rosyjskie prowadziły potyczki w okolicy miasta. Stary Sącz i sąsiednie wsie zostały poważnie zniszczone
1918 – utworzenie milicji miejskiej przez Radę Miejską Starego Sącza. Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego
1921 – wg spisu ludności Stary Sącz liczy 4770 mieszkańców
1939 – wg spisu ludności Stary Sącz liczy 6000 mieszkańców
1975 – odkrycie unikalnych starodruków muzycznych, świadczących o rozległości kontaktów kulturowych i stawiających klasztor 
Klarysek w rzędzie najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie i pierwszego takiego ośrodka na ziemiach polskich. Pierwszy 
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
1999 – kanonizacja bł. Kingi (16 czerwca) przez papieża Jana Pawła II na polach pomiędzy miastem a Popradem

Obchody 750-lecia miasta, fot. R. Kumor

muzyka dawna
Muzyka dawna jest określeniem umownym i wskazuje na bardzo rozmaite tradycje 
muzyczne składające się na europejską tradycję wykonawczą i kompozytorską do 
XVIII w., w którym wykrystalizował się styl klasyczny. Na muzykę dawną w różnym 
stopniu składała się tradycja muzyki ludowej, dworskiej i kościelnej. Obok specyficznych 
manier wykonawczych i starych instrumentów, podstawą do rekonstruowania muzyki 
dawnej są tabulatury i zapisy nutowe. W klasztorze Klarysek odkryto najdawniejsze 
zapisy dwugłosowych motetów łacińskich, które wywodzą się z Magnus Liber Organi 
szkoły Notre-Dame, wiodącego ośrodka muzycznego na przełomie XII i XIII w. Jak przy-
puszczają historycy, rękopis ów został 
sprowadzony w 2. poł. XIII stulecia 
najprawdopodobniej z Francji jako 
część wiana wniesionego do klasztoru 
przez św. Kingę, wielką miłośniczkę 
muzyki. Ale pośród zabytkowych 
starodruków znalazł się też 4-głosowy 
utwór Omnia Beneficia, który nie ma 
odpowiednika w poznanych dotąd 
rękopisach zagranicznych. Jest prawie 
pewne, że powstał w Starym Sączu 
i jest najstarszym zabytkiem polskiej 
muzyki polifonicznej. Czy może być 
coś ważniejszego w  kulturze niż 
mądra kontynuacja tradycji zapo-
czątkowanych ponad 700 lat temu? 

Omnia Beneficia, fot. B. Kiwak
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Zasłużeni, znani, sławni
Jest wiele osób, które należałoby wspomnieć 
jako zasłużone, niezwykłe, znane… i pew-
nie z wielu innych powodów. Trudno przy-
jąć klucz, wg którego można by utworzyć 
obiektywną listę wszystkich osób ważnych 
dla Starego Sącza. Siedem wieków historii 
pokazuje, że nawet kryterium, wydawałoby 

się tak oczywiste, jak pochodzenie nie by-
łoby właściwe, bo wykluczyłoby postać naj-
częściej kojarzoną ze Starym Sączem: św. 
Kingę. Z konieczności więc poniższa lista 
jest niepełna, a znajdują się na niej zarów-
no ci, co dawno odeszli, jak i  ci, których 
jeszcze dobrze pamiętamy, a nawet ci, któ-
rych być może spotkamy jutro na starosą-
deckim rynku… 

Czesław Lenczowski (1905–84)
Urodzony w Świątnikach Górnych malarz krajobrazu i portrecista studiował m.in. we Wło-
szech. W 1924 r. osiedlił się w Starym Sączu (mieszkał przy ul. Morawskiego), gdzie tworzył 
aż do śmierci. W czasie II wojny światowej był więziony w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych Auschwitz-Birkenau i Flossenbürg. Dorobek twórczy Lenczowskiego jest trudny do 
oszacowania i obejmuje ponad 5000 obrazów. Malował także na zamówienie dla kościo-
łów (droga krzyżowa w kościele św. Elżbiety w Starym Sączu) i zajmował się scenografią 
dla Teatru Robotniczego w Nowym Sączu. Wiele prac Lenczowskiego znajduje się w ko-
lekcjach prywatnych, niewielka liczba jest dostępna w Muzeum Regionalnym w Starym 
Sączu i w domu, w którym mieszkał artysta. Realistyczne krajobrazy Starego Sącza i oko-
lic są dobrym przewodnikiem po dawnej Sądecczyźnie. Lenczowskiemu udawała się trud-
na sztuka połączenia realistycznego malarstwa pejzażowego z trudnym do zdefiniowania 
indywidualizmem; jego obrazy rozpoznaje się od pierwszego spojrzenia! 

Ola Maurer
Znana piosenkarka, pieśniarka, artystka kabaretowa pochodzi ze Starego Sącza. Jako na-
stolatka śpiewała w kwartecie wokalnym i zespole pieśni i tańca „Lachy”. W czasie stu-
diów na UJ (romanistyka) została laureatką XIII Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie 
i śpiewała w zespole Variété prowadzonym przez Krzysztofa Maternę i Marka Pacułę. Do 
Piwnicy pod Baranami została zaproszona przez samego Zygmunta Koniecznego. Koniecz-
ny, oczarowany erudycją i kulturą Oli Maurer chodził ponoć po Krakowie i sławił miesz-
kańców Starego Sącza z wielkim przejęciem. Przez kilka lat intensywnie współpracowała 
z telewizją i występowała w wielu programach, zarejestrowała także trzy własne recitale. 
W 1976 r. brała udział w trasie Marka Grechuty z zespołem Anawa po azjatyckich republi-
kach Związku Radzieckiego. Nagrywała muzykę filmową Jana Kantego Pawluśkiewicza, 
Zygmunta Koniecznego, Jacka Ostaszewskiego. 

Ada Sari (1886–1968)
Słynna w Europie śpiewaczka operowa urodziła się w Wa-
dowicach, ale od trzeciego roku życia wychowywała w za-
możnym starosądeckim domu. Jadwiga Szayer (bo w szkole 
nie nosiła jeszcze artystycznego pseudonimu) pierwsze 
nauki pobierała w przyklasztornej szkole. To tam przyszła 
artystka poznała podstawy śpiewu, ale i języka niemieckie-
go. Młodą Jadwigę uczyły zawodowe nauczycielki muzyki, 
siostry Szyrajew z Nowego Sącza. Od 1903 r. sprawy nauki 
i kariery potoczyły się szybko; najpierw był Kraków, potem 
studio operowe hrabiny Pizzamano w Wiedniu i od 1907 r. 
Mediolan. Po debiucie w Teatro Nazionale w Rzymie, któ-
ry miał miejsce w 1909 r., Ada Sari rozpoczęła prawdziwą 
światową karierę. Koncertowała we Włoszech, Hiszpanii, 
Portugalii, a w 1913 r. wyjechała na wielkie tournée po Rosji, 

Henryk Barycz (1901–94) 
Znany historyk kultury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego urodził się w Starym Sączu. 
Był członkiem wielu towarzystw naukowych – m.in. PAN i PAU. Profesorowi zawdzięczamy 
podstawowe źródło wiedzy o historii Starego Sącza – pierwszy tom Historii Starego Sącza od 
czasów najdawniejszych do 1939 roku (pod jego redakcją), a także liczne publikacje dotyczą-
ce przeszłości Starego Sącza. Na szkole, do której uczęszczał Henryk Barycz, umieszczono 
tablicę pamiątkową, a imieniem profesora nazwano jedną ze starosądeckich ulic.

Marcin Fiutowski (1778–1831)
Pochodzący ze Starego Sącza adiutant Napoleona żył w niezwykłych dla Europy i Polski 
czasach. Był synem właściciela domu przy Rynku 7 i bratankiem starosądeckiego probosz-
cza. Mimo perspektyw na spokojne i dostatnie życie, w roku 1807 wstąpił do gwardii napo-
leońskiej i walczył w Hiszpanii, Austrii i Rosji. Towarzyszył Napoleonowi podczas zesłania 
na Elbę po klęsce pod Moskwą. Dowodził szwadronem w bitwie pod Waterloo, ranny wrócił 
do kraju. Pracował jako nadleśniczy do wybuchu powstania listopadowego, w którym wziął 
udział jako komendant rezerwy i inspektor szpitali. Za swe zasługi został odznaczony or-
derem Legii Honorowej.

Ks. Józef Leopold Kmietowicz (1819–59)
Dom przy Rynku 10 (obecnie nosi on numer 8) był własnością rodziny Kmietowiczów od 
przeszło 200 lat. Jedną z najbardziej znanych postaci z tego rodu jest organizator i przy-
wódca powstania chochołowskiego – ks. Józef Leopold Kmietowicz (na ścianie zabytkowe-
go budynku znajdziemy stosowną tablicę pamiątkową). Powstanie (nazywane w tamtych 
czasach „poruseństwem”) chochołowskie było wynikiem niezgody na panowanie obcych 
mocarstw i oderwanie od reszty ziem Polski. Choć Stary Sącz został szczelnie otoczony 
kordonami granicznymi i barierami celnymi, wszędzie działali spiskowcy i w 1846 r. wybu-
chło powstanie przeciw Austriakom. Dwaj organizatorzy i przywódcy tego zrywu, Leopold 
Kmietowicz i Michał Głowacki, wywodzili się ze Starego Sącza. Obaj spiskowcy byli księż-
mi i pełnili obowiązki wikarych w Chochołowie i Poroninie. Po upadku powstania Leopold 
Kmietowicz został wtrącony do więzienia, w którym doczekał amnestii w okresie Wiosny 
Ludów. Zmarł w Starym Sączu w 1859 r. Michał Głowacki nie doczekał wolności i zmarł 
w więzieniu w Nowym Sączu w 1846 r. Ada Sari jako Violetta w Traviacie G. Verdiego

§
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gdzie śpiewała w Moskwie, Petersburgu, Kijo-
wie i Odessie. Ze względu na operowanie wy-
bitnym sopranem koloraturowym nazywano 
ją „polskim słowikiem”. Uwielbiana i niezwy-
kle popularna była Ada Sari także ozdobą to-
warzystwa i chlubą rodziny i mieszkańców 
Starego Sącza, który często odwiedzała i w 
którym chętnie wypoczywała. Artystka zmar-
ła nagle w czasie pobytu w sanatorium w Cie-
chocinku i została pochowana na cmentarzu 
powązkowskim w alei Zasłużonych. Dom rodzinny Jadwigi Szayer stoi do dziś przy ulicy Jana 
III Sobieskiego i oznaczony jest skromną tablicą pamiątkową.

Ks. prof. Józef Tischner (1931–2000)
Urodził się w 1931 r. jako pierworodny syn góralki z rodu Chowańców i starosądeckiego 
nauczyciela. Wkrótce potem rodzina Tischnerów przeniosła się do Łopusznej na Podhalu, 
gdzie ojciec Józefa otrzymał posadę. Do Starego Sącza państwo Tischnerowie powrócili 
dopiero na emeryturze. Ks. Tischner często odwiedzał rodziców w Starym Sączu i wiele 
jego prac powstało na słynnej maszynie do pisania stojącej w rodzinnym domu. 

Ksiądz-profesor lubił górskie wycieczki i często miał bezpośredni kontakt z mieszkań-
cami Sądecczyzny i Podhala, a jednocześnie jako filozof starał się przełożyć na zrozumiały 
i obrazowy język zawiłości etyki i wiary. Jego niezwykłe i pełne barwnych opisów kazania 
wygłaszane regularnie w kościele klarysek zostały przez siostry zakonne zarejestrowane 

i wydane w 2009 r. w formie książkowej. Mu-
zeum Regionalne w Starym Sączu urządziło (na 
piętrze kamieniczki przy rynku) stałą ekspozycję 
pamiątek po księdzu-filozofie, na która składają 
się m.in. setki fotografii, książki z adnotacjami 
profesora na marginesach i jego maszyna do pi-

sania. Znany z otwartości, poczucia hu-
moru (słynna gradacja pojęcia prawdy 
według ks. Tischnera: „prawda, cała praw-
da i gówno prawda!”) i religijnego zaan-
gażowania jest ks. profesor Józef Tischner 
jedną z najważniejszych postaci w kultu-
rze Małopolski. Do niezwykłych należą 
opowiadania o sympatii, jaką darzyli się 

z Janem Pawłem II. A znajomość ta była bardzo długa i zaczęła się od wykładu ks. dra Ka-
rola Wojtyły, którego młody kleryk Tischner wysłuchał w 1953 r.! 

Ks. Tischner był autorem wielu książek, m.in. Tischner czyta katechizm, Miłość nas rozu-
mie, Zrozumieć własną wiarę, Miłość niemiłowana (zapis rekolekcji i wykładów z wielu miejsc 
w Polsce), Spór o istnienie człowieka i wiele innych, a wśród nich bestseller wydawniczy, 
czyli Historia filozofii po góralsku, która doczekała się też swej wersji filmowej.

Seweryn Udziela (1857–1937)
Są osoby, których działalność trudno przecenić. Z jakichś po-
wodów niektóre z  tych genialnych osobowości nie znajdu-
ją pełnego uznania i należnego im miejsca w historii. Jedną 
z nich jest Seweryn Udziela, wywodzący się ze Starego Sącza 
etnograf, badacz kultury Małopolski i kolekcjoner. Swe bogate 
zbiory podarował Muzeum Etnograficznemu w Krakowie, któ-
re współtworzył i dla którego znalazł pierwszą stałą siedzibę 
– na Wawelu! Seweryn Udziela był też pierwszym dyrektorem 
Muzeum, od chwili jego powstania w roku 1911 do końca życia. 
W 1904 r. pisał: „Muzea etnograficzne dają poznać, jakie ludy 
zamieszkują ten świat Boży, jak mieszkają, jak się odziewają, 
czem się trudnią, jakie są ich zwyczaje i obyczaje”. 

Katarzyna Zielińska (ur. 1979)
Aktorka filmowa i teatralna, wokalistka, urodzona w Limanowej, pochodzi ze Starego Są-
cza. Ukończyła w 2002 r. PWST w Krakowie i obecnie występuje w warszawskich teatrach: 
Kwadrat, Syrena i Rampa. Zna doskonale język jidysz i nagrała kilka solowych piosenek 
na płytę z pieśniami żydowskimi: Leopold Kozłowski i przyjaciele. Występuje w telewizji, 
konkursach i festiwalach, zdobyła Nagrodę Publiczności i zakwalifikowała się do finałowej 
dziesiątki XXV Przeglądu Piosenki Autorskiej we Wrocławiu. W 2011 r. zdobyła prestiżo-
wą nagrodę „Telekamery Tele Tygodnia 2011” w kategorii „Najlepsza aktorka” i otrzymała 
nominację do nagrody Wiktory w kategorii „Odkrycie roku”. Katarzyna Zielińska wystąpiła 
w 12 filmach fabularnych, są to m.in. Ostatni klezmer (1999), Mój Nikifor (2004), Och, Karol 
2 (2011), i gościnnie w najpopularniejszych polskich serialach: Klan, Złotopolscy, Na dobre 
i na złe, Ojciec Mateusz, M jak miłość.

Dom rodzinny Ady Sari, fot. B. Kiwak

sTarosądeckie dni księdza józefa Tischnera
Mottem tego wydarzenia kulturalnego stało się zdanie: „Ten 
przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym”. 
W 2011 r. odbywało się ono w 80-lecie urodzin ks. Tischnera 
i  w 11. rocznicę jego śmierci. Głównym inicjatorem imprezy 
jest Andrzej Długosz – kustosz muzeum w domu Na Dołkach, 
niestrudzony zbieracz pamiątek po ks. Tischnerze. Dni Księdza 
Józefa Tischnera mają bogatą oprawę i są okazją do wykładów, 
prezentacji filmów, uroczystej mszy, ale i zwykłych, ludzkich 
rozmów o  kimś niezwykłym, kto jeszcze nie tak dawno 
spacerował po Starym Sączu. 

§

§

Rynek w Starym Sączu, fot. arch. UM Stary Sącz
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Legendy, bajki i przypowieści starosądeckie

Jest bardzo wiele bajkowych opowieści związanych ze Starym Sączem. Można je podzielić 
na kilka grup. Do najbardziej znanych i mających swe stałe miejsce w kulturze popularnej 
należą wszelkie mityczne relacje z życia św. Kingi. biorem tego typu pięknych opowieści 
jest tomik Kornelii Dobkiewiczowej pt. Drogocenne wiano. Legendy o błogosławionej Kindze, 
wydany w 1988 r. z okazji 700 rocznicy śmierci świętej. Zawiera on 21 różnych opowie-
ści, które autorka spisała pięknym i obrazowym językiem, bazując na zbieranych latami 
informacjach i historiach.

Inną grupą mitycznych opowieści starosądeckich są klasyczne przypowieści spisane 
przez Seweryna Udzielę w formie dziełka etnograficznego noszącego tytuł Opowiadania 
ludowe ze Starego Sącza. Książeczka liczy 27 stron i zawiera 15 alegorycznych opowiadań. 
Niektóre z nich (np. Droga do bogactwa) są niezwykle ciekawe i tłumaczą wiele aspektów 
specyficznej starosądeckiej mentalności.

Jest też sporo interesujących opowieści rozsianych po wydawnictwach i książkach w rodzaju 
Pienin i ziemi sądeckiej Jana Wiktora. Skarbnicą tradycyjnych mitów starosądeckich jest pismo 
„Z Grodu Kingi” i sporo wydawnictw skupionych na najnowszych dziejach Starego Sącza. 

Droga do bogactwa 

Opowiadanie ludowe ze Starego Sącza spisane przez Seweryna Udzielę i znacznie skrócone 
na potrzeby przewodnika przez Marka Styczyńskiego

Był sobie taki chłop biedny we wsi, co nie miał nic i niczego nie mógł się dorobić, chociaż 
ciężko pracował zawsze i grosza nie marnował. Zawsze była bieda u niego w domu, żeby jej 
nawet kijem nie wygnał. Raz przejeżdżał przez wieś konno św. Piotr do nieba za różnymi in-
teresami i aby konia popaść, zatrzymał się przed karczmą. […] Zbiegli się ludziska i przyszedł 

Dziedzictwo kulturowe
biedny chłop prosić św. Piotra, aby się dowie-
dział w niebie dlaczego, pomimo pilnej pra-
cy i przykładnego życia, jest taki biedny. 
Św. Piotr nie chciał spełnić prośby chło-
pa, tłumacząc się nawałem spraw do 
załatwienia i słabą pamięcią. Chłop 
nie dawał za wygraną i ubłagał 
wreszcie św. Piotra, który – bo-
jąc się, że po wejściu do nie-
ba, gdzie czekało go wiele 
pracy, zapomni obietnicy 
– wymyślił sprytny fortel. 
Dał chłopu złote siodło 
na przechowanie, wie-
dząc, że kiedy zauwa-
ży w  niebie jego brak, 
przypomni sobie obiet-
nicę i  zapyta Przełożo-
nego o przyczynę biedy 
chłopa. Tak się też sta-
ło i  św. Piotr korzysta-
jąc ze swych możliwości, 
zapytał Pana Boga, o to, 
dlaczego chłop, mimo 
ciężkiej pracy i dosko-
nałego prowadzenia się, 
jest ciągle biedny? Pan 
Bóg odpowiedział tak: 
bo nie przykręca, czy-
li nie oszukuje ludzi, niczyjej własności nie 
zabiera i nie przywłaszcza sobie. 

Na odgłos końskich kopyt, chłop wybiegł 
z chaty i z nadzieją zapytał wracającego z nie-
ba św. Piotra o odpowiedź Wszechmocnego 
i Wszechwiedzącego. Św. Piotr zażądał siodła 
i zwlekał z przekazaniem odpowiedzi Pana 
Boga. Kiedy chłop po kolejnej prośbie o odpo-
wiedź, usłyszał: bo nie przykręcasz, zrozumiał 
wszystko i natychmiast wyciągnął właściwe 
wnioski. Na kolejne żądanie oddania siodła, 
chłop zdziwiony odpowiedział: jakiego sio-
dła? Św. Piotr spieszył się i po kolejnej próbie 
odzyskania siodła dał za wygraną i odjechał. 

Chłop poszedł z siodłem do Żyda. 
Wynegocjował za piękne złote 
siodło dobrą cenę w postaci 
krowy i stu papierków. Pienią-
dze dostał na rękę, a krowę 
miał otrzymać po przypro-
wadzeniu jej z pastwiska. 
Wtedy miał także oddać Ży-
dowi siodło. […] Nad wie-
czorem Żyd przyprowadził 
krowę i chce siodła, ale chłop 
mu na to: za samą krowę 
siodła ci nie dam! Żyd przy-
pomniał chłopu, że dał mu 
wcześniej sto papierków, na 
co usłyszał od chłopa: jakie 
sto papierków? Wywiązała 
się kłótnia i chłop przepędził 
Żyda razem z krową. Stratny 
Żyd poszedł do sądu i wniósł 

o rozprawę. Sąd ustalił termin 
rozprawy i chłop dostał wezwanie do 

stawienia się na nim pod rygorem więzie-
nia lub grzywny. 

W dzień rozprawy chłop zamiast do 
sądu, poszedł do karczmy i siedział tam 

bardzo markotny. Ludzie znający sytu-
ację pytali go, dlaczego nie idzie do 
sądu. Chłop zwierzył się im, że wsty-

dzi się iść na rozprawę bez stosownego ubra-
nia; kożucha, dobrych butów i czapki. Zlitowali 
się ludzie i pożyczyli mu nowy kożuch, skórza-
ne buty od dobrego szewca i baranią czapkę. 
Wreszcie chłop wybrał się do sądu, a za nim 
ciekawi ludzie z gospody. Przed sędzią Żyd 
opowiedział wszystko, tak jak było i zażądał 
zwrotu stu reńskich, ale chłop nie przyznawał 
się do niczego. Po dłuższej chwili chłop prze-
mówił w te słowa: Proszę pana sędziego, już ja 
taki nieszczęśliwy jestem, że wszyscy ze mnie 
żyją i każdy chciałby ze mnie żywcem skórę 
zedrzeć. Wszystko mi ludzie zabierają tak, że 
ja nic nie mam. Żebym sobie dał, odzienie by 

W Starym Sączu narodziło się wiele legend, fot. B. Kiwak

Chłop i św. Piotr, rys. J. Podgórski
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na mnie rozszarpali. Ot, ten gotów by powie-
dzieć, że to jego kożuch na moim grzbiecie! 
I wskazał palcem właściciela, od którego ko-
żuch pożyczył. Potem wskazał na innych i po-
wiedział: a ten pewnie chce mi odebrać moją 
czapkę, a tamten pewnie chciałby zabrać moje 
buty! Wskazani, wzburzeni bezczelnością chło-
pa zaczęli dopominać się głośno zwrotu po-
życzonych rzeczy i zrobił się straszny hałas 
i  rozgardiasz. Sędzia, zdumiony i  rozgnie-
wany jawną próbą obdarcia biednego chłopa 
z ubrania, przyznał chłopu wszystko, zakończył 
rozprawę i kazał się wszystkim rozejść. Chłop 
miał więc złote siodło, sto papierków, kożuch, 
buty i czapkę. Od tej pory zaczęło mu się do-
brze powodzić, bo przykręcał. 

Herb Starego Sącza

Właściwie Stary Sącz ma dwa herby: stary 
i nowszy. Statut Gminy Stary Sącz z 30 grud-
nia 2002  r. tak opisuje ten drugi: „Herbem 
gminy jest herb Starego Sącza w kształcie 
tarczy z koroną, na której znajduje się bia-
ły orzeł z rozpostartymi skrzydłami na mo-
ście koloru szarego, pod którym przepływa 
woda barwy morskiej. Orzeł umieszczony 
jest na tle: w  górnej czę-
ści czerwonym, a w dolnej 
niebieskim. Korona z czer-
wonymi zdobieniami i ob-
wódka tarczy herbowej są 
koloru żółtego. Całość jest 
w owalu o czarnym tle”.

Herb z orłem i mostem 
obowiązuje od 14 maja 
1812  r., gdy został narzu-
cony przez okupacyjne 
władze austriackie. We-
dług ich zamysłu most ma 
symbolizować połączenie 
dwóch prowincji – Galicji 

i Lodomerii z Austrią Habsburgów, a obec-
ność polskiego orła ma świadczyć o akcep-
tacji tego połączenia. Kolory – czerwony 
i niebieski – są barwami flagi Galicji. Osta-
teczna wersja herbu powstała w 1867 r., kie-
dy to malarz Tomasz Ostrowski  namalował 
znaną dzisiaj wersję.

Stary herb to tradycyjna pieczęć Starego 
Sącza, która była używana już ok. 1700  r. 

i przedstawia św. Elżbietę dającą jałmużnę 
biedakowi. W średniowieczu istniał zwyczaj, 
że herbem miasta był wizerunek patrona 
(bądź patronki) miejscowego kościoła far-
nego, w tym wypadku właśnie św. Elżbiety. 

Elementem jeszcze wcześniejszych go-
deł Starego Sącza były dwie litery: „A” i „S” 
(łac. Antiqua Sandecz). Tego rodzaju herb po-
wstał ok. XVI w. Obecnie pojawiają się głosy, 
że najwyższy czas powrócić do herbu z cza-
sów pełnej wolności Starego Sącza.

Pojadom na Sonc, 
czyli folklor lachowski 
i gwara sądecka

Żywy folklor lachowski zachował się najlepiej 
w Podegrodziu i jego okolicach. Podegrodzie 
to bardzo duża i ładnie zagospoda-
rowana wieś leżąca na trasie: 
Stary Sącz – Gołkowice (most 
na Dunajcu) – Podegrodzie – 
Nowy Sącz (lub Limanowa). 
Ze Starego Sącza do Pode-
grodzia dojedziemy samo-
chodem w pół godziny. 

W Podegrodziu dzia-
ła wielu entuzjastów 
kultury lachowskiej 
i  im zawdzięczamy 
przetrwanie tańców, 
muzyki, ubiorów, 
haftów i  kuchni la-
chowskiej. We wsi 
znajdziemy Muzeum 
Lachów Sądeckich 
im. Zofii i  Stanisła-
wa Chrząstowskich. 
To największa na Są-
decczyźnie placówka 
muzealna powstała 

na bazie zbiorów prywatnych. Gromadzo-
no je już od lat 30. ubiegłego wieku 

i po II wojnie światowej udo-
stępniano dla zwiedzają-
cych w zwykłej wiejskiej 
chacie. Od 1981  r. pla-
cówka jest oddziałem 
Muzeum Regionalnego 
w Nowym Sączu i mie-
ści się w budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
w Podegrodziu (Pode-
grodzie 248, 33-386 
Podegrodzie; czynne: 
pn.–pt. 8.00–15.00, 
z  wyjątkiem świąt 
i dni poświątecznych). 
Muzeum i GOK zasły-
nęły wspaniałym opra-
cowaniem dotyczącym 
kuchni lachowskiej, 
a w przygotowaniu są 
następne wydawnictwa 
i wystawy. 

Herb Starego Sącza, fot. B. Kiwak

jak PoTok Płynie czas…
To pierwsze dwie zwrotki niezwykle 
popularnej piosenki, którą skomponował 
ks. Franciszek Jan Borgiasz Leśniak 
(1846–1915), nauczyciel, dyrektor Żeńskiej 
Szkoły przy klasztorze Klarysek i  zapalony 
turysta. W Starym Sączu pracował w latach 
1871–73 i  w tym okresie napisał swój 
najpopularniejszy utwór. W  1910  r., jako 
proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, 

opublikował (wraz z muzykiem Stefanem Surzyńskim) największy zbiór pieśni 
polskich, obyczajowych i okolicznościowych. 
Mimo krótkiego pobytu w Starym Sączu ks. Franciszek J.B. Leśniak należy do postaci 
stale obecnych w kulturze miasta. Stroje ludowe, rys. RS

sTare obyczaje sądeczan
W czasie Zielonych Świątek do przystrajania domów wykorzystuje 
się tradycyjnie gałęzie brzozy, pali ogniska i je świąteczną jajecznicę 
z lubczykiem. Węgiel drzewny z lachowskich ognisk świątecznych 
był przechowywany i stosowany do leczenia dolegliwości układu 
pokarmowego. 
Do barwienia jaj na Wielkanoc używano suszonych owoców 
czarnego bzu i  innych barwników roślinnych, wbijano palemki 
z  gałązek wierzbowych w  pola dla ochrony od piorunów i  po-
żarów. Wiele innych nawykowych zachowań dotycących okresu 
świątecznego potwierdza bardzo stare tradycje, które przetrwały 
wiele mód i obcych wpływów kulturowych. 
Do niezwykle ciekawych należą zwyczaje wigilijne. W Wigilię „po 
zarobieniu ciasta chlebowego, gospodyni nie myła zaraz rąk, ale 
szła do sadu i wycierała ręce o drzewka, żeby dobrze rodziły”, na 
środek stołu wigilijnego sypano mieszaninę zbóż: po trzy garście 
z każdego rodzaju, na to zboże stawiano naczynia z potrawami, 
pod stołem kładziono wiązkę siana, a w kącie izby umieszczano 
snopek zboża (żyta lub owsa).

Upływa szybko życie
Jak potok płynie czas
Za rok, za dzień, za chwilę
Razem nie będzie nas

I nasze młode lata
Popłyną szybko w dal
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal… 
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Przyroda, historia, kultura

Mimo tych wysiłków tradycyjna kultura 
nie jest już dzisiaj traktowana jako element 
dnia powszedniego i – poza niektórymi ele-
mentami stroju kobiecego – trudno zoba-
czyć jej oznaki. 

Inaczej ma się sprawa z gwarą sądecką. 
Jest ciągle żywa i usłyszymy ją na każdym 
kroku w wersji pełnej, ale także w formie 
specyficznych naleciałości, akcentów czy 
tradycyjnych określeń i nazw. Gwara sądec-
ka jest uznawana, po śląskiej i góralskiej, 
za jedną z bardziej żywych odmian języka 
polskiego. Oprócz słów i określeń związa-
nych z życiem i pracą w górach, charakte-
rystyczną cechą gwary sądeckiej jest spora 
ilość naleciałości z  języka słowackiego, 
ukraińskiego i  niemieckiego. W  tradycyj-
nym słownictwie znajdziemy takie „kwiat-
ki” jak Bryjów (zwyczajowa nazwa Starego 
Sącza) albo bojcyć, czyli plotkować. I pro-
szę się nie chichrać (śmiać się), bo może 
was ktoś prasnuńć (uderzyć)! 

Tradycyjna kuchnia 
Lachów Sądeckich

To, co prażone, smażone 
i gotowane

Wprost na gorącej blasze pieca kuchennego 
pieczono karpiele (brukiew) i prażono bób. 
Do najczęściej serwowanych dań należały 
placki ziemniaczane, kluski kudłate z bryn-
dzą i kluski z grochem. Typowo wiosenną 
potrawą była jajecznica z lubczykiem. Po-
pularnym daniem letnim ciągle są pierogi 
z jeżynami lub borówkami ze śmietaną i cu-
krem. Do tradycyjnych należą zupa z dyni, 
zupa z karpieli oraz siemionka, arcycieka-
wa polewka z siemienia konopnego, prawie 
całkowicie zapomniana. Przyrządzało się 

ją z ziaren konopi, kwaśnej śmietany, wody 
i soli. Kiełkujące siemię konopne tłucze się 
w  moździerzu, zalewa wodą i  gotuje. Po 
ugotowaniu masę przeciera się przez sito, 
dodaje śmietanę i sól i znowu gotuje. Sie-
mionka była podobno ważną potrawą wigi-
lijną o archaicznym pochodzeniu. Obecnie 
w świetle prawa jest właściwie nielegalna 
i przy pewnym zacietrzewieniu decyden-
tów mogłaby trafić na listę tzw. dopalaczy. 
A  przecież „w  konopiak sie chłodziło, bo 
z niyk się robiło płótno, z konopi się robiło 
powrozy i konopie sie jadło” w całych Kar-
patach i wszędzie w Europie.

Wypieki

Do typowych wypieków kuchni karpackiej 
należą: podpłomyki z ciasta chlebowego, ku-
kiełki ze szczyptą szafranu, kołacze i wresz-
cie chleby pszenne i żytnie. 

Kiszonki

Pośród tradycyjnych kiszonek królują ogórki, 
które kiszone były obowiązkowo w beczkach 
dębowych z liśćmi chrzanu, czarnej porzeczki, 
dębu lub winogron, kwitnącym koprem, czosn-
kiem, korzeniem chrzanu, wodą i solą. Ważną 
kiszonką o dużym znaczeniu jako strategiczny 
zapas na całą zimę była (i jest) kiszona kapusta. 
Ponieważ kiszonka ta miała być przechowywana 
przez kilka miesięcy, ważne było wyszorowanie 
beczek substancją dobrze usuwającą drobno-
ustroje, grzyby i pleśnie. Do tego celu używano 
popiołu otrzymanego ze spalonego drewna bu-
kowego, czyli najprostszej formy żrącego ługu. 
Do poszatkowanej kapusty ugniatanej bosymi 
stopami (umytymi wcześniej tym samym łu-
giem) przez wiele godzin wrzucano duże liście 
kapusty na gołąbki (potrawa, która ma zadzi-
wiająco dużo wspólnego z kuchnią bałkańską), 
rydze (kiszone także osobno) i jabłka.

Napoje

Długą historię mają alkohole wyrabiane z dzi-
kich owoców lub śliwek węgierek: śliwowica 
z węgierek albo interesujący specjał pode-
grodzki ze spirytusu lub destylatu wina z dzikiej 
czereśni, śliwek i miodu (najlepiej gryczane-
go). Wspomnieć trzeba także 
o orzechówce z zebranych 
przed połową lipca zielo-
nych orzechów włoskich 
zalanych alkoholem i pozo-
stawionych na kilka miesię-
cy. W regionie przyrządzano 
również syrop sosnowy ze 
zbieranych wiosną rozwi-
jających się pędów sosny 
oraz syrop z cebuli, a  tak-
że popularny obecnie syrop 
z majów (kwiatów mniszka 

lekarskiego), do którego przygotowania potrze-
ba kilkuset kwiatów. Znano także wzmacniają-
ce właściwości soku brzozowego, zbieranego 
wiosną do puszek i butelek z pni i drobnych ga-
łązek tego drzewa. Listę interesujących napo-
jów tradycyjnych zamykają: leczniczy specyfik 
z gotowanych suszonych borówek, który poda-
je się na biegunki, podpiwek wyrabiany z jęcz-
mienia, cykorii, chmielu, cukru, drożdży, wody 
oraz wino z kolidup (owoców dzikiej róży; Rosa 
canina), z żyta albo z jabłek. Ciekawostką jest 
piwo wyrabiane z perzu z dodatkiem chmielu, 
cukru, wody i drożdży. Gdyby kompanie piwo-
warskie zechciały skorzystać z tego oryginal-
nego przepisu, rolnicy i ogrodnicy odetchnęliby 
z ulgą, a perz trzeba by było wkrótce wpisać 
na listę roślin chronionych ze względu na jego 
wytrzebienie. Do arsenału napojów zdrowot-
nych stosowanych przez Lachów Sądeckich 
zaliczyć trzeba także herbatę (napar) z suszo-
nej róży i tarniny oraz herbatę (napar) z lipy.

Stary Sącz na starych 
pocztówkach

W okresie międzywojennym dużą popular-
nością cieszyły się wszelkie zdobycze no-
woczesnej techniki, także w zakresie druku 

Zupa Lachów Sądeckich, fot. H. Szewczyk

Pocztówka z kolekcji Andrzeja Nicpońskiego
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ch i fotografii. Uzdrowiska i małe miasteczka na 
turystycznych szlakach uwieczniane były na 
seriach widokówek, czyli kartek pocztowych 
z obrazkami. W tamtym okresie były to wido-
kówki czarno-białe wykonywane technikami, 
które dzisiaj uznajemy za szlachetne i w du-
żej mierze artystyczne. Widokówki ze Stare-
go Sącza znakomicie oddają ducha czasów 
i są prawdziwą skarbnicą wiedzy o dawnym 
mieście i okolicach, stylu życia czy ubiorach. 
W Domu na Dołkach (ale także w Cafe Ma-
rysieńka) można oglądać wiele z  tych foto-
graficznych „listów z przeszłości”. Do starych 
pocztówek nawiązują wykonywane obecnie fo-
tografie otworkowe (technika camera obscura, 
czyli robienie zdjęć aparatem fotograficznym 
bez obiektywu), które od lat wykonuje w mie-
ście fotografik Bogdan Kiwak.Pocztówka z kolekcji Andrzeja Nicpońskiego
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a na dodatek w sosie kurkowym! Na 
deser poleca się Puchar Marysień-
ki, czyli porcję lodów z alkoholem. 
Dla szukających wrażeń jest też sa-
łatka z wątróbkami i grejpfrutem 
oraz polędwiczki w sosie kurko-
wym i oczywiście galicyjski zestaw 
obowiązkowy, czyli kawa z szarlot-
ką na ciepło w sosie waniliowym. 
Jak twierdzą znawcy: Marysieńka to 
niedzielne lody z gapieniem się na 
rynek z tarasu… Do tej restauracji 
możemy wybrać się nawet z dużą 
rodziną, sala mieści ok. 100 osób. 
W takim wypadku warto wiedzieć, 
że po lewej stronie wejścia znajdzie-
my bankomat.

Jeżeli szukamy mniej królewskich wrażeń 
i  interesuje nas karczma prawdziwie miej-
scowa, to ok. 100 m od wejścia do restauracji 
Marysieńka (po tej samej stronie rynku) znaj-
dziemy jedyną w swoim rodzaju Gospodę 
Starosądecką (Rynek 16, więcej zob. s. XXX), 
usytuowaną w domu z XVIII w. W budynku tym 
mieściła się niegdyś strażnica miejska, czyli 
„wachcymbra”. Odnowiony ostatnio lokal ze 
ścianami zdobnymi w wyjątkową mieszankę 
malowideł ściennych i jelenich poroży zacho-
wał część dawnego klimatu. Karczma zajmuje 
podłużne i wąskie pomieszczenie, które cią-
gnie się przez całą szerokość budynku i kończy 
wewnętrznym ogródkiem z kilkoma ławami 
dla piwoszy. Tego rodzaju karczmy napotka-
my nieomal we wszystkich galicyjskich mia-
steczkach, aż po Koszyce, i to ich atmosfera 
pozwala przybliżyć się w wyobraźni do swo-
istego i trudnego do zdefiniowania, ale jakże 
charakterystycznego klimatu regionu. 

