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Egzemplarz bezpłatny

Wstęp
Pogranicze polsko-słowackie to mieszanina różnorodności przejawiającej się w stylach architektonicznych, obyczajach i wielu innych obszarach codziennego życia.
Jeszcze nie tak dawno, regiony po obu stronach granicy konkurowały ze sobą o
względy turystów czy inwestorów. Wejście obu krajów do Unii Europejskiej stworzyło mechanizm umożliwiający pielęgnowanie swoich regionalnych tradycji, ale jednocześnie pozwoliło na wspólne budowanie różnorakich zależności gospodarczych
i społecznych.
Otwarcie granic dobitnie pokazało, iż mieszkańcy terenów przygranicznych mają
wiele wspólnych celów, projektów i zamysłów, które wspólnie mogą realizować. Co
niezwykle ważne obecnie ta współpraca nie nosi cech rywalizacji, ale wzajemnego
uzupełniania oferty turystycznej, gospodarczej i kulturalnej.
Oddajemy do Państwa rąk owoc takiej współpracy dwóch samorządów: gminy Szaflary po stronie Polskiej i gminy Podbiel na Słowacji. W ramach realizacji wspólnego
projektu pod nazwą „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku Wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbielzvvvvv” zostało między innymi wykonane nowe oznaczenie
ułatwiające dojazd do najważniejszych atrakcji turystycznych w gminie Szaflary a
także zostały oznakowane trzy rowerowe szlaki turystyczne łączące atrakcje gminy
Szaflary ze Szlakiem Wokół Tatr.
Mamy świadomość, iż dla wielu ten przewodnik będzie stanowił duży niedosyt, ale
mamy też nadzieję, że stanowić będzie zachętę do odbycia wakacyjnej podróży
bądź spędzenia kilku dni - może weekendu w jednym z najpiękniejszych regionów
Polski i Słowacji. Ta krótka podróż, do której gorąco zachęcamy,pozwoli na wypoczynek i refleksję. Mamy także nadzieję, iż przyczyni się do poznania nowych miejsc
i ludzi oraz pobudzi świadomość własnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
oraz podkreśli wagę stosunków dobrosąsiedzkich.
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Úvod
Poľsko-slovenské pohraničie je zmesou rozmanitosti, ktorá sa prejavuje v
architektonických štýloch, zvykoch a v mnohých ďalších oblastiach každodenného
života. Nie je to tak dávno, keď regióny na oboch stranách hranice súťažili medzi
sebou o priazeň turistov a investorov. Vstup oboch krajín do Európskej únie vytvorilo
mechanizmus, ktorý umožňuje pestovať svoje regionálne tradície, ale zároveň
umožnilo vytvárať spoločné hospodárske a sociálne závislosti.
Otvorenie hraníc jasne ukázalo, že obyvatelia pohraničných oblastí majú veľa
spoločných cieľov, projektov a zámerov, ktoré spoločne môžu realizovať. Čo je veľmi
dôležité, táto spolupráca nie je súperením, ale vzájomným dopĺňaním ponuky v oblasti
cestovného ruchu, hospodárstva a kultúry.
Ponúkame vám výsledok takejto spolupráce medzi dvomi samosprávami: obce
Szaflary po poľskej strane a obce Podbiel na Slovensku. V rámci realizácie spoločného
mikroprojektu „Kultúrne a prírodné atrakcie na Okruhu okolo Tatier v obciach Szaflary
a Podbiel“ na novo označkovali hlavné turistické atrakcie v obci Szaflary, čo uľahčí
k nim prístup. Vyznačkovali tiež tri cyklotrasy spájajúce atraktivity obce Szaflary
s Traťou okolo Tatier.
Sme si vedomí toho, že tento turistický sprievodca nie všetkých uspokojí, ale zároveň
dúfame, že podnieti uskutočniť prázdninový zájazd alebo stráviť niekoľko dní - možno
víkend v jednom z najkrajších regiónov Poľska a Slovenska. Tato krátka cesta, na ktorú
vás úprimne nahovárame, vás zotaví a zrelaxuje. Dúfame tiež, že to pomôže spoznať
nové miesta a ľudí, ako aj zvýši povedomie o vlastnom prírodnom a kultúrnom
dedičstve a zdôrazni význam dobrých susedských vzťahov.

2

Szaflary
Wieś Szaflary zaliczana jest do jednych z najstarszych osad pasterskich na Podhalu. Jej
nazwa najprawdopodobniej wywodzi się z języka niemieckiego i może pochodzić od
dwóch słów: „Schafler”, co oznacza bednarz oraz „Schafflare” czyli owczarze. Obydwa
słowa znajdują swoje potwierdzenie w historii wsi. Położenie Szaflar w sąsiedztwie
dużych kompleksów leśnych i halizn sprzyjało rozwojowi chowu owiec jak również
rozwojowi rzemiosła drzewnego, w tym bednarstwa. Jednak nazwa może być również pochodną słowa „Schaffner” czyli zarządca. To znaczenie znajduje również swoje
uzasadnienie w istnieniu zamku, pełniącego rolę siedziby przedstawiciela władzy królewskiej na tym terenie.
Przy obecnym stanie wiedzy trudno jest jednoznacznie ustalić kim byli pierwsi osadnicy. Wielce prawdopodobnym jest, iż byli to osadnicy niemieccy, o czym może świadczyć nazwa wsi, jak również imię sołtysa Leopolda pojawiające się w dokumencie z
1338 r. Istotnym czynnikiem wskazującym na osadnictwo niemieckie są nazwy miejscowe funkcjonujące obecnie: Tewinkel, Ranisberg, Hanibork. Podobne zbieżności
wykazujące niemieckie pochodzenie pojawiają się w przydomkach i nazwiskach osób:
„Freibillig, Hosner, Macher, Gut, Handzel.
Szaflary zostały lokowane na prawie niemieckim i pierwotnie posiadały niwowy ustrój
rolny, którego istotną cechą jest między innymi zwarta zabudowa tworzącą tzw. niwę
domową. Tworzyła ona ulice dochodzące do centralnego placu, czyli rynku, gdzie
znajdował się kościół. Młyny, tartaki bądź inne obiekty użyteczności przemysłowo-wytwórczej usytuowane były poza skupiskiem domów w pobliżu rzeki, która była
źródłem energii.

