
zakaz wjazdu; ośr. jeździeckie; boiska piłkarskie
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hotele; motele; pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wczasowe
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škola; stanica HS; polícia
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drogi główne; drogi drugorzędne; drogi inne; drogi gruntowe; ścieżki
numery dróg krajowych
hlavné cesty; vedľajšie cesty; iné cesty; poľné cesty; chodníky;
čísla štátnych ciest
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Dunajec
rzeki; mosty drogowe; mosty; potoki; wodospady; 
źródła; podmokłe łąki
rieky; cestné mosty; mosty; potoky; vodopády; 
pramene; vlhké lúky
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poziomice (co 20 m); szczyty; przełęcze; lasy; zabudowa
vrstevnice (každých 20 m); vrcholy; sedlá; lesy; zástavba
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krzyże; pomniki; kapliczki; cmentarze; cmentarze żydowskie
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osamelé skaly; vyhliadkové body; hrady, zámky; zrúcaniny 

źródła mineralne; pijalnie wód mineralnych; przystań spływu 
minerálne pramene; kúpeľné kolonády; prístav pltí

granica państwa; granica parku krajobrazowego; 
granica rezerwatu; pomnik przyrody
štátna hranica; hranica chránenej krajinnej oblasti; 
hranica rezervácie; prírodná pamiatka

bank; bankomat; kantor wymiany walut
banka; bankomat; zmenáreň

wieże radiowo-telewizyjne; platforma widokowa
telekomunikačné veže; vyhliadková platforma   

polany z wypasem owiec; szałasy
poľany s výpasom oviec; salaše

kolej; stacje kolejowe; tunel
železnica; železničné stanice; tunel
kolej linowa; wyciąg krzesełkowy; wyciąg narciarski
lanovka; sedačková lanovka; lyžiarsky vlek

97187

skala                   1:50 000                mierka                               

trasa rowerowa AquaVelo; trasa rowerowa EuroVelo 11
cyklotrasa AquaVelo; cyklotrasa EuroVelo 11 

basen; lodowisko; kort tenisowy; skatepark
bazén; klzisko; tenisový kurt; skatepark

fontanna; amfiteatr; siłownia plenerowa; plac zabaw
fontána; amfiteáter; exteriérová posilňovňa; detské ihrisko
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Jedną z najatrakcyjniejszych turystycznie gmin w polskich Karpatach jest Muszyna . 
Leży w południowej części powiatu nowosądeckiego (województwo małopolskie). W jej 

skład wchodzi miasto Muszyna i dziesięć wsi: Żegiestów, Andrzejówka, Milik, Szczawnik, 
Złockie, Powroźnik, Jastrzębik, Leluchów, Dubne i Wojkowa. Całość obszaru gminy położona jest 
w górach na styku Beskidu Sądeckiego, Gór Leluchowskich i Pogórza Lubowelskiego. Najwyż-
szym szczytem na jej terenie jest Jaworzyna (1114 m n.p.m.) .
 Przez teren gminy przechodzą dwie ważne drogowe trasy komunikacyjne. Pierwsza z nich 
biegnie doliną Popradu i łączy Piwniczną-Zdrój z Muszyną i Krynicą-Zdrojem. Druga prowadzi 
z Muszyny do przejścia granicznego ze Słowacją w Leluchowie. Doliną Popradu wiedzie też odci-
nek kolejowej linii tarnowsko-leluchowskiej oraz jej odgałęzienie z Muszyny do Krynicy-Zdroju.
 Muszyna należy do najstarszych miejscowości Sądecczyzny. Posiada ciekawą historię, szcze-
gólnie istotnym faktem była kilkuwiekowa przynależność Muszyny i okolic do należącego do 
biskupów krakowskich klucza dóbr zwanych również Państwem Muszyńskim.
 Teren gminy jest niezwykle cenny z przyrodniczego punktu widzenia, w całości znajduje się 
na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jego najcenniejsze obszary są objęte ochro-
ną rezerwatową, z czego trzy znajdują się na obszarze gminy Muszyna. Szczególnym wśród 
nich jest unikatowy w skali Europy Las Lipowy „Obrożyska” . Spośród pomników przyrody 
nieożywionej warte uwagi są: największa i najefektowniejsza w Polsce mofeta  (natural-
ne miejsce wydobywania się dwutlenku węgla) w dnie potoku Złockiego i „Czarna Młaka”   
w Powroźniku (900-letni staw osuwiskowy). Łagodny klimat w połączeniu z eteryczną wonią 
olejków uwalnianą z lasów (67 % powierzchni gminy zajmują lasy) wpływa korzystnie na scho-
rzenia układu oddechowego i odpornościowego.  
 Niezwykłą przyrodniczą atrakcją Muszyny są jedne z nielicznych i największe w Polsce Ogrody 
Sensoryczne   nazywane również Ogrodami Zmysłów. Znajdują się na stokach Suchej Góry na 
Zapopradziu. Ogrody podzielone są na strefy wzroku, smaku, dotyku, słuchu, zapachu oraz strefę 
zdrowia z przyrządami do ćwiczeń. W najwyższym punkcie kompleksu usytuowana jest wieża 
widokowa, u podnóża której położony jest pawilon muzyczny , a w nim kawiarnia, z której 
rozpościera się panorama na miasto. Najmłodsza część Ogrodów Zmysłów nawiązuje do czasów 
i wierzeń mieszkańców dawnego Państwa Muszyńskiego.  Znajdują się tutaj chatki czarownicy  
i zielarki, młynarza i mieszczki . Z tablic informacyjnych poznamy historię bicia monet na mu-
szyńskim zamku, opowieści o ukrytym skarbie czy legendy o studnicach i diable Borucie.
 Kolejnym przykładem doskonałej aranżacji przyrody przez człowieka są Ogrody Magiczne . 
Znajdują się nieopodal pijalni wody mineralnej Antoni . Składają się z ogrodu nowoczesnego, 
francuskiego, skalnego i antycznego. W tym ostatnim, oprócz bujnej roślinności, można podzi-
wiać rzeźby przedstawiające bóstwa i muzy z greckiego panteonu . Niezwykłą częścią ogro-
dów są woliery z egzotycznym ptactwem . Można tu zobaczyć ponad dwadzieścia różnych 
gatunków m.in. długowiecznego żurawia mandżurskiego, barwne mandarynki chińskie czy 
utożsamianego z mitycznym białym feniksem bażanta srebrzystego. Wyjątkowymi okazami są 
australijskie endemity (gatunki niewystępujące naturalnie poza danym obszarem), kukabury 
chichotliwe i czarne łabędzie. 
 Goszcząc w Muszynie, koniecznie trzeba odwiedzić Ogrody Biblijne . To największy w Pol-
sce obiekt tego typu. Ogrody są adaptacją objawienia zawartego w Piśmie Świętym wyrażonego 
za pomocą krajobrazu i kompozycji roślinnych. Znaleźć można tam rośliny wymienione na kar-
tach Biblii lub występujące na terenie Ziemi Świętej. Podzielone są na pięć stref tematycznych: 
Ogród Historii Zbawienia, Ogród Krajobrazów Biblijnych, Winnica Pańska i Nauka Proroków,  
Dziecięcy Ogród Biblijny oraz Ogród Zakochanych.  
 Wędrówkę po Muszynie można odbyć śladami historii, gdzie jak w tyglu przemieszana jest bo-
gata przeszłość z nowoczesnością. Najstarszą budowlą są ruiny zamku  z czasów Kazimierza 