Smaczne jedzenie znajdziecie w dużej i ele-
ganckiej restauracji Staromiejskiej przy Ryn-
ku 18, która od czasu, gdy przejął ją – niestety, 
już nieżyjący – restaurator Pazgan (znany z na-
gradzanej kuchni w Ratuszowej w Nowym 

Sączu), konkuruje z powodzeniem poziomem 
i wystrojem wnętrza z restauracją Marysieńka. 
Kuchnia nawiązuje do niegdysiejszego hote-
lu Szczawnickiego, który po tej samej stronie 
rynku prowadził kiedyś czeski właściciel, ale 
dania, jakie serwuje (węgierskie, czeskie, sło-
wackie, siedmiogrodzkie…) to kuchnia CK, co 
potwierdza herb Galicji i Lodomerii wiszą-
cy w korytarzu. Jak zaznacza Wojtek Knapik, 
podróżnik i animator kultury w Starym Sączu: 
„knedliki z gulaszem są pierwsza klasa, ale mi-
strzostwo świata to najtańsza potrawa w całej 
karcie – łazanki z kapustą. Bardzo dobre są ha-
luszki z bryndzą, zupa czosnkowa, no i kwas 
własnej produkcji, podobnie jak podpiwek”. 

Jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie 
możemy ominąć tradycyjnej cukierni Jeziorek 
(Rynek 22, więcej zob. s. XXX). Nazwą przypo-
minający o założycielu i właścicielu, lokal kusi 
swymi produktami od 1937 r.! Od 1956 znaj-
duje się w obecnym miejscu i serwuje ciastka, 
ciasta i lody. Do cukierni można też dzwonić 
i zamawiać wypieki na wynos. 

Posuwając się dalej zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara, po niespełna 100 
m staniemy pod drzwiami sklepu spożywczego 

Restauracja Staromiejska, fot. J. Polakiewicz

Spacery po
Starym Sączu

Stary Sącz ma klarowny układ miejski, zgodny z wytycznymi prawa magdeburskiego, i zna-
jąc go, nie zabłądzimy przypadkiem… Wielki, prostokątny rynek (pomiar jego powierzchni 
z roku 1861 wykazał 1 mórg i 1071 sążni kwadratowych, czyli ok. 0,96 ha) wyłożony jest 
kamiennym brukiem z naturalnych granitowych otoczaków naniesionych z Tatr za spra-
wą Dunajca. Z czterech rogów placu wychodzą po dwie ulice, usytuowane względem sie-
bie pod kątem prostym. Pierwotnie rynek, którego wybrukowanie zajęło aż 11 lat, otaczało 
24 domy, z których do dzisiaj zachowały się 22.

Dobra kuchnia wsparciem udanej wędrówki!

Nic tak dobrze nie podtrzymuje entuzjazmu do zwiedzania miasta, jak wizja smacznego 
posiłku i trasy wędrówki usianej przyjemnymi postojami. Ten rodzaj niezbyt forsownego 
stylu turystycznego nazywany bywa wprawdzie, nieco ironicznie, wędrowaniem „kawiar-
nianym szlakiem”, ale dla poznania miasta i chłonięcia jego specyficznej atmosfery, jest 
to styl bardzo odpowiedni. Dlatego też, zanim ruszymy na arcyciekawy spacer po Starym 
Sączu, warto ustalić miejsca odpoczynku przy dobrym jedzeniu. 

Przy rynku wpadnie nam w oko taras i szyld „Restauracja Marysieńka” (Rynek 12, więcej zob. 
s. XXX) i z pewnością warto tam wejść na pierogi Marysieńki (ulubione danie królowej Marii Kazi-
miery, ukochanej żony króla Jana III Sobieskiego) z nadzieniem mięsno-kapuściano-grzybowym, 

Przystanek 1. Wszystkie drogi
prowadzą do… rynku!

Starosądeckie dachy podcieniowe oglądane z tarasu Marysieńki, fot. J. Polakiewicz
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Udzieli. Jedyne w swoim rodzaju sklepione 
pomieszczenia, przejścia, schody i podwórze 
były przed wojną własnością bogatej rodzi-
ny żydowskiej Steinreichów, która prowa-
dziła w tym miejscu winiarnię. W muzeum, 
urządzonym po wojnie przez Towarzystwo 

Miłośników Starego Sącza, zgromadzono 
ok. 2000 eksponatów, w tym wiele cennych 
starodruków, dzieła sztuki ludowej i pamiąt-
ki bogatej historii miasta. 

Po sąsiedzku z  Domem na Dołkach 
znajduje się (przy ul. Kopernika) bliźniacza 

i delikatesów Miś, które są częścią koncernu 
P.H.U. Miś (Rynek 2). Obejmuje on wspomniany 
sklep oraz Motelik Miś (zob. s. XXX). Dla tury-
stów Miś wydaje się w Starym Sączu kluczo-
wy, gdyż sklep czynny jest do 23.00 (a są plany 
na wersję całodobową), motelik oferuje poko-
je oddalone od rynku o 50 m, a od wejścia do 
klasztoru Klarysek o 300 m. 

Dla zwolenników kulturowych wpływów 
włoskich (Stary Sącz bez wątpienia gościł kup-
ców i poselstwa z Italii i nie raz nocował tu 
profesor Baltazar Gąbka z Krakowa na szlaku 
do Krainy Deszczowców, czyli w Karpaty, a za 
nim musiał bywać tu wywiadowca Tajemniczy 
Don Pedro – Karramba!?) jest i dobre miejsce 
na pizzę! To Pizzeria&Pub Chata (ul. Daszyń-
skiego 22, więcej zob. s. XXX), znajdująca się 
przy tej samej ulicy co wejście do klasztoru 
Klarysek. Pizzeria mieści się oczywiście nie 
w chacie, a w starym miejskim budynku na 
tyłach domu Na Dołkach, w pobliżu jest też 
skwerek i bank (bankomat!). Chata oferuje 
blisko 20 różnych pizz w wersji małej i dużej 
(duża jest naprawdę duża!), a także inne dania 
gorące, zupy, sałatki i potrawy z ryb. Galicyj-
ska kuchnia fusion to zestaw w postaci zupy 
tradycyjnej o nazwie kwaśnica i pizzy peppe-
roni… Chata pakuje też pizze na wynos i or-
ganizuje wszelkie imprezy okolicznościowe.

Dla miłośników wina jest dostępna od 
czwartku do soboty winiarnia Winne Grono 
przy ulicy 11 Listopada 7. We wnętrzach typo-
wego mieszczańskiego domu można spróbo-
wać win z całego świata. Na uwagę zasługuje 
stara, zabytkowa brama wejściowa do winiarni.

Spacerem po rynku

Po przyglądnięciu się miejscom, w których 
nie tylko smacznie zjemy, ale które są też 
znakomitymi punktami do obserwacji staro-
sądeckiego rynku, możemy ruszyć na spacer. 

Stojąc na środku placu, tam, gdzie kiedyś 
wznosił się ratusz, a dzisiaj rosną cztery pięk-
ne lipy drobnolistne (najstarsza z nich została 
posadzona w 1877 r.!) otaczające zabytkową 
studnię, zauważymy z pewnością podcienia 
chroniące przed deszczem, śniegiem, a w lecie 
także przed słońcem, które bywa czasem do-
kuczliwe. Pamiętać należy, że to ciekawe rozwią-
zanie architektoniczne było niezwykle ważne 
dla ludzi zjeżdżających się na słynne starosądec-
kie jarmarki urządzane niegdyś na płycie ryn-
ku. Wielu sprzedawców i kupców przybywało 
do Starego Sącza z daleka i bywało, że po dłu-
giej górskiej wędrówce musieli poczekać kilka 
godzin lub nawet całą noc na otwarcie wszyst-
kich straganów, a pogoda w Karpatach bywa 
bardzo zmienna. 

Z podcieni szybko dotrzemy do krytej gon-
tem okazałej kamieniczki w stylu węgier-
skim, zwanej domem Na Dołkach (Rynek 6). 
Budynek przetrwał, jako jedyny, wielki pożar 
z 1795 r. i zachował XVII-wieczny, barokowy 
charakter. Nazwę ma kamieniczka zawdzię-
czać usytuowaniu jej w najniższym (kiedyś) 
miejscu rynku albo – jak mówi inna legen-
da – dołom wykopanym w podziemiach bu-
dynku przez miejscowego garbarza. Warto 
wejść do charakterystycznej sklepionej sie-
ni wyłożonej otoczakami z Dunajca i dalej 
do Muzeum Regionalnego im  Seweryna 

Stary Sącz – malowidło w Oficynie Raczków, fot. B. Kiwak
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Przystanek 2. Kościół
i klasztor Klarysek

Na dziedziniec klasztoru wchodzimy przez 
wysklepione przejście w  XVII-wiecznym, 
czteropiętrowym budynku bramnym, mija-
jąc dom kapelana z 1605 r. Na wieży wień-
czącej budynek bramny umieszczono zegar, 
a w południe rozlega się stąd hejnał grany 
wg starych zapisów muzycznych.

Pierwsze budynki klasztorne i  kościół, 
ufundowane w 1280 r. przez księżnę Kingę, 
były zapewne drewniane. Jeszcze w 2. poł. 
XIII w. rozpoczęto prace nad murowanym 
kościołem Trójcy Świętej (jego konsekracja 
nastąpiła ok. 1332  r.). Murowane zabudo-
wania klasztoru powstały dopiero w latach 
1601–05 na polecenie biskupa Bernarda Ma-
ciejowskiego. Po roku 1617 prace budow-
lane kontynuowano. Działali tu znakomici 
architekci, artyści i projektanci, tacy jak Jan 
Simoni, Baltazar Fontana, Franciszek Pla-
cidi, Feliks Derysarz i wielu innych. Znisz-
czenia wywołane pożarem, 
jaki miał miejsce w 1764 r., 
dały początek poważnym 
remontom. Podczas odbu-
dowy zniszczonego klasz-
toru m.in. wykonano nowe 
polichromie i dobudowano 
sygnaturkę. 

Od początków istnie-
nia klasztoru znajduje się 
on pod troskliwą opieką 
władz i społeczności miej-
scowej, z inicjatywy których 
wykonuje się odpowiednie 
prace remontowe. Ostat-
nie, z 2010  r., obejmowały 
m.in. remont i konserwację 
zwieńczeń wież kościelnych 
i dachów klasztoru.

W części klasztoru dostępnej dla zwie-
dzających najważniejszy jest kościół Trój-
cy Świętej. Ta wczesnogotycka budowla ma 
wydłużony, pięcioprzęsłowy korpus i węższe, 
dwuprzęsłowe prezbiterium o trójbocznym 

zamknięciu. W  jej wnętrzu na szczególną 
uwagę zasługuje wykonana z  hebanu ba-

rokowa ambona z  1671  r. 
o fantazyjnych zdobieniach 
przedstawiających drzewo 
Jessego, czyli drzewo gene-
alogicznego Jezusa i Marii 
Panny, winną latorośl oraz 
postacie królów judejskich. 
Bogactwo formy kryje licz-
ne i  nie do końca rozpo-
znane alegorie i znaczenia, 
które można dzisiaj jedynie 
kontemplować w zachwy-
cie. Cennym obiektem jest 
kaplica św  Kingi ze srebr-
ną trumną zawierającą re-
likwie świętej, na uwagę 
zasługują również ołtarz 
główny i dwa stiukowe ołta-
rze boczne, zaprojektowane 

balTazar fonTana i franciszek Placidi

– arTyŚci ze słonecznej iTalii w sTarym sączu
Klasztor sióstr klarysek wymagał szczególnie starannej oprawy 
i na jego upiększanie nie szczędzono środków. Szczególny wpływ 
na wygląd konwentu mieli dwaj włoscy artyści: Baltazar Fontana 
(1658–1729), znany głównie ze swej działalności rzeźbiarskiej 
i  sztukatorskiej w  Krakowie, na Morawach i  we Włoszech, oraz 
Franciszek Placidi (1710–82), który po pobycie w Dreźnie przybył 
do Polski, gdzie został architektem królewskim. Placidi za swe 
zasługi, m.in. prace na Wawelu i  w kościołach krakowskich, 
otrzymał w 1750 r. tytuł szlachecki i pozostał w Polsce na stałe, 
a rok jego śmierci – 1782 – jest uważany za koniec epoki baroku 
w  Polsce. Obecność tak znanych i  zdolnych artystów w  Starym 
Sączu dobitnie pokazuje, że miasto to nie było zaściankiem, ale 
ważnym ośrodkiem kultury. 

Klasztorna sygnaturka, fot. B. Kiwak

kamieniczka, która mieściła przed wojną do-
skonały lokal – restaurację Finderów. Bywała 
w niej cała elita miasta i wszyscy ważni goście, 

m.in. adiutant marszałka Józefa Piłsudskie-
go gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Spacer po rynku zawiedzie nas z pewno-
ścią do wspomnianej już, najbardziej okaza-
łej budowli z tarasem widokowym i szyldem 
„Restauracja Marysieńka”. Budynek zapro-
jektował słynny architekt nowosądecki Ze-
non Remi. Warto zwrócić uwagę na żelazne 
filary wspierające piętro kamienicy, pozo-
stałości świetlika nad schodami i oczywi-
ście taras, pod którym znajdują się szerokie 
podcienia. Powstanie kamienicy owiane jest 
legendą: być może została zbudowana za pie-
niądze zgubione przez austriackiego oficera. 
Byłby to jedyny w historii miasta przypadek 
wzbogacenia się na kontaktach z wojskiem 
austriackim. 

Budynek przy Rynku 17 był kiedyś strażnicą 
miejską zaopatrzoną w wieżyczkę z dzwon-
kiem alarmowym, od którego pochodzi na-
zwa dom Pod Dzwonkiem. Władze miasta 
wynajmowały część pomieszczeń w budynku 
na destylarnię alkoholu wraz z wyszynkiem. 
Od tej dość dwuznacznej tradycji jeszcze nie-
dawno nazywano przybytek, gdzie schodziła 
się szemrana klientela, barem Pod Dzwon-
kiem. Obecnie na jego miejscu znajduje się 
przyzwoita Gospoda Starosądecka.

Warto zobaczyć fantazyjny wystrój sieni, 
podwórka i oficyny (można do niej dojść od 
strony domu towarowego na tyłach rynku) 
sporej kamienicy nazywanej Oficyną Racz-
ków (Rynek 21). Malowidła, rzeźby i sklep 
z  pamiątkami łączy jakaś niezwykła wy-
obraźnia plastyczna, którą można porównać 
jedynie ze śląskimi prymitywistami malu-
jącymi światy doznań ponadzmysłowych. 
Malowidła mistrza Raczka można uznać 
za najstarsze murale i oryginalne przejawy 
modnego street artu w  tej części Karpat. 
Po dawce bajkowego folkloru plastycznego 
warto zjeść coś słodkiego w pobliskiej cu-
kierni Jeziorka. 

Autoportret mistrza Raczka, fot. B. Kiwak

Gdzie jesT sTarosądecki raTusz?
W Starym Sączu znajdziemy wszystko, co powinno być w starym gali-
cyjskim mieście, oprócz… ratusza. Pierwszy ze starosądeckich ratuszy 
był drewniany i stał mniej więcej na środku rynku, następne budowle 
były już murowane, co jednak nie uchroniło ich od zniszczenia podczas 
kolejnych pożarów miasta. Nie zachowały się także ich wizerunki i dopiero 
budowa magistratu z końca XVII w. pozostawiła po sobie ślady w formie 
opisu. Niestety i ten ratusz został zniszczony. Ostatnią (jak do tej pory) 
siedzibą rajców miejskich w Starym Sączu był piętrowy ratusz z szerokimi 
podcieniami wybudowany w 1750 r. Jednak i on spłonął w pożarze 
miasta w roku 1795. Kolejnych ratuszy już nie wznoszono i dopiero kilka 
lat temu, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, odbudowano starosądecki 
ratusz… w Nowym Sączu! Jest prawdziwą ozdobą i centralnym punktem 
Miasteczka Galicyjskiego, powstałego w pobliżu drogi wyjazdowej 
z Nowego Sącza do Gorlic jako część Sądeckiego Parku Etnograficznego. 
W budynku ratusza mieści się kawiarnia, hotelik i ekspozycje muzealne. 

58 59



Stary Sącz i Lewocza 
Karpackie miasteczka z klimatem

Spacery po 
Starym Sączu Spacery po Starym Sączu

Pr
zy

st
an

ek
 4

. S
pa

ce
r 

w
ok

ół
 k

la
sz

to
ruprac i obowiązków wobec Boga«”. Ten opis 

przytoczony za Janem Wiktorem oddaje obec-
nie już tylko część prawdy, ale graniczna 
krata klauzury istnieje nadal. Klauzura to 
część klasztoru zarezerwowana wyłącznie 
dla zakonnic (w klasztorach męskich – dla 
zakonników), do której nie wolno wchodzić 
osobom obcym. Wprowadzona została dla 
stworzenia warunków dla skupienia i prak-
tyki duchowej, a także zachowania ślubów 
czystości. O tym, co kryją niedostępne kom-
naty klasztoru, krążą legendy, wsparte jednak 
kilkoma odkryciami i relacjami wyjątkowych 
gości, którzy przez chwilę mogli zajrzeć za 
kratę. Najwięcej opowiada się o pamiątkach 
po św. Kindze – jej kubku z kryształu górskie-
go, pierścieniach, łyżeczce, sztylecie, szalu, 
którego skrawki rozdawano w czasie odpu-
stów i którego nie ubywało… Niemniej cie-
kawe są obrazy o legendarnym pochodzeniu 
oraz starodruki i bezcenne wota dziękczynne. 

Największe spustoszenie w klasztornym 
skarbcu uczyniła kasacja i późniejsze austriackie 
rabunki. Wtedy został skradziony słynny i dro-
gocenny relikwiarz z 1676 r. – „głowa bł. Kune-
gundy w naczyniu z szczerego złota z różnymi 
prawdziwymi kamieniami szlachetnymi, jak: 
diamenty, brylanty, rubiny, granaty, górą koro-
na, w środku której wisi wielka perła, strona 
przednia otoczona dwoma sznurami prawdzi-
wych pereł, wysokość około ½ łokcia miary pol-
skiej, obwód 5/4 łokcia; na nim życie, śmierć 

i kilka cudów bł. Kunegundy, grawerowanych 
wspaniałą robotą”. 

Po rabunkach, podczas których zginęło wie-
le cennych pamiątek, archiwum, a nawet ha-
bit św. Kingi i ornaty, trudno jest dojść prawdy 
o dawnych zasobach klasztoru. Dzięki cierpli-
wości badaczy odkryto jednak skarby w rodzaju 
cennego wydania Psałterza Dawidowego z 1539 r. 
i kilku innych starodruków, pośród których zna-
lazł się na szczęście także Żywot św. Kunegundy 
z roku 1617. Stosunkowo niedawno odkryto też 
odpisy pochodzące z 1280 r. Z całą pewnością 
klasztor kryje wiele najstarszych skarbów i pa-
miątek kultury. Być może, wobec stałej opieki 
i wielkim dotacjom na remonty i utrzymanie 
zabytkowego kompleksu, doczekamy się cza-
sów, w których te skarby zostaną zbadane i udo-
stępnione szerszemu gronu zainteresowanych. 

Przystanek 4.
Spacer wokół klasztoru

Na uwagę zasługuje także bliskie otocze-
nie klasztoru. Interesujący jest już sam mur 
klasztorny z kamienia łamanego i częścio-
wo otynkowany, zbudowany, jak pisał Jan 
Wiktor, „aby niecnotliwe oko nie wejrzało do 

sTarosądecki PsałTerz dawidowy
Pośród wielu interesujących starodruków, jakie znaleziono w klasztornej 
bibliotece, być może najcenniejszym jest Psałterz Dawidowy (wydany 
w 1539 r.), czyli zbiór psalmów przetłumaczonych z łaciny na język polski. 
Jak mówi legenda, miała tego dokonać św. Kinga. Jeżeli legenda mówiłaby 
prawdę, to w Starym Sączu mielibyśmy do czynienia z najstarszym 
zabytkiem piśmiennictwa polskiego!

Malowidło na murze klasztoru, fot. B. Kiwak

malowidło na klaszTornym murze
Na murze okalającym klasztor, tuż przy bramie Szeklerskiej, widnieje wielkie malowidło 
przedstawiające najprawdopodobniej herbowego orła Cesarstwa Austro-Węgierskiego. 
Część malowidła jest zamazana i ma rdzawy kolor. To miejsce jest podobno pamiątką 
po roztrzaskaniu się wściekłego wojownika mongolskiego, który wjechał na koniu 
z ogromnym impetem wprost w obronny mur klasztoru.

i wykonane w stylu barokowym przez Balta-
zara Fontanę w latach 1696–99. Szczególnie 
cenny i piękny jest znajdujący się w ołtarzu 
głównym wizerunek Trójcy Świętej, w ca-
łości wytłoczony w srebrnej blasze. W lewej 
nawie znajduje się płyta grobowa królowej 
Jadwigi, żony Władysława Łokietka. 

Przystanek 3. 
Za klauzurą

„Klasztor klarysek odepchnięty został od 
życia i jego spraw, zamknięty regułą na sto 

zamków, grożącą klątwami 
każdemu, kto by chciał próg 
przestąpić i spojrzeć na refek-
tarz, do krużganków obwie-
szonych obrazami mówiącymi 
o  życiu Kingi, na zachowa-
ne resztki średniowiecznej 
budowli. Tak zabezpieczony 
jest dotychczas jakby forte-
cą, w której tłuką się ludzkie 
serca, uwięzione w  murach 
od młodości. Żyje życiem, 
jakiego nie znamy, a  które 
nakazuje i kształtuje reguła za-
konna: »umartwienia i modli-
twy uskrzydlają dusze i dodają 
sił do sumiennego wypełniania Na klasztornym dziedzińcu, fot. J. Gorlach
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Kościół Trójcy Świętej, fot. K. Bańkowski
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wzdłuż pięknego kutego ogrodzenia napo-
tkamy ocembrowane źródełko św  Kingi, 
którego woda tryska przez metalową rurkę. 
Źródełko znajdujące się na dobrze oznako-
wanym Trakcie św. Kingi znane jest ze swej 
cudownej mocy od kilkuset lat. Istnieje wie-
le dziesiątków opisów uzdrowień za sprawą 
tej właśnie wody. W czasie procesu kanoni-
zacyjnego św. Kingi watykańska Kongregacja 
ds. Świętych uznała za cud uzdrowienie prof. 
Mariana Starczewskiego. Ten pochodzący ze 

Starego Sącza wybit-
ny chemik, wy-

kładowca na 
politechni-

kach 

Śląskiej i Warszawskiej został wyleczony 
z pomocą cudownej wody z silnego ropnego 
zapalenia wyrostka robaczkowego.

Tuż obok, ale nieco niżej niż źródełko, znaj-
duje się kaplica św  Kingi, powstała w 1779 r. 
na miejscu starszej, która uległa zniszczeniu. 
Przez kratę wypatrzymy może XVIII-wiecz-
ną barokową rzeźbę św. Kingi trzymającej na 
dłoni klasztor i dwa aniołki, które trudno jed-
nak dostrzec w półmroku kaplicy.

Przystanek 5.
Kościół parafialny
św. Elżbiety Węgierskiej 
i św. Małgorzaty

Pierwsze doniesienia o świątyni istniejącej 
w tym miejscu pochodzą z 1299 r., ale doty-
czyły najprawdopodobniej drewnianego ko-
ściółka. Na jego miejscu na przełomie XIV 
i XV w. zbudowano gotycki kościół murowa-
ny, który znacznie ucierpiał podczas pożaru 
miasta w 1644 r. W następnych latach świą-
tynię odbudowywano, ale jeszcze kilkakrot-
nie niszczyły ją kolejne pożary Starego Sącza. 
Kaplice, jakie zobaczymy w murze okalającym 
kościół, powstały w 1742 r., a lipy ocieniające 
otoczenie świątyni posadzono w roku 1898. 

Wewnątrz kościoła na uwagę zasługu-
ją: pseudobarokowy ołtarz główny z XIX w., 
starsze ołtarze boczne, datowane na XVII 
i XVIII w., oraz zabytkowa ambona, wielkie 
obrazy, rzeźby liturgiczne i tablica upamięt-
niająca powodzenie odsieczy wiedeńskiej. 
Św. Elżbieta Węgierska, patronka świątyni, 
była ciotką św. Kingi, a druga patronka – św. 
Małgorzata Węgierska – była rodzoną siostrą 
polskiej księżnej. 

Z kościołem sąsiaduje zabytkowa stara 
plebania z roku 1795, która zastąpiła wcze-
śniejszą budowlę.

Baszta broniąca starosądeckiego klasztoru, fot. J. Gorlach

Źródełko św. Kingi, fot. R. Kumor

środka”. Mur pokryty jest starym typem ma-
lowideł ozdobnych o intrygujących wzorach. 

Kierując się wzdłuż muru na południe, 
w kierunku skarpy i źródełka św. Kingi, mi-
niemy bramę Szeklerską – dar Siedmiogrodz-
kiego Stowarzyszenia Światowego Związku 
Węgrów. Jest ona pamiątką ważnych wyda-
rzeń z  roku 1999, wyrazem sympatii i do-
wodem żywotności niegdysiejszych ścisłych 
związków politycznych, jakie łączyły Węgry 

i Polskę. Bramę ozdabiają dwa wielkie drze-
woryty przedstawiające twarze św. Kingi (od 
strony placu) i św. Jadwigi (od strony zejścia 
do źródełka św. Kingi). Pod daszkiem krytym 
tradycyjnym gontem znajduje się wspania-
ły gołębnik! Postawienie tej bramy tuż obok 
klasztoru Klarysek, który ufundowała węgier-
ska księżniczka Kinga, oraz umieszczenie 
na niej elementów nawiązujących do współ-
czesności ma dla związków Polaków i Sied-

miogrodzian specjalne znaczenie. 
Idąc dalej w tym samym kierun-

ku, po kilku minutach dojdziemy 
do okrągłej, czterokondygnacyj-
nej baszty przykrytej dzwonowa-
tym hełmem dachowym. Przed nią 
zobaczymy boczną furtę klasz-
toru, która pełni funkcję wejścia 
gospodarczego. Zakątek ten jest 
jednym z najczęściej fotografo-
wanych miejsc w Starym Sączu, 
czemu zresztą trudno się dziwić. 

Po pokonaniu kilku schodów 
i przejściu 100 m w kierunku po-
łudniowym szerokim traktem 

Brama Szeklerska, fot. R. Kumor

bramy szeklerskie i szeklerzy
Bramy Szeklerskie to drewniane budowle pełne rzeźbionych elementów roślinnych, 
symboli solarnych i najstarszych przejawów wyobraźni symbolicznej, w rodzaju plastycz-
nych przedstawień węgierskiej koncepcji drzewa sięgającego słońca, oraz starych znaków 
tzw. runicznego alfabetu szeklerskiego. Skromne, wiejskie bramy, będące echem bogatych 
budowli szeklerskich, są dość powszechne już w okolicach Lewoczy, ale najpiękniejsze 
zobaczymy w Transylwanii (Siedmiogrodzie) na terytorium Rumunii. 
Szeklerzy uchodzą za potomków Csaby, syna wodza Hunów – Attyli, chociaż ich 
prawdziwe pochodzenie nie jest całkiem jasne. Król węgierski Béla III osadzał Szeklerów 
na granicach swego państwa (głównie na terenach Transylwanii w dzisiejszej Rumunii). 
Cieszyli się oni specjalnymi względami i wykształcili swoiste rodzaje organizacji 
plemiennej na wzór wojskowy. Odrębność kulturowa Szeklerów dotrwała do naszych 
czasów i była potwierdzana węgierskimi umowami konstytucyjnymi, na mocy których 
w Transylwanii powstawały autonomiczne okręgi szeklerskie jeszcze w latach 60. XX w.
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Ołtarza Papieskiego oraz Domu Pielgrzy-
ma „Opoka” (zob. też s. XXX).

Muzeum Jana Pawła II znajduje się w Ołta-
rzu Papieskim, a dokładnie w pomieszczeniu, 
w którym w czasie uroczystości kanonizacyj-
nych w 1999 r. mieściła się zakrystia dla kardy-
nałów i biskupów. Główną częścią ekspozycji 
jest wystawa doskonałych zdjęć Sylwestra 
Adamczyka, które ten znany nowosądecki 
fotografik wykonał podczas mszy św. kano-
nizacyjnej. Fotografie są częścią albumu tego 
autora pt. Ojciec św. na sądeckiej ziemi wy-
danego w 2000 r. Poza fotograficzną relacją 

z uroczystości kanonizacji 
św. Kingi w Muzeum znaj-
dują się pamiątki po tym 
wielkim wydarzeniu: tron 
kanonizacyjny, meble asy-
sty, ambonka oraz okolicz-
nościowe druki i medale. 
Interesującymi nawiąza-
niami do postaci św. Kingi 
są świeczniki wyrzeźbio-
ne w bryłach soli z kopalni 
w  Bochni używane pod-
czas mszy kanonizacyjnej 
w Starym Sączu. Do naj-

cenniejszych eksponatów w muzeum należy 
pierwsza piuska Jana Pawła II, podpisana od 
spodu w dniu inauguracji pontyfikatu: 22 paź-
dziernika 1978 r. Ciekawe są również elementy 
sportowego ekwipunku Karola Wojtyły (plecak, 
buty, rękawice, sweter, a nawet narty i kurtka 
puchowa, w której już jako papież był na Mount 
Blanc) oraz nagrania z przemówieniami Ojca 
Świętego. Eksponaty zgromadzone w Muzeum 
Jana Pawła II można oglądać także w interne-
towej galerii prowadzonej przez Diecezjalne 
Centrum Pielgrzymowania – www.centrum.
stary.sacz.pl, w dziale Muzeum Jana Pawła II.

Przystanek 7.
Kościół św. Rocha
i św. Sebastiana

Wczesnobarokowa świątynia, zbudowa-
na z kamienia na planie prostokąta z pół-
kolistą absydą, znajduje się przy starym 
cmentarzu u południowego wylotu traktu 
wiodącego w kierunku Piwnicznej-Zdroju. 
Pierwsze wzmianki o kościele w tym miej-
scu datuje się na XV–XVI w., ale wiele wska-
zuje na to, że świątynia została zbudowana 
na miejscu częściowo zniszczonej i o wiele 

Muzeum Jana Pawła II, fot. J. Mysiński

Kościół św. Rocha i św. Sebastiana, fot. R. Kumor

Przystanek 6.
Ołtarz 
Papieski

Wielkie poruszenie, ja-
kie wywołała wizyta Jana 
Pawła II w Starym Sączu 
16 czerwca 1999 r., a także 
kanonizacja bł. Kingi na 
błoniach tuż pod klaszto-
rem, który ta święta stwo-
rzyła i w którym umarła, 
stało się zaczynem kilku 
interesujących wydarzeń. 
Pierwszym z nich była de-
cyzja o  pozostawieniu na stałe pięknego, 
drewnianego ołtarza polowego, wybudo-
wanego specjalnie z okazji przybycia papie-
ża. Ołtarz ten, autorstwa Zenona Andrzeja 
Remi, architekta mieszkającego w Zakopa-
nem, ale pochodzącego ze znanej nowo-
sądeckiej rodziny Remich, nawiązuje do 
góralskiej architektury pasterskiej. W czasie 
wizyty papieża Jana Pawła II dwie główne 

kolumny podtrzymujące zadaszenie wyko-
nane były z brył soli, co nawiązywać miało 
do znanej opowieści o tym, jak za sprawą 
księżnej Kingi znaleziono pod Krakowem 
złoża soli, co dało początek kopalniom 
w  Bochni i  Wieliczce. Solne kolumny ze 
względu na niszczący wpływ warunków 
atmosferycznych musiały zostać zastąpio-
ne konstrukcją drewnianą (oryginały są 

zdeponowane w  kopal-
ni soli w Bochni). Mimo 
tych małych zmian, ołtarz 
papieski stał się miejsco-
wą chlubą i sporą atrak-
cją turystyczną. Widząc, 
jak licznie jest odwie-
dzany, miejscowe władze 
kościelne podjęły uda-
ną próbę zorganizowa-
nia pierwszego w Polsce 
Diecezjalnego Centrum 
Pielgrzymowania im  
Jana Pawła II (ul. Papie-
ska 10). Centrum składa 
się z trzech elementów: 
Muzeum Jana Pawła II, 

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej i św. Małgorzaty, fot. J. Polakiewicz

Ołtarz Papieski, fot. J. Polakiewicz
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Jagiellońskiej 16 znajdziemy stare budynki 
mieszczące niegdyś mykwę, czyli rytualną 
łaźnię żydowską. 

Po wschodniej stronie rynku znacznymi 
rozmiarami zwraca uwagę budynek Zespołu 
Szkół (był przez wiele lat siedzibą Technikum 
Leśnego i tak jest do dzisiaj potocznie nazy-
wany) przy ulicy Daszyńskiego 15. Gmach, 
zaprojektowany w stylu modernistycznym, 
powstał w 1931 r.

Przystanek 9.
Okolice klasztoru 
Franciszkanów

Odnowiony i rozbudowany w ostatnich la-
tach budynek „Sokoła”, powstał ok. 1905 r. 
wg projektu słynnego nowosądeckiego ar-
chitekta Zenona Remiego. Ten interesujący 
obiekt znajdziemy przy ulicy Stefana Bato-
rego, pomiędzy pocztą a Urzędem Miasta. 

Obecnie w „Sokole” mieści się kino oraz Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. 

Obok „Sokoła” stoi gmach Urzędu Miej-
skiego – pozostałość zabudowań klasztoru 
franciszkańskiego. Od 1831  r. jest własno-
ścią władz miasta. Tuż za nim znajdują się 
parterowe budynki, które także są pozosta-
łością klasztoru Franciszkanów i kościo-
ła św  Stanisława, ufundowanych ok. roku 
1279 przez Bolesława Wstydliwego na proś-
bę jego żony, księżnej Kingi. Klasztor jako 
taki nie zachował się do naszych czasów, 
ale ponoć wielki dzwon klasztorny, odlany 
w 1642 r., przeniesiono do Czarnego Dunaj-
ca, a ołtarze do Szaflar. 

Zainteresowani nowszą historią Starego 
Sącza powinni zobaczyć dom rodzinny ks  
prof  Józefa Tischnera przy ulicy Piłsudskie-
go 6 (wisi na nim stosowna tablica). Warto 
też wiedzieć, że spacerując po ulicach Sta-
rego Sącza, mijamy bliskich krewnych le-
gendarnego filozofa, którzy żyją i  działają 
w mieście i okolicy. 

Budynek „Sokoła”, fot. J. Polakiewicz

wcześniejszej rotundy. Wewnątrz godny 
obejrzenia jest renesansowo-barokowy oł-
tarz główny z początku XVII w. oraz dwa 
ołtarze boczne i fragment tryptyku datowa-
ny na ok. 1500 r. 

Wspomniany stary cmentarz powstał 
w  1783  r. i  został otoczony murem z  ła-
manego piaskowca. Znajdują się tu gro-
by m.in. ks. Józefa Leopolda Kmietowicza 
i Szczęsnego Morawskiego – historyka Są-
decczyzny (zm. 1898), a także mauzoleum 
ss. klarysek.

Przystanek 8.
Ulicami wokół rynku

Spacer po centrum Starego Sącza to tak-
że wędrówka po malowniczych uliczkach 
w okolicach rynku. Mijane tradycyjne domy 
mają charakterystyczne trójdzielne bra-
my. Zazwyczaj brama prowadziła do sie-
ni, przez którą dostać się można było na 
wewnętrzne podwórko i aby wjechać tam 

„furą” (wozem konnym, nie mylić z potocz-
nym określeniem drogiego samochodu…) 
z  sianem lub płodami rolnymi, otwiera-
no całą bramę na oścież. Dla mieszkań-
ców i  gości przeznaczone były mniejsze 
drzwi, umieszczone w  środkowej części 
bramy. Bramy i  okazalsze drzwi starych 
domów bywają zdobione rozetkami, mo-
tywami roślinnymi lub solarnymi. To po-
wszechna w Karpatach tradycja zdobnicza 
wywodząca się z bardzo odległych czasów. 

Wędrując po okolicach rynku, możemy 
jeszcze zobaczyć budynek dawnej synago-
gi przy ulicy Staszica 10 (niespełna 5 minut 
pieszo na zachód od rynku, dużo lepiej wi-
doczna jest od ulicy Królowej Jadwigi). Zo-
stała ona wzniesiona w 1906 r. wg projektu 

Józefa Kostańskiego, na miejscu wcześniej-
szej bożnicy z 1902 r. Synagoga od czasów 
II wojny światowej nie pełni funkcji sakral-
nej; przez długie lata mieściły się w niej ma-
gazyn i warsztaty szkolne, a po odzyskaniu 
przez gminę żydowską została sprzeda-
na w ręce prywatne. Nieco dalej, przy ulicy 

żydzi w sTarym sączu
Jak podawał dr Mieczysław Orłowicz w Ilustrowanym przewodniku po Galicyi wydanym we Lwowie w 1914 r., Stary Sącz zamieszkiwało: 

„5300 mieszkańców, w tem 600 Żydów”. Żydzi osiedlili się tu dość późno, bo w 1. poł. XIX w. (pozwoliły na to dopiero władze austriackie), 
mimo tego dość szybko kilka rodzin stało się miejscową elitą finansową, wśród starozakonnych byli też cenieni restauratorzy. W 1890 r. 

powstała w Starym Sączu samodzielna gmina żydowska, wkrótce wybudowano też 
synagogę. Mieszkańcy Starego Sącza mieli skrajnie różny stosunek do starozakonnych. 
Z jednej strony doszło tu w 1898 r. do chłopskiej napaści i grabienia mienia żydowskiego, 
które zakończyło dopiero wprowadzenie stanu wyjątkowego przez sprowadzone wojsko, 
a z drugiej Rada Starego Sącza potępiła ten akt wandalizmu i w latach późniejszych część 
młodych Żydówek uczęszczała do szkoły przyklasztornej. Od czasów pierwszych osiedleń 
aż do okupacji niemieckiej liczba Żydów osiedlonych w Starym Sączu stanowiła niespełna 
12–13% ogółu mieszkańców miasta.
Na wiosnę 1942 r. Niemcy utworzyli w Starym Sączu getto, w którym zgromadzili 
ponad tysiąc osób. W sierpniu 1942 r. getto zlikwidowano, 95 Żydów rozstrzelali Niemcy 
w pobliskim lesie Piaski (nad Popradem, w okolicy mostu), pozostałych wywieziono 
do obozu zagłady w Bełżcu. Tam też znajduje się obecnie tablica upamiętniająca 
zbrodnie na społeczności żydowskiej Starego Sącza, której głównym elementem 
jest napis „Stary Sącz” w językach jidysz i polskim.Stary Żyd, rys. RS
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II, wzdłuż której wybudowano wygodny trakt 
pieszy aż do ronda im. Jana Pawła II. Po prze-
kroczeniu ronda dochodzimy do motelu Sza-
łas (zob. s. XXX), w pobliżu którego można 
oddać się miłemu lenistwu na kamienistej 
plaży przy rzece. 