kańców Podhala z okupantem. Aresztowany w styczniu 1942 r. został brutalnie przesłuchany rzez gestapo, a następnie przewieziony do Tarnowa i dalej do Oświęcimia,
gdzie zmarł 24 maja 1942 r.
Położenie gminy Szaflary w sercu Podhala determinuje współczesne kierunki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rynku turystycznego. Na jej terenie do dyspozycji gości pozostają liczne pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne oraz kwatery
prywatne. Z uwagi na centralne położenie i dobre połączenie drogowo-kolejowe goście Szaflar mają dogodny dojazd do najważniejszych ośrodków i atrakcji turystycznych w regionie.
W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku w Bańskiej Niżnej oddano do użytku pierwszy
w Polsce doświadczalny zakład geotermalny, który dostarczał ciepło wód termalnych
do kliku budynków w Bańskiej Niżnej. W efekcie wielu lat prac badawczych i wdrożeniowych udało się w 1994 roku uruchomić pierwszą w Polsce geotermalną ciepłownię. Obecnie ciepło dostarczane jest do odbiorców między innymi w Zakopanem, a
jego źródłem jest woda geotermalna wydobywana z wapieni i dolomitów triasu środkowego oraz eocenu numulitowego. Złoża wód występują na głębokości od 2200 do
3100 metrów. Ujęcia wód znajdują się w dwóch otworach produkcyjnych.

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o świadomości narodowej jaką przejawiali mieszkańcy Szaflar na przestrzeni wieków. Młodzież już od końcówki wieku XVIII
kształciła się w szkołach, włącznie z węgierskimi zakładami edukacyjnymi. Miejscowi
chłopi początkiem XIX w. kierowali liczne skargi do władz demonstrując w ten sposób
swoje niezadowolenie z zaborczych rządów. Konsekwencją tej postawy było wystąpienie zbrojne w 1846 r. przeciwko władzy.
II wojna światowa to czas trudny nie tylko dla Podhala, ale i całego kraju. To czas, kiedy życie w okupowanej Polsce weryfikowało postawy społeczne, narodowe i patriotyczne. Swoją chlubną historię nie tylko w odniesieniu do Szaflar, ale całego regionu,
jeśli nie kraju zapisał Augustyn Suski i Konfederacja Tatrzańska. Urodzony 8 listopada
1907 r. w Szaflarach Augustyn Suski, po zakończeniu nauki w nowotarskim gimnazjum
kontynuował dalszą edukację w zakresie polonistki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przejawiał niemały talent literacki, czym realizował wezwanie Władysława Orkana, aby
rodzimą literaturę podnosić na wyżyny dotąd niedostępne. Zawodowo związany był
z Uniwersytetem Ludowym na Wołyniu, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej.
Powrót do ukochanych Szaflar związany był z wieloma dramatycznymi zdarzeniami.
Lata 1941-1942 to czas intensywnej pracy na rzecz Podhala, a zdrada Wacława Krzeptowskiego i jego kolaboracja z okupantem stanowiły impuls dla Suskiego do założenia
wspólnie z Jadwigą Apostoł i Tadeuszem Popkiem konspiracyjnej organizacji o nawie
Konfederacja Tatrzańska. Organizacja ta za główny cel postawiała sobie sabotaż propagandy Goralenvolk (naród góralski) czyli kolaboracji prohitlerowskiej części miesz-
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Szaflary
Obec Szaflary je jedným z najstarších pastierskych osád na Podhali. Jej názov je s
najväčšou pravdepodobnosťou odvodený z nemčiny a môže pochádzať z dvoch
slov: „Schafler”, čo znamená debnár a „Schafflare” čiže ovčiari. Obe slová nachádzajú
odzrkadlenie v histórii obce Szaflary. Poloha Szaflár v blízkosti veľkých lesných
komplexov a hôľ ovplyvnila rozvoj chovu oviec a rozvoj drevárskych remesiel vrátane
debnárstva. Jednako názov obce môže byť odvodený aj zo slova „Schaffner” čiže
správca. Význam tohto slova nachádza aj odôvodnene v existencii zámku, ktorý bol
sídlom zástupcu kráľovskej moci v tejto oblasti.
Súčasný stav vedy neumožňuje jednoznačne určiť, kto boli prví osadníci, ktorí založili
Szaflary. Je veľmi pravdepodobné, že to boli nemeckí osadníci, ako je to zrejmé z
názvu obce, ako aj z mena richtára Leopolda, ktoré sa objavuje v dokumente z roku
1338. Ďalším dôležitým činiteľom, ktorý poukazuje na nemecké osídlenie, sú súčasne
miestne názvy chotárov: Tewinkel, Ranisberg a Hanibork. Podobné konvergencie,
ktoré poukazujú na nemecký pôvod, sa objavujú v rodinných menách a prezývkach
osôb: Freibillig, Hosner, Macher, Gut, Handzel

Poloha obce Szaflary v srdci Podhala podmieňuje moderné smery jej rozvoja, s
osobitným zreteľom na rozvoj turistického trhu. Na jej území k dispozícii návštevníkov
sú početné penzióny, agroturistické gazdovstva a súkromné ubytovne. Vďaka centrálnej
polohe a dobrým cestným a železničným spojeniam majú návštevníci Szaflar ľahký
prístup k najvýznamnejším turistickým strediskám a atrakciám v regióne.
V polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia zriadili v Banskej Nižnej prvý geotermálny
závod v Poľsku, ktorý poskytoval teplotu termálnych vôd niekoľkým budovám v
Banskej Nižnej. V dôsledku mnohoročných výskumných a realizačných prác sa v roku
1994 podarilo spustiť prvú v Poľsku geotermálnu tepláreň v Poľsku. V súčasnosti je
teplo dodávané okrem iného zákazníkom v Zakopanom a jeho zdrojom je geotermálna
voda dobývaná z vápencov a dolomitov stredného triasu ako aj numulitového eocénu.
Vodné zásoby sa nachádzajú v hĺbke 2200 až 3100 metrov. Prívody vody sa nachádzajú
v dvoch výrobných otvoroch.