Jednou z turisticky najatraktívnejších obcí v poľských Karpatoch je Muszyna . Leží  
v južnej časti okresu Nowy Sącz v malopoľskom vojvodstve. Obec tvorí mesto Muszyna 

a desať dedín: Żegiestów, Andrzejówka, Milik, Szczawnik, Złockie, Powroźnik, Jastrzę-
bik, Leluchów, Dubne a Wojkowa. Celé územie obce leží v horách, na mieste styku Sandeckých 
Beskýd, Leluchowských hôr a Ľubovnianskej vrchoviny. Najvyšším vrchom na jej území je 
Jaworzyna (1114 m n. m.) .
 Územím obce prechádzajú dve dôležité cestné dopravné trasy. Prvá z nich vedie dolinou 
Popradu a spája Piwnicznú-Zdrój s Muszynou a Krynicou-Zdrój. Druhá vedie z Muszyny  
k hraničnému priechodu so Slovenskom v Leluchowe. Dolinou Popradu vedie tiež úsek želez-
nice Tarnów – Leluchów a jej odbočka z Muszyny do Krynice-Zdrój.
 Muszyna patrí k najstarším mestečkám Sandecka. Má zaujímavé dejiny, mimoriadne dô-
ležitým faktom bolo to, že niekoľko storočí patrila Muszyna a okolie k majetku krakovských 
biskupov, ktorý sa nazýval Muszynské panstvo. 
 Územie obce je mimoriadne cenné z prírodného hľadiska, celé sa nachádza v Popradskej 
chránenej krajinnej oblasti. Jej najcennejšie časti podliehajú ochrane ako prírodné rezer-
vácie, tri z nich sa nachádzajú na území obce Muszyna. Výnimočnou rezerváciou je lipový 
les „Obrożyska” , unikátny v európskom meradle. V prípade pomníkov neživej prírody sú 
hodné pozornosti: najväčšia a najefektnejšia mofeta  v Poľsku (miesto, z ktorého uniká 
oxid uhličitý) na dne potoka Złocki a „Czarna Młaka“  v Powroźniku (900-ročné jazierko, 
ktoré vzniklo v dôsledku zosuvu pôdy). Mierne podnebie v spojení s éterickou vôňou olejov, 
ktorú uvoľňujú lesy (67 % povrchu obce zaberajú lesy), má priaznivý vplyv na choroby dý-
chacej a imunitnej sústavy. 
 Nezvyčajnou prírodnou atrakciou Muszyny sú jedny z mála a pritom najväčšie Senzoric-
ké záhrady   v Poľsku, nazývajú ich tiež Záhradami zmyslov. Nachádzajú sa na svahoch 
hory Sucha Góra v časti Zapopradzie. Záhrady sú rozdelené na zóny: zraku, chute, dotyku, 
sluchu, čuchu a zónu zdravia s fitnes zariadeniami. V najvyššom bode komplexu je umiest-
nená vyhliadková veža, pod ktorou je postavený hudobný pavilón  s kaviarňou, z ktorej 
sa rozprestiera panoráma mesta. Najmladšia časť senzorických záhrad nadväzuje na časy  
a povery obyvateľov dávneho Muszynského panstva. Nachádzajú sa tu chatky bosorky  
a bylinkárky, mlynára a meštianky . Z informačných tabúľ sa dozvieme o dejinách razenia 
mincí na Muszynskom hrade, spoznáme príbehy o skrytom poklade, legendy o studniciach  
a o čertovi Borutovi.
 Ďalším príkladom dokonalého formovania prírody človekom sú Magické záhrady . Na-
chádzajú sa v blízkosti kúpeľného pavilónu Antoni . Sú tu záhrady: moderná, francúzska, 
skalná a antická. V poslednej časti môžeme okrem nádherných rastlín obdivovať sochy bohýň 
a múz z gréckeho panteónu . Nezvyčajnou časťou záhrady sú voliéry s exotickými vtákmi . 
 Môžete tu vidieť viac ako dvadsaťštyri rôznych druhov, napr. dlhovekého žeriava čierno-bie-
leho, pestrofarebné kačičky mandarínske alebo bažanta strieborného stotožňovaného s mý-
tickým bielym fénixom. Výnimočnými obyvateľmi záhrady sú austrálske endemity (druhy, 
ktoré sa prirodzene nevyskytujú mimo určitého územia), rybáriky smejivé a čierne labute.
 Pri návšteve Muszyny si určite musíte pozrieť Biblické záhrady . Je to najväčší objekt 
tohto typu v Poľsku. Záhrady sú adaptáciou zjavenia zapísaného v Biblii, ibaže tu sú vyjad-