Prawdziwi i nieustraszeni piechurzy po-
winni przejść przez most i dojść prawą stro-
ną rzeki do owianej legendami Winnej Góry 
(353 m n.p.m.), z której możemy podziwiać 
panoramę Starego Sącza, Biegonic i Nowego 
Sącza. Nazwę wzniesienia jedni odnoszą do 
tego, że miało to być miejsce wieszania win-
nych zbrodni, ale jest i wersja, która wydaje 
się być bardziej prawdopodobna, że połu-
dniowe stoki góry porośnięte były winnica-
mi. W X–XIII w. na Winnej Górze znajdowało 
się grodzisko. Zajmowało powierzchnię 3–4 
ha i było otoczone solidnymi, podwójnymi 
wałami o konstrukcji rusztowej, szerokimi 
na 8, a wysokimi nawet na 6 m. Na stokach 
wzniesienia od strony Popradu zobaczymy 
kamieniołom, który dostarczył kamienia na 
kościół w pobliskich Biegonicach. Ten spacer 

Stawy rekreacyjne, fot. J. Polakiewicz

nie zajmie nam więcej niż 1,5 godziny, ale 
lepiej mieć trochę więcej czasu na kontem-
plowanie krajobrazu i wypoczynek.

Pod Winną Górą na Popradzie znajdziemy 
też żelazny most kolejowy Jacek, odbudowa-
ny ostatnio po zniszczeniach powodziowych. 
Oddano go do użytku w  styczniu 2011  r., 
a nazwa przypomina o zmarłym w trakcie 
jego budowy dyrektorze firmy Intop – Jacku 
Lipskim. Most, ważący 450 ton, jest nowym 
wcieleniem „mostu żelaznego” na Popra-
dzie, jaki powstał w ramach budowy trans-
karpackiej linii kolejowej oddanej do użytku 
w 1880 r. Stary most był wystawiony na trzy 
poważne próby. W 1945 r. został wysadzony 
przez Niemców, w 1958 ucierpiał mocno od 
powodzi, ale przetrwał i dopiero 4 czerwca 
2010 r. zniszczyła go kolejna „wielka fala”! 
Żelazna konstrukcja została przewrócona 
i unosiła się na wodzie jak drewniana kład-
ka. Gdyby nie amatorski film video, trudno 
byłoby w to uwierzyć, patrząc w letni dzień 
na płytkie, przyjazne plażowaniu i  kąpieli 
wody Popradu. 

Przystanek 10.
W cieniu drzew i nad 
wodą, czyli jeżeli 
odpoczywać to tylko 
w Starym Sączu

W Starym Sączu jest wiele miejsc, gdzie mo-
żemy spokojnie odpocząć podczas skwar-
nego letniego dnia. W  samym centrum, 
w  pobliżu kościoła św. Elżbiety przy ulicy 
Staszica, znajduje się park miejski z fontan-
ną i dobrze utrzymaną zielenią. To ulubione 
miejsce młodych mam z dziećmi, ale i tak 
zawsze znajdzie się wolna ławka w cieniu 
i zacisznym oddaleniu od miejskiego gwaru. 

Jeżeli mamy ochotę i czas na dłuższy spa-
cer (i zakosztowanie przedsmaku górskiej 

wędrówki z pięknym widokiem w starosą-
deckim pakiecie turystycznym), to warto wy-
brać się na Miejską Górę (zwaną także Górą 
Parkową), która w najwyższym miejscu osią-
ga 420 m n.p.m. Z rynku w stronę góry wie-
dzie ulica Królowej Jadwigi. Po przejściu po 
małym mostku nad potokiem Moszczeni-
czanka musimy dość wąskim przesmykiem 
między domami wdrapać się na strome zbo-
cze z urządzonym w formie wielkich scho-
dów wejściem na polanę widokową. Po kilku 
minutach stromego podejścia osiągniemy 
skraj lasu w  pobliżu dawnej leśniczówki 
(obecnie jest to obiekt prywatny) i  ukaże 
się nam widok na miasto oraz na Poprad 
(na wprost) i Dunajec (na północy, „po lewej 
ręce”). Z tego miejsca do polany z ławeczka-
mi jest ok. 100 m.

Doskonałym celem spaceru jest Poprad 
w okolicy mostu na drodze do Nowego Są-
cza. Z rynku łatwo tam dojść ulicą Jana Pawła 

W parku miejskim, fot. R. Kumor
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Jeżeli mamy ochotę na plażowanie lub ło-
wienie ryb albo interesuje nas spacer w wi-
dłach dwóch karpackich rzek, to wystarczy 
z rynku wybrać się ulicą Morawskiego lub 
Daszyńskiego w  kierunku północnym, za 
kaplicą św. Krzyża pójść ulicą Wielki Wy-
gon (nie skręcać w prawo w ulicę Polną!) 
i po minięciu dużego sklepu rolniczego dojść 
do kompleksu stawów rybnych i kąpieliska 
utworzonego na dawnych żwirowiskach. 
Dla wędkarzy znajdą się tutaj dorodne kar-
pie, szczupaki, a nawet tołpygi; jest to jedno 
z  lepiej urządzonych łowisk komercyjnych 
w okolicy. W starych wyrobiskach po pobo-
rze żwiru rzecznego kwitnie dzisiaj życie 
i spotkać tu można nawet rodziny bobrów! 
W pobliżu rośnie też piękny las łęgowy. War-
to wybrać się tu, gdy mamy do dyspozycji pół 
dnia, jest upał i chwilowo przejadły się nam 
zabytki i historia… 

Przystanek 11.
Dobre punkty widokowe

Oprócz Góry Miejskiej (a właściwie okolicy 
dawnej leśniczówki) i Winnej Góry usytu-
owanej na prawym brzegu Popradu, dosko-
nałymi miejscami widokowymi są wiadukty 
na drodze wyjazdowej z miasta i obwodnicy 
Starego Sącza (na odcinku od ronda nad Po-
pradem do Podegrodzia). Także same wia-
dukty stanowią wdzięczny temat fotografii 
i mogą zainteresować starą i nową techniką 
konstrukcji. Interesujący jest również most 
im  św  Kingi na Dunajcu w ciągu obwod-
nicy Starego Sącza. Wybudowany w latach 
2006–2008 jest pierwszym w Polsce mostem 
o tego rodzaju konstrukcji. 

Panorama Starego Sącza, fot. J. Polakiewicz
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na Słowacji (rzeka nie stanowi 
prawnej przeszkody i wyznaczo-
ną przez nią granicę państwową 
możemy pokonać nawet wpław).

Przehyba

Ulubionym celem wędrówek 
sądeczan i  turystów, których 
zauroczył Beskid Sądecki, jest 
jedna z wyższych gór w okoli-
cy z pięknie usytuowaną halą 
i  schroniskiem nazwanym od 

starej nazwy miejsca – Przehybą. Wielu tu-
rystów starszego pokolenia była tu po raz 
pierwszy w wieku kilku lat i jako małe dzieci 
wnoszone na barkach swoich ojców zdoby-
wali swój pierwszy w życiu szczyt systemem 
„na barana”. Pisownia nazwy Przehyba bu-
dziła niegdyś gorące dyskusje i dawniej sto-
sowano także formy: Prehyba i Przechyba. 
Niezależnie od pisowni nazwa jest pamiąt-
ką po łemkowskich pasterzach wypasają-
cych tutaj stada wołów siwych, krów i owiec.

Schronisko stoi na hali Przehyba (1175 m n.p.m.) 
i zaledwie kilkaset metrów dzieli je od szczytu 

Przehyby (1195 m n.p.m.). Jego budowę rozpo-
częto w 1936 r. od postawienia prowizorycz-
nej szopy z 16 miejscami noclegowymi, aby do 
roku 1938, kiedy to dokonano oficjalnego otwar-
cia schroniska, zwiększyć ilość oferowanych 
miejsc do 50. Nie poprzestano na tym i rok póź-
niej w schronisku na Przehybie mogło już spać 
100 turystów! W tych samych latach co schro-
nisko, powstawały pierwsze szlaki turystycz-
ne, malowane osobiście przez twórcę znanego 
dzisiaj znakowania trójpasowego, sądeckiego 
nauczyciela i wieloletniego prezesa Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” – Feliksa 

Jesień w Beskidzie Sądeckim, fot. J. Polakiewicz

zanim wyruszysz na szlak
Beskid Sądecki to wielka grupa górska wchodząca w skład Karpat Zachodnich, rozcięta doliną 
Popradu na dwa główne pasma górskie: Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej. Od poziomu 
Popradu, którego dolina opada z wysokości ok. 450 m n.p.m. w Muszynie do wysokości 
ok. 300 m n.p.m. w Starym Sączu, do najwyższych szczytów Beskidu Sądeckiego musimy 
pokonać blisko 1000 m w pionie i wiele kilometrów wędrówki górskimi ścieżkami. Warto 
o tym pamiętać, zanim wyruszymy na szlak w nieodpowiednim obuwiu i bez stosownego 
zabezpieczenia w postaci kurtki odpornej na deszcz oraz zapasu napojów i jedzenia. Ważną 
sprawą jest mapa! Bez niej możemy zabłądzić, ale mapa jest też doskonałym źródłem informacji 
o czekających nas atrakcjach. Do podstawowego wyposażenia warto dodać także aparat 
fotograficzny, może to Tobie trafi się najpiękniejszy widok na Beskidy, Pieniny lub Tatry! 
Większość schronisk górskich ma własne graficzne identyfikatory w postaci pamiątkowych 
pieczęci tuszowych. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą czyste kartki papieru lub kartki pocztowe, 
które po dopisaniu pozdrowień opieczętowanych logo schroniska nabierają wyjątkowości. 

Atrakcje 
turystyczne

Ze Starego Sącza można w niespełna godzinę dojechać wzdłuż Dunajca do Krościenka 
i Szczawnicy w Pieninach, aby po następnej godzinie znaleźć się w Zakopanem i Tatrach. 
Jakby tego było jeszcze mało, w połowie drogi dotykamy wielkiego pasma karpackiego Gor-
ców, mając jednocześnie stale wgląd w zalesione zbocza Beskidu Sądeckiego. 

Ruszając na wschód od miasta, po przekroczeniu Popradu i ominięciu Nowego Sącza po-
przez Łazy Biegonickie, dojedziemy w pół godziny do Nawojowej, niegdysiejszej siedziby 
rodziny Stadnickich. Zobaczyć tam należy park i kolekcję drzew egzotycznych (jedne z naj-
piękniejszych tulipanowców i kasztanów jadalnych w Małopolsce!) oraz pałacyk, w któ-

rym mieszkał do lat powojennych 
Adam hr. Stadnicki – leśnik, któ-
remu zawdzięczamy powstanie 
jednych z najstarszych rezerwa-
tów leśnych w Polsce. 

Z Nawojowej doliną Kamienicy 
Nawojowskiej, obmywającej wy-
sunięte na południe, niższe pa-
smo Beskidu Sądeckiego, zwane 

pasmem Jaworzyny Krynickiej, 
dotrzemy w niespełna 50 minut 
do najstarszego polskiego kurortu 
górskiego – Krynicy-Zdroju  Moż-
na też, obierając drogę na Tylicz 
w miejscowości Krzyżówka (a jest 
to prawdziwe skrzyżowanie dróg 
wiodących do Grybowa, Moch-
naczki i Tylicza oraz do Krynicy), 
dojechać do granicy ze Słowacją w okolicach wsi Muszynka, znanej z fortyfikacji konfederac-
kich. Będąc w tym rejonie na wyciągnięcie ręki mamy Beskid Niski z jego atrakcjami w posta-
ci wód mineralnych, zabytkowej architektury drewnianej i bogatej przyrody. Z okolic Krynicy, 
poprzez Muszynę (z której dojechać można na Słowację samochodem lub koleją) szybko do-
trzemy nad brzeg Popradu i razem z jego nurtem wrócimy poprzez Żegiestów, Wierchomlę, 
Piwniczną (z której możemy udać się na Słowację) i Rytro do Starego Sącza. W czasie tej po-
dróży można podziwiać widoczne po lewej stronie Popradu pasma górskie znajdujące się już 

Atrakcje turystyczne w okolicy

Typowa łemkowska cerkiewka w Łosiu, fot. K. Bańkowski

Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju, fot. J. Mysiński
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wspomnianego skrzy-
żowania przebiega żół-
ty szlak turystyczny ze 
Starego Sącza na Prze-
hybę i jest to doskonałe 
miejsce do rozpoczęcia 
wędrówki. Do Barcic 
możemy dotrzeć oczy-
wiście szybciej, główną 
drogą ze Starego Sącza 
do Piwnicznej-Zdroju, 
ale okolice Moszczenicy 
i Przysietnicy są napraw-
dę malownicze i godne 
zobaczenia. 

W Przysietnicy znaj-
dziemy Ośrodek Agroturystyczny „Agro-
ranczo” (Przysietnica 90, tel.: 18 4463673, 
793002363, e-mail: Sebastian_baber@onet.
eu), który oferuje naukę jazdy na koniach, kon-
ne wędrówki specjalnymi szlakami wytyczo-
nymi w Beskidzie Sądeckim oraz długie rajdy 
konne dla zaawansowanych. W tej samej wsi 
znajdziemy także największy w Polsce ob-
jazdowy teatr lalkowy! Teatr Lalek „Pinokio” 
(Przysietnica 370, tel.: 18 4480228, 515 232912, 
biuro@pinokio.sacz.pl, www.pinokio.sacz.pl) 
działa od 10 lat i ma w repertuarze takie bajki 
jak Przygody Janka i czarownicy, Zaczarowany 
las, Igraszki smoka – w sumie kilkanaście świet-
nych kukiełkowych opowieści z dobrą muzyką! 

Barcice to spora wieś o długiej historii, sięga-
jącej XIII w. Tuż przy drodze głównej w kierunku 
Piwnicznej znajdziemy stary kościół z kilkoma 
perełkami dawnej sztuki. Został on zbudowany 
w 1901 r., ale wcześniej istniały tu dwie drew-
niane świątynie, odpowiednio z XIV i XV w. Na 
uwagę zasługuje malowana na desce Ostatnia 
Wieczerza z XVII w. oraz barokowe posągi św. 
Jana, Matki Boskiej i św. Marii Magdaleny. Warto 
też zwrócić uwagę na masywny zamek w bra-
mie kościoła, gdyż najprawdopodobniej pocho-
dzi on z dawnego zamku w Rytrze. We wsi jest 

sklep, kioski i restauracja oraz most, przez któ-
ry dojedziemy na prawą stronę Popradu, drogą 
w kierunku Woli Kroguleckiej, z której rozciąga 
się piękna panorama Starego Sącza. 

Jadąc dalej wzdłuż Popradu, który w Barci-
cach dotyka prawie drogi w rejonie wyjazdu ze 
wsi i niebezpiecznego zakrętu, dojedziemy po 
kilkunastu minutach do Rytra. To spora wieś, 
która dzieli się na trzy dość znacznie różniące 
się od siebie części. Część położona wzdłuż linii 
kolejowej i Popradu z restauracją Zajazd Ryter-
ski, ozdobioną muralem ludowym o stopniu na-
iwności twórczej, który nie mieści się w żadnej 
skali, sąsiaduje z kilkoma sklepami, przystan-
kiem kolejowym oraz dwoma ultranowocze-
snymi budowlami o architekturze wywołującej 
stany utraty równowagi i choroby błędnika. 

Na prawym brzegu Popradu, pod stromym 
wzgórzem z widocznymi fortyfikacjami i rozra-
stającą się z każdym rokiem kamienną, zabyt-
kową basztą położona jest część Rytra zwana 
Suchą Strugą. Resztki zamku ryterskiego świad-
czą o bogatej historii miejscowości i walorach 
obronnych wzgórza zamkowego. Już od 1244 r. 
stacjonowali tu rycerze niemieccy, którzy wybu-
dowali warownią. Od niemieckiego słowa rytter 
– rycerze, pochodzi najprawdopodobniej nazwa 

Ruiny zamku w Rytrze, fot. J. Gorlach

Rapfa. Z biegiem lat schronisko zmieniało wy-
gląd i gospodarzy, bywało też dotykane trage-
diami, np. w postaci wielkiego pożaru, który 
strawił je doszczętnie za czasów lubianego go-
spodarza Jana Bielaka. Schronisko na Przehy-
bie gościło setki rajdów górskich, zielone szkoły, 
karpackich pasjonatów wędrujących pieszo, na 
nartach i rowerach, a także wiele znanych oso-
bistości. Pośród nich był też kilkakrotnie kardy-
nał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Budynek nowego schroniska jest nowocze-
sny i posiada komputerowo sterowaną oczysz-
czalnię ścieków, a łazienki, przestronna jadalnia 
i dobrze wyposażona kuchnia, serwująca cało-
dzienne wyżywienie, zadowalają nawet wybred-
nych turystów. Mimo to „Przehyba” nie stała się 
kolejnym ekskluzywnym hotelem górskim, ja-
kich ostatnio przybywa w Beskidach. 

Na hali Przehyba, kilkaset metrów za schro-
niskiem turystycznym, wybudowano wielki 
przekaźnik telewizyjny, który wymagał stałej 
możliwości dojazdu. Tak powstała szeroka 
droga z Gabonia, która jest jednak zamknięta 
dla ruchu samochodów prywatnych.

Doliną Popradu

Kilka najbliższych Staremu Sączowi miej-
scowości z pewnością okaże się interesu-
jącym celem krótkich wypadów za miasto. 

Ściśle związana ze Starym Sączem jest wieś 
Moszczenica, leżąca nad potokiem o tej samej 
nazwie. Wieś składa się z dwóch części: Mosz-
czenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej. Stanowiły 
one naturalne zaplecze dla Sącza. We wsi zo-
baczymy (znajdujący się na Szlaku Architektury 
Drewnianej) szesnastowieczny, drewniany ko-
ściół św. Mikołaja oraz stojącą przy nim dzwon-
nicę z przełomu XVIII i XIX w. Przez Moszczenicę 
przebiega także Małopolski Szlak Owocowy – 
w tutejszych gospodarstwach sadowniczych 
warto skosztować m.in. jabłek, gruszek i śliwek.

Ponad Moszczenicą Wyżną, w  okolicy 
przysiółka Wyśnie Domy znajdziemy skrzy-
żowanie dróg (drogi asfaltowe, dostępne dla 
samochodów osobowych), z którego wzdłuż 
potoku Przysietnica dojedziemy w dolinę Po-
pradu, tuż za miejscowością Barcice. W rejonie 

Zachód słońca nad Barcicami, fot. J. Polakiewicz
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lewej stronie będzie można podziwiać zalesio-
ne zbocza pasma Radziejowej i Skałki, ale po 
minięciu Jazowska i Łącka wjedziemy w co-
raz ciaśniejszy przełom pomiędzy Beskidem 
Sądeckim a Gorcami, którego najpiękniejszy 
odcinek zwany jest Zielonym Przełomem. Za 
nim, po minięciu wsi Kłodne, otwiera się wi-
dok na Krościenko nad Dunajcem i Pieniny. 

Jazowsko to spora wieś, której nazwa wzięła 
się od wielkiego jazu, czyli przegrody na rzece, 
służącej okresowo do łowienia łososi wędru-
jących niegdyś od Bałtyku do Pienin. Nieste-
ty, łososi już w Dunajcu nie ma, ale gratką dla 
wędkarzy w tym rejonie jest wielka ryba z ro-
dziny łososiowatych – głowacica, którą sztucz-
nie wprowadzono do wód Dunajca. Pierwotnie 
wieś nosiła nazwę Zielona Dąbrowa, a pierwsze 
informacje o niej sięgają 1225 r. Tutejszy baro-
kowy kościół kryje starodruki z połowy XVI w. 
W Jazowsku znajduje się most na Dunajcu i po-
czątek bardzo interesującej trasy na Przehybę 
(szlak zielony). W pobliżu można przenocować 
w bardzo oryginalnym gospodarstwie agrotury-
stycznym wyspecjalizowanym w warsztatach 
jogi, tańca, sztuk walki i etnobotaniki – Sopa-
towiec (www.sopatowiec.pl), oddalonym od 
Jazowska o ok. 1,5 godziny górskiego spaceru. 

Niedaleko za Jazowskiem leży duża wieś 
(z placem targowym, restauracjami, domem 
towarowym, sklepami i stałym targiem owo-
cowym) Łącko. Jeszcze do niedawna była to 
stolica sadownictwa górskiego dzięki ćwierci 

miliona rosnących tu drzew owocowych, głów-
nie jabłoni. Wieś słynie z wiosennych obcho-
dów Święta Kwitnącej Jabłoni oraz z produktu 
domowej destylacji śliwowego zacieru o starej 
i znanej szeroko tradycji. Tradycja ta streszcza 
się do wierszyka: „Daje siłę / Krasi lica / Nasza 
łącka śliwowica!”. 

Gdyby cofnąć się do mostu na Dunajcu 
w Gołkowicach, to po skręceniu tam w pra-
wo dojedziemy w kilka minut do Naszaco-
wic, a po kilkunastu kolejnych minutach do 
Podegrodzia. Obydwie wsie są miejscem od-
kryć archeologicznych i badań poszukujących 
pierwszych śladów pra-Sącza. W Naszacowi-
cach trzeba wiele wyobraźni, aby dopatrzyć się 
śladów grodziska (grodzisk?). Z kolei Podegro-
dzie to duża, zadbana wieś z bardzo interesu-
jącym muzeum. Stamtąd w ciągu kilkunastu 
minut dotrzemy samochodem do Nowego lub 
wrócimy do Starego Sącza.

Szlaki szlakom nierówne

Piesze szlaki turystyczne to w pierwszej kolej-
ności te oznakowane systemem trójdzielnym 
(dwa zewnętrzne prostokąty białe, środkowy 

Spływ przełomem Dunajca, fot. J. Gorlach

z nurTem rzek
Niezwykle atrakcyjną i wygodną formą zwiedzania Pienin i Beskidu 
Sądeckiego są też spływy specjalnymi łodziami. Ich tradycja 
sięga czasów, w których Dunajcem i Popradem spławiano drewno 
w formie prostych tratw. Flisacy, którzy tratwami kierowali, to osobna 
i niezwykle barwna opowieść. Usłyszycie ją z pewnością podczas spływu 
przez perełkę Karpat – przełom Dunajca w Pieninach, ale także na 
specjalnie zaprojektowanych łodziach pływających z Piwnicznej do 
Rytra po górskich wodach Popradu. Więcej: zob. www.centrum.nsnet.
pl/?page=11 i www.flisacy.com.pl.

wsi. Pod zamek dostaniemy się drogą przecho-
dzącą przez most na Popradzie. Podążanie nią 
to doskonały początek wycieczki w pasmo Ja-

worzyny Krynickiej albo interesującego space-
ru na Górę Zamkową, skąd możemy podziwiać 
fantastyczny widok na dolinę rzeki, Rytro, dolinę 
potoku Roztoka Wielka i pasmo Radziejowej. 

Trzecia część Rytra to jego właściwe cen-
trum turystyczne położone nad potokiem 
Roztoka Wielka. Aby się tam dostać, musimy 

z głównej drogi skręcić przez przejazd kole-
jowy i mijając sklepy, schronisko z doskonała 
jadłodajnią, kościół, Urząd Gminy, dojedziemy 
do wielkich domów wypoczynkowych – Per-
ła Południa i Jantar z basenem, trasami nar-
ciarskimi i zapleczem hotelowym o wysokim 
standardzie. Jadąc dalej, dotrzemy do małego 
parkingu tuż przy leśniczówce i zapory dro-
gowej. Stąd wędrować musimy pieszo, ale nie 
jest to żadna kara, bo właśnie wkraczamy na 
jeden z najpiękniejszych szlaków na Przehy-
bę i Radziejową.

Doliną Dunajca

Po wyjeździe ze Starego Sącza drogą w kie-
runku Szczawnicy i Nowego Targu, szybko do-
trzemy do miejscowości Gołkowice. Warto tu 
zwrócić uwagę na charakterystyczną zabudowę 
wsi. Jest to pozostałość osadnictwa niemieckie-
go, które na Sądecczyźnie miało kilka ośrodków. 
Wprowadziło ono tzw. ulicówkę, czyli zwartą 
zabudowę szeregiem domów skierowanych 
frontem do ulicy. W Gołkowicach i graniczącym 
z nimi Gaboniu zachowała się część starej za-
budowy pochodzącej jeszcze z czasów koloni-
zacji józefińskiej, czyli planowej akcji osadniczej 
prowadzonej przez cesarza Józefa II w końcu 
XVIII w., głównie w Galicji. Osady niemieckie 
istniały tu do czasów II wojny światowej. Niemcy 
galicyjscy opuścili je w dwóch turach: pierwsza 
część odeszła w 1940 r. po wejściu Armii Czer-
wonej, a druga w latach 1944–45.

Pobliski Gołkowicom Gaboń jest świet-
nym punktem do rozpoczęcia wycieczek na 
Przehybę (prowadzi stąd najłagodniejszy, spa-
cerowy szlak do schroniska) lub miejscem 
na pobyt w popularnych tu gospodarstwach 
agroturystycznych. 

Po opuszczeniu Gołkowic i przejechaniu 
mostu nad Dunajcem (za mostem należy skrę-
cić w lewo!) wjedziemy w niezwykły krajobra-
zowo odcinek doliny tej rzeki. Początkowo po 

radziejowa
Najwyższa góra Beskidu Sądeckiego wznosi się na 1262 m n.p.m. i stanowi 
spore wyzwanie nie tylko dla początkujących piechurów. Wejściem grupy 
turystów na szczyt Radziejowej w 1906 r. zainaugurowano działalność 
terenową Towarzystwa Turystycznego „Beskid”, przemianowanego 
wkrótce na oddział Towarzystwa Tatrzańskiego. Na tę pionierską wyprawę 
pod wodzą prof. Antoniego Lenczowskiego wyruszono z Piwnicznej (przez 
Niemcową). W relacji z tej śmiałej eskapady, tak pisano w dwutygodniku 
„Nowosądecki Rozwój” z 16 lipca 1906 r: „[…] Jesteśmy tuż pod szczytem 
na stoku północnym; nagle u stóp naszych zdumionym oczom zabłysł 
jeden z najwspanialszych krajobrazów karpackich, ów słynny widok 
z Radziejowej na dolinę nowosądecką. Przed nami spory szmat polskiej 
ziemi, stara dziedzina Św. Kingi. Dwa strumienie, Dunajec i Poprad, 
spływając się razem, przytulając do siebie w uścisku Sącz Stary, w dali nasz 
Nowy Sącz, białe wieżyczki kościółków wsi okolicznych, a tam na krańcach 
widnokręgu ciemne wzgórza, a za nimi nadwiślańska równina i Kraków”. 
I dziś najdogodniej wchodzi się na Radziejową od strony Piwnicznej 
(obecnie dojazd jest możliwy aż do Suchej Doliny) albo stromym, ale 
krótkim podejściem z Rytra przez halę Konieczna. W każdym przypadku 
należy pamiętać, że po zdobyciu wyniosłego szczytu musimy z niego 
zejść i dotrzeć na nocleg. Niezbyt wprawnym turystom odradza się 
wychodzenie na Radziejową zimą i podczas burzowej pogody. Na 
szczycie stoi świetnie zaprojektowana i zbudowana z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa drewniana wieża widokowa. (Nie jest 
ona polecana w warunkach burzowych i osobom z lękiem wysokości). 
Przy dobrej widoczności rozciąga się z niej doskonały widok na Beskid 
Niski, pasma górskie na Słowacji, Małe Pieniny, Pieniny, Tatry, Gorce 
i Babią Górę. Wracając, najszybciej ze szczytu Radziejowej dotrzemy przez 
szczyt Wielki Rogacz (1182 m n.p.m.) w rejon Obidzy i Suchej Doliny nad 
Piwniczną, gdzie znajdują się schroniska górskie i kwatery prywatne.
Radziejowa kryje w swym wnętrzu wiele tajemnic, które od dawna 
przyciągały pod jej szczyt poszukiwaczy złota i inne niespokojne duchy. 
Wewnątrz góry znajduje się jaskinia nadal rozbudzająca wyobraźnię 
przyrodników, speleologów i historyków. 
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Młodszy brat
– Nowy Sącz

Sącz Nowy – historia

Pierwotnie istniał jedynie Sącz, ale po nakazie przeniesienia go do wsi Kamienica w widłach 
rzek Kamienica i Dunajec (ok. 10 km od Sącza w dół Dunajca) oraz po przemianowaniu nowego 
miasta na Sącz z dodawanym dla koniecznego odróżnienia określeniem „Nowy”, zaczęto pierw-
szy Sącz nazywać „Starym”. Tak to, chcąc nie chcąc, narodziły się dwa Sącze – Stary i Nowy. 

Nowy Sącz, lokowany jako miasto w 1292 r. przez króla Wacława II Czeskiego, powstał na 
terenie pól uprawnych w obrębie wsi Kamienica. Jego usytuowanie było pierwotnie bliższe re-
jonowi, przez który płynie rzeczka Łubinka, zasilająca Dunajec ok. kilometra niżej niż rzeka 
Kamienica Nawojowska. W dokumencie lokacyjnym miasto zostało nazwane Sączem, co miało 
się wiązać z likwidacją starszego miasteczka w widłach Dunajca i Popradu. Nowe miasto za-
planowano z rozmachem i powierzchnia jego rynku niewiele ustępowała rynkowi w Krakowie. 
Miasto obrastało przedmieściami i za sprawą położenia i polityki celnej bogaciło się i rozwijało. 

Następne wieki przyniosły rozwój ośrodka, o którym zaświadczają księgi wójtowsko-ław-
nicze z przełomu XV i XVI w., odnotowując w Nowym Sączu aż 150 rzemieślników, repre-
zentujących ponad 30 specjalności. Poważnym motorem bogacenia się miasta były liczne 
przywileje celne i regulacje, które korzystnie dla Nowego Sącza kształtowały oficjalne szlaki 
handlowe. Głównie chodziło o strumień towarów płynący z Węgier do Krakowa i dalej na pół-
noc oraz o handel przygraniczny. Drewno ścinane nad Popradem, dzięki spławności Dunajca 
i Wisły, docierało do Gdańska. 

Centrum Nowego Sącza było bronione murami z kilkoma wielkimi basztami i zamkiem. Bu-
dowę fortyfikacji rozpoczęto najprawdopodobniej ok. XIII–XIV w. O ich znaczeniu świadczą 

Młodszy brat – Nowy Sącz   

Rynek w Nowym Sączu, fot. J. Gorlach

w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym, 
żółtym lub czarnym). Kolor szlaków był za-
kodowaną informacją turystyczną: czerwony 
zawsze oznaczał grzbietowy długi szlak wio-
dący przez całe pasmo górskie, szlaki żółte, 
niebieskie i zielone były szlakami dojściowymi 
do szlaku głównego, a kolor czarny oznaczał 
dodatkowy, stromy szlak zejściowy. Oznako-
waniu przebiegu szlaku towarzyszyły umowne 
znaki informacyjne oznaczające np. bliskość 
źródła z wodą. Sposób malowania oznaczeń 
i ich kontrola, zmiana przebiegu szlaku oraz 
coroczne odświeżanie znaków było w gestii 

Zarządu Głównego PTTK. Szlaki turystyczne 
były chronione np. poprzez zakaz wycinki 
drzew z namalowanym znakiem.

W ostatnich latach wszystko się skompliko-
wało dzięki swobodnej, pełnej inwencji dzia-
łalności gmin i podmiotów gospodarczych. 
Do istniejącej i dobrze działającej sieci szla-
ków PTTK dołączyły szlaki gminne (oznacze-
nia najczęściej w kształcie koła z kolorową 
kropką w środku), konne, rowerowe, ścieżki 
dydaktyczne, szlaki spacerowe wyznaczane 
przez ośrodki wczasowe i kilka innych rodza-
jów tras. Dowolność w sposobie znakowanie 
tych szlaków i pozostawianie ich własnemu 
losowi sprawiły, że mapa i dobra informa-
cja turystyczna nadal są niezbędne na tra-
sie. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest także 
polecanie starej, sprawdzonej sieci szlaków 

turystycznych lub wy-
szukiwanie nowych wer-
sji map z naniesionymi 
nowymi propozycjami. 
Generalnie część szla-
ków należy traktować 
jako efekt radosnej twór-
czości lokalnej i  stoso-
wać wobec nich zasadę 
zwiększonej ostrożności.

Szlaki rowerowe wy-
znaczono w większości 

wzdłuż ruchliwych i wąskich szos lub dróg 
i traktów leśnych, a czasem także (co dysku-
syjne) wzdłuż wąskich ścieżek szlaków pie-
szych. Nie istnieją jeszcze na Sądecczyźnie 
prawdziwe ścieżki rowerowe i poza kilkoma 
inicjatywami w Szczawnicy i kilkoma metra-
mi oznakowanej ścieżki rowerowej w Starym 
Sączu będziecie mieli do czynienia raczej 
z trasami crossowymi i kolarstwem górskim. 
Niestety nie znajdziemy także ścieżek rowe-
rowych łączących Stary Sącz z Nowym Są-
czem… Beskid Sądecki stoi za to otworem 
przed zaawansowanymi kolarzami górskimi, 
którzy górskimi szlakami mogą dotrzeć aż do 
Pienin. W ostatnich latach także stacje nar-
ciarskie oferują wyczynowe lub turystyczne 
szlaki i tory rowerowe. Do pierwszych stacji 
z tego typu ofertą należy Wierchomla.

coŚ dla rowerzysTów!
W Starym Sączu, w kamienicy przy Rynku 18 (wejście od ul. 11 Listopada) znajduje się firma JM Bike 
Services. Wszyscy rowerzyści znajdą tam to, co szukają, a także dodatkową atrakcję w postaci właściciela: 
słynnego kolarza Jana Magiery. To wielokrotny mistrz Polski, dwukrotny Olimpijczyk (1964, 1968), 
pięciokrotny uczestnik Wyścigu Pokoju… i wielu innych zawodów i kolarskich przedsięwzięć. Był niezwykle 
popularnym sportowcem, na jego cześć wypisywano transparenty w rodzaju „Janek Magiera Polskę 
rozwesela” na długo przed zjawiskami takimi jak „małyszomania”. Jan Magiera urodził się w 1938 r. 
w Jelni, ale od wielu lat mieszka w Mostkach, na przedmieściach Starego Sącza. Łącząc swoje dwa 
zawody: ślusarstwo precyzyjne i kolarstwo – stworzył świetny warsztat, sklep i firmę. Nawet jeżeli nic się 
nie zepsuło w waszym wspaniałym rowerze, to i tak warto „tylko na chwilę” wpaść do serwisu, aby móc 
potem wspomnieć mimochodem, że nasz rowerek ustawiony został u słynnego olimpijczyka!

Węzeł szlaków na Wielkim Rogaczu, fot. J. Polakiewicz
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–Nowy Sącz
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cz specjalną uwagę zasługuje świetnie urządzo-
ny park etnograficzny (pytajcie o „skansen”), 
do którego należy wybrać się raczej autobu-
sem, samochodem lub rowerem, gdyż znaj-
duje się praktycznie poza miastem, w Lasku 
Falkowskim. Dostać się tam można albo od 
ulicy gen. Wieniawy Długoszowskiego, albo 
przez nowe Miasteczko Galicyjskie (w którym 
znajduje się replika starosądeckiego ratusza!) 
od ulicy Lwowskiej na jej wylotowym odcinku 
w kierunku Grybów – Gorlice. Las Falkowski 
ze skansenem i Miasteczkiem Galicyjskim jest 
świetnym miejscem na całodzienny wypad. 

Jak w każdym mieście, tak i w Nowym Są-
czu istnieją wielkie osiedla, te najstarsze i te 
budowane aktualnie. Kwitnie w nich sztuka 
ulicy, która doczekała się w Nowym Sączu 
niezłej dokumentacji (mapa street artowa 

W Sądeckim Parku Etnograficznym, fot. M. Zaręba

Nowego Sącza i album prac malarzy ulicz-
nych opracowane i pięknie wydane przez 
Instytut Europa Karpat przy MCK „Sokół”, zo-
bacz: www.karpatyoffer.pl).

Nowy Sącz jest też miastem kilku interesują-
cych festiwali. Do najważniejszych z nich na-
leżą: współorganizowany z Krynicą-Zdrojem 
Festiwal im. Ady Sari, kolorowy Festiwal Dzie-
ci Gór, który od lat ściąga młodych artystów 
dosłownie z całego świata, Echa Trombity, 
Festiwal Żartu Muzycznego, Jesienny Festi-
wal Teatralny i Wieczory Małopolskie. Wiele 
imprez odbywa się w lecie na scenie w Par-
ku Strzeleckim nad Dunajcem. 

Nowy Sącz ma też kilka mocnych atutów 
kulinarnych, zarówno jeśli chodzi o kuch-
nię tradycyjną (restauracje w obrębie ryn-
ku i w podziemiach samego ratusza), jak 

i  fusion (dawna restaura-
cja Imperial na deptaku uli-
cy Jagiellońskiej), a  także 
nowe trendy (np. klasycz-
na „suszarnia” przy ulicy 
Szwedzkiej serwująca su-
shi w  tradycyjny sposób). 
Oczywiście jest jeszcze Za-
jazd Sądecki, restauracja 
hotelowa Beskid, dobrze 
położona (200 m od rynku, 
nad Dunajcem) restauracja 
hotelu Panorama i sto in-
nych miejsc. 