Szaflary boli založené na nemeckom práve a pôvodne mali poľnohospodársky systém,
ktorého dôležitou črtou je okrem iného kompaktná zástavba, ktorá vytvárala tzv.
domáce prostredie. Vytvárala ulice smerujúce na centrálne námestie, rínok, kde bol
kostol. Mlyny, píly, ako aj iné priemyselné a výrobné zariadenia sa nachádzali mimo
hustej zástavby v blízkosti rieky, ktorá, bola zdrojom energie.
Nemôžeme na tomto mieste nepovedať o národnom povedomí obyvateľov Szaflár
počas stáročí. Mladí ľudia už od konca osemnásteho storočia sa vzdelávali v školách,
vrátane maďarských školských zariadení. Miestni sedliaci od začiatku devätnásteho
storočia posielali sťažností na úrady, čím preukazovali svoju nespokojnosť s vládou
votrelcov. Dôsledkom tohto postoja bolo ozbrojené povstanie v roku 1846.
Druhá svetová vojna bola ťažkým obdobím nielen pre Podhale, ale aj pre celú krajinu.
To bola doba, kedy život v okupovanom Poľsku, overoval spoločenské, národné
a vlastenecké postoje. Svoju záslužnú históriu, a to nielen vo vzťahu k Szaflarom, ale pre
celý región, a hádam aj pre krajinu prepísal Augustín Suský a Tatranská konfederácia.
Augustín Suský sa narodil sa 8. novembra 1907 v Szaflaroch, po absolvovaní gymnázia
v Nowom Targu pokračoval vo vzdelávaní na Jagellovskej univerzite v odbore
polonistika. Prejavoval značný literárny talent, a takto realizoval odkaz Wladyslawa
Orkana, aby domácu literatúru povznášať na doteraz neprístupné výšiny. Profesionálne
bol spájaný s Ľudovou univerzitou na Volyni, kde ho zastihlo vypuknutie druhej svetovej
vojny. Návrat do milovaných Szaflar bol spojený s mnohými dramatickými udalosťami.
Roky 1941-1942 boli obdobím intenzívnej práce pre Podhale a zrada Waclava
Krzeptowského a jeho spolupráca s okupantmi podnietili Suského k založeniu spolu
s Jadwigou Apostolovou tajnej organizácie Tatranská konfederácia. Táto organizácia
za svoj hlavný cieľ stanovila sabotáž propagandy Goralenvolku (goralský národ), čiže
kolaborácie časti obyvateľov Podhala s nacistickým okupantom. Zatknutý v januári
1942 bol podrobený gestapom brutálnemu výsluchu a potom ho previezli do Tarnowa
a následne Osvienčimu, kde zomrel 24. mája 1942.
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Pomnik Augustyna Suskiego
Fot. Jarosław jarky Haber

Zamek w Szaflarach

Zámok v Szaflary

Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy Szaflary są rozsiane po jej terenie,
porośnięte lasem wzgórza należące do Pienińskiego Pasa Skałkowego. Na jednym z
takich wapiennych występów skalnych, którego północne i wschodnie zbocza tworzą
pionowe urwisko, wzniesiono zamek.

Charakteristickým prvkom krajiny obce Szaflary sú lesnaté kopce rozsiate po celom
jej chotári, ktoré patria k Pieninskému skalkovému pásmu. Na jednom z takýchto
vápencových skalných útvarov, ktorého severné a východné svahy tvoria zvislé útesy,
postavili zámok.

Pierwotnie warownia była konstrukcji drewniano-ziemnej i została najprawdopodobniej wzniesiona w latach 1238-1251. Wiele wskazuje, iż to niewielkie założenie obronne
stanowiło ośrodek władzy książęcej na obszarze Kotliny Nowotarskiej.
Nie można jednoznacznie wskazać fundatora tego zamku. Można przypuszczać, że
wznieśli go cystersi, którzy zostali sprowadzeni na Podhale przez wojewodę krakowskiego Teodora Gryfitę, w celu prowadzenia kolonizacji tego obszaru. Również Jan
Długosz w swoich kronikach wskazuje na zakon cystersów jako budowniczych szaflarskiego zamku.

Pôvodne pevnosť bola dreveno-zemnou konštrukciou a s najväčšou
pravdepodobnosťou ju postavili v rokoch 1238-51. Mnoho poukazuje na to, že toto
malé obranné sídlo bolo centrom kniežacej moci na území Nowotargskej kotliny.
Nemožno jednoznačne identifikovať zakladateľa tohto zámku. Možno predpokladať,
že ho postavili cisterciáni, ktorých na Podhale pozval krakovský vojvoda Teodor Gryfita,
aby kolonizovali toto územie. Taktiež Jan Długosz vo svojich kronikách poukazuje na
cisterciánsky rád ako na staviteľov szaflarského zámku.

W początku XIV wieku zamek uzyskał formę murowaną, a pierwszy zapis o zamku
pochodzi z 1338 roku, kiedy to jest wymieniony Piotr ze Słupi jako kasztelan zamku
dunajeckiego, czyli zamku w Szaflarach. Wspomniany Piotr ze Słupi był pierwszym
zarządcą Podhala z ramienia króla Kazimierza Wielkiego. W roku 1474, podczas wojny
o tron Czech pomiędzy Władysławem Jagiellończykiem a Maciejem Korwinem określany był jako „fortalitium Schaflari”.
Z nieznanych przyczyn zamek spłonął i nie został już odbudowany. Wiadomo, że przed
rokiem 1505 był w zupełnej ruinie, z której nigdy się już nie podniósł.
Pozostałości zamku zostały wstępnie rozpoznane podczas prac archeologicznych
prowadzonych w roku 1942 pod kierunkiem profesora Rudolfa Jamki i miały na celu
wykazanie niemieckiego pochodzenia mieszkańców tych ziem. Teza ta nie była pozbawiona podstaw, bowiem wiele wskazuje, iż to ludność pochodzenia niemieckiego
dała poczatek kolonizacji tych terenów. Badania profesora Jamki pozwoliły odsłonić
kamienny mur obwodowy, posadowiony na krawędziach skalistego wzgórza. W murze tym od strony zachodniej usytuowano wjazd w postaci mostu przerzuconego nad
głęboką fosą, odcinającą cypel od reszty wzgórza.
Niewiadomą pozostaje wewnętrzna zabudowa tego założenia obronnego. Najprawdopodobniej po środku cypla posadowiona była wieża mieszkalna, na fundamentach
której rodzina Uznańskich (właścicieli Szaflar w XIX wieku) wzniosła murowany pawilon pokryty gontem. Obecnie stoi tu dom letniskowy nawiązujący w znacznej mierze
do pawilonu Uznańskich. Pozostałe zabudowania tworzące założenie najprawdopodobniej były drewniane.