rené prostredníctvom krajiny a kompozície rastlín. Nájdeme tu rastliny, o ktorých sa hovorí 
v Biblii, alebo také, ktoré rastú v Svätej zemi. Záhrady sú rozdelené do piatich tematických 
zón: Záhrada dejín spasenia, Záhrada biblickej krajiny, Panské vinohrady a učenie prorokov, 
Detská biblická záhrada a Záhrada pre zamilovaných.
 Po Muszyne môžete putovať po stopách histórie – tu sa prelínajú bohaté dejiny s mo-
dernosťou. Najstaršou budovou sú zrúcaniny hradu  z čias Kazimíra Veľkého. Hrad bol 

Wielkiego. Został on przebudowany na początku XVI w. i najpraw-
dopodobniej był wtedy najstarszą budowlą o częściowych cechach 
renesansowych na ziemiach polskich. W XVI w. gościł na nim Jan 
Kochanowski. Najpewniej na początku XVII w. zamek częściowo 
spłonął. Budynków mieszkalnych nigdy nie odbudowano, a za-
mek pełnił odtąd jedynie funkcję strażniczą. Od połowy XVII w. 
budowla popadała w ruinę. W niedalekiej przyszłości planowana 
jest renowacja i rozbudowa ruin zamku , będąca zwieńczeniem 
wieloletnich badań archeologicznych. Ze wzgórza zamkowego 
rozciąga się piękna panorama na Muszynę i okolicę. Pozostałościa-
mi dawnego podzamkowego zespołu dworsko-folwarcznego są: 
dwór starostów muszyńskich (XVIII w.)  – aktualnie siedziba 
Ośrodka Kultury wraz ze stylową kawiarenką, budynek kordegar-
dy  i zrekonstruowany XIX-wieczny zajazd – obecnie Muzeum 
Regionalne Państwa Muszyńskiego , które mieści ciekawe 
zbiory historyczne, archeologiczne i etnograficzne , a także Cen-
trum Informacji Turystycznej. Współcześnie w skład kompleksu 
wchodzi również Dom Garncarza , w którym można skorzystać 
z warsztatów garncarskich, a nieopodal niego z warsztatów arche-
ologicznych. Obiekty te z wyłączeniem kordegardy znajdują się na 
terenie Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła.
 Centralnym punktem rynku jest ratusz , wybudowany na 
ruinach piwnic dawnej (XVI w.) siedziby władz miasta. Obiekt za-
wiera m.in. rekonstrukcję piwnic, które służyły do przechowy-
wania sprowadzanego z Węgier wina i towarów. Budynek mieści 
także odtworzoną salę więzienną z aranżacją miejsca tortur. Na 
parterze budynku można skosztować ożywczej wody mineralnej 
i zasięgnąć informacji w punkcie obsługi turystycznej. Kolejnymi 
architektonicznymi ozdobami rynku są dwie zabytkowe kaplicz-
ki z przełomu XVIII i XIX w., których patronami są św. Nepomu-
cen  i św. Florian . Nieopodal kapliczki św. Floriana znajduje 
się ławeczka Jana Harasymowicza z fragmentem wiersza poety, 
który rozsławiał Muszynę jako „Krainę łagodności”.
 Na odchodzącej od rynku ulicy Kościelnej  znajduje się za-
bytkowa szeregowa zabudowa mieszczańska, głównie z XIX w. 
Najstarsze budynki spośród nich malował niegdyś Jan Matejko. 
Obiekty te wpisane są na listę Małopolskiego Szlaku Architektu-
ry Drewnianej. 
 Zwieńczeniem ulicy jest najcenniejszy obiekt sakralny Mu-
szyny, późnobarokowy obronny kościół pw. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP . Po długiej budowie rozpoczętej w 1676 r. został 
konsekrowany w 1749 r.  Najbardziej wartościowym elementem 
wyposażenia jest późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem z ok. 1470 r. . Przy kościele wznosi się budynek plebanii  
z pierwszej połowy XIX w.
 Najbardziej charakterystycznymi zabytkami Ziemi Mu-
szyńskiej są dawne połemkowskie cerkwie greckokatolickie 
(obecnie kościoły rzymskokatolickie). Najstarsza w polskich 