Do i ze Starego Sącza 
kursuje przez cały dzień 
wygodna linia autobuso-
wa (MPK) nr 24.Poza linią 
MPK do Starego i Nowe-
go Sącza dostać się można 
wieloma busami jadący-
mi w kierunku Szczawnicy, 
Piwnicznej, Łomnicy i  in-
nych miejscowości leżą-
cych na tych trasach.

liczne zwolnienia z podatków pod warunkiem 
przeznaczenia sporych kwot na naprawę i kon-
serwację fortyfikacji.

Z czasem stał się Nowy Sącz prawdziwym 
ośrodkiem władzy i życia politycznego ziemi 
sądeckiej. Zlokalizowano tu ośrodki tereno-
wej władzy państwowej i władzy kościelnej.

Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, 
Ludwik Węgierski, królowa Jadwiga to tylko 
część z plejady świetnych postaci, jakie bywa-
ły w Nowym Sączu. Dla przykładu: w 1384 r. 
doszło tu do wielkiego zjazdu, na którym 
spotkali się – król Władysław Jagiełło z żoną 
Jadwigą, książę Witold oraz Zygmunt Luk-
semburski z żoną Marią.

Nowy Sącz współcześnie

Nowy Sącz z okolicami ma dziś blisko 90 
tys. mieszkańców (Stary Sącz – ok. 10 tys.). 
Centrum zachowało tradycyjny układ z wiel-
kim rynkiem (drugi rynek w Małopolsce co 
do powierzchni po Krakowie) i charaktery-
stycznym ratuszem oraz kościołami (Jezu-
itów, kolegiatą na prawach bazyliki mniejszej 
i świątynią ewangelicką). W okolicy rynku 
znajdziemy także wielką synagogę (obecnie 

galeria Muzeum Regionalnego), ruiny baszty 
Kowalskiej i spore fragmenty murów obron-
nych. Główną osią Nowego Sącza i w części 
także traktem spacerowym jest odchodząca 
od rynku ulica Jagiellońska (jej pierwszy od-
cinek to deptak), którą po kilku minutach do-
chodzi się do zielonej wyspy sądeckich Plant.

Wędrując wzdłuż Alei Wolności, miniemy 
dworzec PKS z koszmarnymi przybudów-
kami, który kontrastuje mocno ze stylową 
(aczkolwiek może niezbyt piękną) bryłą 
Miejskiego Domu Kultury (dawniej był tam 
Dom Kultury Kolejarza i dlatego miejscowi 
zowią ten budynek „Kolejarzem”), potem 
błonia nazywane Starą Sandecją i dawny 
Dom Żołnierza ze stylową mozaiką przed-
stawiającą… syrenkę. Ze skrzyżowania tuż 
obok widać wielki mural namalowany w ra-
mach Festiwalu Karpaty OFFer. Po minięciu 
muralu zobaczymy hotel Beskid (najwięk-
szy w  mieście), kościółek szkolny, zabyt-
kową lokomotywę i spieszącego do pracy 
kolejarza z teczką (rzeźbę odlaną z meta-
lu) tuż przed wejściem do typowo galicyj-
skiego dworca kolejowego. 

W Nowym Sączu znajdziemy ponadto wiel-
ki gmach Małopolskiego Ośrodka Kultu-
ry „Sokół” z kinami, wielką galerią sztuki 
współczesnej i salami widowiskowymi (przy 

ul. Długosza, ok. 600 m od 
rynku), a także pływalnię, 
ściankę wspinaczkową 
i  korty w  kompleksie 
sportowym (interesują-
ce budynki o drewnianej 
konstrukcji) nad Kamie-
nicą przy ulicy Nadbrzeż-
nej. Bardzo interesujące 
są zbiory Muzeum Regio-
nalnego mieszczącego 
się w zabytkowej kamie-
nicy przy ulicy Lwowskiej 
(ok. 200 m od rynku). Na Replika starosądeckiego ratuszu w Miasteczku Galicyjskim w Starym Sączu, 

fot. A. Smoter i B. Kiwak
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Małej zbudowano popularną stację narciar-
ską Dwie Doliny (www.wierchomla.com.pl) 
z doskonałą bazą hotelową i gastronomicz-
ną. Liczne wyciągi (w tym wygodny wyciąg 
krzesełkowy) łączą ją z  najnowszą stacją 
narciarską na południowych stokach Pustej 
Wielkiej. Dolna część tej stacji znajduje się 
w Szczawniku, górskiej dzielnicy Muszyny. 
Zimowy widok na Tatry z rejonu Pustej i tras 

zjazdowych ma swych 
oddanych fanów. 

Przykładem kameralnej 
stacji narciarskiej, świet-
nej do uprawiania rodzin-
nego narciarstwa i zabaw 
na śniegu, jest Kokuszka 
(www.kokuszka-ski.pl). 
Ta mała wieś leżąca na 
prawym brzegu Popradu 
w rejonie Piwnicznej ko-
rzysta z zainteresowania 
szlakiem turystycznym 
(oznakowanym kolorem 
żółtym), który wiedzie 

stromym, ale bardzo pięknym podejściem 
wprost na Halę Pisaną (1043 m n.p.m.), skąd 
blisko jest do Hali Łabowskiej (1039 m n.p.m.) 
i znajdującego się tam drugiego z najpopu-
larniejszych schronisk w Beskidzie Sadec-
kim, o tej samej nazwie co hala. W Kokuszce 
znaleźć można doskonałe noclegi, parking 
i całodzienne wyżywienie, można też skorzy-
stać z bliskości Piwnicznej i Starego Sącza.

Wyciąg w Ryterskim Raju, fot. X. Xxxxxxxx

Wyciąg w Wierchomli, fot. X. Xxxxxxxx

Stacje 
narciarskie

Wzorowane na Alpach 
i  rozleglejszych terenach 
górskich Słowacji stacje 
narciarskie, powstają na 
Sądecczyźnie od ok. 40 lat. 
Pierwszą z nich, o tradycyj-
nym charakterze turystycz-
nym, była Sucha Dolina 
(www.suchadolina.pl). 
Obejmuje one piękne stoki 
i niewielką dolinkę leżącą 
ponad Piwniczną-Zdrojem 
i  dzielnicą Kosarzyska. 
Dolina Kosarzyska, hotel 
górski w Suchej Dolinie, 
bacówka na Obidzy (położona ponad Suchą Doliną) to miejsca zdecydowanie warte po-
znania. Wszędzie jest tu po drodze, a w samej Suchej Dolinie znajdziemy małe wyciągi 
narciarskie, miejsca noclegowe, pensjonaty i liczne szlaki turystyczne. Przy obfitszych opa-
dach śniegu jest to doskonałe miejsce na uprawianie narciarstwa tourowego (można robić 
wycieczki do Szczawnicy, Jaworek, na Radziejową i Przehybę oraz do bazy turystycznej na 
hali Niemcowa), biegowego i zimowej turystyki pieszej. Obszar jest chroniony przez sys-
tem terenowych posterunków GOPR. 

Piwniczna oferuje także inne atrakcje narciarskie, jak Kicarz (704 m n.p.m.), który zasły-
nął dzięki medialnej dyskusji dotyczącej zastopowana budowy stacji narciarskiej protesta-
mi ekologów (jest dostępny obecnie na nartach tourowych i biegowych), oraz wspaniałe 
tereny turystyczne i narciarskie na pobliskiej Słowacji.

Duża wieś turystyczna Rytro (położona nad Popradem i dużym potokiem Roztoką Ry-
terską na wysokości ok. 339 m n.p.m.) zachęca do odwiedzenia kompleksu turystycznego 
obejmującego stację narciarską Ryterski Raj (www.ryterskiraj.pl) z  trasami zjazdowymi 
i doskonałą bazą hotelową. W Rytrze znajdziecie piękny basen, park linowy i wiele innych 
atrakcji, ale największą z nich jest bliskość Przehyby – szczytu, hali i najbardziej popularne-
go na Sądecczyźnie schroniska górskiego (zob. s. XXX). Rytro znane jest też z intrygującego 
górskiego zameczku obronnego, który jest wizytówką wsi i doskonałym celem spacerów. 

Pod góry Runek i Pusta Wielka, z ostojami głuszca i cietrzewia oraz rezerwatami chro-
niącymi Puszczę Karpacką, wcina się dolina Wierchomli z wsią Wierchomla Wielka, która 
przechodzi w górnej części w dolinę i wieś Wierchomli Małej oraz dziewiczą dolinę Potaszni. 
Wierchomla jest starą wsią łemkowską i nie trzeba dużego zachodu, aby odnaleźć mate-
rialne ślady tej ciekawej kultury górskich pasterzy. Na samym krańcu doliny Wierchomli 

Stacje narciarskie

Stok w Suchej Dolinie, fot. X. Xxxxxxxx
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Literatura

Istnieje niezwykle bogata bibliografia dotycząca Starego Sącza, ale kilka pozycji zawiera 
szczególnie wiele przydatnych informacji na temat miasta i jego przyrodniczego otocze-
nia. Szczególnie polecane to: 

• Adam Bujak, Gród św. Kingi, Biały Kruk, Kraków 2007;

• Adam Bujak, Sylwester Adamczyk, Pieśń o Starym Sączu, Biały Kruk, Kraków 2003;

• Henryk Barycz (red.), Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, To-
warzystwo Miłośników Starego Sącza, Stary Sącz 2007;

• Kornelia Dobkiewiczowa, Drogocenne wiano. Legendy o Błogosławionej Kindze, Księgar-
nia św. Jacka, Katowice 1988;

• Feliks Kiryk (red.), Dzieje Miasta Nowego Sącza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa-Kraków 1992 (trzy tomy);

• Jerzy Kusiak, Omnia Beneficia… czyli Starosądeckie Festiwale Muzyki Dawnej, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 1986;

• Andrzej Matuszczyk, Pasmo Radziejowej Beskidu Sądeckiego, DW Ankar, Warszawa 1990;

• Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Akademicki Klub Turystyczny 
we Lwowie, Lwów 1914 (reprint);

• Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Popradzki Park Krajobrazowy, Stary Sącz 2000;

• Seweryn Udziela, Kuśnierstwo w Starym Sączu, różne wydania;

• Seweryn Udziela, Opowiadania ludowe ze Starego Sącza, różne wydania;

• Bartłomiej Urbański, Nowy Sącz i  Sądecczyzna w pradziejach i  średniowieczu, Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu (publikacja towarzysząca wystawie o tym samym tytule pre-
zentowanej w Domu Gotyckim w Nowym Sączu w 2009 r.);

• Jan Wiktor, Pieniny i ziemia sądecka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965;

• „Zeszyty sądecko-spiskie”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu / L’ubovnianské múzeum 
– Stará L’ubovňa; 

• Andrzej Żaki, Wędrówki Sącza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

Niewyczerpaną skarbnicą wiedzy o Sądecczyźnie są też: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Muzeum w domu Na Dołkach w Starym Sączu oraz wie-
le innych, mniejszych zbiorów, stałych wystaw i ekspozycji.

Literatura
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Jest mało miejsc na świecie, gdzie na tak 
małym kawałku ziemi łączy się piękno przyrody 
z bogactwem historii, nieprzebraną ilością 
cennych zabytków kulturowo-historycznych 
oraz szczodrością i gościnnością ludzi.
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niepełnosprawnych wzrokowo przebywają-
cych w kraju i za granicą. 

Noclegi

W Lewoczy znajdziemy obiekty noclegowe 
różnej kategorii, m.in. luksusowe hotele, pen-
sjonaty, ale także kwatery prywatne. W więk-
szości wypadków oprócz noclegu oferują 
one swoim klientom możliwość wyżywienia 
i miejsca parkingowe dla samochodów na 
terenie obiektu. 

Hotele

Hotel Stela****, Nám. Majstra Pavla 55, Levoča, tel.: +421 
53 4512943, recepcia@hotelstela.sk, www.hotelstela.sk 
Hotel Arkáda***, Nám. Majstra Pavla 26, Levoča, tel.: +421 
53 4512255, hotelarkada@arkada.sk, www.arkada.sk
Hotel Barbakan***, Košická 15, Levoča, tel.: +421 53 
4514310, recepcia@barbakan.sk, www.barbakan.sk
Hotel u Leva***, Nám. Majstra Pavla 25, Levoča, tel.: +421 
53 4502311, hotel@uleva.sk, www.uleva.sk
Hotel Faix*, Probstnerova cesta 668/6, Levoča, tel.: +421 53 
4511111, hotelfaix@stonline.sk, www.hotelfaix.meu.zoznam.sk Pensjonaty

Diamant, Premestie 36, Levoča, tel.: 
+421 53 4510786, info@penziondia-
mant.info, www.penziondiamant.info
Kiska, Levočská Dolina 3264/56, tel.: 
+421 905903292, info@penzionkiska.
sk, www.penzionkiska.sk
Miva, Gustáva Hermanna 10, Levoča, 
tel.: +421 53 4510176, penzionmiva@
miva.sk, www.miva.sk/penzion.html
Pizzeria, Vetrová 4, Levoča, tel.: 
+421 53 4512020, ubytujsa@oran-
gemail.sk, www.mamamia.sk
Pod Mariánskou horou, Levo-
čská Dolina, Kováčova vila 2, tel.: +421 
53 4512705, rzlevoca@pobox.sk, www.
rzlevoca.sk

dojazd
Transport lotniczy. Główne porty lotnicze Słowacji znajdują 

się w  Bratysławie, Koszycach i  Popradzie. Lewocza jest od nich 
oddalona o: 370 km (Bratysława), 90 km (Koszyce) i 28 km (Poprad-
Tatry). Z lotnisk tych można dostać się do Lewoczy bezpośrednio, 
korzystając z  usług wypożyczalni samochodów na lotniskach, 
transportu autobusowego lub taksówek. Wygodny jest też transport 
kolejowy do Nowej Wsi Spiskiej i Popradu. Aktualne rozkłady jazdy 
znajdują się na stronie www.cp.sk.

Transport kolejowy. Słowacja ma połączenia z większością 
europejskich metropolii (Berlinem, Budapesztem, Bukaresztem, 
Kijowem, Krakowem, Monachium, Moskwą, Pragą, Warszawą, 
Wiedniem…). Na Spisz można dostać się jedną z najważniejszych 
linii kolejowych, tzw. północną magistralą biegnącą z Bratysławy 
przez Żylinę i Poprad do Koszyc.

Transport samochodowy. Na Słowacji znajduje się gęsta 
i  dobrze utrzymana sieć dróg. Tworzą ją autostrady, drogi eks-
presowe, drogi krajowe 1. i 2. klasy oraz mniej istotne drogi. Do 
Lewoczy można dojechać samochodem trasą międzynarodową 
E 50, biegnącą z Bratysławy do Koszyc na odcinku przez Żylinę, 
Poprad, Lewoczę i Preszów. 

Proponowana trasa Lewocza – Stary Sącz (przejazd 
samochodem): droga nr 77 (98,2 km) – Lewocza – Kieżmark 
(Kežmarok) – Lubowla (Stará Ľubovňa) – Piwniczna-Zdrój – Stary 
Sącz

Dziedziniec hotelu Stela, fot. arch. UM w Lewoczy

Informacje
praktyczne

Lewocza (Levoča) to miasto powiatowe, admi-
nistracyjnie włączone do kraju preszowskiego. 
Znajduje się na wschodzie słowackiego regionu 
Spisz, na wysokości 573 m n.p.m. i ma 14,5 tys. 
mieszkańców.

Korzystne położenie sprawiło, że w przeszło-
ści Lewocza była ważnym punktem na szlakach 
handlowych. Dziś, dzięki swojej bogatej histo-
rii, która pozostawiła tu po sobie wyraźne ślady 
w postaci godnych uwagi pamiątek architekto-
nicznych, Lewocza jest jednym z najczęściej 
odwiedzanych słowackich miast i żyje głównie 

z turystyki. O unikatowości Lewoczy dobitnie świadczy fakt, że miejski zespół zabytków został 
w 2009 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Naturalne kulturalno-społeczne i gospodarcze centrum północnej części regionu dzięki 
swoim walorom i położeniu geograficznemu wciąż ma duże znaczenie nie tylko na terenie 
wschodniej Słowacji, ale także sąsiedniej Polski. 

W Lewoczy odbywa się wiele imprez kulturalnych organizowanych głównie w miesiącach 
letnich. Liczne obiekty sportowe oferują możliwość uprawiana różnych dyscyplin. Miasto 
umożliwia naukę na wszystkich poziomach kształcenia, od szkoły podstawowej przez śred-
nią po studia wyższe. W Lewoczy działa ważny słowacki ośrodek dla niewidzących i niedowi-
dzących. Znajduje się tu także Słowacka Biblioteka dla Niewidzących Mateja Hrebendy, która 
jest jedynym i wyjątkowym krajowym centrum biblioteczno-informacyjnym dla Słowaków 

Wizytówka miasta

Widok na Lewoczę z Mariańskiej Góry, fot. arch. UM w Lewoczy

To Trzeba zobaczyć! 
1. Katedra św. Jakuba i najwyższy późnogotycki ołtarz na świecie
2. Bazylika Nawiedzenia NMP na Mariańskiej Górze
3. Unikatowy średniowieczny rynek z zabytkowymi kamienicami
4. Najlepiej zachowane na Słowacji mury obronne
5. Zabytkowy ratusz
6. Klatka hańby
7. Kościół ewangelicki
8. Dom Mistrza Pawła
9. Dom Haina
10. Dom Turzonów
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Internaty

SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča, tel.: +421 53 
4513291, ekonom@souplevoca.sk, www.souplevoca.sk 
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, 
Levoča, tel.: +421 53 4512536, ekonomika.tokarova@stonline.
sk, www.souklule.edu.sk

Gastronomia

Charakterystycznym daniem na Spiszu są 
spiskie pierogi z bryndzą (spišské bryndzové 
pirohy). Świetnie smakują też wiejskie wy-
roby z wieprzowiny, przede wszystkim pa-
rówki spiskie robione zgodnie z tradycyjną 
recepturą. Typową mączną potrawą są tu 
ciasta drożdżowe z  masą makową, orze-
chami, powidłami lub twarogiem. Trady-
cyjnym alkoholem jest spiska jałowcówka 
(spišská borovička). Regionalnych potraw 
można skosztować w  niektórych restau-
racjach wymienionych poniżej. Większość 
lokali gastronomicznych jest otwarta w go-
dzinach 10.00–22.00.

Restauracje hotelowe

Hotel Arkáda, Nám. Majstra Pavla 26, Levoča, tel.: +421 53 
4512255, hotelarkada@arkada.sk, www.arkada.sk
Hotel Barbakan, Košická 15, Levoča, tel.: +421 53 4514310, 
recepcia@barbakan.sk, www.barbakan.sk
Hotel Faix, Probstnerova cesta 668/6, Levoča, tel.: +421 53 
4511111, hotelfaix@stonline.sk 
Hotel Stela, Nám. Majstra Pavla 55, Levoča, tel.: +421 53 
4512943, recepcia@hotelstela.sk, www.hotelstela.sk
Hotel u Leva, Nám. Majstra Pavla 25, Levoča, tel.: +421 53 
4502311, hotel@uleva.sk, www.uleva.sk

Inne obiekty

Biela pani, Nám. Majstra Pavla 36, Levoča, tel.: +421 
915904421, bielapani@post.sk 
Hot Pot –Acord, s.r.o., Popradská cesta, tel.: +421 53 
4511201, www.hotpot.sk/hotpot/levoca.html
Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča, 
tel.: +421 53 4512384, gastrodom@stonline.sk, www.levoc-
sky-gastrodom.estranky.sk 
Pizzeria, Vetrová 4, Levoča, tel.: +421 53 4512020, ubytuj-
sa@orangemail.sk, www.mamamia.sk
Planéta Levoča, Nám. Majstra Pavla 38/A, Levoča, tel.: +421 

53 4512100, milan1970@centrum.sk, 
www.planetalevoca.sk
Rekreačné zariadenie, Levo-
čská Dolina, Kováčova vila 2, tel.: +421 
53 4512701
Ski Centre Levoča, Levočská Do-
lina 3227/50, tel.: +421 902220644, 
ski@skicentrelevoca.sk, www.skicen-
trelevoca.sk
Slovenka, Nám. Majstra Pavla 62, Le-
voča, tel.: +421 949111 332, 915056406
TATRAFOOD, Nám. Majstra Pavla 54, 
Levoča, tel.: +421 944 544 838
U 3 Apoštolov, Nám. Majstra Pavla 11, 
Levoča, tel.: +421 53 4512302, 3apostol@
vmnet.sk, www.u3apostolov.sk

Plac Mistrza Pawła, fot. K. Bańkowski

Polianka, Levočská Dolina 3227/50, 
tel.: +421 902220644, ski@skicen-
trelevoca.sk, www.skicentrelevoca.sk
Romančina, Levočská Dolina 
3227/50, tel.: +421 902220644, ski@ski-
centrelevoca.sk, www.skicentrelevoca.sk
Skalka, Levočská Dolina 3227/50, 
tel.: +421 902220644, ski@skicen-
trelevoca.sk, www.skicentrelevoca.sk
Ski Centre Levoča s.r.o., Le-
vočská Dolina 3227/50, tel.: +421 
902220644, ski@skicentrelevoca.sk, 
www.skicentrelevoca.sk
Spiš, Uholná 1, Levoča, tel.: +421 
905356522, davoj@szm.sk, www.pen-
zion-spis.szm.sk
Šuňavský, Nová 59, Levoča, tel.: 
+421 53 4514526, jsunavsky1@stonline.sk 
Texon, Francisciho 45, Levoča, tel.: +421 53 4514494, texon@
post.sk, www.spis.sk/texon.html
U Janusa, Kláštorská 22, Levoča, tel.: +421 53 4514592, jo-
sef.janus@gmail.com, www.ujanusa.skg.sk
Villa Fam, Vodárenská 1, Levoča, tel.: +421 53 4514652, vil-
lafam@centrum.sk, www.villafam.szm.sk

Kwatery prywatne

Bibina, Vodárenská 2, Levoča, tel.: +421 53 4510298, albert.
anton@stonline.sk, www.privatbibina.szm.com 
Damecan, Nová 453/21, Levoča, tel.: +421 903997999, da-
mecan@pobox.sk, www.apartmentlevoca.com
Gabi, Železničný riadok 16, Levoča, tel.: +421 53 4511286, 
gabi02@stonline.sk, www.slovenskyraj.sk/gabi.html 
Maja, Pod vinicou 38, Levoča, tel.: +421 53 4512558, maja@
credit.t-com.sk, www.slovenskyraj.sk/maja.html 
Marcelina, Kláštorská 34, Levoča, tel.: +421 53 4513890, 
marcelinamikulova@centrum.sk, www.privatmarcelina.szm.sk 
Oáza, Nová 65, Levoča, tel.: +421 53 4514511, rdubecky@
stonline.sk, www.ubytovanieoaza.sk 
Remeselnícky dom, Špitálska 35, Levoča, tel.: +421 
903607179, www.remeselnickydom.webpark.sk 
U Veteránov, Novoveská cesta 32, Levoča, tel.: +421 53 
4511495, veterani@post.sk, www.uveteranov.szm.sk

Václav Trnka, Pri strelnici 29, Levoča, tel.: +421 53 4513452, 
trnkavaclav1@mail.t-com.sk 

Schroniska

Bobor, Závada 97, tel.: +421 905475053, bobor@levonetma-
il.sk, www.chatabobor.sk
Horský Dom, Levočská Dolina, tel.: +421 908829994, ka-
menickyv@stonline.sk, info@chatahorskydom.sk, www.cha-
tahorskydom.sk 
Javorinka, Závada, tel.: +421 905259971, info@zavada.sk
Marek, Levočské kúpele 3281, tel.: +421 904529332, chata.
marek@gmail.com, www.slovenskyraj.sk/marek.html 
Maribel, Závada 59, tel.: +421 908256600, mbelakova@post.
sk, www.maribel.sk
Pri dolinskom moste, Poľná 433/6, Spišský Štvrtok, tel.: 
+421 907934003, chata ledenka@azet.sk, www.slovensky-
raj.sk/ledenka.html 
Trubačka, Levočská Dolina, tel.: +421 903603429, ruma@
ruma.sk, rusnacikovadana@pobox.sk, www.ruma.sk

Kempingi

Autocamping Levočská Dolina, Levočská Dolina, 
Kováčova vila 2, tel.: +421 53 4512705, rzlevoca@pobox.sk, 
www.rzlevoca.sk

Uliczka w Lewoczy, fot. J. Polakowski
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imprezy można zobaczyć, jak zręczne dło-
nie rzemieślników tworzą dzieła z metalu, 
drewna, gliny, nici i wikliny. Karpackie Targi 
Rzemiosła odbywają się w sierpniu i są uzu-
pełnione programem kulturalnym. 

Tajemnicza Lewocza  Atrakcyjna noc-
na impreza pełna efektów świetlnych koń-
czy w sierpniu Dni Mistrza Pawła. Odbywa 
się na rynku i stanowi wspaniały przegląd 
umiejętności amatorów i  profesjonalnych 
artystów ze Słowacji i zagranicy. 

Lewockie Babie Lato  Podczas paździer-
nikowego międzynarodowego festiwalu 
muzycznego można wybrać się na świet-
ne koncerty muzyki klasycznej i współcze-
snej. W Sali Kongresowej lewockiego teatru 
występują wówczas znani artyści krajowi 
i zagraniczni. 

Targi Bożonarodzeniowe  Targi odbywają 
się w parku miejskim przed Bożym Narodze-
niem. Rzemieślnicy oferują kupującym roz-
maite przedmioty, które pomogą upiększyć 
domy podczas świąt. W ramach imprezy są 
też prezentowane ludowe zwyczaje i tradycje. 

Miasta 
partnerskie

Deklaracje o  współpra-
cy Lewoczy z  miastami 
partnerskimi: Stary Sącz 
(Polska), Kalwaria Zebrzy-
dowska (Polska), Łańcut 
(Polska), Litomyšl (Czechy) 
i Keszthely (Węgry) zostały 
podpisane w 2003 r. Mia-
sta te wymieniają między 
sobą materiały informacyj-
ne i publikacje dotyczące 
głównie ich historii, roz-
woju i  kultury oraz sfery 
społecznej i  ekonomicz-
nej. Umowy partnerskie 

umożliwiają współpracę szkół, wymianę 
zespołów, organizację wystaw, przedsta-
wień teatralnych oraz imprez sportowych 
i turystycznych. Miasta realizują też wspólne 
projekty w zakresie kultury, sportu i edukacji 
oraz wymieniają doświadczenia dotyczące 
polityki lokalnej. 

Informacja turystyczna 
i przydatne adresy

Ważne telefony

Międzynarodowy numer kierunkowy na Słowację: +421
Całodobowa informacja o numerach telefonicznych (płatna):

na terenie Słowacji: 1181
międzynarodowa: 12149

Telefony alarmowe: SOS 112
Policja: 158
Straż pożarna: 150
Pogotowie górskie: 18300
Lotnicze pogotowie ratunkowe (Air Transport Europe): 18155

Zespół Starosądeczanie w Lewoczy, fot. arch. UM w Lewoczy

U Janusa, Kláštorská 22, Levoča, tel.: +421 53 4514592, 
josef.janus@gmail.com, www.ujanusa.skg.sk
U Veteránov, Novoveská cesta 32, Levoča, tel.: +421 53 
4511495, veterani@post.sk, www.uveteranov.szm.sk

Pamiątki i produkty 
regionalne

Dla Spisza charakterystyczna jest koron-
ka klockowa z motywami roślinnymi i sa-
kralnymi, robiona ręcznie z  cienkiej nici 
na walcu tekstylnym za pomocą drewnia-
nych szpulek-klocków. Motyw koronki kloc-
kowej pojawia się też na obrazach, pisankach 
i ozdobach choinkowych. Wśród ludowych 
produktów artystycznych interesujące są 
również koszyki plecione z łupanych korze-
ni świerku i „dywany” w kratkę lub prążki, 
ręcznie tkane na drewnianych krosnach. Do-
brą pamiątką mogą być także różne tkaniny 
do mieszkania zdobione kolorowymi ludo-
wymi haftami. Produkty regionalne można 
kupić np. w sklepikach z pamiątkami, które 
znajdują się na lewockim rynku. 

Ważne święta i imprezy

EXIT  Czerwcowy ogólnokrajowy przegląd 
teatrów alternatywnych. Inscenizacje pełne 
humoru lub dramatyzmu oraz ciekawe kre-
acje aktorskie można podziwiać na deskach 
lewockiego teatru. 

Pielgrzymka mariańska  Mariańska Góra 
w Lewoczy należy do najstarszych i najbar-
dziej znanych miejsc pielgrzymkowych na 
Słowacji. Pielgrzymka odbywa się w pierw-
szą niedzielę lipca, w święto Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Do cennych zabyt-
ków znajdujących się w bazylice na Mariań-
skiej Górze należy rzeźba NMP, która wita 
tysiące słowackich i zagranicznych pątników. 

Dni Mistrza Pawła  Międzynarodowy fe-
stiwal kultury, któremu patronuje średnio-
wieczny rzeźbiarz: Mistrz Paweł z Lewoczy. 
Impreza odbywa się co roku w lipcu i sierp-
niu. W jej ramach na rynku organizowane 
są m.in. przedstawienia teatrów ulicznych 
i  koncerty. Do najważniejszych i najpopu-
larniejszych wydarzeń należą Plener Mistrza 

Pawła, Karpackie Targi Rzemiosła 
i Tajemnicza Lewocza. 

Plener Mistrza Pawła  W  ra-
mach sierpniowej imprezy swo-
je umiejętności prezentują młodzi 
malarze, rzeźbiarze i fotograficy ze 
Słowacji i  innych krajów. Prace – 
w większości inspirowane Lewoczą 
– powstałe podczas dwutygodnio-
wych warsztatów artystycznych 
można zobaczyć w atrium teatru 
miejskiego. 

Karpackie Targi Rzemiosła  At-
mosfera targów, które trwają do 
późnych godzin wieczornych, prze-
nosi gości do czasów gwarnych 
lewockich jarmarków. Podczas 

Zdjęcia pięknych detali to też pamiątka, fot. arch. UM w Lewoczy
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Informacja turystyczna 
w Lewoczy

Biuro Informacji Turystycznej Miasta Lewocza, 
Nám. Majstra Pavla 58, Levoča, tel.: +421 53 16188, 4513763, 
faks: +421 53 4513763, ikle@levoca.sk, www.levoca.sk

Na placu Mistrza Pawła (Námestie Maj-
stra Pavla) zostały umieszczone tablice tu-
rystyczno-informacyjne oraz mapy miasta 
z zaznaczonymi zabytkami. W budynku kina 
( Námestie Majstra Pavla 58) znajduje się pu-
bliczny terminal informacyjny z historycz-
nymi i aktualnymi informacjami o mieście.

Informacja turystyczna 
w regionie

MIC – Miejskie Centrum Informacji, Štefánikova 99/72 
– Dom Kultury, Poprad, tel.: +421 52 16186, 7721700, faks: 
+421 52 7721394, infopp@msupoprad.sk, www.poprad.sk
Kieżmarska Agencja Informacyjna, Hlavné náme-
stie 46, Kežmarok, tel.: +421 52 4492135, info@kezmarok.
sk, www.kezmarok.sk
Turystyczne Centrum Informacyjne Lubowla, Nám. 
sv. Mikuláša 21, Stará Ľubovňa, tel.: +421 52 4321713, faks: 
+421 52 4321713, marmon@staralubovna.sk, www.marmon.sk
Turystyczne Centrum Informacyjne + Brantner 

NOVA s.r.o., Letná 49, 

Spišká Nová Ves, tel.: +421 53 16186, 4298293, faks: +421 
53 4428292, www.spisskanovaves.eu

Inne przydatne informacje

Naklejki autostradowe można kupić na 
przejściach granicznych, wybranych sta-
cjach paliw, wybranych urzędach poczto-
wych i  innych miejscach sprzedaży, które 
są odpowiednio oznaczone. W ofercie znaj-
dują się znaczki ważne przez tydzień, mie-
siąc i rok. 

Oprócz zwykłego ubezpieczenia w przy-
padku uprawiania turystyki górskiej należy 
doubezpieczyć się na wypadek interwen-
cji ratowniczej służby górskiej (jeśli takie 
ubezpieczenie nie zostało zawarte w opła-
cie turystycznej).

W większych miastach regionu znajdu-
ją się szpitale, w mniejszych do dyspozycji 
są ambulatoria i apteki (dyżury całodobowe 
w weekendy i święta).

Usługi pocztowe oferują poczty w mia-
stach i większych wsiach.

W restauracjach, barach, pociągach 
i miejscach pracy palić można tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych, zakaz palenia 
obowiązuje na zamkniętych przestrzeniach 

publicznych (kryte przystanki auto-
busowe itp.), w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych (dworce, teatry, 

kina, muzea itd.) i w szkołach.

Zdjęcia pięknych detali to też pamiątka, fot. J. Polakiewiecz
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Sąsiedni rezerwat 
przyrody Sivá Brada, 
gdzie chronione są m.in. 
rzadkie słono- i sucho-
lubne rośliny bagienne, 
obejmuje trawertynowe 
wzgórze. Na jego wierz-
chołku znajduje się je-
ziorko trawertynowe 
o średnicy ok. 3 m i głę-
bokości 0,3 m. Poziom 
jego wód jest zmienny 
i  zależy od ilości opa-
dów. W  okresie, kiedy 
woda zanika, na dnie 
jeziorka można obser-
wować ciągłe wydoby-
wanie się gazów. 

Parki narodowe

W pobliżu Lewoczy znaj-
dują się aż trzy parki na-
rodowe! Park Narodowy 
Słowacki Raj (Národný 
park Slovenský raj) to ob-
szar z wyjątkowo uroz-
maiconym krajobrazem 
– są tu płaskowyże, rozpadliny, potoki, wodo-
spady i jaskinie – oraz bogatą i różnorodną 
gatunkowo fauną i  florą. Cechą charak-
terystyczną Słowackiego Raju jest inwer-
sja pięter roślinnych. W wyższych partiach 
rosną rośliny ciepłolubne, takie jak sasan-
ka słowacka (Pulsatilla slavica), w niższych 
– gatunki górskie i wysokogórskie, jak np. 
szarotka alpejska (Leontopodium alpinum). 
Doskonałe warunki bytowania ma tu wilk 
szary (Canis lupus), ryś euroazjatycki (Lynx 
lynx), kuna leśna (Martes martes), orzeł 
przedni (Aquila chrysaetos), jastrząb (Acci-
piter gentilis), myszołów zwyczajny (Buteo 
buteo), a  także introdukowany tu alpejski 

podgatunek kozicy północnej (Rupicapra 
rupicapra alpina L.). 

Tatrzański Park Narodowy (Tatranský 
národný park) zachwyca majestatycznymi 
szczytami przyozdobionymi malowniczy-
mi jeziorami oraz cennymi gatunkami wy-
sokogórskich roślin i zwierząt. Typowymi 
tatrzańskimi gatunkami endemicznymi ży-
jącymi w wyższych partiach gór są: kozica 
tatrzańska (Rupicapra rupicapra tatrica), świ-
stak tatrzański (Marmota marmota latirostris) 
i nornik śnieżny tatrzański (Microtus niva-
lis mirhanreini). Duże drapieżniki to niedź-
wiedź brunatny (Ursus arctos), wilk szary 
(Canis lupus), ryś eurazjatycki (Lynx lynx) 

drzewko różańcowe
Koraliki koronek do odmawiania różańca wykonywane były w dawnych czasach z wielu różnych 
szlachetnych materiałów, ale i te mniej szlachetne, popularniejsze miały swój niepowtarzalny 
urok za sprawą błyszczących nasion kłokoczki południowej (Staphylea pinnata). Kłokoczka 
to spory krzew lub małe drzewko. Najbliżej Starego Sącza rośnie w  Beskidzie Niskim, na 
Podkarpaciu i prawie na całej Słowacji i Węgrzech. Nasiona ukryte w sporych mieszkach, po 
ich wyschnięciu grzechoczą (klekocą) i od tych muzycznych „zdolności” roślina wzięła swoją 
nazwę. Na dawnych odpustach królowały koronki z pięknych nasion kłokoczki, a z jej drewna 
wyrabiano małe pamiątkowe krzyżyki. Kłokoczkę uznawano od zawsze za roślinę magiczną 
i była ważnym elementem 
kultury religijnej Słowian 
i  Germanów; wykorzysty-
wano ją także jako źródło 
oleju i ozdobę
Obecnie, można już orzec, 
że projekt „Kłokoczka 
południowa symbolem 
współpracy polskich 
i  słowackich regionów 
nadgranicznych” jest 
realizowany z  sukcesem! 
W  2010  r. ok. 3000 sztuk 
sadzonek kłokoczki wyho-
dowanych w  Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne przekazano do gmin, parafii, szkół i  placówek 
kultury po obu stronach granicy. Ewa Sudoł, koordynatorka projektu, powiedziała w jednym 
z  wywiadów prasowych: „Chcieliśmy z  kłokoczki południowej uczynić symbol współpracy 
transgranicznej między Polakami i  Słowakami. Projekt był też okazją do wypromowania 
rośliny, która zaczęła ginąć w środowisku naturalnym”.

Nasiona kłokoczki, fot. B. Kiwak

Przyroda

W Lewoczy panują wspaniałe warunki klimatyczne. Od północy miasto otaczają Góry 
Lewockie (Levočské vrchy), od północnego zachodu – najmniejsze góry wysokie świata: 
Tatry Wysokie (Vysoké Tatry), od południa – Park Narodowy Słowacki Raj (Národný park 
Slovenský raj), a od wschodu łańcuch Rudaw Słowackich (Slovenské rudohorie). Z Gór 
Lewockich wypływają rzeki: Torysa, Jakubianka i Ľubica. Najwyższym szczytem tego 
pasma górskiego jest Čierna hora (1289 m n.p.m.). Przez region, a dokładnie przez górę 
Brezová, przechodzi główny wododział europejski Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. 
Levočský potok, przepływający przez Lewoczę, także ma swoje źródła w Górach Lewoc-
kich. Jest ważnym lewostronnym dopływem Hornádu i ma długość 27 km.