Na začiatku štrnásteho storočia zámok vymurovali, a prvá zmienka o hrade pochádza
z roku 1338, kedy Piotra zo Słupi uvádzajú ako kastelána dunajeckého hradu čiže
zámku v Szaflaroch. Uvedený Piotr zo Slupi bol prvým správcom Podhala v mene
kráľa Kazimíra Veľkého. V roku 1474, počas vojny o český trón medzi Vladislavom
Jagellovským a Matejom Korvínom bol hrad uvádzaný ako „fortalitium Schaflari“.
Z neznámych príčin zámok zhorel a už ho nezrenovovali. Je známe, že pred rokom
1505 bol v úplných v troskách, z ktorých sa už nikdy nezdvihol.
Trosky hradu vstupne preskúmali počas archeologických vykopávok v r. 1942 pod
vedením profesora Rudolfa Jamku. Tieto vykopávky odhalili obvodový kamenný múr,
ktorý mal základy na útesoch skalnatého kopca. V múre zo západnej strany bol vchod
cez most prehodený nad hlbokou priekopou, ktorá odrezávala výbežok od zvyšku
kopca.
Neznáma je vnútorná zástavba tejto obrannej pevnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou
v strede ostrohu bola postavená obytná veža, na základoch ktorej rodina Uznanských
(majiteľov Szaflar v devätnástom storočí) postavila murovaný pavilón krytý šindľom.
V súčasnosti sa tu nachádza rekreačná chata, ktorá do značnej miery nadväzuje na
pavilón Uznanských. Ostatné budovy, ktoré tvorili pevnosť, boli pravdepodobne
drevené.
Počas archeologických prác v čase vojny sa podarilo nájsť črepiny, hroty do kuši, ako
aj ostrohy. V povojnovom období výskumné práce na mieste bývalej pevnosti viedol
zakopanský speleológ Štefan Zwolinský a inžinier Leszek Wasylkowský. Našli veľké
množstvá vtáčích kostí a starých hrncov i hrotov do kuš. Tieto nálezy odovzdali do
Prírodného múzea v Krakove.

Podczas prac archeologicznych udało się znaleźć czerepy, groty do kusz oraz ostrogi.
W okresie powojennym prace poszukiwawcze na terenie dawnego założenia zamkowego prowadzili zakopiańscy grotołazi: Stefan Zwoliński oraz inżynier Leszek Wasylkowski. Znaleźli oni pokaźne ilości kości ptasich oraz starych garnków i groty do kusz.
Znaleziska te zostały przekazane do Muzeum Przyrodniczego w Krakowie.
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Pozostałości zamku w Szaflarach
Fot. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła
Wiele wskazuje, iż kościół w Szaflarach istniał co najmniej od połowy XIV wieku. Prawdopodobnie pierwsza drewniana świątynia została wybudowana w czasie lokacji wsi.
Od początku istnienia kościół był pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła. W roku 1652
kościół parafialny stał się zbyt mały i rozpoczęto wznoszenie nowej świątyni posadowionej na murowanych fundamentach.
W roku 1799 rozpoczęto budowę jednonawowego kamiennego kościoła, który przetrwał do czasów współczesnych. Na wyposażenie nowego obiektu sakralnego trafiły
między innymi ołtarze boczne pochodzące z drewnianego kościoła, a także z likwidowanego klasztoru ojców franciszkanów w Starym Sączu.
W roku 1907 do kościoła została dobudowana kaplica boczna poświęcona Najświętszej Marii Pannie, a w 1909 roku dobudowano kaplicę pod wezwaniem Najświętszego
Serca Jezusowego.
Na szczególną uwagę zasługuje umieszczona w bocznym ołtarzu zabytkowa figura
Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIV wieku.
Drewniana figura datowana jest na 1375 rok i ma zaledwie 95 cm wysokości. Została
wykonana z jednego kawałka lipy, pokrytego częściowo złoconą polichromią. Figura
zaliczana jest do tzw. warsztatu sądecko – spiskiego i reprezentuje styl „Pięknych Madonn” wywodzący się z XIV wieku, z dorzecza Popradu i Dunajca.
Do czasów współczesnych zachowały się jedynie nieliczne przykłady Pięknych Madonn, które można podziwiać w kościołach w Szaflarach, Ludźmierzu, Niedźwiedziu
oraz w muzeach archidiecezjalnych w Krakowie i Tarnowie, Muzeum Narodowym w
Krakowie i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Matko Boża z Dzieciątkiem w ramionach,
Dziękujemy Ci za Twą wielowiekową obecność pośród nas.
Powierzamy Ci nasze sprawy,
Nasze troski i niepokoje, radości i nadzieje.
Bądź z nami w każdy czas.
Wspieraj nas, prowadź i pocieszaj.
Ucz nas, jak być wiarygodnymi świadkami
Twego Syna w dzisiejszym świecie.
Ucz nas prawdziwej miłości.
Amen!”

Modlitwa, którą modlił się ks. kard. Stanisław Dziwisz w Szaflarach w dniu 29.09.2010.
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Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła
Fot. Jarosław jarky Haber

Kostol sv. Andrej Apoštol
Mnoho naznačujú, že kostol v Szaflaroch existoval aspoň od polovice 14. storočia.
Pravdepodobne prvý drevený chrám v obci postavili v čase jej založenia. Od začiatku
svojej existencie bol kostol zasvätený sv. Andrejovi Apoštolovi. V roku 1652 sa farský
kostol stal príliš malým preto začali stavať nový chrám na murovanom základe.
V roku 1799 začali výstavbu jednoloďového kamenného kostola, ktorý pretrval až
dodnes. Do výbavy nového chrámu trafili okrem iného bočné oltáre z dreveného
kostola a taktiež oltáre z likvidovaného kláštora františkánov v Starom Sączi.
V roku 1907 do kostola pristavili bočnú kaplnku zasvätenú Najsvätejšej Panne Márii a v
roku 1909 pristavili kaplnku zasvätenú Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Zvláštnu pozornosť si zaslúži soška Matky Božej s Dieťaťom zo 14. storočia v bočnom
oltári.
Drevená soška pochádza z roku 1375 a je vysoká iba 95 cm. Bola vyrobená z jedného
kusa lipy, ktorú sčasti pokryli zlatenou polychrómiou. Soška patrí do tzv. sądeckospišskej dielni a predstavuje štýl „Krásnych Madon“, ktorý pochádza zo 14. storočia z
kotliny Poprad a Dunajec.
Do dnešných čias sa zachovalo len niekoľko príkladov Krásnych Madon, ktoré je možné
obdivovať v kostoloch v Szaflaroch, Ludźmierzi, Niedźwiedzi, ako aj v arcidiecéznych
múzeách v Krakove a Tarnowe, v Národnom múzeu v Krakove a v Múzeu Jagellovskej
Univerzity.