prestavaný na začiatku 16. storočia a podľa všetkého bol vte-
dy najstaršou stavbou s čiastočne renesančnými prvkami na 
poľskom území. V 16. storočí hrad navštívil Jan Kochanowski. 
Najpravdepodobnejšie na začiatku 17. stor. hrad čiastočne 
zhorel. Obytné budovy už neboli obnovené, hrad začal plniť 
len strážnu funkciu. Od polovice 17. storočia budova začala 
chátrať. V blízkej budúcnosti sa plánuje renovácia a úprava zrú-
canín hradu , ktorá ukončí viacročný archeologický výskum. 
Z hradného vrchu sa rozprestiera krásna panoráma Muszyny a 
okolia. Pozostatkami komplexu dávneho podhradia sú: kúria 
muszynských starostov  (18. stor.) – aktuálne je tu sídlo kul-
túrneho strediska, štýlová kaviareň, budova strážnice  a zre-
konštruovaný hostinec z 19. stor. – dnes Regionálne múzeum 

 Muszynského panstva (nachádza sa tu zaujímavá zbierka 
historických, archeologických a etnografických predmetov  
a tiež kancelária Centra turistických informácií). Dnes je súčas-
ťou tohto komplexu aj dom hrnčiara , kde sa môžete zúčast-
niť na hrnčiarskych dielňach a neďaleko na archeologických 
tvorivých dielňach. Celý komplex okrem strážnice sa nachádza 
v areáli Parku kultúry a dávneho remesla.
 Centrálnym bodom námestia je radnica  postavená na 
zrúcaninách pivníc dávneho sídla mestskej rady zo 16. stor. 
V objekte boli zrekonštruované pivnice, ktoré sa využívali na 
uskladnenie vína a tovaru dovážaného z Uhorska. V budove je 
tiež vytvorené väzenie a naaranžovaná mučiareň. Na prízemí 
môžete ochutnať osviežujúcu minerálnu vodu a navštíviť tu-
ristické informácie. Ďalšími architektonickými ozdobami ná-
mestia sú dve historické kaplnky z prelomu 18. a 19. storočia, 
ktoré sú zasvätené sv. Jánovi Nepomuckému  a sv. Floriánovi 

. V susedstve kaplnky sv. Floriána sa nachádza lavica J. Hara-
symowicza s fragmentom básne spisovateľa, ktorý oslavoval 
Muszynu ako krajinu lahodnosti.
 Na ulici Kościelnej  odbočujúcej od námestia sa nachádza 
historická radová zástavba – sú to meštianske domy hlavne  
z 19. storočia. Najstaršie budovy kedysi zobrazoval Jan Matej-
ko. Tieto objekty sú zapísané do zoznamu Malopoľskej cesty 
drevenej architektúry. 
 Na konci ulice sa nachádza najcennejší sakrálny objekt Mus-
zyny – neskorobarokový obranný kostol sv. Jozefa ženícha Pan-
ny Márie . Po dlhej výstavbe, ktorú začali v roku 1676, bol 
kostol vysvätený v roku 1749. Najhodnotnejším prvkom mo-
biliára kostola je neskorogotická socha Panny Márie s Dieťa-
ťom približne z roku 1470 . Pri kostole stojí budova farnosti  
z 1. pol. 19 storočia.
 Najcharakteristickejšími pamiatkami muszynskej zeme sú 
dávne gréckokatolícke (dnes rímskokatolícke) chrámy, ktoré 
sú stopou po Lemkoch. Najstarší v poľských Karpatoch (1600 r.) 
a zároveň najcennejší z nich je v Powroźniku , bol zapísaný 

Karpatach (1600 r.) i zarazem najcenniejsza z nich znajduje się 
w Powroźniku , ujęta jest na Liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Inne cerkwie znajdują się w pozostałych so-
łectwach gminy: Szczawnik , Jastrzębik , Złockie , Milik , 
Andrzejówka , Żegiestów , Leluchów , Dubne , Wojkowa 