Ochrona 
przyrody

Do obszarów chronionych 
Natura 2000 na terenie Sło-
wacji zostały włączone m.in. 
Dubiny pri Levoči. Rosną tu 
zboczowe lasy lipowo-jaworo-
we, lasy bukowe i jodłowe, nie 
brak cennych gatunków roślin 
i zwierząt o znaczeniu euro-
pejskim. Z rzadkich gatunków 
roślin występują tu: dzwo-
necznik wonny (Adenophora 
liliifolia), pępawa syberyjska 
(Crepis sibirica), lilia złotogłów 
(Lilium martagon) i szafran spi-

ski (Crocus discolor). Na wilgotnych siedliskach żyje cenny europejski gatunek: traszka karpac-
ka (Triturus montandoni). Częściej występuje tu salamandra plamista (Salamandra salamandra).

Pobliski rezerwat przyrody Dreveník jest nazywany trawertynowym eldoradem. Kolum-
ny trawertynowe wychodzące z iłowca utworzyły w tym miejscu miasta skalne, w których 
zadomowiły się ciekawe rośliny. Znaczna część terenu zachowała swój typowy „stepowy” 
charakter. Wśród ciepło- i sucholubnych roślin zielnych można znaleźć chronioną sasan-
kę słowacką (Pulsatilla slavica) i  pszczelnika austriackiego (Dracocephalum austriacum). 
Spośród zwierząt, które występują na tym obszarze, warto wymienić susła moręgowane-
go (Spermophilus citellus). Na uwagę zasługują też liczne gatunki nietoperzy zamieszkują-
ce pęknięcia skalne oraz jaskinie. 

Najciekawsze atrakcje 
przyrodnicze Spisza

karPackie smoki!
Z czasów, gdy najwyższe partie dzisiejszych Karpat były wyspami na rozległym, ciepłym Oceanie 
Tetydy, a w powietrzu królowały latające gady, które przetrwały w legendach pod postacią 
latających smoków ziejących ogniem, nie zostało wiele… Ale wiosną w płytkich górskich 
wodach można spotkać miniaturowe smoki – traszki, po słowacku mloki. Dwa gatunki tych 
niewielkich i delikatnych zwierząt znalazły się pod szczególną ochroną Unii Europejskiej w ramach 
systemu Natura 2000. Bardzo interesujący jest maleńki smok, który występuje prawie wyłącznie 
w Karpatach – traszka karpacka (Triturus montandoni). Na końcu ogona samca w szacie godowej 
znajduje się charakterystyczna witka, po której najpewniej można oznaczyć ten gatunek. Traszki 
karpackie po wiosennym okresie godów, podczas którego znajdziemy je w czystych, górskich 
wodach, wychodzą latem na brzeg i prowadzą skryty tryb życia w ściółce leśnej. Drugim gatunkiem 
„smoka” pod ochroną UE jest znacznie większa od traszki karpackiej – traszka grzebieniasta 
(Triturus cristatus), która osiąga do 16–17 cm długości. 
Samce tego gatunku w stroju godowym posiadają 
wspaniały grzebień i w wodzie prezentują się na-
prawdę ciekawie. Obydwa opisane gatunki żyją 
w podobnych warunkach po obydwu stronach 
granicy i stanowią chlubę przyrody Karpat.

Traszka grzebieniasta – samica, fot. B. Kiwak
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omączony (Primula farinosa), wymieniona 
już ostróżka tatrzańska (Delphinium oxyse-
palum), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octo-
petala), mącznica alpejska (Arctous alpina) 
i  jaskier leżący (Ranunculus reptans). Na 
górnej granicy lasu świerkowego, w  pię-
trze kosodrzewiny rośnie cenna sosna lim-
ba (Pinus cembra). 

Wspaniała jest też przyroda Pienińskie-
go Parku Narodowego (Pieninský národný 
park) z zielonymi wzgórzami, oślepiająco 
białymi wapiennymi skałami i dzikim Dunaj-
cem. Z rzadszych gatunków roślin występuje 
tu endemiczna chryzantema Zawadzkiego 
(Dendranthema zawadskii), pszoniak pieniń-
ski (Erysimum pieninicum) i  bardzo cenny 
jałowiec sabiński (Juniperus sabina). Wśród 
wielu zwierząt zamieszkujących Pieniny 
wymienić można takie gatunki jak przypo-
minający pasikonika Isophya camptoxypha, 
jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara), 
orlik krzykliwy (Aquila pomarina), bocian 
czarny (Ciconia nigra), ryjówka górska (Sorex 
alpinus) czy wydra europejska (Lutra lutra).

Lecznicze wody

Opisywany region jest 
bogaty w  lecznicze źró-
dła mineralne. W  granicach 
miasta Lewocza występują 
źródła wód wodorowęgla-
nowych, sodowo-wapien-
no-magnezowych, a także 
siarkowych. 

Gmina Baldovce, na-
leżąca do powiatu lewoc-
kiego, znana jest ze źródeł 
siarczanowo-żelazowych. 
W  dokumentach z  XVI–
XVIII w. zachowały się in-
formacje o pobieranych tu 

kąpielach siarkowych. Woda mineralna 
z  Baldovic jest odpowiednia do leczenia 
niektórych chorób nerek i dróg moczowych, 
układu trawiennego i osteoporozy. Na tere-
nie gminy znajduje się też rezerwat przyrody 
Baldovské slatinové rašelinisko (torfowisko).

Na trasie z Lewoczy do Kieżmarku leży 
miejscowość Vrbov, której mineralne wody 
geotermalne pozytywnie działają na układ 
ruchowy, nerwowy, oddechowy i sercowy. 

W północno-wschodniej części Spisza 
znajduje się uzdrowisko Drużbaki Wyżne 
(Kúpele Vyšné Ružbachy). Tutejsze wody 
lecznicze należą do grupy węglowodano-
wo-siarkowych i wapienno-magnezowych 
wód mineralnych. W tatrzańskim klimacie, 
w otoczeniu przepięknych gór leczone są 
choroby układu sercowo-naczyniowego, on-
kologiczne i ginekologiczne, choroby ukła-
du trawiennego oraz systemu nerwowego. 
Osobliwością uzdrowiska jest największe 
jeziorko trawertynowe na Słowacji: o śred-
nicy 20 m i głębokości 3 m. 

Na granicy Pogórza Spiskiego (Spišská 
Magura) i Gór Lewockich leży uzdrowisko 
Ľubovnianske kúpele, słynące nie tylko 
ze źródeł mineralnych, ale także czystego 

środowiska. W  osadzie znajduje się 
naturalne kąpielisko i park leśny 

z  ciekawymi okazami drzew 
i  krzewów. Naturalna woda 

magnezowa z  uzdrowiska 
bardzo dobrze wpływa na 
ludzki organizm. 

Woda zdrowia doda!, rys. M. Czopik

i  żbik (Felis sylvestris). Przestrzeń 
powietrzna ponad grzbietami gór-
skimi należy do orła przedniego 
(Aquila chrysaetos). Do cennych 
endemitów roślinnych zaliczają 
się: pierwiosnek Hallera płaskolist-
ny (Primula halleri subsp. platyphyl-
la), ostrołódka polna tatrzańska 
(Oxytropis campestris ssp. tatrae), 
jaskier wysokotatrzański (Ranun-
culus altitatrensis), świetlik bezost-
ny (Euphrasia exaristata), skalnica 
tatrzańska (Saxifraga wahlenber-
gii), ostróżka tatrzańska (Delphi-
nium oxysepalum), goździk lśniący 
(Dianthus nitidus) i mak tatrzański 
(Papaver tatricum). Do reliktów trze-
ciorzędowych należą pierwiosnek 

Tatrzański potok, fot. J. Polakiewicz

bombina albo karPackie kumkanie…
W górskich płytkich zbiornikach wodnych, a często nawet w koleinach 
wypełnionych wodą i wszelkiego rodzaju młakach i rozlewiskach, od wiosny 
do późnej jesieni można spotkać niewielkie płazy – kumaki górskie (Bombina 
variegata). Przypominają niewielkie żaby, ale ich chropowata skóra wskazuje, 
że bliżej im do ropuch. Przyrodnicy zaliczyli kumaki do rodziny ropuszkowatych. 
Mali górscy krewniacy drugiego gatunku kumaków – kumaka nizinnego 
(Bombina bombina), żyją w Karpatach. 
Kumaki górskie są niezwykle ciekawymi zwierzętami. W odróżnieniu od innych 
płazów, kumaki swoje gody i składanie jaj powtarzają wielokrotnie podczas 
roku. Sygnałem do godów są ulewne deszcze i ciepło. W czasie godów kumaki 
są ukryte w płytkiej wodzie, ale ich obecność zdradzają bardzo przyjemne 
odgłosy. Zespół złożony z kilkunastu, a bywa że kilkudziesięciu kumaków 
„śpiewa” złożoną łagodną pieśń leczącą stresy i o walorach relaksacyjnych. 
To nie koniec zaskakujących faktów z życia małych kumaków! Niepozorne 
ropuszki mają niezwykłe sposoby obrony: brunatne z wierzchu, po odwróceniu 
na grzbiet, odsłaniają nagle brzuch z jaskrawym rysunkiem i układem żółtych 
plam pokrywających 50% spodniej powierzchni ciała. Wygięcie ciała i założenie 
nóg za głowę, zupełnie jak w trudnych pozycjach jogi, powoduje, że napastnik 
nagle staje wobec zaskakującej żółtej istoty. Jeżeli taki niespodziewany widok 
nie poskutkuje, to kumak ma jeszcze do dyspozycji swą tajną broń: za pomocą 
specjalnych brodawek wydziela silnie piekącą ciecz! Napastnicy, którzy raz 
skosztowali tego specjału, nigdy już nie polują na kumaki. Wydzielina gruczołów 
jadowych może też przysporzyć kłopotów człowiekowi, zwłaszcza jeśli znajdzie 
się na jego śluzówkach. Zatarcie oczu palcami, na których pozostały ślady 
po chwytaniu kumaków, 
może spowodować obfite 
łzawienie i silny piekący ból! 
Kumak górski jest gatun-
kiem otoczonym specjalną 
ochroną przez system Natura 
2000 i jest chroniony także 
prawem krajów karpackich.

Nasiona kłokoczki, fot. B. Kiwak
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i Ostrzyhomiem w sprawach są-
dowych podlegało bezpośrednio 
osobistemu przedstawicielowi 
władcy. W  dokumentach kró-
lewskich Lewocza wymienia-
na jest wśród czołowych miast 
Królestwa Węgier, a w znanym 
kodeksie Tripartitum z roku 1514 
zajmuje miejsce zaraz po Koszy-
cach i Bratysławie.

Lewocza była członkiem 
związku pięciu wolnych miast 
królewskich we Wschodniej Sło-
wacji znanego pod nazwą Penta-
politana, który odgrywał ważną 
rolę w handlu tranzytowym. W 1549 r. miasta te, 
w związku z szerzeniem się reformacji, przyjęły 
wspólnie wyznanie ewangelicko-augsburskie. 
Lewockie świątynie katolickie zostały oddane 
kościołowi ewangelickiemu. Wróciły do kato-
lików ponad 100 lat później, w 1671 r., dzięki 
Leopoldowi I Habsburgowi, a ponie-
waż protestanckie miasto uparcie 
odmawiało ich dobrowolnego odda-
nia, zamki świątyń otworzono siłą.

Lewocza leżała na skrzyżo-
waniu ważnych międzynarodo-
wych szlaków handlowych, więc 
jej mieszkańcy szybko dowiadywali 
się o wszystkich istotnych wyda-
rzeniach. Informacje przynosili nie 
tylko zagraniczni kupcy, ale także 
miejscowi handlarze, którzy wę-
drowali ze swoimi towarami po 
całej Europie. Wiadomości dostar-
czali też rzemieślnicy, zatrzymujący 
się tu podczas swoich podróży, oraz studenci, 
którzy dzięki wsparciu rady miasta i fundacji 
Thurzonów, studiowali na wszystkich europej-
skich uniwersytetach.

W Lewoczy mieszkały ważne rody szlachec-
kie oraz działacze kulturalni. W średniowie-
czu miasto słynęło z dobrej edukacji i pomocy 

finansowej dla utalentowanych uczniów. Do 
swoich służb zatrudniało ludzi wykształco-
nych, a chorych i biednych wspierało w du-
chu wartości chrześcijańskich. Już w XV w. 
działali tu prawdziwi lekarze i istniała apteka.

Od wieków wyjątkowość Lewoczy dostrze-

gało wiele ważnych osobistości. Szczegól-
ną życzliwością darzył Lewoczę król Karol 
Robert, który nadał jej status miasta królew-
skiego i rozległe przywileje. W dokumentach 
królewskich Lewocza już w 1317 r. była okre-
ślana jako civitas nostra regalis, czyli „nasze 
królewskie miasto”.

Zdobienie klatki hańby – pamiątki starych obyczajów, fot. arch. UM w Lewoczy

kalendarium dziejów lewoczy
1241 – założenie miasta przez niemieckich osadników
1271 – Lewocza staje się głównym miastem Związku Sasów Spiskich
1317 – Lewocza uzyskuje przywileje wolnego miasta królewskiego
1321 – udzielenie prawa składu
1474 – Lewoczę odwiedza król Maciej Korwin
1497 – tajna narada czterech braci Jagiellonów
1770 – miasto zaszczyca swoją obecnością cesarz Józef II
1844 – przybycie z Bratysławy szturowców (grupy literatów i filozofów słowackich)
1995 – wizyta papieża Jana Pawła II
1998 – szczyt 11 prezydentów krajów środkowoeuropejskich
2001 – światowe spotkanie Spiszaków 
2003 – spotkanie ministrów kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej 
2009 – Lewocza zostaje wpisana na Listę UNESCO

  Informacje historyczne

Historia Lewoczy 
i okolic

Badania wykazują, że okolice Lewoczy były 
zamieszkiwane już w młodszej epoce kamie-
nia. Najstarsze znaleziska archeologiczne 
z terenu Lewoczy pochodzą z IX w.

Średniowieczne miasto założyli niemiec-
cy osadnicy ok. 1241 r. Na Spisz zaprosił ich 
król Węgier Bela IV, by choć częściowo za-
ludnić tereny zniszczone podczas najaz-
dów Tatarów. 

Stara słowiańska osada na lewym brzegu 
rzeki Levočský potok (lewego dopływu Hor-
nadu) zyskała swoją nazwę jeszcze przed 
kolonizacją niemiecką, prawdopodobnie od 
nazwy wspomnianego potoku. Pierwsi przy-
bysze z Zachodu przejęli tę słowiańską nazwę 
w pisowni „in der Lewtsch”. Nazwa miasta 
w formie „Leucha” po raz pierwszy pojawiła 
się w dokumencie Beli IV z 1249 r., w której 
potwierdza nadanie spiskiemu prepozytowi 
ziemi Almas (Jablonov). W opisie granic tej ziemi znajdują się najstarsze wzmianki o Lewoczy.

W dokumencie Stefana V z 1271 r. wymienia się Lewoczę jako główne miasto Związku Sa-
sów Spiskich. Również w 1271 r. władca obdarzył spiskie miasta znacznymi przywilejami. Waż-
ne dla rozwoju Lewoczy były: prawo składu z 1321 r., otrzymane dzięki decyzji króla Karola 
Roberta z dynastii Andegawenów, oraz przywilej króla Zygmunta Luksemburskiego z 1406 r., 
dzięki któremu lewoccy kupcy mogli swobodnie sprzedawać swoje towary, bez względu na 
prawa składu i przywileje celne innych miast na terenie całych ówczesnych Węgier. Nie mu-
sieli nawet płacić cła granicznego. Lewoccy kupcy wywozili do Polski metale, głównie żelazo 
i miedź, i przedmioty z nich wykonane, a także skóry, kożuchy, zboże, wino, wosk i suszone 
owoce. Z Polski przywozili sól, sukno, ołów, płótno, chmiel i ryby. Szlakiem handlowym bie-
gnącym przez Polskę dostarczali owoce południowe, przyprawy i drogie sukna. Do Lewoczy 
dowożono towary ze wszystkich krajów, a obrotność lewockich kupców spowodowała, że wła-
śnie tu skupiał się znaczny kapitał.

W średniowieczu miasto zaliczało się do ważnych politycznych, gospodarczych i religij-
nych ośrodków Królestwa Węgier. Wraz z Białogrodem Stołecznym (dziś: Székesfehérvár) 

 Dom Turzonów – bogatego rodu kupieckiego, fot. K. Bańkowski

Historia
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ni Maksymilian Hell (1720–92)
W 1755 r. został dyrektorem wiedeńskiego uniwersyteckiego obserwatorium astronomicz-
nego. Zasłynął swoją wyprawą naukową na wyspę Vardö na Morzu Arktycznym, którą zor-
ganizował w latach 1768–69 z inspiracji duńskiego króla Chrystiana VII. Celem podróży było 
obserwowanie rzadkiego zjawiska astronomicznego – przejścia Wenus na tle Słońca. Imie-
niem Maksymiliana Hella został nazwany jeden z kraterów Księżyca. W 1970 r. międzynaro-
dowa organizacja UNESCO włączyła 250. rocznicę jego urodzin do swego kalendarza rocznic. 

Janko Matúška (1821–77)
Słowacki poeta, prozaik i dramatopisarz z okresu romantyzmu. Przybył do Lewoczy na stu-
dia w 1844 r. z bratysławskiego liceum, skąd odszedł na znak protestu przeciwko zwolnieniu 
Ľudovíta Štúra ze stanowiska profesora. W tym okresie Matúška napisał budzący świado-
mość narodową wiersz Nad Tatrou sa blýska (Nad Tatrami się błyska), który zaczęto śpiewać 
na melodię ludowej piosenki Kopala studienku. Po raz pierwszy hymn ten odśpiewano wła-
śnie w lewockim liceum. Wiersz po poprawkach 12 grudnia 1918 r. stał się częścią hymnu 
czesko-słowackiego, a od roku 1993 jest hymnem Republiki Słowackiej. 

Mistrz Paweł z Lewoczy
O losach artysty zachowało się niewiele informacji. Prawdopodobnie urodził się 
w 1460 r. Data ta została znaleziona we wnętrzu ołtarza Mistrza Pawła podczas jego 
restaurowania, wraz z datą ukończenia dzieła oraz rysunkiem… nosa. Wiadomo, że 
Mistrz Paweł karierę rozpoczął prawdopodobnie w Krakowie, a w Lewoczy działał 
w latach 1506–37. Jego prace są rozproszone po całej Słowacji i wyrózniają się na 
tle innych nie tylko mistrzostwem wykonania, ale także liczebnością. Oprócz ołta-
rza głównego w kościele św. Jakuba pracowni Mistrza Pawła przypisuje się także 
inne wyjątkowe rzeźby i ołtarze skrzydłowe znajdujące w lewockiej świątyni – oł-
tarz św. Mikołaja, ołtarz św.św. Janów, ołtarz św. Anny, rzeźbę św. Jerzego na koniu, 
zespół rzeźb z ołtarza Narodzenia Pańskiego i rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego 
w kaplicy Macieja Korwina. Mistrz Paweł z Lewoczy został wybrany przez Słowa-
ków na osobowość tysiąclecia.

Jozef Maximilián Petzval (1807–91)
Urodzony w Białej Spiskiej studiował m.in. także w Lewoczy, a potem pracował jako profesor 
fizyki i matematyki w Peszcie i Wiedniu. Petzval zajmował się optyką, najbardziej intereso-
wał go wynalazek fotografii. Na podstawie zgodności skomplikowanych obliczeń matema-
tycznych i fizycznych zbudował obiektyw o rewolucyjnym rozwiązaniu konstrukcyjnym. Był 
to krok milowy w rozwoju techniki fotografii. 

Ján Rombauer (1782–1849)
Należy do ważnych przedstawicieli XIX-wiecznego malarstwa słowackiego. Miasta Lewocza, 
Petersburg i Preszów były świadkami najważniejszych momentów w jego życiu. Artysta po-
chodzący z lewockiej rodziny rzemieślniczej został zauważony przez spiską szlachtę dzię-
ki pomocy duńskiego malarza Jana Jakuba Stundera. Rombauer malował portrety członków 

Tablica na domu Mistrza Pawła, fot. arch. UM w Lewoczy

Lewocza w historii 
i kulturze Słowacji

W Lewoczy znajdują się 
zabytki stanowiące ważne 
świadectwo historii regionu 

i dokumentujące mistrzow-
skie osiągnięcia i talenty 

jego mieszkańców. W 1950 r. zabudowę Le-
woczy wpisano na listę zabytków, a 27 czerw-
ca 2009 miasto zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, dołącza-
jąc do innych obiektów z  regionu: Zamku 
Spiskiego (na liście UNESCO od 1993 r.) oraz 
Kapituły Spiskiej, kościoła św. Ducha w Żeh-
rze i rezerwatów przyrody: Dreveník i Sivá 
Brada. Historyczne miasto Lewocza znane 
jest z cennych zabytków kultury słowackiej. 
Jeden z najważniejszych, czyli kościół św. Ja-
kuba, jako zabytek gotycki został włączony 
do słowackiego szlaku kulturalno-edukacyj-
nego zwanego Szlakiem Gotyckim.

Do najistotniejszych wydarzeń w rozwo-
ju samodzielnego państwa słowackiego za-
licza się wizytę papieża Jana Pawła II. Ten 
ważny pielgrzym 3 lipca 1995 r. odwiedził 
też Mariańską Górę w Lewoczy. Towarzy-
szyło mu tam 650 tys. pątników.

W historii Słowacji zapisał się też piąty 
szczyt prezydentów 11 krajów środkowoeu-
ropejskich. Tematem spotkania, które od-
było się w styczniu 1998 r. w Lewoczy, było 
„Społeczeństwo obywatelskie – nadzieja 
zjednoczonej Europy”.

Zasłużeni, znani, sławni

Jozef Czauczik (1780–1857)
Sztuki plastyczne studiował w akademii wiedeńskiej. Po studiach wrócił do rodzinnej Le-
woczy. Był portrecistą wielu spiskich rodzin szlacheckich, malował też pejzaże, jest rów-
nież autorem wielu obrazów ołtarzowych. Jego twórczość to ważny rozdział w dziejach 
XIX-wiecznego słowackiego malarstwa. 

Samuel Genersich (1768–1844)
Urodzony w Kieżmarku lekarz i botanik, pracował jako lekarz gminny w Lewoczy, gdzie 
zmarł i został pochowany. Był znawcą spiskiej i tatrzańskiej roślinności, a swoje obserwa-
cje zebrał w dziele Florae Scepusiensis elenchus… (Wybór flory spiskiej, Levoča 1798). Nale-
żało ono do pierwszych książek w Królestwie Węgier napisanych zgodnie z klasyfikacją 
Linneusza. W 1806 r. Samuel Genersich został honorowym członkiem Towarzystwa Bota-
nicznego w Ratyzbonie. 

 Gotycki kościół św. Jakuba, fot. J. Polakiewicz
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Lewocza w legendach

Legenda o niezadowolonym aniele 
W kronice lewoczanina Viktora Greschika – historyka i botanika – znajduje się legenda mówiąca 
o tym, że po najeździe Tatarów osadnicy, którymi byli Sasi, zdecydowali się znaleźć na Spiszu 
miejsce na nowe, obwarowane miasto. Byli bezradni i dlatego anioł zdecydował się im pomóc. 

– Tu właśnie, na tym miejscu zrealizujcie swoje sny, a ja was będę ochraniał – powiedział anioł 
i wskazał na wzgórze niedaleko dzisiejszego miasta, znane jako Stará Levoč lub Mestský vrch.

Niebiański poseł doglądał budowy z wysokości, ale wcale mu się nie podobała. Rozgnie-
wany znów zleciał do Sasów, by pokazać im swoje niezadowolenie. 

– Nie podoba mi się wasze dzieło – ganił ich. – Chcę, byście zbudowali miasto mocne i pięk-
ne, miasto tak wyjątkowe, że przypadnie do serca nie tylko wam, ale także władcom!

W nocy anioł przeniósł Sasów na sąsiednie wzgórze, gdzie stoi dzisiejsza Lewocza, a oni od 
nowa rozpoczęli budowę swego dzieła…

rosyjskich i polskich rodzin szlacheckich (w Petersburgu był najbardziej poszukiwanym por-
trecistą!), tworzył też obrazy ołtarzowe. 

Aurel Stodola (1859–1942)
Fizyk, inżynier, konstruktor, wynalazca; opracował teorię obiegów turbin parowych i gazo-
wych. Urodził się w Liptowskim Mikułaszu, studiował m.in. w Lewoczy. Wiele światowych 
towarzystw i uniwersytetów doceniło go, przyznając najwyższe odznaczenia i tytuły nauko-
we. Wielka Brytania uhonorowała go najważniejszym odznaczeniem, jakie inżynier mógł 
wtedy uzyskać – złotym medalem im. Jamesa Watta.

Ján Szilássy (1705–82)
Ten lewocki złotnik jest uważany za najbardziej znanego i najpłodniejszego w swojej dzie-
dzinie na terenie całej Słowacji. Charakterystyczne dla jego twórczości jest ozdabianie przed-
miotów emaliowanymi medalionikami. Zamieszczone na nich wielofiguralne przedstawienia 
są bardzo zróżnicowane tematycznie – od motywów biblijnych po widoki miast. Zasadniczą 
część znanej spuścizny Szilássiego tworzy ok. 100 przedmiotów liturgicznych. Jego dzieła 
zostały zaliczone do ruchomych dóbr kultury narodowej. 

Anioł pilnujący z nieba budowy miasta, fot. M. Zaręba
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Legenda o krwi lewockich 
wójtów

Lewocza miała znaczne zasługi w zwycię-
stwie węgierskiego króla Karola Roberta 
nad możnowładcą Máté Csákiem. Chcąc to 
wykorzystać, Lewoczanie wysłali delegację 
do króla z prośbą, by powiększył obszary 
należące do miasta o teren, na którym wy-
krwawił się lewocki wójt. Karol Robert do już 
obowiązujących przywilejów Lewoczy do-
dał niezwykłe prawo, w którym zostało za-
pisane, że „krwi lewockiego wójta zostaje 
nadana moc pozyskiwania ziemi”. Decy-
zję tę utrzymywali w mocy także 
kolejni władcy. 

W 1700 r. podczas noworocz-
nego polowania ulubiony pies 
spiskiego podżupana Pavola Gör-
geya przebiegł na lewockie ziemie, 
a tam lewocki wójt Karol Kramler 
go zastrzelił. Görgey w złości wy-
mierzył strzelbę w wójta, a ten po 
wystrzale padł na ziemię. Zbiegli 
się przestraszeni myśliwi, stanęli 
wokół bezwładnego Kramlera, chcieli go po-
łożyć w powozie i zawieźć do domu. 

– Poczekajcie, bracia – krzyknął najstarszy 
z nich. – Czy już zapomnieliście o naszym sta-
rym przywileju? 

Pozostali, przeczuwając, co chce zrobić 
stary myśliwy, zawahali się.

– Pomyślcie o swoich dzieciach – upominał 
ich starzec. – Wójt ma przecież miastu poma-
gać w czasach dobrych i złych.

Dbając o interes miasta, wzięli więc my-
śliwi bezwładnego wójta na ręce i tak długo 
chodzili po ziemiach Görgeya, aż z ciała wy-
płynęła cała krew. Tak jak stanowił przywilej 
Karola Roberta, obszar zroszony krwią nie-
szczęsnego wójta przypadł Lewoczy. Następ-
nie zgodnie z saskim obyczajem martwego 

wójta pochowano bez prawej ręki. Odcięta 
ręka została zabalsamowana i wystawiona 
w szklanej skrzynce w holu ratusza miej-
skiego, gdzie miała spoczywać aż do dnia 
zemsty. Do tego dnia mieszkańcy miasta nie 
mieli prawa się bawić i ubierali się wyłącznie 
w czarne ubrania. Gdy śmierć wójta zosta-
ła pomszczona (a zemstę Lewoczanie nale-
życie smakowali!), jego rękę umieszczono 

w grobie obok reszty ciała. 

Symbole miasta

Herb i pieczęć Lewoczy

Lewocza dostała swój pierwszy herb pod-
czas panowania Andegawenów. Znajdował 
się na nim podwójny krzyż na trzech pagór-
kach. Na pieczęci z XVI w. na tarczy herbo-
wej również widnieje podwójny krzyż, który 
po bokach podtrzymują dwa lwy, a nad tarczą 
znajduje się anioł z rozpostartymi skrzydłami. 
W dzisiejszym herbie miasta na czerwonym 
tle z trzech zielonych pagórków wyrasta po-
dwójny krzyż, trzymany z obydwu stron przez 

Myśliwi niosący ciało wójta, rys. J. Podgórski

Legenda o Białej Damie 
z Lewoczy

Juliana Géciová-Korponayová pojechała za 
swoim mężem Jánosem do Lewoczy. Wybrała 
się tam nie tylko jako żona jednego z kuruckich 
dowódców (Kuruce to uczestnicy węgierskiego 
powstania przeciw Habsburgom), ale także jako 
szpieg nieprzyjacielskiej cesarskiej armii. Zde-
cydowała się zdradzić męża z powodu swojego 
syna. Poprosiła cesarza, by w ramach zapłaty, 
nadał jej synowi tytuł szlachecki i odpowiedni 
majątek. By mieć informacje z pierwszej ręki, 
Juliana została kochanką najwyższego dowód-
cy kuruckiego: Istvána Andrássyego. Mieszkali 
po sąsiedzku i spotykali się potajemnie, dzięki 
wewnętrznym schodom, którymi zostały połą-
czone kamienice. Korzystając z nieuwagi An-
drássyego, Juliana ukradła mu klucze do bramy 
miejskiej i wpuściła do miasta nieprzyjacielskie 
wojsko. Gdy zdrada została odkryta, od Juliany 
odszedł mąż, znieważony nie tylko jej posta-
wą wobec miasta, ale i wobec niego same-
go. Cesarz szybko zapomniał o jej zasługach. 
Oszukana i opuszczona Juliana wróciła do ojca 
i przyłączyła się do Kuruców. Lewoczanie jed-
nak nie potrafili zapomnieć o jej postępku. Pod 
zarzutem zdrady uwięzili ją w węgierskim Gy-
öri, gdzie czekała na egzekucję. 

Na chwilę przed egzekucją przyszedł do 
celi ksiądz, by wyspowiadać Julianę, namówić 
do przyznania się do winy i żalu za grzechy. 

– Ojcze, całą noc nie spałam i wiele roz-
myślałam o sobie – zaczęła Juliana. – Mój los, 
który jest tylko w rękach Boga, wypełnił się i je-
stem przygotowana, by odejść z tego świata.

– Nieszczęsna, opamiętaj się! – wykrzyknął 
duchowny. – Żałuj za swoje grzechy i poproś 
o miłosierdzie, jesteś szlachcianką, może się 
nad tobą zlitują – namawiał ją.

– Nie mam już o co prosić i  co powie-
dzieć świeckiej władzy – powiedziała Juliana 

cierpkim głosem. – Proszę wezwać kata, niech 
czyni swoją powinność!

Prowadzona przez straż wyszła z celi i przy 
uderzeniach bębnów przeszła na miejsce kaź-
ni, gdzie topór mistrza małodobrego zakoń-
czył jej życie, a ona tajemnicę swojej zdrady 
zabrała do grobu.

Inna legenda mówi, że Juliana zdradziła Le-
woczę z miłości do przywódcy nieprzyjaciel-
skich wojsk cesarskich. Podczas balu ukradła 
pijanemu wójtowi klucze do bramy miejskiej 
i wpuściła kochanka wraz z wojskiem do nicze-
go się niespodziewającego, śpiącego miasta.

Julianę Korponayovą nazwał Białą Damą 
z Lewoczy węgierski pisarz Mór Jókai w swo-
jej powieści pod tym samym tytułem. Zainspi-
rował go obraz prawdopodobnie z podobizną 
nieszczęsnej szlachcianki, na którym została 
przedstawiona w białej sukni, bardzo modnej 
w tamtych czasach. Juliana podobno lubiła się 
ładnie ubierać, do lewockiego kościoła wcho-
dziła z ostatnimi wiernymi, by każdy mógł ją za-
uważyć. W kościele tym zachowała się ławka, 
w której, zgodnie z legendą, zwykła była siadać. 

Biała dama, rys. J. Podgórski
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spódnicę zakładano jeszcze farbowane zapa-
ski. Świąteczne zapaski i gorsety były bogato 
zdobione haftami. Mężatki nosiły na głowach 
czepce z czarnej koronki klockowej z kolo-
rowymi motywami, kupowane od koronka-
rzy z Lewoczy. Na czepcach wiązano chustki 
z kolorowego płótna lub perkalu. 

Tradycyjna kultura taneczna i muzyczna 
Spiszaków charakteryzowała się delikatnością 
i uczuciowością. Pieśni ludowe, w których śpie-

wano o miłości, żalu 
i radości, 

przyczyniały się do zachowa-
nia dialektu, zaś typowe tańce 
kręcone i w parach w wolnym 
i  szybkim tempie pomagały 
znów zapomnieć o problemach 
i utrapieniach. Ważną rolę od-
grywały bajki przeznaczone nie 
tylko dla dzieci, ale także dla do-
rosłych. Przechodziły z pokole-
nia na pokolenie, by swoją wiarą 
w prawdę i dobro ułatwiać ży-
cie najbiedniejszym członkom 
społeczności. 

Spisz odznaczał się różnorodnością zwy-
czajów ludowych i obyczajów, które zacho-
wały się do dziś. Łączyły się z karnawałem 
(Fašiangy), przyjściem wiosny, Wielkanocą, 
dożynkami, Bożym Narodzeniem i począt-
kiem nowego roku. Do dziś żywe są karnawa-
łowe korowody, których uczestnicy zakładają 
charakterystyczne maski, wielkanocny śmi-
gus-dyngus i bożonarodzeniowe kolędowanie. 

Karpackie 
instrumentarium 
tradycyjne

Obszar Karpat nie był jedynie prze-
strzenią przemierzaną przez kupców, 
wojska i  kolejnych właścicieli ziem-

skich. To także świat pasterzy i rolników, 
wędrownych zielarzy, artystów i  wol-

nych ludzi znajdujących schronie-
nie w nieprzebytych lasach 
i  górach. Jednym ze spo-

sobów na przetrwanie było 
kultywowanie tradycyjnych ob-

rzędów ściśle związanych z cy-
klicznością pór roku i zjawiskami 

naturalnymi. Instrumenty wytwo-
rzone w Karpatach należą do bardzo 

specyficznych i w kilku wypadkach są 
wyjątkowe w skali światowej. 

Zespół ludowy z Lewoczy, fot. arch. UM w Lewoczy

Śmigus-dyngus, rys. RS

przywrócone srebrne lwy w złotych koronach 
i w złotej zbroi. Ta kompozycja herbu miasta 
jest znana od XV w. i została zatwierdzona 
w dokumencie herbowym z 12 sierpnia 1550 r. 
przez króla Ferdynanda I Habsburga.

Flaga Lewoczy

Na jednej stronie flagi na białym tle jest przed-
stawiony lewocki ratusz i nazwa miasta. Dru-
ga strona składa się z ułożonych w kształcie 
szachownicy biało-czerwonych pól z herbem 
na środku.

Spiski folklor

Częścią kultury ludowej Spisza są elemen-
ty materialne i niematerialne – drewniane 
domy wiejskie, stroje ludowe, pieśni, tańce, 
zwyczaje, bajki oraz doświadczenia przod-
ków. Folklor przetrwał w  tym regionie do 
dziś, głównie dzięki wiejskim zespołom lu-
dowym i festiwalom folklorystycznym. Jednak 
najważniejszym elementem spiskiej kultury 
wydaje się być dialekt wciąż używany przez 
tutejszych mieszkańców. 

Pierwotnym zajęciem ludzi żyjących na 
wsi było rolnictwo i pasterstwo. Przedmioty 
codziennego użytku, jak płótno czy różne na-
rzędzia drewniane, ludność wiejska potrafiła 
zrobić sama. Spiszacy mieszkali w drewnia-
nych domach krytych gontem, które do dziś 
zachowały się we wsi Nižné Repaše.

Na wygląd tradycyjnych strojów, które no-
sili mieszkańcy spiskich wsi, mieli wpływ nie 
tylko osadnicy, ale także kupcy i rzemieślnicy 
z miast. W każdej części Spisza ubiór różnił 
się detalami, kolorami i  techniką zdobienia 
i dzielił się na codzienny i świąteczny. Podsta-
wą do uszycia stroju było lniane płótno tkane 
w domu, skóra oraz sukno, którym była sfilco-
wana wełna. Na Spiszu powszechne było far-
bowanie płótna metodą modrodruku. Szyto też 
z kupowanych materiałów, np. satyny, perkalu, 
brokatu. Stroje uzupełniano koralikami, wstąż-
kami i metalowymi klamrami. 

Męski strój codzienny pochodzący z końca 
XIX w. składał się z lnianej koszuli i płócien-
nych spodni noszonych pod spód. Na wierzch 
zakładano kolejną lnianą koszulę i spodnie 
z białego sukna. Na koszulę mężczyźni wkła-
dali futrzane kamizele bez rękawów. Za obuwie 
służyły kierpce. Na głowie noszono kapelusze 
z szerokim podwiniętym lub płaskim rondem. 
Ubranie świąteczne składało się z takich sa-
mych elementów, było jednak bogato zdobione 
haftowanymi i skórzanymi aplikacjami. Zimą 
mężczyźni nosili białe kożuchy z rękawami, 
sięgające poniżej bioder, lub krótkie płaszcze 
z sukna. W tym okresie kierpce zastępowano 
butami z cholewami, a kapelusze – baranicami. 

Strój kobiecy także szyto z lnianego płót-
na. Przy ciele kobiety nosiły płócienne koszule, 
zwykle z długimi rękawami, sięgające do kolan. 
Na przełomie XIX i XX w. nosiły też spodnie 
spódnice z grubszego płótna. Na wierzch za-
kładały krótkie krajki i spódnice z grubszego 
płótna lnianego. Spódnica była zszyta razem 
z gorsetem z delikatnego kupionego sukna. Na 

Herb Lewoczy, rys. R. Kularska-Król
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nionych należą karpackie dudy i gajdy. Pośród 
nich unikatowe są gajdy śląskie i dudy żywiec-
kie oraz ich modyfikowane formy. 