„Matka Božia s Dieťaťom v náručí,
Ďakujeme Ti za Tvoju stáročnú prítomnosť medzi nami.
Tebe zverujeme naše veci,
Naše starosti a úzkosti, radosti a nádeje.
Zostaň s nami v každý čas.
Podporuj nás, veď nás a utešuj nás.
Nauč nás, ako byť dôveryhodnými svedkami
Tvojho Syna v dnešnom svete.
Nauč nás pravej láske.
Amen! „

Modlitba, ktorú sa modlil Kardinál Stanislaw Dziwisz v Szaflaroch dňa 29.09.2010.
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Figura Mdonny z Szaflar XIV wiek
Fot. Jarosław jarky Haber

Chałupa Anny Doruli
Drewniana chałupa pochodzi z roku 1843, o czym przypomina data wyryta na sosrębie. Obiekt ten daje wyobrażanie o starej zabudowie Szaflar. Najciekawszy zabytek
znajduje się wewnątrz obiektu. Bezpośrednio na drewnianych belkach, nieznany nikomu malarz namalował farbą olejną scenę przedstawiającą zaśnięcie Matki Bożej w
otoczeniu apostołów. Co ciekawe, każdy z uczniów Jezusa został podpisany (w grupie
apostołów brakuje Judasza). Malowidło znajduje się w tzw. białej izbie i zajmuje całą
ścianę. W sierpniu 1932 roku doszło do pożaru, który zniszczył około 70 zabudowań
wsi. Ogień strawił sień oraz czarną izbę chałupy Anny Doruli, nie doszedł jednak izby
z malowidłem.
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Drevenica Anny Dorulovej
Drevenica pochádza z roku 1843, čo pripomína dátum vytesaný na povalovej hrade.
Táto budova dáva predstavu o starej zástavbe Szaflár. Najzaujímavejšia pamiatka
sa nachádza vo vnútri drevenice. Priamo na drevených trámoch neznámy maliar
namaľoval olejom scénu zobrazujúcu usnutie Panny Márie v spoločnosti apoštolov.
Zaujímavé je, že každý z Ježišových učeníkov bol podpísaný (v skupine apoštolov niet
Judáša). Nástenná maľba sa nachádza v tzv. bielej izbe na celej stene. V auguste 1932
vypukol požiar, ktorý zničil približne 70 obytných budov. Oheň zničil sieň a komoru
drevenice Anny Dorulovej, ale nedostal sa do miestnosti s maľbou.

Chałupa Doruli
Fot. Jarosław jarky Haber

Zespół Podworski
W bezpośrednim sąsiedztwie „zakopianki” przy Urzędzie Gminy zachowały się pozostałości dawnego zespołu dworskiego. Do czasów współczesnych przetrwał jedynie
fragment muru, budynek kuchni dworskiej oraz pozostałości fundamentów. Obiekt
ten był zapleczem gospodarczym dla pobliskiego dworu mieszczącego się na pozostałościach dawnego zamku. Niestety drewniany budynek dworski wybudowany w XIX
wieku nie oparł się płomieniom, które strawiły go doszczętnie w 1923 roku.
W zabudowaniach podworskich w okresie międzywojennych funkcjonował pensjonat,
natomiast w po II wojnie światowej przez trzy lata działał Podhalański Uniwersytet
Ludowy.
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Dvorská usadlosť
V bezprostrednej blízkosti cesty do Zakopaného pri Obecnom úrade sa zachovali
pozostatky bývalej dvorskej usadlosti. Do dnešnej doby sa zachovala len časť múrov,
budova dvorskej kuchyne, ako aj zvyšky základov. Budova bola hospodárskym
zázemím pre blízky kaštieľ, ktorý sa nachádzal na pozostatkoch bývalého zámku.
Bohužiaľ, drevený kaštieľ postavený v 19. storočí neodolal požiaru, ktorý ho úplne
zničil v roku 1923.
V medzivojnovom období v budovách dvorskej usadlosti bol penzión, zatiaľ čo po
druhej svetovej vojne tuná tri roky pôsobila Podhalanská Univerzita.

Zespół Podworski
Fot. Jarosław jarky Haber

Skałka Rogoźnicka
Rezerwat „Skałka Rogoźnicka” wraz z kilkoma innymi pojedynczymi skałkami położonymi na południe od Rogoźnika reprezentują utwory Pienińskiego Pasa Skałkowego
(PPS), które to utwory tworzyły się na przełomie jury i kredy w morzu Tetydy. Skałki Rogoźnickie według profesora Krzysztofa Birkenmajera charakteryzują się budową
diapirową, gdzie pojedyńcze bloki skałek są tektonicznie zaklinowane w obrębie sfałdowanych, górnokredowych margli puchowskich. Sama Skałka Rogoźnicka występuje
w sąsiedztwie dwóch nieczynnych kamieniołomów usytuowanych u jej podstawy. W
obrębie Skałki Rogoźnickiej stwierdzono obecność 23 warstw muszlowca. Znalezione
w tych warstwach amonity pozwoliły precyzyjnie określić wiek „Skałki” na przedział
górna jura (tyton) – dolna kreda (berias). Skałka Rogoźnicka ma duże znaczenie ponadregionalne bowiem stanowi stratotyp formalnego ogniwa muszlowca z Rogoźnika
wydzielonego przez wspomnianego powyżej profesora Birkenmajera . Znaleziona w
obrębie skałki fauna należy do poziomu amonitowego semiformiceras semiforme występującego na całym obszarze Alp i Karpat. Oprócz fauny amonitowej w Skałce Rogoźnickiej można znaleźć także ramienionogi, fragmenty liliowców, aptychy (wieczka amonitów) występujące w postaci pokruszonych skorup sklejonych mikrytem i/
lub sparytem. W samych muszlach znajduje się natomiast wykrystalizowany kalcyt.
Szczątki fauny są chaotycznie rozmieszczone w całej masie skalnej. Skałka Rogoźnicka
od 1989 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO
ze względu na swoje wysokie znaczenie stratygraficzne i paleontologiczne.
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Rogoźnická Skalka
Prírodná rezervácia „Rogoźnicka skalka“ spolu s niekoľkými ďalšími jednotlivými
skalkami na juh od obce Rogoźnik je súčasťou Pieninského skalkového pásma (PSP).
Tieto horniny vznikali na rozhraní kriedy a jury v mori Tethys. Rogoźnické skalky podľa
profesora Krzysztofa Birkenmajera sa vyznačujú diapírovou štruktúrou, kde jednotlivé
skalne bloky sú tektonicky zakliesnené v okruhu vrásových, vrchnokriedových
puchovských slieni. Samotná Rogoźnická skalka sa nachádza v blízkosti dvoch mimo
prevádzky kameňolomov, ktoré sa nachádzajú pri jej základoch. V oblasti Rogoźnickej
skalky zistili 23 vrstvy škrupinovej horniny. Nájdené v týchto vrstvách amonity
umožnili presne určiť vek „Skalky“ na rozhranie vrchnej jury (títon) – spodnej kriedy
(berias). Rogoźnická skalka má veľký nadregionálny význam, pretože predstavuje
stratotyp formálneho ohniva lastúrnika z Rogoźnika vyčleneného spomínaným
profesorom Birkenmajerom. Fauna nájdená v oblasti skalky patrí k amonitovej
úrovni Semiformiceras semiforme, ktorá sa vyskytuje v celom alpsko-karpatskom
regióne. Okrem amonitovej fauny v Rogoźnickej skalke možno nájsť aj ramenonožce,
fragmenty ľalioviek, aptychy (viečka amonitov) prítomných vo forme drvených mušlí
zlepených micritom a / alebo sparytom. V samotnom plášti je kryštalizovaný kalcit.
Zvyšky fauny sú chaoticky umiestnené v celej hornine. Rogoźnicka skalka je zapísaná
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1989 kvôli svojmu vysokému
stratigrafickému a paleontologickému významu.