. Wszystkie cerkwie z wyjątkiem żegiestowskiej (murowanej) 
wpisane są na listę obiektów Małopolskiego Szlaku Architektury 
Drewnianej. Dodatkową atrakcją przyrodniczą związaną z nie-
którymi cerkwiami (Szczawnik, Jastrzębik, Leluchów, Dubne) 
jest występowanie kolonii nietoperza podkowca małego wpisa-
nego na polską czerwoną listę gatunków zagrożonych. 
 Największym bogactwem gminy są naturalne lecznicze wody 
mineralne zaliczane do szczaw. Bogate zasoby wód mineralnych 
stały się podstawą zorganizowania lecznictwa uzdrowiskowego. 
Na terenie gminy znajdują się uzdrowiska Muszyna-Złockie i Że-
giestów. Wody wykorzystywane są do kuracji pitnych, kąpieli i in-
halacji w ośrodkach sanatoryjnych, gdzie leczy się choroby układu 
oddechowego, układu trawienia, choroby nerek i dróg moczowych 
oraz schorzenia reumatologiczne i endokrynologiczne. Na tere-
nie gminy znajdują się ogólnodostępne pijalnie wód mineralnych 
(m.in. Antoni , Milusia , Cechini) oraz liczne naturalne źródła, 
w większości urządzone jako sezonowe pijalnie wód.
 Latem centrum życia turystycznego przenosi się do dzielnicy 
uzdrowiskowej Zapopradzie. Nie licząc muszyńskich ogrodów, 
tłumnie odwiedzanym miejscem jest nowoczesny kompleks 
rekreacji wodnej . Oprócz odkrytych basenów, zjeżdżalni, ja-
cuzzi, groty sztucznej fali można skorzystać z niewielkiego par-
ku linowego dla dzieci  i aquazorbingu. Tuż nieopodal można 
rozegrać mecz tenisa ziemnego na krytym lub odkrytym korcie 

. Pasjonaci rolek i deskorolek mają do dyspozycji skate park . 
Jedną z topowych letnich atrakcji są spływy pontonami  lub 
kajakami  na rzece Poprad. 
 Wody Popradu, Muszynki i Szczawnika są stosunkowo bogate 
w ryby. Miłośnicy wędkarstwa mogą tu złowić m. in. pstrąga, li-
pienia, głowacicę, klenia, jelca, brzanę, kiełbia, śliza i strzeblę.
 Obszar Muszyny to prawdziwy raj dla amatorów turystyki 
pieszej i rowerowej. Okoliczne góry poprzecinane są siecią szla-
ków turystycznych PTTK, a najpopularniejsze z nich wiodą na 
Jaworzynę, Pustą Wielką i w Góry Leluchowskie. Najpiękniejsze 
widoki zobaczyć można z Jaworzyny, Malnika i na szlaku z Pustej 
do schroniska Bacówka nad Wierchomlą . Trasy te uzupełniają 
szlaki gminne (ze Szczawnika na Palenicę Żegiestowską, do Ba-
cówki nad Wierchomlą, na Kotylniczy Wierch i Wielką Bukową). 
 Muszyna i okolice to prawdziwe rowerowe Eldorado dla mi-
łośników dwóch kółek. Do ich dyspozycji są interesujące trasy 
rowerowe. Na łatwych i dość krótkich, wzdłuż alejek w Ogrodach 
Sensorycznych odnajdą się mniej wprawieni rowerzyści. Bardziej 
doświadczonym natomiast przypadną do gustu wymagające 

trasy długodystansowe (np. EuroVelo 11)  i szlaki górskie. Dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, 
ciekawą atrakcją jest Park Rowerowy . 12-kilometrowa, specjalnie przygotowana trasa posiada 
ponad 100 wiraży i jest dedykowana dla rowerów FatBike oraz MTB. Wśród innych atrakcji przy-
spieszających bicie serca można wymienić park linowy, jazdę quadami i off-road. 
 Muszyna okryta śniegowym puchem potrafi urzec każdego. Zimowa sanna kuligiem  przez 
oszroniony las pozostawia miłe wspomnienia na całe życie. 
 Miłośnicy sportów zimowych w samym uzdrowisku, jak i w okolicznych miejscowościach mają 
możliwość uprawiania wielu sportów charakterystycznych dla tej pory roku. Mimo że w samej gminie 
nie ma ośrodka narciarskiego, w odległości do 50 km od Muszyny zlokalizowanych jest ich aż 15 (m.in. 
w Krynicy-Zdroju , Wierchomli , Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Tyliczu, Kamiannej i na pobliskiej 
Słowacji). Do większości z nich można dojechać samochodem z centrum miasta w czasie ok. 15-35 
min. Duży i różnorodny wybór ośrodków narciarskich sprawia, że każdy miłośnik jazdy na śniegu 
znajdzie coś dla siebie niezależnie od tego, czy szuka kameralnego ośrodka z orczykiem na uboczu, 
czy też jednej z topowych stacji narciarskich w kraju, których w okolicy nie brakuje. Amatorom snow-
boardu poleca się nowoczesne snowparki działające przy dużych stacjach narciarskich. Dogodne 
położenie i naturalne ukształtowanie terenu sprawia, że pobliskie lasy i trasy górskie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego zimową porą są świetną okazją do przeżycia przygody ze skituringiem . 
Dodając do tego fakt, że Muszyna posiada bazę noclegową o różnorodnym standardzie, odpowiednim 
na każdą kieszeń, daje nam to przepis na udany zimowy wypoczynek w górach. Dopełnieniem aktyw-
nie spędzonego dnia może być oferta Wellness&SPA proponowana przez kilka ośrodków na terenie 
gminy. Dla spragnionych wodnych atrakcji o każdej porze roku dostępne są baseny kryte.
 Ofertę sportowo-rekreacyjną miasta i gminy uzupełnia oferta kulturalna. W sezonie letnim 
w amfiteatrze na Zapopradziu  odbywają się liczne cykliczne imprezy kulturalne. Najpopularniej-
sze z nich to „Festiwal Wód Mineralnych”, „Galicyjskie Spotkania Jazzowe”, „Jarmarki muszyńskie”  
i musicale.
 Goszcząc w Muszynie, warto zajrzeć również na słowackie pogranicze, zaprzyjaźnionego z Mu-
szyną Čirča, Bardejowa ze starówką  z listy UNESCO i Starej Lubowli z interesującym zamkiem   
i skansenem.