Do tradycyjnego instrumentarium Karpat 
należą także instrumenty pochodzące z od-
ległych nieraz stron, które znalazły tu swoje 
miejsce. Pośród nich koniecznie należy wy-
mienić wielkie cymbały o wielu dziesiątkach 
metalowych strun (pochodzące z Persji) i małe, 
ale niezwykle dźwięczne – drumle, bardzo 
charakterystyczne instrumenty z półwyspu 
Dekan, przyniesione przez Romów. Jeżeli do 
tego dodamy pasterskie techniki śpiewu, sło-
wackie pieśni lecznicze travnice i wiele cha-
rakterystycznych narzędzi muzycznych, jak 
słowackie terkotki drewniane – rapkace, baty 
i  techniki gry na listku i źdźbłach zboża, to 
otrzymamy obraz prawdziwie oryginalnego 
sonicznego obszaru o dużych walorach kul-
turowych i artystycznych. 

Lewocza w literaturze

Lewocza pojawia się w strofach wielu wier-
szy, a także na kartach licznych opowiadań 
i powieści. Jedną z nich jest Ołtarz Mistrza 
Pawła (Skrytý prameň) Ľuda Zúbka. Akcja tej 
powieści historycznej rozgrywa się w 1. poł. 
XVI w., w czasie, kiedy w Lewoczy przeby-
wał Mistrz Paweł i tworzył tu swoje najbar-
dziej znane dzieło – późnogotycki ołtarz do 
kościoła św. Jakuba. Głównym bohaterem 
jest czeladnik Krzysztof, którego młodzień-
cze wybryki, a  także okrucieństwo władz 
Lewoczy, pozbawiły możliwości rozwoju 
artystycznego w okresie największego roz-
kwitu jego sił twórczych. Oprócz Krzysztofa 
w powieści pojawiają się też postacie Mistrza 
Pawła, wójta Bittnera i mistrza Orphanidesa.

Sam Ľudo Zúbek (1907–69) był słowackim 
prozaikiem, publicystą i tłumaczem. Należał 

do twórców słowackiej powieści biograficz-
no-historycznej i miał swój udział w rozwoju 
słowackiego teatru radiowego. Inne jego po-
wieści to: Doktor Jesenius, Wiosna Adeli (Jar Ade-
ly Ostrolúckej), Murarski chleb (Murársky chlieb) 
i Państwo Świętopełka (Ríša Svätoplukova).

Biała Dama z Lewoczy (A lőcsei fehér asszo-
ny) to powieść historyczna oparta na moty-
wach znanej lewockiej legendy. Opowiada 
o losach kobiety, która zdradziła… Najpierw 
wykonała bardzo ważne zadanie dla nieprzy-
jacielskiej cesarskiej armii, potem uczest-
niczyła w spisku przeciw niej. Wydarzenie 
historyczne opisane w powieści to oblęże-
nie i kapitulacja Lewoczy w 1710 r., kiedy 
powstańcy poddali się cesarskiej austriac-
kiej armii, przeciwko której walczył Franci-
szek II Rakoczy.

Autor Białej Damy…, Węgier Mór Jókai 
(1825–1904), w swoich dziełach literackich 
przedstawiał historię rodzinnego miasta oraz 
dzieje całego Królestwa Węgierskiego. Do 
jego najsłynniejszych powieści należą Złoty 
człowiek (Az arany ember) i Węgierski magnat 
(Egy magyar nábob).

Kolejna powieść historyczna z Lewoczą 
w tle to Czarne miasto (A fekete város) wyda-
ne w roku 1911. Akcja rozgrywa się w XVII w. 
na Spiszu. To opowieść o  miłości, śmier-
ci, zemście i  dziejach Górnych Węgier. Jej 
autor, Kálmán Mikszáth, inspirował się le-
gendą o krwi lewockich wójtów, którą do-
kładnie opisał w swojej książce. Jednocześnie 
przedstawił w niej konflikt Lewoczy z jednym 
z najstarszych rodów spiskich – rodziną Gör-
geyów z Hrhova. 

Kálmán Mikszáth (1847–1910) był węgier-
skim pisarzem i dziennikarzem. Jego naj-
ważniejsze dzieła to wybór opowiadań pod 
tytułem Tót atyafiak, powieść Nemzetes uraimék 
oraz przetłumaczone na język polski: komedia 
Parasol Świętego Piotra (Szent Péter esernyője) 
i nowela Lubowelska zjawa (Kisértet Lublón).

W wolnych skupiskach pasterskich rozsia-
nych w masywie starego wulkanu o nazwie 
Pol’jana w centralnej Słowacji, gdzie uciekali 
przed najazdami mongolskimi ludzie niego-
dzący się na niewolę i poniżenie, narodził się 
jeden z najoryginalniejszych fletów na świecie – 
fujara detwiańska, mający 
ponad 2 m długości instru-
ment używany do indywi-
dualnej praktyki muzycznej 
bliskiej me-

dytacji dźwięku. Fujara została wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowe-
go UNESCO, a  jej muzyczny czar może być 
porównywany jedynie z fletami shakuhachi 
z Japonii lub bansuri z Indii. Na tych samych 
terenach i we wschodniej Słowacji powstają 

też interesujące flety bezotwo-
rowe zwane koncovkami. Do 
najcenniejszych instrumentów 
Karpat należy gajdica z gór po-
między Lewoczą a Sabinowem. 
W Karpatach zwracają uwagę 
także trąby i  rogi sygnałowe: 
rogi, trombity, ligawki i  fajko-
wo zakończone rumuńskie trą-
by pasterskie bucum, które nie 
ustępują w niczym popularnym 
alpejskim trąbom alphorn. Dłu-

gość niektórych z tych trąb, jak np. 
trombit huculskich, znacznie przekracza Trombity, rys. R. Kularska-Król

Piszczałka co ma siedem dziurek, na wierzchu Piskadło, a na końcu róG, 
czyli bacowska Gajdica
Obszar ograniczony symbolicznie przez Lewoczę, Krivany i Sabinov to kraina pasterzy i kultury bacowskiej. Naiwnie sielski 
obraz życia na halach otula szczelnie prawdziwą historię prastarego, naturalnego kalendarza, dawnych tańców rytualnych, 
zabiegów magicznych, indywidualnej praktyki muzycznej i organicznej bliskości z naturą. W rejonie pomiędzy pasmem 
Minčola i grzbietami Gór Lewockich, w dorzeczu Torysy, pojawił się unikalny w skali światowej bacowski instrument 
muzyczny – gajdica. 

Znana obecnie historia tego niezwykłego instrumentu ściśle związana jest z postacią legendarnego mistrza 
gajdic – Andreja Mizeráka (1899–1979). Mistrz Andrej Mizerák mieszkał w małej wiosce Lúčka Potoky w rejonie 
Sabinova. Odkrycie gajdicy dla świata muzykologii nastąpiło dopiero w latach 60. XX w. i żaden inny instrument 
muzyczny nie trwał tak długo w cieniu badań i etnograficznych zainteresowań. Andrej (Ondov) Mizerák opowiadał, że 
po raz pierwszy zobaczył i usłyszał gajdicę u swego wujka (brata matki) i u wędrownego pasterza, bacy i czarownika, 
niejakiego Semana. Kiedy był jeszcze dzieckiem, powiedziano mu, że na gajdicach przygrywają bacowie do obrzędowych 
tańców juhasów podczas pasterskich świąt.

Gajdica składa się z trzech elementów: stroika zbudowanego z młodego pędu bzu czarnego (może to być też 
trzcina lub gęsie pióro) oraz drewnianej przebierki o długości ok. 23 cm zaopatrzonej w 6 dziurek palcowych na stronie 
górnej i dodatkowej jednej dziurki od spodu. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem gajdicy jest jej trzecia 
część, czyli dźwięcznik wykonany z rogu. W dawnych czasach był to sporych rozmiarów róg wołu siwego, obecnie 
stosuje się mniejsze rogi krów o całkowitej długości ok. 25 cm. Do budowy przebierki przypominającej flet prosty 
mistrz Mizerak używał drewna kaliny, klonu, ale także bzu czarnego. Gajdica jest w kategoriach muzykologicznych 
prostym klarnetem o sporej sile dźwięku, przypominającego charakterem i mocą brzmienie dud i gajd.

Marek Styczyński na podstawie wydawnictw słowackich: Andrej Mizerák a jeho gajdica, 
R.S. media Prešov, 2008 oraz: Naše tradične BAČOVSTVO, Ján Lazorik, MVO L’udia a voda, Košice 1997 Gajdica, rys. R. Kularska-Król
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fii a później także stowarzyszenia Praski Dom Fo-
tografii. W roku 1995 przeniósł się do Paryża, 
gdzie żyje i tworzy do dziś. Po próbach na polu 
fotografii reportażowej, jako jeden z pierwszych 
czechosłowackich artystów zaczął wprowadzać 
do fotografii nierzucające się w oczy elementy 
malarskie, co wizualnie i treściowo przesuwa-
ło ją poza granice rzeczywistości. W jego twór-
czości przeważa fascynacja detalem, głębią, 
ostrością i poetyką. Fotografuje architekturę, 
pejzaże, cykle tematyczne, zwierzęta i różne 
detale ze swojego mikroświata. 
Znane są cykle jego zdjęć ze Spisza 
o tytułach: Moje oči v Levoči (Moje 
oczy w Lewoczy), Hrad (Zamek), Boží 
Spiš (Boży Spisz).

Lewocza na ekranie 

Lewocza „występowała” w wielu 
filmach historycznych i dokumen-
talnych. Należą do nich: Skrytý 
prameň, Majster kat, Jánošík, Levo-
čská biela pani, Majster Pavol z Le-
voče, Čierne mesto, Kronika mesta 
Levoča, Pták Ohnivák, Vôľa a pred-
stava manželov Andrássyovcov, 
Podzemné zákutia Levoče, Marián-
ska hora v Levoči i inne.

Akcja filmu Organy (Organ) roz-
grywa się podczas II wojny świa-
towej w  okresie tzw. Państwa 
Słowackiego, czyli czasie zaśle-
pienia politycznego i zagorzałej 
pobożności, będącej na usługach 
niemieckiego faszyzmu. Ważną rolę w całym 
dziele odgrywa muzyka Johanna Sebastiana 
Bacha. Symbolizuje szlachetność i humanizm 
przeciwstawione złu z jednej strony i odrzu-
ceniu uniwersalnych wartości z drugiej. W tle 
wydarzeń przewija się gotyk lewockiego ko-
ścioła. Film reżysera Štefana Uhera miał swoją 

premierę w 1964 r. Na XII Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Locarno w 1965 r. otrzy-
mał specjalną nagrodę jury, wtedy najważniej-
szą nagrodę dla słowackiego filmu. 

Dokument Ślepa miłość (Slepé lásky) w pro-
sty sposób stara się pokazać świat ludzi nie-
widzących i ich najbardziej osobiste uczucia 
i odczucia. Główni bohaterowie są od urodzenia 
niewidomi. Tworzą swój własny świat z wła-
snymi wyobrażeniami i starają się w nim zna-
leźć wartości, miłość i piękno życia. Film jest 

pełnometrażowym debiutem słowackiego re-
żysera Juraja Lehotskiego. Był nagrywany m.in. 
w Lewoczy, a swoją premierę miał w roku 2008. 
Na 61. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
w Cannes otrzymał prestiżową Nagrodę CICAE, 
która jest nadawana przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Kin Artystycznych.

dwa ważne filmy!
Zbyt często przyjmujemy, że znamy dobrze Słowację. Kierując się geograficzną 
bliskością i starymi więzami, zakładamy, że Słowacja nie kryje przed nami żadnych 
tajemnic. Wystarczy jednak opuścić wygodne fotele naszego samochodu i spróbować 
bliżej poznać miejscowe życie, nawyki, mentalność i rytm krajobrazu. Bardzo pomocne 
w pogłębieniu fascynacji Słowacją i Słowakami są dwa filmy, które koniecznie trzeba 
zobaczyć, a być może na stałe włączyć do naszej kolekcji! 

Dla przybliżenia się do prawdziwego zrozumienia, czym naprawdę jest różnorodność 
kulturowa Karpat należy obejrzeć znakomity film pt. Inne światy (Iné Svety) opatrzony 
wiele mówiącym napisem: Made in Šariš! Ten 75-minutowy obraz wyreżyserowany przez 
Marka Škopa, opowiada o spotkaniu sześciu bohaterów na końcu zglobalizowanego 
świata (6 hrdinov na konci sveta, na konci globalnego sveta). Autorzy filmu piszą, że obszar 
Wschodnich Karpat jest jak „mały Babilon”, a jego mieszkańcy to „szaleni mieszkańcy 
wschodu”. Jednym z bohaterów filmu i zarazem szalonym mieszkańcem Karpat jest 
Jan Lazorik, niezwykły nauczyciel, artysta, pisarz, gawędziarz i poeta, który jest bodaj 
najlepszym znawcą starych pasterskich zwyczajów regionu Preszowa i Lewoczy. Film 
w formie DVD wyprodukowała Artileria & Studio Mirage w 2006 r.

Drugi polecany obraz to słynny i nagradzany wielokrotnie film Dušana Hanáka 
pt. Obrazy starego świata (Obrazy starého sveta) z 1972 r. Film otrzymał w 1990 r. 
nagrodę i tytuł najlepszego dokumentu przyznaną przez związek krytyków filmowych 
Los Angeles oraz kilka innych prestiżowych nagród i wyróżnień. Pokazuje portrety 
starych ludzi z Liptowa i Orawy (a więc innego karpackiego przygranicznego obszaru), 
które dzięki autentyczności i  silnej inspiracji autora filmu klasycznymi cyklami 
fotograficznymi Martina Martinčeka, zyskały niezwykle sugestywny charakter. 
Film w formie DVD wyprodukował Slovenský filmový ústav.

Lewocza w sztukach 
plastycznych

Spiska kraina od dawna przyciągała artystów 
bogactwem ciekawej architektury i malow-
niczością okolicznej przyrody. Lewocza ze 
swoimi zabytkami była inspiracją dla wielu 
malarzy i grafików.

Ľudovít Feld (1904–91) był koszyckim ma-
larzem i grafikiem. W jego twórczości typowe 
jest nadawanie poetycko-lirycznego tonu bli-
skim mu zakątkom rodzinnego miasta i okoli-
cy. W swoich dziełach Feld uwieczniał przede 
wszystkim ukochaną Lewoczę oraz Krasno-
horskie Podgrodzie. Uwagę kierował też na 
motywy figuralne. Jego prace pozostawały pod 
wpływem XIX-wiecznych klasyków.

Jozef Fabini (1908–84), malarz i grafik, głów-
nym motywem swojej twórczości uczynił miej-
skie uliczki. Swoją uwagę kierował też na 
przyrodę, a także działalność człowieka. Od po-
łowy lat 50. w jego twórczości pojawia się Spisz. 
W 1938 r. za swoją pracę artystyczną otrzymał 
nagrodę im. M.R. Štefánika, a w 1941 r. został 
laureatem nagrody państwowej przyznanej „za 
całokształt działalności na polu malarstwa”.

Július Értekeš (1910–95) – lewoczanin, peda-
gog, artysta – na początku poświęcał się twór-
czości figuralnej, a w czasie 
wojny – wyłącznie portre-
tom. Później w  jego twór-
czości zaczęły dominować 
pejzaże. Inspirowała go spi-
ska przyroda, architektura 
spiskich miast i  wiosek, 
a zwłaszcza jego rodzinna 
Lewocza. Swoje prace nie-
jednokrotnie prezentował 
na wystawach. 

Peter Krupa (ur. 1944) 
maluje obrazy, tworzy 

grafiki, szkice, a także rzeźby w drewnie, któ-
re częściowo pokrywa polichromią, wyplata 
z wikliny, fotografuje, zajmuje się teatrem. Waż-
ną rolę w jego życiu odgrywa muzyka, która 
często pozostawia ślad w jego pracach. Miał 
wystawy w kraju i za granicą, brał też udział 
w wystawach zbiorowych w Hiszpanii, Kana-
dzie, USA, Japonii, Niemczech, Czechach, Pol-
sce i Francji. Został nagrodzony za grafikę oraz 
scenografię (w tym scenografię dla teatru lalek). 

Ľubomír Repaský (ur. 1971) tworzy szkice, 
grafiki, obrazy i scenografie. W roku 2004 został 
wyróżniony przez francuską Akademię Sztuk 
Pięknych w Paryżu za działalność pedagogicz-
ną i artystyczną. Swoje dzieła prezentował na 
wystawach w Lewoczy, Krakowie, Warszawie, 
Paryżu, Bratysławie i we Włoszech.

Lewocza w fotografii

Jednym z najciekawszych fotografów Lewoczy 
jest Peter Župník (ur. 1961). Studiował fotogra-
fię na praskiej FAMU (Wydział Filmu i Telewi-
zji Akademii Muzycznej), gdzie stał się jednym 
z najbardziej wyrazistych członków tzw. sło-
wackiej Nowej Fali – luźnej grupy słowackich 
fotografów studiujących w latach 80. XX w. na 
FAMU u profesora Jána Šmoka. Pod koniec lat 
80. został członkiem grupy artystycznej Most, 

Lewocza na fotografii fot K. Bańkowski
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Lewocza w muzyce 
poważnej

Hołd lewockiemu mistrzowi późnego gotyku 
oddał w swojej Suicie na cześć Mistrza Paw-
ła z Lewoczy (Partita na poctu Majstra Pavla 
z Levoče) op. 67 na orkiestrę (istnieją także 
wersje na fortepian i organy) z 1969 r. zna-
ny słowacki kompozytor, pedagog i organi-
zator życia muzycznego Alexander Moyzes 
(1906–84). Dorobek twórczy kompozyto-
ra jest bardzo bogaty. Moyzes napisał m.in. 
12 symfonii, poemat symfoniczny Nikola Šu-
haj, kantatę Demontáž i  inne. Był jednym 
z założycieli Słowackiego Zespołu Ludowo-
Artystycznego (Slovenského ľudového ume-
leckého kolektívu).

Przepisy tradycyjnej 
kuchni spiskiej

Podstawowymi składnikami spiskich dań 
były w  przeszłości produkty pochodzące 
z własnych upraw i hodowli, możliwe do 
wytworzenia w domu, jak mąka, ziemniaki, 
kapusta i mleko. Z ich połączenia powsta-
ły tanie, ale naprawdę smaczne i  odżyw-
cze dania.

Spiskie pierogi z nadzieniem z bryndzy
Ciasto: 600–700 g  ziemniaków (ugotowanych 
w łupinach), 250 g grubej mąki, 1 jajko, sól
Farsz: 200 g bryndzy, 250 g ziemniaków (ugoto-
wanych w łupinach), szczypior, sól
Dodatki: 125 g wędzonego boczku, kwaśna śmie-
tana, szczypior
Ziemniaki ugotowane w łupinach i wystudzone przecisnąć przez 
praskę. Dodać sól, jajko, mąkę i zagnieść twardsze ciasto. Farsz 

przygotować z bryndzy, ziemniaków przepuszczonych przez pra-
skę, soli i szczypioru. Ciasto cienko rozwałkować, wykroić kółka 
i położyć na nich farsz. Ciasto złożyć, docisnąć na brzegach, by 
pierogi się nie otworzyły. Włożyć do osolonej wrzącej wody, deli-
katnie zamieszać i zagotować. Ugotowane pierogi wybrać na sit-
ko, przelać zimną wodą i pozostawić do odcieknięcia. Poszczególne 
porcje polać kwaśną śmietaną, posypać skwarkami i szczypiorem. 

Spiskie „dżatki” (džatky)
Składniki: 800 g ziemniaków, 100 g mąki, 40 g tłusz-
czu, 40 g wędzonego boczku, 60 g cebuli, sól
Obrane pokrojone ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Po 
ugotowaniu częściowo odcedzić, dodać mąkę, zamieszać, przykryć 
i gotować ok. 5 minut na średnim ogniu. Następnie masę zmikso-
wać na gładko i uformować z niej kulki wiel-
kości mniejszego orzecha. Na rozgrzany 
tłuszcz wrzucić pokrojony wędzony 
boczek i drobno posiekaną cebu-
lę, dobrze podsmażyć i polać 
tym kulki. Popijać kwa-
śnym mlekiem. 

Spiska kulasza kukurydziana (kuľaša)
Składniki: 700 g kaszy kukurydzianej, 40 g soli, 
100 ml wody, 250 g masła
Do ostudzonej średnio posolonej wody powoli dodawać ka-
szę kukurydzianą, ciągle mieszając. Gdy zacznie się gotować, 
mieszać aż do zgęstnienia. Poszczególne porcje polać rozto-
pionym masłem lub podsmażonymi skwarkami. Można poda-
wać na słodko z cukrem. Popijać mlekiem. 
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Przystanek 1. Północna 
i zachodnia część rynku 114

Przystanek 2. Na zachód od 
rynku 125

Przystanek 3. Wschodnia część 
rynku 126

Przystanek 4. Mury miejskie 128

Przystanek 5. Na wschód od 
rynku 129
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Górze 130
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zagłuszały wrzawę tworzoną przez sprzeda-
jących i kupujących. Jeśli rzemieślnicy oszu-
kiwali klientów, dostawali od swoich cechów 
wysokie kary. Każdy cech, a było ich w Le-
woczy ok. 40, miał swoje prawa. Wśród nich 
jednym z  najważniejszych był cech mie-
dziowników, złotnikół i cynowników. 

Na północnej ścianie rynku stoi Wielki Dom 
Żupny (Veľký župný dom) ozdobiony dorycki-
mi kolumnami i reliefami przedstawiającymi 
greckich i rzymskich filozofów oraz symbole 
gospodarki, wiedzy i sztuki. W czasie gdy po-
wstawał (1. poł. XIX w.) budynek ten należał 
do najładniejszych w Królestwie Węgierskim. 
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Plac Mistrza Pawła (Námestie Majstra Pavla) należy do największych średniowiecznych 
rynków w Europie. Otacza go ponad 60 mieszczańskich kamienic, przeważnie z XIV i XV w.

W pierzei zachodniej wznosiły się majestatyczne pałace najbogatszych mieszczan. 
Domy te miały przejazdowy korytarz biegnący wzdłuż całego budynku. Parter przeznacza-
no na życie towarzyskie, na piętrze skupiało się życie rodzinne. Na strychu były spichrze na 
zboże i pomieszczenia na magazynowanie artykułów spożywczych. Po pożarach w 1550 
i 1590 r. bogatsi mieszczanie zaczęli budować domy z kamienia. 

Na wschodniej ścianie rynku znajdowały się domy kupców, zwykle jednopiętrowe. Wła-
ściciel z rodziną mieszkał na parterze, gdzie miał swój warsztat lub sklepik, a mieszkania 
na piętrze wynajmował. Na strychu znajdowały się spichrze i magazyny, w tylnej części – 
stodoły, stajnie i powozownie. Tu też magazynowano wino i warzono piwo. Na dziedzińcu 
każdego domu znajdowała się głęboka studnia. 

Kamienice przy rynku miały arkadowe podcienia, dachy nad chodnikiem z jednej stro-
ny opierały się o arkadowe słupy, z drugiej o budynki. Podcienia te zachowały się na ryn-
ku tylko w trzech miejscach. 

Poszczególne domy są bogato zdobione motywem muszli. Symbol ten wiąże się ze 
św. Jakubem, patronem głównego lewockiego kościoła i samego miasta. Według legendy, 
podczas przewożenia szczątków św. Jakuba z Jerozolimy do Hiszpanii, gdzie święty pra-
gnął być pochowany, obecność jego ciała ocaliła życie mężczyźnie, który wypadł ze statku. 
Gdy niedoszły topielec wynurzył się z wody, był cały obwieszony muszlami. Inne przekazy 
podają, że św. Jakub używał podczas swoich podróży muszli jako uniwersalnego narzę-
dzia, którym można było kroić, nabierać wodę, mogło być też używane jako łyżka. Muszla 
przegrzebka stała się też symbolem pielgrzymów, którzy przyszywali ją sobie do kapeluszy. 

Rynek w Lewoczy regularnie ożywiały słynne doroczne jarmarki. Gdyby ktoś odwie-
dził taki jarmark w  XIV 
lub XV w., porozumiałby 
się z tutejszymi mieszcza-
nami wyłącznie w saskim 
dialekcie niemieckiego. 
(Ludność miejscową wy-
bili Tatarzy w  czasie na-
jazdów; ten, kto przeżył 
rzeź, zmarł z  głodu, po-
nieważ podczas wojny pola 
nie były uprawiane). Rynek 
podczas jarmarku miał nie-
zwykłą atmosferę. Melo-
die wędrownych muzyków 

Przystanek 1.
Północna i zachodnia część rynku

Fasada Wielkiego Domu Żupnego, fot. arch. UM w Lewoczy
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przedstawiciela słowackiego ruchu odrodze-
nia narodowego. Uczniowie Štúra studiowali 
i działali w Lewoczy. Byli wśród nich m.in. 
poeci Ján Botto i Janko Kráľ, jeden z najpopu-
larniejszych słowackich bajkopisarzy Pavol 
Dobšinský, polityk i lekarz Vavro Šrobár, po-
eta, prozaik i tłumacz Janko Francisci. W le-
wockim liceum w latach 1844–48 uczyło się 
aż 28 szturowców. Jednoczyli się w tajnych 
stowarzyszeniach, których członkowie zwy-
kle spotykali się, by recytować swoje wiersze 
i śpiewać pieśni narodowe. Z  tego powodu 
byli prześladowali przez władze austro-wę-
gierskie. Zanim postawiono wspomniany po-
mnik Ľudovíta Štúra, który wykonał Fraňo 
Gibala w 1949 r., stała tu rzeźba przedstawia-
jąca honweda (żołnierza narodowego wojska 
węgierskiego z czasów rewolucji 1848–1849), 
a później kielich husycki, który dziś znajduje 
się przy ratuszu. 

Pałac Schvaba (Schwabov palác), w którym 
obecnie mieści się hotel Stela, ma ciekawe ar-
kadowe podwórze. W XVII w. pierwotną kamie-
nicę kazał przebudować na pałac Hans Schvab, 

kupiec prowadzący interesy w tak wielkich mia-
stach europejskich jak Wiedeń, Kraków czy 
Norymberga. W okresie rekatolicyzacji wspa-
niałomyślnie zaproponował ewangelikom, któ-
rzy musieli zwrócić swój kościół jezuitom, by 
odprawiali nabożeństwa w pomieszczeniach 
jego kamienicy. Schvab marzył, by kupcem 
został także jego syn – Kristián Joachim. Ten 
jednak, wbrew woli ojca, skończył medycynę 
w Niemczech. Był miejskim lekarzem, a później 
także lekarzem Żupy Spiskiej. Stał się sławny 
zarówno w kraju, jak i za granicą dzięki swo-
jej dysertacji o kontrakturze (przykurcz czę-
ści ciała z powodu skrócenia mięśnia), pracy 
o leczeniu dżumy i wprowadzeniu muzykote-
rapii do praktyki lekarskiej. W XX w. w pała-
cu Schvaba miał swoją siedzibę Zipser Credit 
Bank, który w 1907 r. przebudował kamienicę 
w stylu romantycznym.

Historia budynku dzisiejszego teatru (dru-
giego co do starszeństwa na Słowacji) sięga 
XIII w. Pierwotnie na jego miejscu stały trzy 
mieszczańskie kamienice, które połączono 
podczas przebudowy w XVI w. Przez jakiś czas 
znajdowała się tu łaźnia parowa. W 1763 r. mia-
sto umieściło w budynku gospodę i kawiarnię, 
które nazwano „Zum Kayser von Östereich” 
(Pod Austriackim Cesarzem). Siedem lat póź-
niej w gospodzie naprawdę zamieszkał cesarz 
Józef II Habsburg. W latach 1841–53 w budynku 
tym urządzono teatr. W okresie 1871–72 zamu-
rowano podcienia, a nad nimi nadbudowano 
wspaniałą salę taneczną, której ozdobą były 
ogromne lustra produkowane w Wenecji. Obec-
nie w salach reprezentacyjnych teatru odbywa 
się wiele ważnych kongresów i sympozjów. 

Dzisiejszy budynek Urzędu Miasta (Mestský 
úrad), to dawny Waghaus (Dom Wagi) i Kau-
fhaus (sukiennice). Mieściły się w nim kramy, 
waga miejska i kantor. Właśnie tu hurtownicy 
zawierali swoje umowy, a na otwartym ganku 
kamienicy rozstrzygał spory skłóconych kup-
ców miejski sędzia. Zgodnie z prawem składu, 

Zdobienia fasady pałacu Schvaba, fot. arch. UM w Lewoczy

Dzisiaj zaliczany jest do najczystszych sty-
lowo klasycystycznych budowli na Słowacji. 
Prócz siedziby administracji żupy i sali repre-
zentacyjnej znajdowało się tu też mieszkanie 
podżupana oraz magazyny.

Sąsiedni Mały Dom Żupny (Malý župný 
dom), zdobiony techniką sgraffita (polega ona 
na nakładaniu na mur kilku warstw różnie za-
barwionego tynku i zeskrobywaniu wg wzoru 
warstw wierzchnich), którą wykonano m.in. 
herb Żupy Spiskiej, obecnie należy do Archi-
wum Państwowego w Lewoczy. Znajdują się 
tu archiwa rodzinne i osobiste, zbiory współ-
czesne i część bardzo bogatej biblioteki archi-
walnej. Najstarszym dokumentem w Archiwum 
Państwowym, do którego należy także dom 
Turzonów, jest dokument węgierskiego kró-
la Beli IV z 1248 r., w którym władca darował 
Spiskiej Kapitule ziemię Olaszliszku z winnicą 
i dworem w Šarišskim Poto-
ku. Najdłuższym dokumen-
tem archiwalnym (14,63 m) 
jest pergaminowy rotulus 
(zwój) z  roku 1332 rejenta 
Jana z Gostynia, opisujący 
spór o obwód toryski pomię-
dzy arcybiskupem Ostrzyho-
mia i biskupem Egeru. Za 
najbardziej ozdobny uwa-
ża się dokument herbowy 

cesarza Rudolfa II z 1588 r. wydany w Pradze, 
w którym władca nadał Valentínowi Parsch-
towi tytuł szlachecki oraz herb. Najbardziej 
oryginalnym zbiorem archiwum są zdjęcia 
rentgenowskie dra Vojtecha Alexandra z Kież-
marku, twórcy rentgenologii w Królestwie 
Węgierskim, pochodzące z lat 1898–1909. Ar-
chiwum Państwowe bezpośrednio kontynu-
uje tradycję dawnego archiwum Żupy Spiskiej, 
którego początki sięgają XVI w. Należy do naj-
starszych i najlepiej zachowanych archiwów 
żup na Słowacji. 

Park miejski został utworzony w 1835 r. 
przez kapitana Arthura Wildburga i  tutejszy 
garnizon wojskowy. Lewocza w tym czasie 
traciła znaczenie handlowe, a na rynku prze-
stały być organizowane wielkie targi. Dzięki 
temu główny plac miasta można było zmienić 
w park miejski z aleją spacerową i altaną, gdzie 
występowali artyści. Wśród organizowanych 
tam wydarzeń kulturalnych najczęstsze były 
niedzielne koncerty promenadowe. Obiekt był 
zamknięty, a liczba miejsc ograniczona, dlatego 
też stali bywalcy mogli wykupić abonament na 
cały sezon. O porządek i czystość parku dbał 
zarządca. Park w północnej części placu Mi-
strza Pawła po renowacji zajął drugie miejsce 
w ogólnosłowackim konkursie Budowla roku 
2006, zaraz po moście Apollo w Bratysławie. 

W parku znajduje się pomnik Ľudo-
víta Štúra, językoznawcy, pisarza, filozo-
fa, pedagoga, a przede wszystkim ważnego 

Zdobienia Małego Domu Żupnego, fot. arch. UM w Lewoczy

Park miejski, fot. arch. UM w Lewoczy
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Słowacji i największą na Spiszu. W bryle ko-
ścioła zwraca uwagę wieża mająca 75 m wy-
sokości. Świątynia została wybudowana 
z uwzględnieniem średniowiecznej symboli-
ki liczb (12 kamiennych słupów – 12 apostołów, 
trzy nawy świątyni – Trójca Święta). 

Wewnątrz znajduje się 11 gotyckich i rene-
sansowych ołtarzy skrzydłowych, renesansowe 
organy, barokowa ambona, epitafia lewoczan, 
drewniane ławki mieszczan, ława senatorska 
z herbami i wiele gotyckich malowideł ścien-
nych. Świątynię zdobi klejnot architektoniczny 
– powstały w latach 1507–17 najwyższy póź-
nogotycki ołtarz na świecie: jego wysokość 
to 18,62 m. Został on wykonany z  lipowego 
drewna w pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy, 
bez użycia metalowych gwoździ. Autor tego 
dzieła jest dziś uważany za największego śre-
dniowiecznego artystę Słowacji. W centralnej 
części ołtarza znajdują się trzy rzeźby nadna-
turalnej wielkości: Najświętszej Marii Panny, 
św. Jakuba i św. Jana Ewangelisty. Kopia rzeź-
by Ostatnia wieczerza znajdującej się w predelli 
ołtarza głównego została nagrodzona złotym 
medalem na światowej wystawie w Montre-
alu. W kościele zachowały się też cenne na-
czynia mszalne wykonane przez lewockiego 
złotnika Jana Szilassiego. Ten złoty skarb, któ-
ry jest narodowym zabytkiem kultury, składa 

się z monstrancji, kielichów, krzyży i innych 
przedmiotów służących do odprawiania mszy, 
wysadzanych kamieniami szlachetnymi i cze-
skimi granatami.

Ciekawostką jest, że świątynia przez jakiś 
czas służyła wiernym dwóch różnych wyznań. 
W części z ołtarzem głównym (i z oddzielnym 
wejściem) msze święte odprawiali katolicy, 
a w tylnej części, z amboną, odbywały się nabo-
żeństwa ewangelickie. Ta niezwykła sytuacja, 
a także inne burzliwe wydarzenia miały miej-
sce w okresie, gdy ewangelicy zostali zmuszeni 
do zwrócenia kościołów katolikom, którym za-
brali świątynie w XVI w., w okresie reformacji. 

Nad północnym przedsionkiem kościoła 
św. Jakuba znajduje się Biblioteka Hencke-
la (Henckelová knižnica). Kazał ją zbudować 
lewocki humanista Jan Henckel. W tym praw-
dopodobnie pierwszym na Słowacji miejscu ce-
lowo przeznaczonym na bibliotekę, zgromadził 

Portal kościoła św. Jakuba, fot. arch. UM w Lewoczy

Ołtarz Mistrza Pawła, fot. arch. UM w Lewoczy

które posiadała Lewocza, kupcy musieli swój 
towar w mieście zgłosić, wypakować, zwa-
żyć na wadze miejskiej i sprzedawać go przez 
określony czas. Ceny określała rada miasta. Po 
upłynięciu uzgodnionego terminu oraz po za-
płaceniu myta i cła kupcy z niesprzedanym to-
warem mogli wyjechać z miasta i handlować 
w innych miejscach. Lewocza z tej obowiąz-
kowej sprzedaży czerpała ogromny zysk. Kup-
cy musieli przecież w mieście znaleźć nocleg, 
zapłacić za skorzystanie z wagi miejskej oraz 
za miejsce, w którym sprzedawali swój towar. 
Sporo pieniędzy wydawali w gospodach, gdyż 
nie mieli prawa wwozić do miasta żywności, 
ani karmy dla koni. 

Z powodu prawa składu w przeszłości po-
między Kieżmarkiem a Lewoczą panowała 
wielka wrogość. Mieszkańcy Kieżmarku nie 
mieli tego przywileju, więc wykorzystali sy-
tuację, jaka zaistniała po wojnach husyckich 
i napisali do cesarza, że podczas walk zostały 
zniszczone dokumenty z prawami miejskimi. 
Na nowo spisali wcześniej posiadane przy-
wileje, do których bezprawnie dopisali także 
prawo składu, i przekazali je do potwierdze-
nia władcy. Lewoczanie złożyli w tej sprawie 
protest u Zygmunta I Luksemburczyka. Zdezo-
rientowany cesarz dokumentem z 2 września 

1434 r. przekazał sprawę do wyjaśnienia przed-
stawicielowi obwodu spiskiego. Po trwającym 
rok śledztwie Zygmunt wydał decyzję, w której 
potwierdził Kieżmarkowi prawo składu. Lewo-
cza nie przestała jednak bronić swojej pozycji 
na Spiszu. Węgierski palatyn Vavrinec z Héde-
rváru potwierdził jej wersję decyzją sądową 
z 1437 r., na niecały miesiąc przed śmiercią 
Zygmunta. To jeden z niewielu papierowych 
dokumentów, który zachował się w archiwum 
miasta po pożarze w 1550 r. Lewoczanie do-
kument podkleili pergaminem i niewątpliwie 
przedstawiali go też po pożodze na dowód 
prawdziwości swoich słów. Na spodniej stronie 
dokumentu znajduje się uwaga: Res est invicta 
veritas (Wynik to nieprzezwyciężona prawda). 
Jednak walka o prawo składu nie zakończyła 
się. Spór trwał ok. 100 lat i definitywnie zakoń-
czył go dopiero Ferdynand I Habsburg. Wziął 
pod uwagę postępowanie i zasługi obydwu 
miast, w 1543 r. wznowił spór o prawo skła-
du, nagrodził wierność i bezinteresowność 
Lewoczy i  jednoznacznie stanął po jej stro-
nie. Kieżmarkowi w tym przypadku nakaza-
no perpetuum silentium (wieczne milczenie). 

W dzisiejszym budynku Urzędu Miasta miała 
też swoją siedzibę Rzymskokatolicka Szkoła 
Ludowa (Rímskokatolícka ľudová škola). W la-
tach 1887–1914 działał w niej, jako nauczyciel 
i dyrektor, znany historyk i botanik – Viktor 
Greschik. Poświęcał się badaniom nad florą ta-
trzańską, interesował się też dziejami Lewoczy 
i opisał prawie wszystkie zabytki miasta. Dzięki 
znajomości języków obcych wykładał podczas 
zagranicznych kongresów botanicznych, ale 
uczestniczył również w lokalnych imprezach. 
Na wystawie ogrodniczej w 1901 r. wystawił 125 
gatunków jabłek i gruszek. Założył własną bi-
bliotekę, w której znajdowało się ponad osiem 
tysięcy tomów z jego ekslibrisem. Napisał też 
pierwszy przewodnik turystyczny po mieście.