Skałka Rogoźnicka
Fot. Jarosław jarky Haber
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Skałka Rogoźnicka
Fot. Jarosław jarky Haber

Góra Ranisberg
Góra Ranisberg (738 m n.p.m) stanowi skałkę ostańcową, która wraz z innymi skałkami
tj. Szeligową (711 m n.p.m), Skałką Rogoźnicką (708 m n.p.m), Grzebieniastą Skałką,
Cisową Skałką (686 m n.p.m) i Obłazową (670 m n.p.m) tworzą wspólnie tzw. Skałki
Nowotarskie należące do Pienińskiego Pasa Skałkowego (PPS). Pasmo wspomnianych
skałek jest najbardziej na północ wysuniętą częścią Pogórza Gubałowskiego i Pogórza
Bukowińskiego a jednocześnie stanowi granicę pomiędzy tymi pogórzami a Kotliną
Nowotarską. Pasmo Skałek Nowotarskich w tym Góry Ranisberg tworzy malowniczy
krajobraz interesujący również ze względu na ich budowę geologiczną. Skałkę Ranisberg oraz pozostałe skałki budują z reguły odporne na wietrzenie utwory węglanowe
takie jak wapienie i margle ale również łupki ilaste i iłowce kredowe.
Jak podaje ustna tradycja pod Ranisbergiem istniał wydrążony tunel o długości około
1 km. Miał służyć do wydobywania węgla. Według tych przekazów śladowe ilości tego
surowca spowodowały, że zrezygnowano z wydobycia.
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Vrch Ranisberg
Vrch Ranisberg (738 m n. m.) je skalnou vyvýšeninou, ktorá spolu s ďalšími skalkami, t. j.
Szeligowou (711 m n. m.) Rogoźnickou (708 m n. m.), Grzebienistou skalkou, Cisowou
skalkou (686 m n. m.) a Obłazowou (670 m) tvoria tzv. Nowotargské skalky patriace
k Pieninskému skalkovému pásmu (PSP). Pásmo spomínaných skaliek je najsevernejšou
časťou Gubałowského predhoria a Bukowinského predhoria a zároveň tvorí hranicu
medzi tými predhoriami a Nowotargskou kotlinou. Pásmo Nowotargských skaliek
spolu s vrchom Ranisberg vytvára malebnú krajinu zaujímavú tiež ich geologickou
stavbou. Skalka Ranisberg, ako aj ostatné skalky to sú uhličitanové horniny menej
odolné voči poveternostným vplyvom, ako sú vápence, slieň a bridlice, ale aj ílové
bridlice a kriedové íly. Podľa ústnej tradície existoval pod Ranisbergom tunel s dĺžkou
okolo 1 km. Mal slúžiť na ťažbu uhlia, ale jeho stopové množstvo spôsobilo, že z jeho
ťažby upustili.

Góra Ranisberg
Fot. Jarosław jarky Haber

Krzyż na Ranisbergu
Żelazny krzyż górujący nad okolicą został postawiony przez mieszkańców w 1910 roku
dla upamiętnienia 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Krzyż został wykonany przez
dwóch kowali: Macieja Łukaszczyka spod Lubelek oraz Bartłomieja Jarząbka spod
Buka w Bańskiej Dolnej.
Uroczystego poświęcenia w niedzielę 17 maja 1914 roku dokonał ks. Piotr Krawczyński
z Ludźmierza, w asyście miejscowego proboszcza oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Szaflar.
Za pontyfikatu papieża Jana X. Cesarz Austrii Franciszek Józef I. Biskup krakowski
Adam Sapieha. Za staraniem ks. proboszcza szaflarskiego Maurycego Rottermunda
krzyż postawiono na pamiątkę 500-letniej rocznicy zwycięstwa Polaków nad Krzyżakami pod Grunwaldem dnia 10 VII 1410 (15.VII, B.S.). Poświęcenia dokonał ks. prałat
Piotr Krawczyński, dziekan nowotarski dnia 17. V.1914 r. Fundatorami są parafianie szaflarscy. Wykonał Maciej Łukaszczyk i Bartłomiej Jarząbek. Parafianie”.

Kríž na vrchu Ranisberg
Železný kríž, ktorý sa vznáša nad okolím, postavili miestni obyvatelia v roku 1910
na pamiatku 500. výročia bitky pri Grunwalde. Kríž vykonali dvaja kováči: Maciej
Łukaszczyk od Lubelek a Bartłomiej Jarząbek od Buka z Banskej Dolnej.
Slávnostne ho posvätil kňaz Piotr Krawczyński z Ludźmierza v nedeľu 17. mája 1914, za
účasti miestneho farára a veľkého počtu obyvateľov obce Szaflary.
„Za pontifikátu pápeža Jána X. Cisár Rakúska František Jozef I. Krakovský biskup Adam
Sapieha. Úsilím szaflarského farára Maurica Rottermunda kríž postavili na pamiatku
500-ročného výročia víťazstva Poliakov nad nemeckými rytiermi pri Grunwalde dňa
10. júla 1410 (15.VII., B.S.). Posviacku urobil kňaz prelát Piotr Krawczyński, nowotargský
dekan dňa 17. V. 1914. Fundátormi sú szaflarskí farníci. Vyhotovil Maciej Łukaszczyk a
Bartłomiej Jarząbek. Farníci.“
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Krzyż na Ranisbergu
Fot. Jarosław jarky Haber