 Čirč  położony jest w północnej Słowacji, między górami Spisza i Szaryszu, u północno-zachod-
niego podnóża Gór Czergowskich. Wieś rozciąga się nad potokiem Soliská, na wysokości 510 m n.p.m. 
Najwyższym punktem regionu jest położony w Górach Czergowskich Minčol (1157 m n.p.m.). Obszar 
w przeważającej wielkości jest pokryty lasami liściastymi  (głównie buk, jawor, grab, dąb, brzoza), 
z niewielką ilością lasów iglastych (dominuje świerk). W szczytowych partiach gór rozpościerają się 
łąki przypominające bieszczadzkie połoniny. W przeszłości były wykorzystywane do wypasu zwie-
rząt. Położone na wysokości do ok. 1000 m n.p.m. są obecnie największymi obszarami łąkowymi we 
wschodniej Słowacji. Spośród zwierząt leśnych spotkać tu można wiele gatunków zwierząt, w tym 
sarny, jelenie, dziki, kuny, lisy oraz liczne ptactwo (m.in. jastrzębie, dzikie kaczki, sójki).
 Pasmo Gór Czergowskich nie podlega ochronie jako całość, jednak jego mniejsze partie objęte są 
strukturami siedmiu rezerwatów przyrody (Čergovský Minčol, Čergovská javorina, Livovská jelši-
na, Pramenisko Tople, Fintické svahy, Hradová hora, Kapušianský hradný vrch). Sam wierzchołek 
Minčola  znajduje się na słowackiej liście pomników przyrody.  
 Przepływający przez część regionu Poprad na krótkim odcinku (Čirč – Ruska Vola) tworzy na-
turalną granicę polsko-słowacką. To jedyna rzeka na Słowacji, która wpada do Morza Bałtyckiego. 
Ciekawostką geograficzną jest też główny wododział europejski, przebiegający przez położoną 
nieopodal Čirča wieś Puste Pole, rozdzielający dorzecza Morza Bałtyckiego i Czarnego.  
 Pierwsze pisemne wzmianki na temat wsi pochodzą z 1248 r., kiedy jest wspominany jako kró-
lewski rewir łowiecki. Informacje późniejsze mówią o miejscowym kościele i proboszczu Henricu 