Kościół św  Jakuba (Chrám sv. Jakuba) z XIV 
w. jest drugą co do wielkości świątynią na 

miasTo na szlaku
Lewocza usytuowana była na głównych szlakach handlowych. 
W  przeszłości, gdy miasto posiadało prawo składu, Lewocza 
czerpała wiele korzyści z tego położenia. Wielkie zyski przynosiło 
usytuowanie na powstałym w  XVI w. szlaku, zwanym Magna 
Via. Prowadził on przez tereny dzisiejszych Austrii, Słowacji, 
Ukrainy, Węgier i  Rumunii. W  konnych powozach podróżowali 
nim ludzie, przewożono przesyłki i wiadomości. Istną „kopalnią 
złota” dla Lewoczy był też szlak bursztynowy wiodący do Polski, skąd 
przywożono sól, ryby morskie, bursztyn i dostarczając w zamian 
żelaza, miedzi i stali. Niestety, w 1923 r. Lewocza nie stała się częścią 
magistrali kolejowej Koszyce – Bohumin. Zlazłszy się na uboczu 
„drogi żelaznej”, z  czasem przestała być siedzibą urzędów żupy 
i stała się zwykłym, prowincjonalnym miasteczkiem. 
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„Odwaga to zaufanie i wielkoduszność lub 
cierpliwość i konsekwencja”, „Cierpliwość to 
siła znosząca cierpienie i boleści”, „Sprawie-
dliwość to umiejętność dawania każdemu, 
co się mu należy”. Cnoty te miały charakte-
ryzować wszystkich mieszczan, ale głównie 
tych, którzy decydowali o sprawach publicz-
nych. Na murach ratusza znajdują się też na-
pisy: PULCHRITUDO CIVITATIS CONCORDIA 1894 
(Ozdobą miasta jest zgoda) i PACE REFLORE-
SCUNT OPPIDA, MARTE CADUNT (Podczas po-
koju miasta kwitną, podczas wojny upadają), 
wiele mówiące także w dzisiejszych czasach. 
W przeszłości ratusz był siedzibą rady mia-
sta. Na czele rady stał wójt, którego wybierali 
mieszczanie, a jego doradcami było dwunastu 
zaprzysiężonych rajców. 

Uwagę zwiedzających zwraca dzwonni-
ca połączona z  ratuszem. Wybudowano ją 
w 1656 r. w stylu włoskiego renesansu. Pier-
wotnie zdobiła ją renesansowa stylowa attyka, 
którą później zastąpiono kopułą. Dzisiej-
szy spiczasty hełm powstał dopiero w 1824 r. 
W 1661 r. do dzwonnicy przeniesiono dzwony 
z kościoła św. Jakuba, gdyż lewoczanie oba-
wiali się, że smukła wieża świątyni nie sprosta 
ich ciężarowi. Z kościelnej wieży do dzwon-
nicy przeniesiono też zegar, który prawdopo-
dobnie jest pierwszym zegarem wieżowym na 
terenie Królestwa Węgier. Wykonał go mistrz 
Mikołaj w 1516 r. Z kolei kogut na wieży służył 
do określania kierunku wiatru. W pomieszcze-
niu na wieży mieszkał w przeszłości straż-
nik, który porozumiewał się ze strażnikiem 
na wieży kościoła za pomocą dzwoneczka 
na drucie. Jeśli strażnik na wieży kościelnej 
zobaczył ogień, dawał znać strażnikowi na 
wieży ratuszowej, a ten informował o zagro-
żeniu strażaków za pomocą straży ratuszo-
wej. Z kolei w piwnicach ratusza pierwotnie 
istniała okazała winiarnia z tokajem. Lewo-
cza należała do największych właścicieli win-
nic w rejonie tokajskim.

Dziś w ratuszu znajduje się ekspozycja Mu-
zeum Spiskiego (Spišské múzeum). Podczas 
zwiedzania można tu zobaczyć cenny żyran-
dol – dar od cesarzowej Marii Teresy, laskę 
wójta, którą karał tych, którzy nie okazywali 
mu należnego szacunku, portret Białej Damy 
z Lewoczy i fragment jej szat, wspaniały ob-
raz olejny przedstawiający lewocką radę mia-
sta podczas zaprzysiężenia, deskę do chłosty, 
na której można było otrzymać do 30 uderzeń, 
czy koło do łamania kości. 

Z narożnego domu Okolicsániego (Oko-
licsányi dom), który stoi zaraz naprzeciwko 
ratusza, w 1550 r. rozprzestrzenił się pożar, 

Dzwonnica lewockiego ratusza, fot. arch. UM w Lewoczy

Dom Okolicsániego, fot. arch. UM w Lewoczy

książki i dokumenty z do tej pory rozproszo-
nych bibliotek. Zbiór składał się z wielu ksiąg 
średniowiecznych, które obecnie znajdują się 
w bibliotece lewockiego kościoła ewangelic-
kiego, i z ok. 500 druków, które dziś są prze-
chowywane w rumuńskiej Alba Iulii. Zebrano 
tu też wszystkie ówczesne prace Lutra i dzieła 
Melanchtona z dedykacją autora. Jan Henckel, 
po opuszczeniu Lewoczy w 1525 r., został spo-
wiednikiem Marii Habsburg w Budzie. 

Kościół kiedyś był otoczony cmentarzem 
z nagrobkami zasłużonych obywateli miasta. 
Przywilej pochowania pod 
murami świątyni mieli tyl-
ko najbogatsi mieszczanie 
i ważne osobistości.

Pomiędzy kościołem św. 
Jakuba i ratuszem w prze-
szłości w okresie Bożego 
Narodzenia stawiano wiel-
ką drewnianą szopkę. Jej 
częścią była rzeźba klęczą-
cej Madonny, znajdująca się 
dziś na ołtarzu Narodzenia 
Pana w kościele św. Jakuba 
(wizerunek Maryi został też 
umieszczony na banknocie 
o nominale 100 koron sło-
wackich). Rzeźba ta, wraz 
z figurami św. Józefa i trzech 

aniołów oraz dwóch pasterzy została odnale-
ziona 14 listopada 1698 r. w skrytce w murach 
ratusza. Dzieła, które prawdopodobnie ukryli 
katolicy podczas reformacji, przeniesiono do 
kościoła św. Jakuba, gdzie specjalnie dla nich 
w 1752 r. arcybiskup Ostrzyhomia zamówił 
barokowy ołtarz. 

Ratusz (radnica), z przyciągającymi wzrok 
renesansowymi arkadami, pierwotnie był bu-
dowlą w stylu gotyckim. Jego południową 
ścianę zdobią alegorie mieszczańskich cnót. 
Wstrzemięźliwość to kobieta z kielichem w pra-
wej i dzbanem w lewej ręce, ale wina z dzbana 
nie leje do kielicha, ale za kołnierz. Ostrożność 
symbolizuje postać kobiety z czterema zwinię-
tymi wężami w jednej i lustrem w drugiej ręce. 
Odwagę reprezentuje kobieta z ciężkim fila-
rem zarzuconym na ramiona, w roli sprawie-
dliwości występuje postać z mieczem i wagą 
w rękach, a cierpliwość to kobieta prowadzą-
ca baranka na sznurku. Przy poszczególnych 
alegoriach znajdują się odpowiednie napisy: 
„Wstrzemięźliwość to cnota, która osłabia po-
żądanie”, „Ostrożność to cnota, która troskli-
wie sprawdza, co wypada, a co nie wypada”, 

Biblioteka Henckela, fot. arch. UM w Lewoczy

Szczyt lewockiego ratusza, fot. arch. UM w Lewoczy
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barokowe organy z 1697 r., wartościowe stare 
kotły, a dla historii muzyki cenna jest bibliote-
ka historyczna. Znajdują się w niej m.in. za-
pisy nutowe, także ręczne, najstarszej muzyki 
barokowej krajowych kompozytorów z XVI 
i XVII w. Na ławkach kościelnych do dziś za-
chowały się tabliczki z  imionami wiernych, 
którzy w nich siadywali. 

Bogato zdobiona fasada domu Krupka (Kru-
pekov dom) świadczy o tym, że jego właściciel 
był jednym z najbogatszych mieszkańców mia-
sta. Na ścianie frontowej zobaczymy renesan-
sowe malowidła iluzjonistyczne imitujące m.in. 
bogate boniowanie. Nad portalem znajduje się 

herb Krupków, a na piętrze pomiędzy oknami 
wizrunki św. Sebastiana, św. Anny Samotrzeć 
i św. Krzysztofa. Sebastian Krupek osiadł w Le-
woczy w 1. poł. XVI w. Był jednym ze znanych 
krakowskich kupców, którzy handlowali rudą 
miedzi. W Lewoczy prowadził ich ekspozytu-
rę ds. handlu z Królestwem Węgier. W kroni-
ce Konrada Sperfogla jest wzmianka, że dnia 
12 maja 1529 r. pan Sebastian Krupek przed 
czcigodną radą, w obecności całej gminy miej-
skiej i za jej pozwoleniem, kupił dom Mikołaja, 
budowniczego organów. Miasto Lewocza wy-
dało to pozwolenie pod przymusem wojennym. 

Dom Spillenbergera (Spillenbergov dom) 
z bogatymi renesansowymi dekoracjami w XVI 
i XVII w. należał do poważanej rodziny leka-
rzy i aptekarzy. W 1530 r. kupił go Paweł Spil-
lenberger. Na portalu domu znajduje się herb 
jego wnuka Dawida. Lekarz Samuel Spillenber-
ger, członek tej rodziny, należał do pokolenia 
spiskich lekarzy-badaczy. Z jego nazwiskiem 
wiąże się najstarszy, pochodzący z 1600 r., za-
pis o dyplomowanym lekarzu na Spiszu. Sa-
muel Spillenberger studiował w Wittenberdze 
i Bazylei. W 1605 r. został lekarzem żupy w ro-
dzinnej Lewoczy. Był też osobistym lekarzem 
Jerzego Turzona, a  także członkiem konsy-

lium, które zostało zwoła-
ne do chorego króla Macieja 
Habsburga. Właśnie za jego 
pozwoleniem Samuel Spil-
lenberger w 1613 roku za-
łożył w  Spiskiej Cieplicy 
(Spišská Teplica), jako pierw-
szy w Królestwie Węgier, pa-
piernię. Pod koniec XIX w. 
dom należał do twórcy le-
wockiego szpitala Gustawa 
Hermana. W budynku tym 
przez pewien czas miesz-
kała też Juliana Korponay-
ová, znana jako Biała Dama 
z Lewoczy, o której powstało 

Kościół ewangelicki, fot. arch. UM w Lewoczy

Zdobienia na fasadzie domu Krupka, fot.  K. Bańkowski

który ponoć w  półtorej godziny zniszczył 
cały rynek. Ogień podłożył pijany produ-
cent prochu armatniego. (Po pożarze uciekł 
do rodzinnej Polski, gdzie został osądzony 
i za karę spalony). W płomieniach zniknęły 
cenne dokumenty średniowieczne i średnio-
wieczne oblicze miasta. Był to dla miasta 
ogromny cios. Po pożarze cesarz Ferdynand 
I Habsburg udzielił miastu dziesięcioletnie-
go zwolnienia z podatku i odnowił wszystkie 
jego przywileje, co przyciągnęło do Lewoczy 
nowych mieszkańców. 

Widoczna w pobliżu ratusza średniowieczna 
sześcioboczna klatka hańby z XVI w., stojąca 
na fundamentach i wykonana z mocnych żela-
znych prętów, służyła do karania kobiet, które 
chodziły po ulicach miasta po zapaleniu lamp 
bez towarzystwa mężczyzny. W przeszłości 
klatka miała jeszcze krytą wieżyczkę. Po bo-
kach zdobią ją żelazne serca i lilie. Być może 
celowo mistrz kowalstwa ozdobił klatkę dla 
kobiet zwabionych namiętnością symbolami 
miłości i niewinności. W klatce zamykano zwy-
kle na 24 godziny. Pierwszą kobietą ukaraną 
w ten sposób była córka wójta, która złamała 
zakaz wychodzenia samotnie po zmroku. Do-
stała podwójną karę, gdyż właśnie ona miała 
być dla innych kobiet przykładem: w ramach 
ostrzeżenia uwięziono ją w klatce na 48 godzin. 

Na Spiszu inaczej osądzano niewierność ko-
biety, a inaczej mężczyzny. W 1665 r. cała Le-
wocza z napięciem śledziła losy niemoralnej 
żony rzeźnika Krzysztofa Johnsa. Delikatnej pa-
nience nie podobała się tłusta i krwawa robota 
męża, wolała czyściutkie otoczenie miejsco-
wego aptekarza Janusza Stierbitza. Za niewier-
ność sąd skazał ją na ścięcie głowy. Jednak jej 
kochanka, aptekarza, świecka sprawiedliwość 
nie ukarała. Niezwykle ciężką przewiną było 
też kazirodztwo. 

Wśród przywilejów Lewoczy było też prawo 
miecza, co oznacza, że miasto mogło zatrud-
niać kata. Podczas rozpraw sądowych trzyma-
no się kodeksu spiskiego Zipser Willkühr, który 
opierał się na starszym zbiorze praw Sachsen 
Spiegel (Zwierciadło saskie). Kara śmierci mo-
gła być orzeczona przez wójta lub radę mia-
sta dopiero po trzykrotnym przeanalizowaniu 
przewinienia. 

W Lewoczy sądzono surowo. Głowę mógł 
stracić nie tylko lubieżnik czy zabójca, ale także 
osoba wykorzystująca swój urząd do prywat-
nych korzyści. Tak skończył niejaki Schmied, 
który z mocy urzędu w dniu, w którym nie pełnił 
służby, siłą zakończył huczną zabawę u miesz-
czanina Bremera. Za miastem na wzgórzu Ši-
beník (od słow. šibenica – szubienica), z którego 
rozciąga się wspaniały widok na Lewoczę, Ta-
try Wysokie i Zamek Spiski, wykonywano wy-
roki gardłowe, a swoją rolę spełniała też klatka 
hańby na rynku.

Lewocki kościół ewangelicki (evanjelic-
ký kostol) to ogromna budowla z kopułowym 
dachem. Został wybudowany na planie krzy-
ża greckiego w stylu klasycystycznym zgodnie 
z projektem Antona Povolnego, znanego archi-
tekta z Egeru. Do cennych dzieł w jego wnę-
trzu należy obraz ołtarzowy przedstawiający 
Chrystusa stąpającego po morzu, namalowa-
ny przez lewockiego artystę Jozefa Czauczika, 
oraz barokowy drewniany okuty krzyż. O bo-
gatych dziejach muzycznych miasta świadczą 

Klatka hańby, fot. arch. UM w Lewoczy
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węgierskim. Niemiecką nazwę poczty w Le-
woczy LEUTSCHAU zmieniono na LÖCSE. 
Pierwsza stacja telegraficzna na Spiszu zo-
stała utworzona właśnie w Lewoczy w 1863 r.

Lewocki rejent i kronikarz Gaspar Hain posia-
dał w XVII w. renesansowy dom mieszczański, 
w dolnej części rynku, na ścianie zachodniej. 
Przed nim mieszkał tam szwagier Mistrza Paw-
ła z Lewoczy, lewocki wójt Władysław Polirer. 
W XVIII stuleciu budynek przeszedł na wła-
sność Kościoła ewangelickiego i stał się siedzi-
bą lewockiego Liceum Ewangelickiego, gdzie 
nauczano filozofii, prawa i teologii. W 1832 r. 
słowacki działacz Michal Hlaváček założył przy 
tym liceum Towarzystwo Słowackie (Sloven-
ská spoločnosť). Studenci ze świadomością 
narodową uzupełniali tu wiedzę na temat sło-
wackiej gramatyki, literatury i historii. Oceniali 
też własną prozę i poezję, której wybór wydali 
w Almanachu Jitřenka z 1840 r. Jednak z powo-
du słowackiego charakteru poezji zakazano 
rozpowszechniania tych utworów. Lewockie 
liceum było sławne głównie w czasach, kie-
dy (od 1844 r.) studiowali w nim uczniowie Ľu-
dovíta Štúra – opuścili oni Bratysławę na znak 
protestu przeciwko prześladowaniu ich nauczy-
ciela. W XIX w. tu po raz pierwszy zaśpiewano 
wówczas pieśń rewolucyjną, obecnie hymn Re-
publiki Słowackiej Nad Tatrou sa blýska (Nad Ta-
trami się błyska). W późniejszych latach szkoła 

przekształciła się w Państwowe Gimnazjum Po-
wszechne w Lewoczy. Studiował w nim także 
Aurel Stodola, twórca teorii obiegów turbin ga-
zowych i parowych, światowej sławy inżynier. 
Obecnie w domu Haina znajduje się ekspozy-
cja Muzeum Spiskiego, przedstawiająca roz-
wój malarstwa i rzeźbiarstwa oraz rzemiosła 
artystycznego na Spiszu. Wnętrze budynku 
zdobią malowidła ścienne, uwagę zwraca też 
wspaniały renesansowy portal. 

Przystanek 2.
Na zachód od rynku

Obok miejsca, gdzie dziś wznosi się ma-
jestatyczny gmach Gimnazjum Jána 
Francisci-Rimavskiego (Gymnázia Jána 
Francisciho-Rimavského) znajdowało się 
niegdyś stare gimnazjum katolickie. Uczyli 
się tu m.in. Jozef Maximilián Petzval, słowacki 
fizyk, matematyk i ojciec współczesnej opty-
ki, oraz Ján Levoslav Bella, autor pierwszej 
słowackiej opery. W latach 1746–47 w gimna-
zjum wykładał jezuita z Bańskiej Szczawni-
cy Maximilián Rudolf Hell, matematyk, fizyk 
i astronom światowej sławy. Po wybudowa-
niu w 1912 r. dużej secesyjnej budowli, sta-
ry budynek wyburzono. Patronem obecnie 
działającego gimnazjum jest budziciel świa-
domości narodowej, jeden z uczniów miej-
scowego Liceum Ewangelickiego. 

Z gotyckiego wystroju starego kościoła fran-
ciszkanów, dziś znanego jako kościół Gimna-
zjalny (Gymnaziálny kostol) lub Czarny Kościół 
(Čierny kostol), zachowała się jedynie Madonna 
i malowidła ścienne z XIV i XV w. Ołtarze i po-
zostałe wyposażenie kościoła jest barokowe, 
utrzymane w większości w czarno-złotej ko-
lorystyce. Prawdopodobnie pierwotny klasztor 
z kościołem ufundował jeden z członków rodu 
Berzewiczów, który zabił niejakiego Fridricha 

Muzeum Spiskie – zabytkowy portal, fot. arch. UM w Lewoczy

wiele legend. Tak naprawdę nie była zdrajczy-
nią, ale ofiarą intryg i dramatycznych wydarzeń 
powstania przeciwko Habsburgom. Zgodnie 
z dokumentami archiwalnymi miasto pod-
dało się armii cesarskiej bez walki, zgodnie 
z uchwałą rady miasta. 

Ciekawy portal domu Máriássiego (Mári-
ássyho dom) utrzymany jest w stylu przypo-
minającym styl orientalny. Sam renesansowy 
dom jest charakterystyczny dla Lewoczy. Ma-
riássyowie byli członkami jednej z gałęzi waż-
nego spiskiego rodu szlacheckiego, do którego 
w przeszłości należało wiele wsi na Spiszu, 
w Szaryszu, Gemerze, a nawet w okolicach 
Pesztu. Jan Máriássy był pierwszym szlachci-
cem, któremu miasto w 1654 r. pozwoliło kupić 
dom w Lewoczy. Szlachta w średniowiecznej 
Lewoczy nie była do tego czasu reprezento-
wana, gdyż ówczesne przepisy uniemożli-
wiały jej posiadanie nieruchomości w mieście. 
Niektórzy szlachcice, by ominąć prawo, brali 
za żony mieszczki, tzn. kobiety z niższej war-
stwy społecznej. 

Dom, w którym dziś mieści się poczta, na-
leżał do rodziny Turzonów. Poczta ma w Le-
woczy bogatą historię. „Linię pocztową” na 
trasie z Wiednia przez Bratysławę, Trnawę, 
Hlohovec, Žabokreky, Rużomberk, Lewoczę, 
Preszów i Koszyce do Sybina (Hermannstadt 
w  Siedmiogrodzie) stworzył Maciej Taxis 

w  latach 1552–53. Zrobił to na prośbę Fer-
dynanda I Habsburga, za panowania które-
go, w 1535 r., został wydany pierwszy kodeks 
pocztowy Postverordnung. Na terenie Spi-
sza zostały utworzone posterunki pocztowe 
w Lewoczy, Luczywnej (Lučivná), Švábovcach 
i Korytnem. W 1567 r. powstała w Lewoczy 
Komora Spiska (jednostka administracyjna 
w Królestwie Węgier, zajmowała się przede 
wszystkim administracją majątku królewskie-
go i zbieraniem dochodów z Górnych Wę-
gier od XVI w. do 1848 r.), która zawiadywała 
m.in. także systemem przekazywania przesy-
łek. Lewocka pieczątka pocztowa (von Leut-
schau) z 1777 r. jest najstarszą znaną pieczątką 
pocztową ze Spisza. W XIX w., jak wszędzie, 
tu także dochodzi do kontaktów z językiem 

Attyka domu Spillenbergera, fot. arch. UM w Lewoczy

Portal domu Máriássiego, fot. arch. UM w Lewoczy
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dokumentuje też rozwój szkolnictwa specjal-
nego i ośrodków edukacji specjalnej na terenie 
Republiki Słowackiej. Do interesujących eks-
ponatów, które muzeum prezentuje nie tylko 
w ramach stałej ekspozycji, ale także na wy-
stawach czasowych, należą specjalne pomo-
ce pedagogiczne oraz wyniki prac uczniów 
szkół specjalnych. 

Sławną drukarnię Brewera (Brewerovú kníh-
tlačiareň) w Lewoczy założył Wawrzyniec Bre-
wer w roku 1625. Poświęcił jej 40 lat. Wysoki 
poziom drukarni utrzymywali też jego syno-
wie. Wydawano tu książki do 1747 r. Po wiel-
kim pożarze miasta drukarnia przestała działać. 
Oprócz kalendarzy, podręczników i wielu dzieł 
literackich wydano tu takie prace jak słyn-
ny kancjonał (zbiór pieśni religijnych) Jerze-
go Trzanowskiego Cithara Sanctorum i piękne, 
ozdobione drzeworytami wydanie czteroję-
zycznego Orbis pictus pióra pedagoga naro-
dów – Jana Amosa Komeńskiego. Redaktorem 
i korektorem słowackich książek był tu Daniel 
Sinapius Horčička, słowacki pisarz doby ba-
roku. O tym, że Lewocza była ważnym ośrod-
kiem kultury świadczy też to, że w mieście już 
w połowie XVI w. działała księgarnia (do 2. poł. 
XIX w. była to jedyna księgarnia na Spiszu). 
W budynku dawnej drukarni dziś działa hotel. 

Pomnik Dobroczynności stojący w Par-
ku Miejskim przedstawia kobietę podającą 
dziecku kawałek chleba. Razem z  fontanną 

został wykonany za pieniądze, które podaro-
wał miastu Gustáv Herman – ważny obywa-
tel Lewoczy, mecenas i kupiec – na budowę 
wodociągu miejskiego. Jedynym warunkiem 
fundatora było, by woda z fontanny tryskała na 
wszystkie strony tak, jak na wszystkie strony 
miały płynąć dobro i miłość z serc mieszkań-
ców miasta. Dzięki hojności Gustáva Herma-
na w Lewoczy oprócz wodociągu miejskiego 
wybudowano też jedną trzecią szpitala i nie-
które ówczesne szkoły.

Fasada domu Mistrza Pawła przykuwa 
uwagę motywem muszli. We wnętrzu zabytko-
wego budynku mieści się dziś jedna z ekspo-
zycji Muzeum Spiskiego, dzięki której można 
dowiedzieć się, kim był Mistrz Paweł z Lewo-
czy oraz jak żył i pracował twórca najwyższego 
gotyckiego ołtarza skrzydłowego na świecie. 
Większą część życia Mistrza Pawła zasłania 
tajemnica. Wiadomo, że już jako dojrzały arty-
sta pojawił się w Lewoczy zaraz po roku 1500. 
Został przyjęty do lewockiego Bractwa Boże-
go Ciała, którego członkami byli najważniejsi 
mieszczanie, a wśród założycieli znajdował się 
sam król Zygmunt Luksemburski. Mistrz Pa-
weł ożenił się z Małgorzatą, córką miejskiego 
budowniczego i kilkukrotnego wójta miasta 
Melchiora Messinslohera-Polirera, młodszą 
o 20 lat. Mieli czworo dzieci – Małgorzatę, 
Dorotę i Łukasza, zaś o czwartym potomku 
nie ma informacji. (Interesujące są losy syna 

Muzeum Szkolnictwa Specjalnego, fot. arch. UM w Lewoczy Pomnik Dobroczynności, fot. arch. UM w Lewoczy

Görgeya. Za karę sąd nakazał mu odbycie piel-
grzymki pokutnej oraz wybudowanie sześciu 
klasztorów. Założenie klasztorne powiększył 
hrabia Ladislaus Dank z wdzięczności za po-
moc Spiszaków, którą wsparli króla Karola 
Roberta w bitwie pod Rozgoniem (Rozhano-
vcami). Kościół został poświęcony św. Włady-
sławowi, a od XVII w. patronką świątyni jest też 
Najświętsza Maria Panna – Królowa Aniołów. 
Franciszkanie, do których należał klasztor, z za-
sady osadzali się blisko centrów miast, by móc 

pomagać biednym. Klasztor korzystał także ze 
zwyczajowego prawa do azylu. Średniowiecz-
ną atmosferę do dziś można poczuć w wiryda-
rzu i otaczających go arkadowych krużgankach 
ze sklepieniem krzyżowym, na których zacho-
wały się fragmenty fresków. 

Obok kościoła Gimnazjalnego znajduje się 
brama Polska (Poľská brána), która w rzeczy-
wistości nigdy nie była bramą miejską. W prze-
szłości nazywano ją bramą Pod Jedną Wieżą 
lub bramą Klasztorną. Budowla ta wspiera się 
o kościół, a przejście bramne zwieńczone jest 
typowym dla gotyku ostrym łukiem. Pierwotnie 

budowla ta miał funkcję obronną, później za-
wieszono w niej też dzwony. Podczas nocnych 
spacerów w okolicy bramy Polskiej można 
jeszcze i dziś usłyszeć kroki zakapturzonego 
mnicha bez głowy, którego duch ciągle pilnu-
je miasta, przechadzając się w miejscu, gdzie 
kiedyś istniała studnia ważna dla lewoczan 
zwłaszcza podczas oblężenia. 

Przystanek 3. 
Wschodnia część rynku

Muzeum Szkolnictwa Specjalnego (Múze-
um špeciálneho školstva) ma swoją siedzibę 
przy rynku w domu mieszczańskim z koń-
ca XV w., z dobrze zachowanymi elemen-
tami architektury renesansowej z okresu po 
1550 r. To wyspecjalizowany ośrodek, które-
go celem jest pokazywanie podstawowych 
problemów niepełnosprawnej młodzieży i do-
rosłych, zwrócenie uwagi na potrzebę ich 
kształcenia i wychowania, pozycję społeczną 
i integrację z resztą społeczeństwa. Placówka 

szkolnicTwo w lewoczy
Szkolnictwo w Lewoczy stało w przeszłości na bardzo wysokim 
poziomie. Już w  XV w. w  mieście założono pierwszą szkołę 
średnią przy kościele św. Jakuba. (Najstarsza wzmianka o szkole 
w mieście pochodzi z roku 1417, kiedy jako świadek przed Spiską 
Kapitułą staje lewocki scholastyk Andrzej). W  latach 1520–21 
wykładał w niej poeta laureatus („poeta uwieńczony” wień-
cem laurowym za osiągnięcie doskonałości; w  Anglii oficjalny 
poeta nadworny) i profesor Akademii Krakowskiej Leonard Cox, 
pierwszy wychowawca angielskiego króla Henryka VIII. Lewocza 
jednak nie przyjęła entuzjastycznie myśli tego humanisty, więc 
po krótkim czasie przeniósł się do Koszyc. W 1558 r. lewoczanie 
na dzisiejszym placu Mistrza Pawła wybudowali szkołę, do której 
uczęszczali studenci z  całego Królestwa Węgier. Działał w  niej 
m.in. pochodzący z Igławy pedagog Jan Mylius. Utworzony przez 
niego regulamin studiów sprawił, że lewocka szkoła stała się 
najlepiej zorganizowaną placówką w tamtym okresie. Już w XVII w. 
korzystano tu z podręczników Jana Amosa Komeńskiego.

Kościół Gimnazjalny, fot. arch. UM w Lewoczy
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jedną ręką wkładała klucz do zamka, a drugą 
jakby kogoś przywoływała. Obraz Białej Damy 
z Lewoczy, który prawdopodobnie zamówił je-
den z członków rodziny Probstnerów, został 
z murów przeniesiony do ratusza. 

Pod koniec XVII w. mieszkańcy miasta na-
zywali baszty, odwołując się do nazw cechów 
(np. baszta Masarska), które opiekowały się po-
szczególnymi fragmentami umocnień i w ra-
zie wojny miały bronić swojej baszty. Jeśli 
wróg chciał się dostać do miasta, musiał zdo-
być barbakan, czyli niską, okrągłą budowlę 
ze strzelnicami znajdującą się przed bramą 
i połączoną z nią krytym przejściem. Bramy 
miały charakter wysokich budowli przejaz-
dowych i tylko przez nie można się było do-
stać do miasta. Otwierane były zwykle przed 
wschodem słońca i zamykane przed jego za-
chodem. Zamknięcie bram oznajmiał dzwon. 
Wozy i powozy, które nie zdążyły wjechać w ob-
ręb murów, były zmuszone przeczekać noc na 
przedmieściach. Po obchodzie i po zamknię-
ciu poszczególnych bram klucze do nich były 
przekazywane wójtowi. 

Przystanek 5. 
Na wschód od rynku

Kościół Świętego Ducha (Kostol Ducha Svä-
tého) w starych lewockich kronikach opisuje 
się jako jeden z najstarszych kościołów na 
Spiszu. Barokową świątynią opiekują się dziś 
franciszkanie mieszkający w przyległym do 
niej klasztorze. Fasadę kościoła zdobi malo-
widło przedstawiające symbole: wiary, mi-
łości i nadziei. Najważniejszym elementem 
wyposażenia kościoła jest ołtarz główny 
ozdobiony zespołem ogromnych kolumn, 
w którym znajduje się obraz Zesłanie Ducha 
Świętego lewockiego malarza Jozefa Czauczi-
ka. Cenne są też: ambona zdobiona reliefami 

oraz obrazy i rzeźby świętych. Specyfiką ba-
rokowych malowideł stropowych kościoła 
jest to, że ich piękno można podziwiać sto-
jąc w dowolnym miejscu w kościele. Uwa-
gę zwracają też ławki z dębowego drewna 
z 24 reliefami, które przedstawiają biblijne 
sceny cierpienia i odkupienia, np. Chrystus 
na Górze Oliwnej, Pocałunek Judasza, Przed 
Piłatem, Cierniem koronowanie, Biczowanie, 
Wskrzeszenie i inne.

Plac Štefana Kluberta swoją nazwą upa-
miętnia miejscowego katolickiego probosz-
cza, człowieka o wspaniałym charakterze. 
Pierwszym budynkiem wzniesionym przy 
placu był gmach Królewskiej Szkoły Real-
nej, później przybyły: Pałac Sprawiedliwo-
ści, Państwowa Wyższa Szkoła dla Dziewcząt 
i niewielki park, w którym stanął pomnik ce-
sarzowej Sisi, przez co miejsce zyskało na-
zwę placu Elżbiety. 

Dwór Probstnerów, dziś budynek dyrek-
cji szpitala, znajduje się przy głównej dro-
dze, nazwanej od nazwiska rodziny, której 
członkowie wyraźnie zapisali się w dziejach 

Kościół Świętego Ducha, fot. arch. UM w Lewoczy

Łukasza, który zabił pewnego młodzieńca 
z Krakowa. Mistrz Paweł zapłacił ojcu ofia-
ry 15 złotych, aby ten nie pozwał jego syna). 
Mistrz Paweł utrzymywał się nie tylko z dzia-
łalności rzeźbiarskiej, handlował też winem 
i oddawał w dzierżawę łąki na siano. Cieka-
wostką jest, że artysta należał do krakow-
skiego cechu malarzy, rzeźbiarzy i szklarzy. 
(Więcej o Mistrzu Pawle, zob. s. XXX).

Dom Turzonów, sąsiadujący z domem Mi-
strza Pawła, zdobi renesansowe sgraffito i her-
by: Turzonów, Hilarego Csákiego (jednego 
z późniejszych właścicieli budynku), Żupy Spi-
skiej i Lewoczy. W XV w. Turzonowie handlo-
wali metalami w Krakowie i Lewoczy. Działali 
w hutnictwie i górnictwie na Spiszu, w Geme-
rze, Polsce, Czechach i Niemczech. W 1494 r. 
Turzonowie i Fuggerowie założyli spółkę – han-
dlowali miedzią w całej Europie, a na Węgrzech 
opanowali produkcję metali szlachetnych i nie-
żelaznych. W Lewoczy Turzonowie wspierali 
szkolnictwo, sztukę i kulturę. Członkowie tej 
znanej rodziny mieli swoje krypty i sarkofagi 
w kościele św. Jakuba. Do dziś zachowały się 
tam ich epitafia.

Przystanek 4. Mury 
miejskie

Mury, które otaczają całe miasto, były też jed-
nym z jego przywilejów (nie każde miasto 
mogło opasać się murami), atrybutem miej-
skości. Pochodzą przeważnie z XII i XIV w., 
a do ich budowy używano wapiennej zapra-
wy. Mury wzmiacniano i odnawiano w XVI 
i XVII w., zgodnie z rozwijającą się techni-
ką wojskową. System fortyfikacyjny miasta 
składał się z dwóch pasów wzmocnionych 
basztami murów obronnych, pomiędzy któ-
rymi znajdowała się fosa. Do miasta pierwot-
nie wiodły trzy bramy. Do dziś zachowały się 
brama Koszycka (Košická brána) i  brama 
Menharda (Menhardská brána), natomiast 
brama Dolna (Dolná brána) została zburzo-
na. System fortyfikacji w Lewoczy to najle-
piej zachowany system obronny na Słowacji 
– zachowało się 2/3 murów, które pierwot-
nie miały 2,5 km długości.

Na jednej z bram w przeszłości znajdował 
się wizerunek Białej Damy z Lewoczy, przed-
stawiający ją w chwili, w której dopuszcza 
się zdrady: kobieta w białej sukni z purpuro-
woczerwonym szalem na ramionach patrzyła 
w dal, na jej ustach igrał zagadkowy uśmiech; 

Ekspozycja w domu Mistrza Pawła, fot. X. Xxxxxxxx

Renesansowe sgraffito na domu Turzonów, 
fot. arch. UM w Lewoczy
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Spisza. Rodzina Probstnerów, przedsiębior-
ców i krzewicieli kultury, była właścicielem 
bogatej biblioteki oraz poświęcała się pro-
dukcji i reżyserii scenek teatralnych w kame-
ralnym rodzinnym gronie. Protoplasta rodu, 
Adam Probstner, przybył do Lewoczy w po-
łowie XVII w. jako biedny robotnik najemny. 
Swój niewielki majątek stopniowo i rozsąd-
nie pomnażał i dbał o wykształcenie swoich 
potomków. Rodzinnym nauczycielem Probst-
nerów był Janko Francisci, słowacki poeta, 
prozaik, tłumacz, publicysta i polityk, współ-
pracownik Ľudovíta Štúra. 

Cmentarz ewangelicki to chroniony zabytek 
kultury. Przypomina o wielu starych szlachec-
kich rodach oraz znanych świeckich i duchow-
nych osób zasłużonych dla Lewoczy, Spisza 
i całej Słowacji. Spoczywają tu m.in. kupiec 
i fundator wodociągu miejskiego Gustáv Her-
man, pisarz z epoki baroku Daniel Sinapius 
Horčička, lekarz i botanik Samuel Genersich, 
działacz niepodległościowy Michal Hlaváček, 
lekarz Kristián Joachim Schwab i inni. Wiele 
nagrobków jest cennych z artystyczno-histo-
rycznego oraz warsztatowego punktu widzenia 
– to dzieła sztuki zdobione rzeźbami, reliefa-
mi i metaloplastyką. 

Przystanek 6.
Na Mariańskiej Górze

Na stromym wzgórzu na północ od centrum 
miasta, zwanym Mariańską Górą (Mariánska 
hora), wznosi się kościół Nawiedzenia NMP 
(kostol Navštívenia Panny Márie) – obecnie ba-
zylika mniejsza. Do świątyni prowadzi stroma 
lipowa aleja z pięcioma kapliczkami, która na-
zwę otrzymała na cześć zmarłego papieża Jana 
Pawła II. Co roku w pierwszy lipcowy weekend 
przybywają tu pątnicy nie tylko z całej Słowacji, 
ale i z zagranicy. Historia lewockiego sanktu-
arium sięga okresu najazdów tureckich, kie-
dy właśnie tu, na Mariańskiej Górze, Spiszacy 
w podzięce za ocalenie zbudowali małą ka-
pliczkę, do której organizowali procesje dzięk-
czynne. Wpływ na rozwój kultu maryjnego mieli 
głównie franciszkanie. Obecnie bazylika Nawie-
dzenia NMP jest filią głównej bazyliki maryjnej 
w Rzymie – Santa Maria Maggiore, z pełnymi 
prawami i odpustami włącznie. W 2005 r. sank-
tuarium na Mariańskiej Górze zostało wybrane 
przez delegatów Europejskiego Stowarzysze-
nia Sanktuariów Maryjnych na członka tego 
stowarzyszenia.