Turystyka aktywna
Współczesna turystyka to zjawisko dynamiczne, cały czas ulegające przemianom.
Skutkiem tych przemian jest między innymi zmiana sposobu wypoczynku ze stacjonarnego na aktywny, którego cechą charakterystyczną jest poszukiwanie przygód, poznawanie nowych miejsc w sposób umożliwiający aktywność fizyczną. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom gmina Szaflary rozpoczęła rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o rozbudowę szlaków rowerowych. Jednak nadrzędnym celem
przyświecającym włodarzom gminy było jednoczesne wprowadzenie elementów
edukacyjnych pozwalających na poznawanie regionu w sposób atrakcyjny, zwłaszcza
dla najmłodszego odbiorcy.
Dzięki temu na terenie gminy Szaflary zostały wytyczone i oznakowanie trzy szlaki rowerowe, zapewniające dogodny dojazd do atrakcji turystycznych z głównego szlaków
rowerowego Podhala – Szlaku Wokół Tatr.
Szlak nr 112 łączący Szaflary z jedną z największych atrakcji rowerowych Podhala –
Szlakiem Wokół Tatr, przebiega on w pobliżu Rezerwatu Przyrody Skałka Rogoźnicka,
Góry Ranisberg, kościoła św. Andrzeja.
Szlak nr 111, jest to szlak łącznikowy umożliwiający dojazd ze szlaku nr 112 do Rezerwatu Przyrody Skałka Rogoźnicka, obiektu wpisanego na listę geologiczną UNESCO.
Szlak nr 114 łączy Szaflary ze Szlakiem Wokół Tatr, prowadząc w pobliżu ruin zamku w
Szaflarach i pozostałości dawnych zabudowań dworskich.
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Aktívna turistika
Súčasná turistika je dynamický fenomén, ktorý sa neustále mení. Účinok týchto zmien
je okrem iného aj zmena spôsobu trávenia voľného času z pasívneho na aktívny, ktorý
sa vyznačuje vyhľadávaním dobrodružstiev, spoznávaním nových miest fyzickou
aktivitou. Pre splnenie týchto očakávaní začala obec Szaflary rozvíjať turistickú
infraštruktúru založenú na rozvoji cyklistických trás. Jednako prvoradým cieľom
vedenia obce bolo súčasne zaviesť vzdelávacie prvky, ktoré by umožnili spoznať
región atraktívnym spôsobom najmä najmladšiemu návštevníkovi.
Vďaka tomu boli v obci Szaflary vyznačené a označkované tri cyklistické trasy, ktoré
umožňujú pohodlný prístup k turistickým atrakciám z hlavnej cyklotrasy Podhala–
Trate okolo Tatier.
Trasa číslo 112 spája Szaflary s jednou z najväčších cyklistických atrakcií Podhala–
Traťou okolo Tatier, v blízkosti prírodnej rezervácie Rogoźnická skalka, Vrchu Ranisberg,
kostola sv. Andreja.
Cyklotrasa č. 111 je spojovacia trať, ktorá umožňuje prístup z trasy č. 112 do Prírodnej
rezervácie Rogoźnická skalka, ktorá je zapísaná do geologického zoznamu UNESCO.
Trasa č. 114 spája Szaflary s Cyklotrasou okolo Tatier, v blízkosti zrúcanín zámku v
Szaflaroch a zvyškov bývalých dvorských stavieb.

Fot. Jarosław jarky Haber

Wodne atrakcje
Obecność wód geotermalnych oraz możliwość ich eksploatacji zaowocowała otwarciem jednej z największych atrakcji gminy Szaflary – basenów zasilanych wodami
termalnymi. Dzięki temu turyści jak i mieszkańcy otrzymali możliwość całorocznego
korzystania z właściwości wód geotermalnych (temperatury od 30 do 38 stopni Celsjusza).
Turystom udostępniono dwa kompleksy:
Baseny z wysoko mineralizowaną wodą termalną.
Kompleks basenów z wodą siarkową.
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Vodné atrakcie
Výskyt geotermálnych vôd a možnosť ich exploatácie prispela k otvoreniu jednej z
najväčších atrakcií obce Szaflary – bazénov s termálnymi vodami. Vďaka tomu turisti
a obyvatelia obce získali možnosť celoročného využívania geotermálnych vôd (teploty od 30 do 38 stupňov Celzia).
K dispozícii návštevníkov sú dva komplexy:
Bazény s vysoko mineralizovanou termálnou vodou.
Komplex bazénov s obsahom sírnej vody.

Baseny z wysoko mineralizowaną wodą termalną
Fot. Fundacja 2 Koła

Gmina Podbiel
Jest to położona na Orawie niewielka wieś, licząca około 1300 mieszkańców. Swoimi
początkami sięga I połowy XVI wieku, ale znaleziska archeologiczne dowodzą, iż osadnictwo istniało tu już w okresie kultury halsztackiej i puchowskiej.
Nazwa wsi pochodzi od znajdującej się w jej północnej części i górującej nad otoczeniem Białej Skały. Przez Podbiel przebiegał ważny szlak handlowy nazywany szlakiem
solnym lub bursztynowym, który łączył Polskę z Węgrami. Ten fakt zapewne miał istotny wpływ na obecność komory celnej, drugiej obok Twardoszyna. Głównym zajęciem
mieszkańców osady była uprawa roli, a plony były przez nich sprzedawane na targach
w Twardoszynie i Liptowskim Mikulaszu. Od wieku XVIII w Podbieli zaczął działać browar oraz młyn i dwa tartaki.
Pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło po roku 1836, kiedy została wybudowana
huta z piecem do wytapiania żelaza. Frantiskova huta przetapiała rudę dostarczaną
z okolicznych kopalń zlokalizowanych w Jurańowej Dolinie, Zubercu, Habovce, ale
wytapiane tutaj żelazo nie należało do najlepszej jakości. Zła sytuacja ekonomiczna,
która towarzyszyła przedsięwzięciu w zasadzie od samego początku działalności huty,
doprowadziła do jej zamknięcia w 1863 r.
Obecnie w Podbieli można podziwiać pochodzące z XIX wieku drewniane domy, które
w roku 1977 utworzyły rezerwat architektury ludowej Bobrova Rola.
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Obec Podbiel
Je to malá obec na Orave s asi 1300 obyvateľmi. Jej počiatky siahajú do prvej polovice
16. storočia, ale archeologické nálezy dokazujú, že osídlenie tuná existovalo už v
období halštatskej a púchovskej kultúry.
Názov obce pochádza od skaly Biela, ktorá v severnej časti chotára dominuje nad
okolím. Cez Podbiel prechádzala dôležitá obchodná cesta, ktorú nazývali soľnou alebo
jantárovou cestou, spájala Poľsko s Maďarskom. Táto skutočnosť pravdepodobne
významne ovplyvnila zriadenie tuná colnej komory, druhej vedľa Tvrdošína. Hlavným
spôsobom obživy obyvateľov osady bolo obrábanie pôdy a úrodu predávali na trhoch
v Tvrdošíne a v Liptovskom Mikuláši. Od 18. storočia začali v Podbieli prevádzkovať
pivovar, mlyn a dve píly.
Určité hospodárske oživenie nastalo po roku 1836, kedy vybudovali hutu na výrobu
železa. Františkova huta tavila rudu, ktorú dodávali z blízkych baní v Juráňovej doline, v
Zuberci, v Habovke, ale vyrobené tuná železo nebolo najlepšej kvality. Zlá ekonomická
situácia huty, ktorá v podstate ju sprevádzala od samého začiatku činnosti, zapríčinila
jej jeho uzavretie v roku 1863.
V Podbieli v súčasnosti možno obdivovať zrubové domy z 19. storočia, ktoré v roku
1977 vytvorili pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Bobrová roľa.