de Stirncz, od zniekształconego nazwiska, od którego prawdopodobnie wzięła się nazwa wsi. 
W połowie XV w. Čirč był niedużą osadą, zamieszkaną przez Rusinów, a zdecydowana ich więk-
szość zajmowała się hodowlą owiec. Od drugiej połowy XVI w. w Čirču przeważała ludność 
rusińska. Wiek XVI był trudnym okresem w historii, naznaczonym wojnami węgiersko-turec-
kimi. Prawdopodobnie w tym też czasie istniała tu drewniana cerkiew, a probostwo zajmował 
ceniony i lubiany szlachecki ród księży Janovičów.
 W XIX w. w rezultacie klęsk żywiołowych i epidemii cholery (1831 r.) sytuacja ekonomiczno-
gospodarcza w regionie pogarszała się, dlatego wielu mieszkańców wyjechało zarobkowo do USA 
i Kanady. Trudne dla Čirča były lata I wojny światowej. W 1918 r., gdy doszło do rozpadu Austro
-Węgier, ogłoszono niepodległość Czechosłowacji, a w 1939 r. utworzono pierwszą Republikę Sło-
wacką. W czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück zginęła żydowska 
społeczność Čirča. W latach 40. w okolicy działało kilka grup partyzanckich (Alexandra Nevskie-
go, Litvina i Gottwald). Wieś wyzwolono w 1945 r., a w 1964 r. Čirč odznaczono medalem za walkę 
przeciw faszyzmowi i pomoc partyzantom podczas słowackiego powstania narodowego.
 Po wojnie część mieszkańców wyjechała do Czech, część na Ukrainę, skąd niektórzy w latach 
60. powrócili do Čirča.
 Po 1989 r. nastąpił stopniowy rozwój wsi. Osiem lat później przywrócono ruch na polsko
-słowackim przejściu granicznym w Leluchowie, a w 2003 r.  powstał Most Wyszehradzki na 
Popradzie.  
 Główne zabytki miejscowości to obiekty sakralne. Część z nich związana jest z objawieniami, 
do których doszło na górze Uhliska. Znajduje się tu główna kaplica Zaśnięcia Przenajświęt-
szej Bogurodzicy  oraz kilka mniejszych kaplic: nad źródłem w miejscu objawień, kaplica św. 
Jana Chrzciciela w Vilšavcu (ok. 1770 r), kaplica Świętej Trójcy na trasie na Górę Mariańską (ok. 
1875 r.) oraz kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego (2001 r.) . Uroczystości odpustowe odby-
wają się pod koniec sierpnia. 
 Kościół w Čirču  powstał ok. 1330 r. i początkowo pełnił funkcje kościoła rzymskokato-
lickiego. Utrzymany jest w stylu barokowo-klasycystycznym, z wieżą ozdobioną barokowym 
hełmem ze ślepymi latarniami. W latach 90. XX w. dobudowano zakrystię. W 2010 r. wnętrze 
kościoła gruntownie odremontowano. Wewnątrz kościoła znajduje się m.in. cenna rzeźba Chry-
stusa na krzyżu (1858 r.) oraz zabytkowe księgi liturgiczne.
 W centrum wsi jest cmentarz żydowski. Ponieważ w przeszłości Čirč był siedzibą rabina, 
pochowani są tu także Żydzi z okolicznych wsi.
 We wsi zachowało się także kilka starych domów. Jeden z nich, 100-letni budynek , został 
odremontowany w ramach polsko-słowackiego projektu z funduszy unijnych pn. „Muszyna – 
Čirč ocalić od zapomnienia kulturę naszych przodków”.
 W Čirču działa Rusińskie Muzeum  ze zbiorami na temat historii wsi i okolicy. Wewnątrz 
można zobaczyć dokumenty cerkiewne, a także sprzęty używane w przeszłości w regionie.
 Čirč w przeważającym stopniu zamieszkany jest przez Słowaków, liczna jest także społecz-
ność Rusinów. We wsi dominuje wyznanie greckokatolickie. Działa zespół folklorystyczny 
Čirčanka, który pielęgnuje rusińskie zwyczaje i tradycje. Wspólnym przedsięwzięciem lokalnych 
twórców muzycznych jest impreza Čirčanskie lato .
 Otoczony wzniesieniami Gór Czergowskich i Beskidu Sądeckiego Čirč stanowi doskonały 
punkt wyjścia do pieszych wędrówek, m.in. na najwyższy wierzchołek Gór Czergowskich, Minčol 
(1157 m n.p.m.), który jest ważnym węzłem szlaków turystycznych (wśród nich europejska trasa 
E3). To rejon atrakcyjny również dla rowerzystów – przez najwyższe szczyty pasma prowadzi 
polsko-słowacki Rowerowy Szlak Przyrodniczo-Kulturowy z Lipan do Muszyny (dla bardziej za-
awansowanych rowerzystów).

do Zoznamu svetového dedičstva kultúry UNESCO. Iné cerkvi 
sa nachádzajú v ostatných dedinách obce: Szczawnik , Jas-
trzębik , Złockie , Milik , Andrzejówka , Żegiestów , 
Leluchów , Dubne , Wojkowa . Všetky z týchto chrámov, 
okrem murovaného v Żegiestowe, sú zapísané do zoznamu ob-
jektov Malopoľskej cesty drevenej architektúry. Dodatočnou 
prírodnou atrakciou v niektorých z týchto chrámov (Szczaw-
nik, Jastrzębik, Leluchów, Dubne) je výskyt kolónií netopiera 
podkovára malého zapísaného do poľskej červenej knihy ohro-
zených druhov.
 Najväčším bohatstvom obce sú prírodné liečebné minerálne 
vody, ktoré patria do kyseliek. Bohaté zdroje minerálnych vôd 
boli základom pre zriaďovanie kúpeľnej liečby. Na území obce 
sú v prevádzke kúpele Muszyna-Złockie a Żegiestów. Voda sa 
využíva na pitné kúry, kúpele a inhalácie v záhradách kúpeľ-
ných domov, kde sa liečia ochorenia dýchacej sústavy, tráviacej 
sústavy, choroby obličiek a močových ciest, reumatické a en-
dokrinologické problémy. Na území obce sú verejne dostupné 
kúpeľné pavilóny (napr. Antoni , Milusia , Cechini) a mnohé 
prírodné pramene prevažne upravené ako sezónne pavilóny.
 V lete sa centrum turistického života sťahuje do kúpeľnej čas-
ti Zapopradzie. Davy návštevníkov stretnete nielen v muszyn-
ských záhradách, ale tiež v modernom komplexe vodnej rekre-
ácie . Okrem vonkajších bazénov, toboganov, perličkových 
kúpeľov, jaskyne s umelou vlnou je tu aj menší detský lanový 
park  a aquazorbing. Hneď v susedstve si môžete zahrať tenis 
na krytom alebo vonkajšom kurte . Nadšenci kolieskových 
korčúľ a skateboardov majú k dispozícii skate park . Jednou  
z najväčších letných atrakcií je rafting na pontónoch  alebo 
splav na kajakoch  po rieke Poprad.
 Vody Popradu, ale tiež Muszynky a Szczawnika sú pomer-
ne bohaté na ryby. Milovníci rybárčenia tu môžu chytiť napr. 
pstruhy, lipene, hlavátky, jalce, mreny, hrúzy, slíže a čereble 
pestré.
 Územie Muszyny je skutočným rajom pre nadšencov pešej 
a cyklistickej turistiky. Okolité hory pretína sieť turistických 
chodníkov vyznačených poľským turistickým spolkom PTTK, 
najpopulárnejšie z nich vedú na vrchy Jaworzyna, Pusta Wielka 
a do Leluchowských hôr. Najkrajšie panorámy sa rozprestierajú 
z vrchov Jaworzyna, Malnik a z turistického chodníka z Pustej 
k turistickej chate Bacówka nad Wierchomlą . Tieto trasy sú 
doplnené obecnými chodníkmi (zo Szczawnika na Palenicu Że-
giestowskú, k chate Bacówka nad Wierchomlą, na vrchy Kotyl-
niczy Wierch a Wielka Bukowa).
 Muszyna a okolie je skutočným eldorádom pre milovníkov 
cyklistických zážitkov. K ich dispozícii sú zaujímavé cyklotra-
sy. Na ľahkých a dosť krátkych prechádzkových trasách pozdĺž 
chodníkov v Senzorických záhradách si niečo nájdu pre seba 