Dwór Probstnerów, fot. arch. UM w Lewoczy Na cmentarzu ewangelickim, fot. arch. UM w Lewoczy
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wysiedlono, a wsie na zawsze zostały usu-
nięte z map. Zamknięty teren został udostęp-
niony dopiero w 2011 r.

Na wschód od Lewoczy

Przez strefę zabytkową miasteczka Spiskie 
Podgrodzie (Spišské Podhradie) prowadzi 
ciekawy szlak turystyczny. Przechodzi obok 
Zamku Spiskiego i przez Spiską Kapitułę, na 
jego trasie znajdują się też: wieś Žehra z ko-
ściołem św. Ducha (zabytek UNESCO), narodo-
we rezerwaty przyrody Dreveník i Siwa Broda 
(Sivá Brada), zabytek kultury narodowej Spiskie 

Wzgórze Zamkowe (Spišský hradný vrch) oraz 
pomniki przyrody Jazierko na Pažiti i Ostrá hora.

Ważnym zabytkiem we wsi Bijacovce jest 
jeden z najstarszych sakralnych obiektów 
architektonicznych na Spiszu: pochodzą-
ca z 1. poł. XIII w. kaplica św. św. Kosmy i Da-
miana (pierwotnie romańska rotunda). Tu 
także znajduje się kasztel Csáka oraz cenne 
egzemplarze dębu szypułkowego (Quercus 
robur), które z powodu swojej przyrodniczej, 
naukowej i kulturowej wartości od 1975 r. są 
pod ochroną. 

Najwyższym punktem pogórza Branisko, 
które tworzy naturalną granicę pomiędzy 

muzeum insTrumenTów ludowych w bruTovcach i dielnia w Pobliżu levocy
Warto wybrać się z Lewoczy na mały wypad w Levočske Planiny i do niezwykle interesującego muzeum instrumentów ludowych 
we wsi Brutovce. Z miasta wyjeżdżamy drogą na wschód w kierunku Spiskiego Podgrodzia (Spišské Podhradie), ale zaraz po 
sforsowaniu stromego podjazdu na górę wznoszącą się nad Lewoczą i pokonaniu zakrętu powinniśmy zjechać na boczną drogę 
asfaltową wiodącą do wsi Uloža i  dalej przez Vyšné i  Nižné Repaše i  okolice wsi Ol’šavica do miejscowości 
Brutovce. (Brutovce pojawiły się na mapach i w relacjach już ok. 1319 r.!). Trasa ma duże walory krajobrazowe 
i przy dobrej pogodzie z wielu miejsc roztacza się fantastyczny widok. We wsi Brutovce należy skręcić z głównej 
drogi w kierunku białego, gotyckiego kościoła (datowanego na XIV w.) i bardzo stromym zjazdem dojechać do 
skupiska drewnianych i murowanych tradycyjnych domów na południowym stoku góry sięgającej 919 m n.p.m. 
Jesteśmy już kilka kroków od celu. 

Twórcą i  gospodarzem muzeum instrumentów ludowych (Múzeum ľudových hudobných nástrojov, 
Brutovce 25, tel.: +421 907931192, e-mail: michal.smetanka@gmail.com, www.smetankovo.sk) jest dr Michal 
Smetanka – badacz, wytwórca instrumentów tradycyjnych, kolekcjoner i znawca muzyki tradycyjnej. Na potrzeby 
niezwykłej ekspozycji przeznaczył on tradycyjny drewniany dom, zachowując jego wystrój: wysokie łóżka 
i inne stare meble, obrazy świętych, piec kaflowy i kuchnię oraz wiele drobiazgów i przedmiotów codziennego 
użytku. Muzeum składa się z dwóch tradycyjnych pomieszczeń: kuchni zamienionej częściowo na warsztat gdzie 
naprawia się i buduje instrumenty muzyczne oraz dużą izbę z właściwą kolekcją. Setki małych, średnich i dużych 
instrumentów i akcesoriów muzycznych, elementów strojów pasterskich, fotografii i wydawnictw wisi, leży 
i stoi w nagromadzeniu, które na początku trudno ogarnąć. Obok bardzo starych (pochodzących z wykopalisk 
archeologicznych) można zobaczyć instrumenty z  ostatnich lat. Oprócz głównego zbioru instrumentów 
karpackich zobaczymy tu wiele wspaniałych konstrukcji z Azji i Kaukazu, ulubionego rejonu gospodarza (poza 
Karpatami, rzecz jasna!). Jest to ten typ zbiorów, które ożywają w rękach przewodnika. Michal Smetanka gra 
na każdym z nich, barwnie i dowcipnie opowiada o wielu i na koniec wspaniale prezentuje pieśni pasterskie. 
Muzeum powstało z powiększającego się szybko zbioru muzykologa-badacza, ale także czynnego muzyka 
i wytwórcy instrumentów muzycznych. To dzieło człowieka, którego można spotkać na jarmarkach 
rzemiosła ludowego, gdzie ubrany w strój pasterski wymienia przyśpiewki powitalne i gra na swych 
ulubionych koncovkach i gajdicach, ale także w salach wykładowych uniwersytetu i w urzędach 
podczas szkoleń dla Romów. Kolekcja instrumentów oraz pomysł na żywe muzeum doczekały 
się uznania u samego Ministra Kultury w Bratysławie i placówka ma formalny status muzeum 
potwierdzony odpowiednim dokumentem. c.d. zob. s. 134 Gajdica, fot. B. Kiwak

Atrakcje 
turystyczne

Najbliżej Lewoczy
Głębokie i ciche lasy, sielskie 
podgórskie łąki i łatwo dostęp-
ne szczyty to miejsca, gdzie 
można odpocząć od cywili-
zacji. W  Górach Lewockich 
znajduje się mnóstwo szla-
ków. Korzystając z oznako-
wanych tras, można wybrać 
się na rekreacyjno-turystycz-
ną wędrówkę albo wyciecz-
kę rowerową ze wspaniałymi 
widokami na okolicę, głównie 
na Tatry Wysokie. W pobliskiej 
Lewockiej Dolinie znajduje się 

sztuczne jezioro (pow. 3000 m2) z trawiastymi plażami. W lecie wolno w nim się kąpać, pły-
wać łódką i rowerami wodnymi, surfować. Amatorzy wędkarstwa też znajdą tu coś dla siebie. 

Wzdłuż drogi z Lewoczy do ciekawej starej wsi Závada, z oryginalną architekturą ludo-
wą, znajdowały się w przeszłości obiekty uzdrowiska Levočské kúpele. Pierwsza wzmian-
ka o nich pochodzi z 2. poł. XIX w. Kompleks uzdrowiskowy – oferujący wody mineralne, 
kąpiele węglowe, masaże i prądy do leczenia systemu nerwowego i dróg oddechowych – 
wybudował wiedeński inżynier Július Krüger. Dobrą komunikację z Lewoczą zapewniały dy-
liżansy. Proces upadku uzdrowiska w XX w. zakończyła II wojna światowa.

Znanym miejscem, dzięki działalności szturowców, jest też Uhlisko. W obszarze chro-
nionym, na wzgórzu Kohwald, do dziś zachowały się lipy – symbol słowiańskiego świata. 
Egzemplarze tych lip drobnolistnych (Tilia cordata) mają wielką wartość historyczną. Z kolei 
na wzgórzu Vinná stoi pomnik ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce podczas Sło-
wackiego Powstania Narodowe-
go w 1944 r., kiedy właśnie tu 
spadł sowiecki samolot trans-
portowy z żołnierzami i  ranny-
mi na pokładzie. 

W Górach Lewockich w prze-
szłości istniało wiele rozpro-
szonych osad i wsi. W 1953  r. 
znalazły się na terenie za-
mkniętego obwodu wojskowe-
go Javorina. Mieszkańców siłą 

Atrakcje turystyczne w okolicy

Tatrzańskie szczyty, fot.  K. Bańkowski

Potężne ruiny Zamku Spiskiego, fot. K. Bańkowski
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jego pani – Beata Laská, która w 1565 r. wybra-
ła się w towarzystwie kilku mieszczan na pierw-
szą znaną w historii wyprawę w Tatry Wysokie. 

W centrum wrzecionowatego rynku miasta 
Poprad stoi wczesnogotycki rzymskokatolicki 
kościół św. Idziego z renesansową dzwonnicą. 
Nowoczesnym atutem miasta jest park wodny 
z ogromną ilością atrakcji. Dzielnicą Popradu 
jest Spiska Sobota (Spišská Sobota), w której 
na szczególną uwagę zasługują gotyckie domy 
mieszczańskie z 2. poł. XV w., renesansowa 
dzwonnica, kolumna maryjna z roku 1772, ale 
przede wszystkim kościół św. Jerzego z póź-
nogotyckimi ołtarzami skrzydłowymi, wyko-
nanymi w pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy. 

Pogórze Tatr Wysokich dzięki wspania-
łej przyrodzie i wysokogórskiemu klimatowi 
przyciąga miłośników turystyki wysokogórskiej 
i narciarstwa. Ogromne ściany skalne stanowią 
wyzwanie dla amatorów wspinaczki. Piękno 
Tatr Wysokich można tu podziwiać o każdej po-
rze roku. Rejon oferuje mnóstwo atrakcji odpo-
wiednich i dla wyczynowych sportowców, i dla 
małych dzieci. Największą jest wjazd kolejką li-
nową na wierzchołek Łomnicy (Lomnický štít; 
2634 m). Tajemniczy podziemny świat tatrzań-
ski można odkryć w Bielskiej Jaskini (Belianska 
jaskyňa) bogato dekorowanej naciekami kraso-
wymi. Nieodłączną częścią tatrzańskich dolin są 
huczące wodospady i jeziorka górskie. Ulubio-
ne cele wycieczek to szczyt Hrebienok, wierz-
chołek Rysów, Dolina Małej Zimnej Wody (Malá 

Studená dolina), Dolina Staroleśna (Veľká Stu-
dená dolina), Sławkowski Szczyt (Slavkovský 
štít), Szczyrbskie Jezioro (Štrbské pleso), Po-
pradzki Staw (Popradské pleso) i wiele innych. 

Kompleks zabytków miasta Biała Spiska 
(Spišská Belá) uzupełnia kasztel w dzielnicy 
Strážky. W tej perle architektury renesansowej 
Słowacji znajduje się ekspozycja mebli z epo-
ki i portretów z XVII i XVIII w. 

Lubowla (Stará Ľubovňa) jest znana z zam-
ku, który w przeszłości bronił bezpieczeństwa na 
ważnym szlaku handlowym do Polski. Obecnie 
zobaczymy w nim wystawy muzeum zamko-
wego. Samodzielną placówkę stanowi muzeum 
architektury ludowej w podgrodziu prezentujące 
domy wiejskie i kościół o konstrukcji zrębowej. 

Po klasztorze Kartuzów nazwę „odziedzi-
czyło” znane centrum turystyczne Czerwony 
Klasztor (Červený Kláštor). Wśród najładniej-
szych tras turystycznych zaczynających się 
w tym miejscu znajduje się pieszy szlak wiodą-
cy przełomem Dunajca, który wchodzi w skład 
Pienińskiego Parku Narodowego. Atrakcją Czer-
wonego Klasztoru jest spływ drewnianą tratwą 
doliną wspomnianej rzeki. 

Kościół i kaplica Zapolskich w Spiskim Czwartku, 
fot. J. Polakiewicz

Zabytkowe domy mieszczańskie w Spiskiej Sobocie, fot. J. Polakiewicz

regionem Spisza i Szarysza, jest góra Smreko-
vica (1200 m n.p.m.). Jej atrakcją są rezerwaty 
przyrody Rajtopíky i Kamenná baba. Pogórze, 
przez które prowadzi oznakowany szlak tu-
rystyczny, jest przecięte tunelem drogowym. 

Na południe od Lewoczy

Najbardziej charakterystyczne budynki wsi 
Markušovce to kasztel z ekspozycją mebli 
z epoki oraz letnia rezydencja Dardanely, w któ-
rej znajduje się stała wystawa klawiszowych 
instrumentów muzycznych. W ozdobionej fre-
skami o motywach rodem z greckiej mitologii 
sali reprezentacyjnej rezydencji Dardanely od-
bywają się koncerty muzyki poważnej. 

Na rynku Nowej Wsi Spiskiej (Spišská Nová 
Ves) dominuje kościół rzymskokatolicki, któ-
rego wieża, o wysokości 87 m, jest najwyż-
szą kościelną wieżą na Słowacji. Miejscowość 

jest też bramą do Parku Narodowego 
Słowacki Raj. Teren Parku jest praw-
dziwym rajem dla turystów. Swoim 
gościom oferuje wiele interesujących 
szlaków turystycznych oraz możli-
wość uprawiania sportów zimowych 
i  letnich. Wśród przyciągających tu-
rystów kanionów i wąwozów z dużą 
ilością wodospadów i kaskad znajdu-
ją się Veľký i Malý Sokol, Suchá Belá, 
Piecky, Sokolia dolina, Kyseľ, Kláštor-
ská i Zejmarská roklina. Czarujące do-
liny w postaci kanionów formują rzeki 
Hornád i Hnilec. Przejście przez malow-
nicze przepaści i wąwozy umożliwia-
ją zamontowane pomoce techniczne 
– drabinki, mostki, ławeczki, stopnie 
i łańcuchy. Najpopularniejszym miej-
scem w Parku jest ogromna skalny 
taras Tomášovský výhľad ponad prze-
łomem Hornádu. Do najczęściej odwie-
dzanych miejsc należy też Dobszyńska 
Jaskinia Lodowa (Dobšinská ľadová 

jaskyňa). Centra turystyczne parku to Čingov, 
Podlesok, Kláštorisko i Dedinky.

Na zachód i północ 
od Lewoczy

Do najwybitniejszych dzieł architektury go-
tyku na Słowacji należy kaplica Zapolskich 
w Spiskim Czwartku (Spišský Štvrtok). Do 
majestatycznego kościoła św. Władysła-
wa kazał ją dobudować prawdopodobnie 
w 1473 r. żupan spiski Stefan Zapolski. W hi-
storycznym miasteczku Vrbov znajduje się 
całoroczne kąpielisko, z wodą o  temperatu-
rze 25–38ºC doprowadzaną bezpośrednio ze 
źródeł termalnych. 

Kieżmark słynie z wielu zabytków. Jednym 
z najcenniejszych jest ewangelicki drewniany ko-
ściół artykularny (zabytek UNESCO) i zamek typu 
miejskiego. Kieżmarski zamek przebudowała 

Innym interesującym miej-
scem związanym z działalnością 
dra Michala Smetanki i inż. Pa-
vola Urdy jest słynna już w wielu 
kręgach dielnia w  Spišským 
Hrhovie, kilka kilometrów 
od Lewoczy przy drodze do 
Spiskiego Podgrodzia (Spišské 

Podhradie). Dielnia (po słowacku „pracownia”) to miejsce, w którym młodzi ludzie 
będą mogli nauczyć się tradycyjnego rzemiosła. Należy pamiętać, że realizowany od 
wielu lat pomysł nie ma charakteru jedynie restauracji ginącego rzemiosła, ale daje też 
możliwość uzyskania konkretnych umiejętności i rozpoczęcia pracy na własny rachunek, 
co w sytuacji panującej na wschodniej Słowacji ma duże znaczenie społeczne. Dzięki 
dielni Smetanki, Urdy i ich współpracowników z miejscowego samorządu, warto 
w Spišským Hrhovie oglądać już nie tylko ruiny rzymskiego kamiennego mostu, ale 
także największy na świecie flet zbudowany i ustawiony przez tandem Smetanka 
/ Urda przed siedzibą Urzędu Gminy oraz tradycyjną dielnię.

Warto jeszcze dodać, że dr Michal Smetanka jest stałym współpracownikiem 
krakowskiego projektu muzycznego Karpaty Magiczne (znanego i cenionego 
od lat w USA i Zachodniej Europie jako The Magic Carpathians). Wspólne koncerty, 
warsztaty prowadzone w ośrodkach prywatnych, ale także w salach Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie, wydawnictwa płytowe i stała wymiana instru-
mentów i publikacji stanowią współczesną realizację starych szlaków łączących 
rejon Lewoczy ze Starym Sączem i południem Polski.

Drumle, fot. B. Kiwak
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25 min) – Žehra, kościół (3 godz.); szlak żółty; w przeciwnym 
kierunku 3 godz.; 14 km

2. Spiskie Podgrodzie – Zamek Spiski (35 min) – Bijacovce, wieś 
(1 godz. 30 min) – Ordzovany (2 godz. 10 min) – Podproč, 
skrzyżowanie (3 godz.) – Podproč, chaty (3 godz. 15 min) – 
Oľšavica (4 godz. 15 min); szlak niebieski; w przeciwnym kie-
runku 4 godz.; 16 km

Słowacki Raj

1. Podlesok – Suchá Belá – Kláštorisko – przełom Hornádu – 
Zelená hora – Podlesok; 6 godz. 45 min; dość trudna trasa 
z różnicą wysokości 445 m

2. Podlesok – dolina Veľkej Bielej vody – Piecky – Veľký So-
kol – Podlesok; 9 godz.; trasa trudna i długa, z różnicą wy-
sokości 477 m

3. Podlesok – przełom Hornádu – Kláštorská roklina – Klášto-
risko – Tomášovský výhľad – Čingov; 3 godz. 45 min; dość 
trudna trasa z różnicą wysokości 300 m

4. Čingov – Sokolia dolina – Malý Kyseľ – Kláštorisko – Čin-
gov; 8 godz. 15 min; trasa trudna i długa z  różnicą wy-
sokości 506 m

5. Dedinky – Zejmarská roklina – Geravy – Malé Zajfy – źródło 
czasowe (Občasný prameň) – Gawronia Skała (Havrania ska-
la) – Stratenská dolina – Dedinky; 6 godz. 45 min; dość trud-
na trasa z różnicą wysokości 364 m

Tatry Wysokie

1. Na Krywań (Kriváň; 2494 m n.p.m.): Trzy Źródła (Tri studnič-
ky) – pod Krywaniem – Krywań – pod Krywaniem – Jamski 
Staw (Jamské pleso) – Trzy Źródła; 6 godz.; trudna trasa wy-
sokogórska, wejście na narodową górę Słowaków

2. Stary Smokowiec (Starý Smokovec) – Siodełko (Hrebie-
nok) – chata Rainera (Rainerova chata); 1 godz.; łatwa 
trasa, odpowiednia także dla słabszych osób wędrujących 
z przewodnikiem 

Pieniny

1. Czerwony Klasztor (Červený Kláštor) – przełom Dunajca 
– przełom Leśnickiego Potoku (Lesnického potoka) – Ha-
ligowskie Skały (Haligovské skaly) – Czerwony Klasztor; 
4 godz. 45 min; dość trudna trasa z różnicą wysokości 434 m

Lubowla

1. Jarzębina (Jarabina) – Jarabinský prielom – przełęcz Vabec 
– Ośli Wierch (Oslí vrch) – Zamek Lubowelski (Ľubovniansky 
hrad); 6  godz.; łatwa trasa; zwiedzanie zamku i  skansenu 
2 godz., różnica wysokości 290 m

Najpiękniejsze trasy 
piesze i rowerowe 
w regionie

Lewocza

1. Lewocka Dolina, Kováčová vila (pensjonat) – Uhlisko (25 min) 
– Zbojnícka lúka (1 godz.) – Brezová (2 godz. 5  min) – 
Vlkovce, wieś (2 godz. 35 min) – Dravce, wieś (4 godz. 
30 min); szlak czerwony; w przeciwnym kierunku 4 godz. 
15 min; 16 km

2. Lewocza, Brama Koszycka – Zbojnícka lúka (1 godz. 30 min); 
szlak zielony; w przeciwnym kierunku 1 godz. 30 min; 4 km

3. Lewocka Dolina, Kováčova vila (pensjonat) – Kúty (1 godz. 
10  min) – Zimná hôrka (1 godz. 30 min) – Uloža, wieś 
(2 godz.) – Krúžok, przystanek autobusowy (2 godz. 30 min) 
– Pavľany, przełęcz (3 godz. 30 min) – Oľšavica, wieś (4 godz. 
30 min); szlak czerwony; w przeciwnym kierunku 4 godz. 
30 min; 17 km

4. Lewocza, Brama Koszycka – Mariańska Góra (40 min) – Dru-
há lúka (1 godz.) – Kúty (1 godz. 20 min) szlak niebieski – 
Diablov vrch (1 godz. 35 min) – Pri Diablovej diere (2 godz.) 
– Lewocka Dolina, osada (2 godz. 20 min); w przeciwnym 
kierunku 2 godz. 20 min; 7 km

5. Lewocka Dolina, Kováčova vila (pensjonat) – Druhá lúka 
(40 min) – Mariańska Góra (55 min); szlak żółty; w prze-
ciwnym kierunku 45 min; 3 km

6. Hradisko, wieś – Brezová (15 min); szlak żółty; w przeciw-
nym kierunku 10 min; 1 km

Lewocka magistrala 
rowerowa

1. Hradisko – Brezová – Zbojnícka lúka – Lewocza (szlak party-
zantów) – Lewocka Dolina, Kováčova vila (pensjonat) – Le-
wocka Dolina, rampa – Lewocka Dolina, osada – Lewocka 
Dolina, Podhrby – Závada – Vyšne Repaše – Nižné Repa-
še – Oľšavica – Brutovce – Vyšný Slavkov (szlak czerwony 
z żółtym obrzeżem). 

Szlak rowerowy umożliwia przejazd na rowerach z powiatu kież-
markiego do Lewoczy, potem prowadzi przez Lewocką Dolinę do 
rzeki Torysa. Odcinki Hradisko – Lewocza i Závada – Vyšne Re-
paše można pokonać na rowerach górskich i trekingowych, po-
zostałe odcinki – także na zwykłych rowerach. 

Spiskie Podgrodzie

1. Siwa Broda (Sivá Brada) – Pažica (40 min) – Spiska Kapi-
tuła (55 min) – Spiskie Podgrodzie (1 godz. 15 min) – Za-
mek Spiski (1 godz. 50 min) – Dreveník, płaskowyż (2 godz. 

Rowerem przez Spisz, fot. J. Polakiewicz
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W miejskiej części Lewockiej Doliny (Levočská Dolina), odległej od Lewoczy 
o 6 km znajduje się ośrodek narciarski z trzema wyciągami o długości odpo-
wiednio: 850 m, 713 m i 210 m oraz dziecięcym wyciągiem narciarskim długim 
na 60 m. Trasy zjazdowe są sztucznie naśnieżane i regularnie porządkowane. 
Będą odpowiednie zarówno dla wymagających, doświadczonych miłośników 
białego szaleństwa, jak i dla mniej zaawansowanych i początkujących narcia-
rzy. Ośrodek oferuje parking, ski serwis, szkółkę narciarską, wypożyczalnię ły-
żew, posiłki, noclegi i utrzymane trasy biegowe. 

W północno-wschodniej części Lewockiej Doliny, za wsią Závada, działa 
kolejny ośrodek narciarski: z dwoma wyciągami dla dorosłych oraz wyciągiem 
dla dzieci. Są tu cztery trasy zjazdowe. 

Kolejne ośrodki narciarskie znajdują się w Krompachach, Nowej Wsi Spi-
skiej, Kieżmarku i Tatrach Wysokich. 

Na wzgórzu Krúžok, oddalonym o 11 km od Lewoczy, jest usytuowa-
ny ośrodek biegów narciarskich. Z  tutejszych tras korzystają amatorzy 
nart biegowych i biegów narciarskich. Jest też specjalny płaski krąg przy-
gotowany głównie 
dla dzieci i  niepeł-
nosprawnych spor-
towców (osoby na 
wózkach). Od lata do 
jesieni na tym terenie 
można uprawiać rów-
nież turystykę gór-
ską. Wzgórze Krúžok 
(975,9 m n.p.m.), uwa-
żane za najwyższy 
szczyt Płaskowyżu Le-
wockiego (Levočské 
planíny), znajduje się 
w obszarze katastral-
nym gminy Vyšné Re-
paše i ma szczególny 
klimat: występuje tu 
inwersja termiczna 
(temperatura rośnie 
wraz z  wysokością, 
zamiast się obniżać).
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Ośrodki
narciarksieOśrodki narciarskie

Zamek Spiski (Spišský hrad), zabytek wpisany na Listę UNESCO, dominuje nad miasteczkiem 
Spiskie Podgrodzie (Spišské Podhradie). Obecnie jest on jeden z największych kompleksów 
ruin (4,15 ha) w Europie Środkowej. O zamku pośrednio wspomina się już w 1209 r. Od 1464 

r był siedzibą królewską, a po-
tem często zmieniał właścicieli: 
należał do Zapolskich, po nich do 
Turzonów, a na koniec do rodzi-
ny Csákich. W 1780 r. warownia 
spłonęła i nigdy już nie odzyska-
ła dawnej świetności. Dziś mieści 
się tu ekspozycja Muzeum Spi-
skego w Lewoczy, poświęcona 
ruinom zamku, średniowiecz-
nemu uzbrojeniu, prawu feudal-
nemu oraz codziennemu życiu 
mieszkańców. 

Na wzgórzu zamkowym znaj-
duje się wyjątkowe dzieło arty-
styczne – geoglif konia. Stworzył 

go znany australijski rzeźbiarz Andrew 
Rogers w ramach projektu Rytm życia 
realizowanego pod patronatem UNE-
SCO. Inspiracją był koń z monety cel-
tyckiej, znalezionej podczas wykopalisk 
archeologicznych na Zamku Spiskim, 
a do stworzenia geoglifu wykorzysta-
no miejscowy kamień – spiski trawertyn. 
Jest to jedno z największych dzieł sztuki 
na świecie – o rozmiarach 100x100 m. 

Dzielnicą Spiskiego Podgrodzia jest, 
również wpisana na Listę UNESCO, Spi-
ska Kapituła (Spišská Kapitula) – kościel-
ne miasteczko o wyglądzie małej twierdzy z murami, pałacem biskupim, domami kanoników 
i dwuwieżowym kościołem katedralnym św. Marcina. W tym wyjątkowym kompleksie dziś znaj-
duje się uczelnia teologiczna i siedziba biskupa spiskiego. 

Zamek Spiski 
i Spiska Kapituła Zamek Spiski i Spiska Kapituła

Zamek Spiski, fot. arch. UM w Lewoczy

Zamek Spiski, fot. arch. UM w Lewoczy
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About the region

Stary Sącz, situated in southern Małopolska, 
is a gate to the mountains and to the South. 
This town is a promise of fantastic hike up 
the marvellous Poprad, between the rang-
es of the Beskid Sądecki, up to the north-
eastern border of Spis and then straight into 
its heart – the lovely town named Levoča.

Stary Sącz and its 
surroundings

History and culture 
of Stary Sącz
Stary Sącz has been very important for the 
history and culture of Poland, especially in 
relation to the activities of such personali-
ties as Saint Kinga, priest Józef Tischner or 
renowned artists like Ada Sari. Among nu-
merous events, you can find the famous Ear-
ly Music Festival in Stary Sącz. The original 
mediaeval architecture, together with one 
of the most beautiful natural and cultural 
complexes - the Convent of Klaryski - sur-
rounded by the mountains, is essential for 
continuity of history and national identity. 
The cultural value of Stary Sącz has also 
been created by unforgettable events, such 
as the Canonisation of Blessed Kinga on 16th 
June 1999  on the fields between the city and 
Poprad by Pope John Paul II.

Nature
The Dunajec Poprad Rivers are the most 
important natural (as well as cultural) fea-
tures for Stary Sącz and its surrounding. 
Also the Carpathians had an enormous 
impact on the nature, economy and cul-
ture of Stary Sącz. Dense, mixed forest and 
mountain woods constitute the residue of 
the Carpathian Forest. Even today, in the 
local backwoods, you can find the biggest 

European predators, such as lynx, wildcat, 
wolf, bear, or a badger. There are also at-
tractive reserves here, among which you can 
visit the “Las lipowy Obrożyska” [Obrożyska 
Linden Forest] situated nearby Muszyna and 
“Baniska”, located in the incredible scenery 
of the highest Beskid Żywiecki mountain 
called Radziejowa. The Popradzki Land-
scape Park (54,000 ha) covers  the whole 
area of Beskid Sądecki, together with the 
valleys of the main rivers  (the Dunajec, the 
Poprad, the Kamienica Nowojowska) and 
the Kraczonik Mountain Range.

Walking around Stary Sącz

Station 1. All roads lead to... the marketplace! 
A huge, rectangular marketplace of the area 
of approximately 0.96 ha is lined with gran-
ite pebbles, alluvial deposits brought down 
by the Dunajec River from the Tatras. In the 
vicinity of the marketplace it is worth to vis-
it: the Seweryn Udziela Regional Museum 
located in the interior of  the 17th century 
dom “Na Dołkach [House on the Dovms] 
(Rynek 6), the famous Marysieńka Restau-
rant (Rynek 12), a picturesque house, Pod 
Dzwonkiem [Under the Bell], as well as 
a fanciful décor of the vestibule, dooryard 
and backhouse of a large tenement house 
called “Oficyna Raczków” [Raczki Back-
house] at Rynek 21. 

Station 2. The Klaryski Church and Convent.
The first buildings of the church and the con-
vent were founded in 1280 and were prob-
ably made of wood. Brick buildings of the 
convent were erected in the 17th century. We 
can see the contribution of distinguished 
artists, among others: Baltazar Fontana 
and Fanciszek Placidi. The early Gothic 
Holy Trinity church is the most important 
part of the convent available for sightsee-
ing. There, in Saint Kinga’s Chapel, there is 
a grave of the Saint, to which residents of 
the city and its surrounding go on pilgrim-
ages in large numbers. 
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became an important spot on trade routes. 
Today, thanks to its rich history, it tempts 
tourists with numerous monuments. The 
uniqueness of Levoča is visibly confirmed 
by the fact its municipal complex of monu-
ments was entered into the UNESCO’s List of 
World’s Nature and Culture Heritage in 2009.

Nature

The town is surrounded by the Levočke vrchy 
(north), the High Tatras (north-west) – the 
lowest high mountains in the world, Národ-
ný park Slovenský raj (south), the mountain 
range named Slovenské rudohorie (east). The 
Torysa River, the Jakubianka River and the Lu-
bica River have their origins in the Levočke 
Mountains. The main European watershed of 
the Black Sea and the Baltic Sea crosses this 
region, and precisely, the Brezová Mountain. 
The region is also very rich in mineral springs. 

The most interesting nature reserves are: 
the Dubiny pri Levoči reserve with beauti-
ful slope forests,  the Dreveník reserve also 
called a  travertine eldorado and the Sivá 
Brada where rare marsh plants, among oth-
ers, are protected. Close to Levoča there are 
three national parks: the Slovakian Paradise 
with its exceptionally varied landscape, the 
Tatra National Park with majestic mountain 
peaks and precious species of high moun-
tain plants and animals and the Pieniński 
National Park with green hills, white calcif-
erous rocks and the wild Dunajec. 

Taking a walk around Levoča

Station 1. The northern and western part of the 
marketplace.
The Master Paul´s Square (Námestie Majstra 
Pavla ), is one of the largest medieval mar-
ketplaces in Europe. It is surrounded by more 
than 60 bourgeois tenements dated back 
mainly to the 14th and the 15th centuries.

In the northern part of the marketplace, the 
19th century Wielki Dom Żupny [Great Provin-
cial House] is located. It is considered to be one 

of the purest classicistic buildings in Slovakia. 
The neighboring Mały Dom Żupny [Small Provin-
cial House] is decorated with sgraffito technique 
and it currently belongs to the State Archive in 
Levoča. The city park was established in 1835 
in the northern part of the marketplace, where 
huge fairs were previously organized.   

The Schvaba’s Palace, (Schwabov palác), 
in which the Stella Hotel is currently located, 
presents a very interesting arcaded yard. The 
dome of the City Hall is the previous Scales 
House and the Cloth Hall.

St James’s Church dating back to 14th cen-
tury is the second largest template in Slovakia 
and the largest one in Spis. It is here that the 
largest late-gothic altar in the world ( 18.62m) 
is located, constructed  between 1507 and 
1517 by Master Paul of Levoča. Above the 
northern porch of the church there is the 
Henckel’s Library.  

The Town Hall is one of the divisions of 
the Spis Museum at present. Among other 
objects, you may find a board for flogging or 
a breaking wheel there.

The hexagonal Cage of Shame dating back 
to the 16th century and located next to the 
Town Hall and was used for punishing wom-
en of loose morals. From the corner Okolic-
sányi House a fire spread in 1550 damaging 
the whole marketplace within, allegedly, an 
hour and a half. 

A classicistic Evangelical church is a huge 
building with a  large cupola. The baroque 
organ dating back to 1697 and the old ket-
tle-drums are the evidence of great musical 
traditions. Additionally,  the local library is 
extremely valuable for the history of music.

The adjoining Krupek’s House, Mariassy 
House and Spillenberg’s House are beauti-
fully decorated. In the vicinity, there is a post 
office and another division of the Spis Muse-
um – the Hain’s House, a former seat of the 
famous Lutheran High School. It was here, 
that the revolutionary song of Nad Tatrou sa 
Blyska was sung in the 19th century for the 
first time, later on becoming the national an-
them of the Republic of Slovakia.

Station 3. A walk around the convent.
The Seklerska Gate is situated near the con-
vent. It is a manifestation of fondness and 
an evidence of the vitality of the Hungarian 
and Polish political relations of yore. Walk-
ing along the convent’s wall and Saint Kinga’s 
Route, you will pass by a picturesque tower 
and reach the miraculous Saint Kinga’s Spring 
and the Saint Kinga’s Chapel dated 1779.

Station 4. The parish church of Saint Elizabeth 
of Hungary and Saint Margaret.
The church is a Gothic, brick building built 
at the turn of the 14th and the 15th centu-
ries. In the interior it is worth to see the side 
altars dated back to the 17th and the 18th 
centuries, a historic pulpit and a plaque com-
memorating the Battle of Vienna. 

Station 5. The Pope’s Altar.
A  considerable stir caused by the visit of 
Pope John Paul II in Stary Sącz on 16th June 
1999 and additionally the canonisation of 
Blessed Kinga commenced a series of sev-
eral interesting events. The first event was 
a decision to erect a wooden field altar in 
the pasture ground of Stary Sącz. Subse-
quently, the John Paul II Diocesan Pilgrim-
age Center (Papieska 10) was opened here, 
being the first centre like this in Poland. The 
Center consist of three elements: John Paul II 
Museum, the Pope’s Altar and the Pilgrim’s 
House “Opoka” [Tower of Strength].

Station 6. The church of Saint Roch and Saint 
Sebastian.
The church is an early-baroque temple, built 
of stone, located next to the old cemetery 
of Stary Sącz.

Station 7. Walking around the marketplace.
Traditional houses of Stary Sącz have char-
acteristic tripartite gates which allowed 
a  horse cart to enter the yard. A  former 
synagogue building of 1906 (Staszica 10) 
has been preserved in the vicinity of the 
marketplace and, at a little further distance, 
there is a former mykvah (at Jagiellońska 16).

Station 8. The surrounding of the Franciscan 
monastery.
The building of “Sokół” [Falcon] (in Stefan 
Batory street) was built in about 1905. Now-
adays, there is a cultural centre and a cin-
ema here. Close to the building, there is 
the dome of the City Hall – the remains of 
the buildings of the Franciscan monastery 
founded in about 1279. Those  interested in 
the recent history of Stary Sącz should visit 
the family house of the priest Józef Tischner 
(Piłsudskiego 6).

Station 9. In the tree shadow and on the 
riverbank.
In Staszica street there is a city park with 
a fountain and well maintained greenery. For 
a longer walk, it is good to choose the Mie-
jska Góra (420 meters above the sea level) 
or the legendary Winna Góra (353 meters 
above the sea level. Another perfect desti-
nation is a stony beach in Poprad located in 
the vicinity of the bridge on the road to Nowy 
Sącz. A complex of fish ponds and a swim-
ming pool are located north of the city centre.  

Station 10. Good viewpoints.
Viaducts located on the exit route of the city 
and the ring road of Stary Sącz (at the sec-
tion from the roundabout in Poprad to Pode-
grodzie) as well as the Saint Kinga’s Bridge 
on the Dunaj lying within the ring road of 
Stary Sącz constitute very good viewpoints.

Levoča 
and surrounding areas

Levoča in the history and 
culture
Levoča is a poviat town, administratively in-
cluded into the Persov Region. It is situated in 
the eastern part of the Slovak region of Spis. 
Its population amounts to 14,500 inhabitants. 
Thanks to its advantageous location, Levoča 
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Station 2. To the west of the marketplace
Next to the place where presently the Jan 
Francisci-Rimavski’s Junior High School is 
situated, there used to be a Catholic junior 
high school where Maximilian Rudolf Hell, 
a world’s well known mathematician, phy-
sician and astronomer, was a teacher. Ma-
donna and the wall paintings of the 14th and 
the 15th centuries are the only remains of 
the Franciscan church interior, these days 
known as the Black church. Next to the 
church, there is the picturesque Polish Gate.

Station 3. The eastern part of the marketplace
The Museum of Special Education is lo-
cated in a  house dating back to the 15th 
century. In the vicinity of the house there 
was the famous Brewer´s Printing Office 
which was founded in 1625. The façade of 
the Master Paul’s House attracts attention 
with the seashell motif. Presently, there is 
a museum in the house. The neighboring 
house of Thurzo is decorated with the ren-
aissance sgraffito.

Station 4. The town walls
The fortification system of the town walls in 
Levoča is the best-preserved defense system 
in Slovakia – 2/3 of the walls, which initial-
ly reached the length of 2.5 km, have been 
preserved (mainly from 12th and 14th cen-
turies), together with two out of three gates.

Station 5. To the east of the marketplace
In this location, it is worth to see the Fran-
ciscan Saint Spirit Church, the Štefan Klu-
bert Square, the Probstner Manor – currently 
the building of the directorate of the hos-
pital, as well as  an Evangelical cemetery. 

Station 6. The Mariańska Mountain.
To the north of the town centre, on a very 
steep hill, there is the Church of the Visita-
tion of the Virgin Mary – at present, the Ba-
silica Minor. It is one of the most important 
pilgrimage places in Slovakia. Every year, on 
the first weekend of July, pilgrimages arrive at 
this most important Slovak Marian sanctuary. 
Pilgrims come from both Slovakia and abroad.
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