XIX wieczna zabudowa w Podbieli
Fot. Jarosław jarky Haber

Bobrova Rola
To część wsi Podbiel, która z uwagi na unikatową architekturę tworzy rezerwat architektury ludowej. Zalicza się do niego 64 zabytkowe domostwa, wybudowane w XIX
w., stanowiące wzorcowy przykład budownictwa charakterystycznego dla środkowej
Orawy. Większość domów składa się z dwóch części. Pierwszą tworzy izba główna,
natomiast drugą część tworzy tzw. pitwor, który jest podzielony na kuchnię i komórki.
Pomieszczenia domów w Podbielu są połączone. W jednej chałupie zazwyczaj mieszkały dwie rodziny, które do swojej dyspozycji miały wspólną kuchnię i osobne pomieszczenia mieszkalne.
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Bobrová roľa
Súčasť dediny Podbiel, ktorá vďaka svojej jedinečnej architektúre tvorí rezerváciu
ľudovej architektúry. Súbor zahŕňa 64 historických dreveníc, postavených v 19. storočí,
ktoré predstavujú vzorový príklad charakteristickej výstavby pre centrálnu Oravu.
Väčšina domov sa skladá z dvoch častí. Prvú tvorí hlavná izba, zatiaľ čo druhú časť
tvorí tzv. pitvor, ktorý pozostáva z kuchyne a bunky. Miestnosti domov v Podbiel sú
prepojené. V jednej chatke zvyčajne žili dve rodiny, ktoré mali k dispozícii spoločnú
kuchyňu a oddelené obytné priestory.

XIX wieczna zabudowa w Podbieli
Fot. Jarosław jarky Haber

Muzeum Etnograficzne
Charakterystyczny, odbudowany budynek dawnej szkółki kościelnej zlokalizowany jest
przy głównej ulicy i mieści miejscowe muzeum etnograficzne. W swoich zbiorach posiada zabytki wydobyte podczas prac archeologicznych oraz przedmioty codziennego
użytku wykorzystywane w miejscowych gospodarstwach.
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Etnografické múzeum
Charakteristická, rekonštruovaná budova bývalej cirkevnej školy sa nachádza pri
hlavnej ulici a je v nej umiestnené miestne etnografické múzeum. V jeho zbierkach
sa nachádzajú pamiatky vykopané počas archeologických prác, ako aj každodenné
predmety používané v miestnych gazdovstvách.

Muzeum Etnograficzne w Podbieli
Fot. Jarosław jarky Haber

Czerwona Skała
Czerwona skała skała to jeden z najbardziej charakterystycznych i widocznych elementów krajobrazu w Podbieli. Obecnie doskonały punkt widokowy wznoszący się
750 m n.p m. Prowadzone badania pozwoliły ustalić, iż ten teren był zasiedlony już w
okresie kultury łużyckiej i wiele wskazuje, iż wtedy w tym miejscu istniała osada. Podczas wykonywanych prac archeologicznych zostały odkryte groby urnowe i ceramika
grobowa.
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Červená skala
Červená skala je jedným z najvýraznejších a najviditeľnejších prvkov krajiny v Podbieli.
V súčasnosti je to vynikajúci vyhliadkový bod v nadmorskej výške 750 m. Výskumy
ukázali, že táto oblasť bola osídlená už v období lužickej kultúry a mnoho naznačuje,
že v tom čase existovala tu osada. Počas archeologických prác objavili urnové hroby
a hrobovú keramiku.

Czerwona Skała
Fot. Jarosław jarky Haber

Biała Skała
W pobliżu Franciszkowej huty, przy drodze prowadzącej do Zuberca wznosi się pojedyncze wzniesienie. Jego wysokość wynosi 690 m n.p.m, jego nazwa została zaczerpnięta od skał wapniowych o zabarwieniu czerwonym. Z uwagi na położenie wzgórze
może pełnić rolę punktu widokowego.
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Biela skala
V blízkosti Františkovej huty, pri ceste do Zuberca sa vznáša samotný kopec. Jeho
výška je 690 m n. m., názov je odvodený od červených vápenatých skál. Vďaka svojej
polohe kopec môže slúžiť ako vyhliadkový bod.

Biała Skała
Fot. Jarosław jarky Haber

Franciszkowa huta
Pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło po roku 1836 kiedy została wybudowana
huta z piecem do wytapiania żelaza. Franciszkowa huta przetapiała rudę dostarczaną
z okolicznych kopalń zlokalizowanych w Jurańowej Dolinie, Zubercu, Habovce, ale
wytapiane tutaj żelazo nie należało do najlepszej jakości. Zła sytuacja ekonomiczna
która towarzyszyła przedsięwzięciu w zasadzie od samego początku działalności huty
doprowadziła do jej zamknięcia w 1863 r.
Charakterystyczny ceglany budynek wznosi się około 2 km od centrum wsi w kierunku
Zuberca.
Na terenie huty pod koniec września odbywa się festiwal muzyki country, połączony
z pokazami przetopu rudy żelaznej za pomocą metod stosowanych w średniowieczu.
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Františkova huta
Určité hospodárske oživenie nastalo po roku 1836, kedy postavili hutu s vysokou
pecou na tavbu železa. Františkova huta tavila rudu dodávanú z okolitých baní, ktoré
sa nachádzali v Juráňovej doline, v Zuberci, v Habovke, ale vytavené tu železo nebolo
najlepšej kvality. Zlá ekonomická situácia huty, ktorá v podstate ju sprevádzala od
samého začiatku činnosti, zapríčinila jej uzavretie v roku 1863.
Charakteristická tehlová budova sa vznáša asi 2 km od centra obce smerom na
Zuberec.
V areáli huty sa koncom septembra koná folkový hudobný festival s ukážkami tavby
rúd železa historickou technológiou.

Ruiny Franciszkowej huty
Fot. Jarosław jarky Haber
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