aj začiatočníci. Tým skúsenejším sa určite zapáčia náročné dlhé trasy (EuroVelo 11)  a horské 
chodníky. Pre tých, ktorí majú radi adrenalín, je zaujímavou atrakciou Cyklistický park . Špeci-
álne upravená trasa s dĺžkou 12 km má viac ako 100 ostrých zákrut a je určená predovšetkým pre 
bicykle typu FatBike a MTB. Medzi ďalšie atrakcie, ktoré Vám zrýchlia tlkot srdca, patrí lanový 
park, jazda na štvorkolkách a off-road.
 Muszyna pod snehovou perinou dokáže očarovať každého. Zimná sánkovačka  cez zmrznu-
tý les zanechá príjemné spomienky na celý život. 
 Milovníci zimných športov majú v samotných kúpeľoch a v okolitých dedinách možnosť ve-
novať sa mnohým športom typickým pre toto ročné obdobie. Napriek tomu, že samotná obec 
nemá lyžiarske stredisko, vo vzdialenosti do 50 km od Muszyny je lokalizovaných až 15 takých-
to zariadení (napr. Krynica-Zdrój , Wierchomla , Piwniczna-Zdrój, Rytro, Tylicz, Kamianna  
a v susednom Slovensku). Do väčšiny z nich sa z centra mesta autom dostanete približne za 15–35 
min. Široká a rôznorodá ponuka lyžiarskych stredísk poskytuje každému milovníkovi lyžovania 
niečo zaujímavé, nezávisle od toho, či hľadá menšie lyžiarske stredisko s kotvovým vlekom nie-
kde mimo hlavných ciest alebo si chce zalyžovať v jednom z najmodernejších lyžiarskych stre-
dísk v Poľsku, ktorých je v okolí niekoľko. Pre nadšencov snowboardingu odporúčame moderné 
snowparky, ktoré sa nachádzajú pri veľkých lyžiarskych staniciach. Výhodná poloha a prirodzene 
členitý terén blízkych lesov a horských trás Popradskej chránenej krajinnej oblasti poskytujú  
v zime skvelú príležitosť zažiť dobrodružstvo so skituringom . Keď k tomu pridáme skutoč-
nosť, že Muszyna má veľmi rôznorodú ubytovaciu základňu, s rôznym štandardom a rôznymi 
cenami – máme recept na vydarenú zimnú dovolenku na horách. Doplnením aktívne stráveného 
dňa môže byť ponuka Wellness&SPA, ktorú môžete využiť v niekoľkých strediskách v obci. Pre 
tých, ktorí vyhľadávajú vodné atrakcie, sú v každom ročnom období dostupné kryté bazény.
 Športovú a rekreačnú ponuku mesta a obce dopĺňa kultúrna ponuka. Počas letnej sezóny sa  
v amfiteátri  v mestskej časti Zapopradzie konajú mnohé cyklické kultúrne podujatia. Naj-
populárnejšie z nich sú „Festival minerálnych vôd“, „Haličské jazzové stretnutia“, „Muszynské 
jarmoky“ a muzikály.
 Počas pobytu v Muszyne nezabudnite navštíviť aj slovenské pohraničie – spriaznený s Muszy-
nou Čirč, Bardejov s jeho pamiatkami starej mestskej časti  zapísanými do zoznamu UNESCO  
a Starú Ľubovňu so zaujímavým hradom  a skanzenom.

 Čirč  je položený v severnom Slovensku medzi horami Spiša a Šariša, na severozápadnom 
úpätí Čergova. Obec sa tiahne pozdĺž potoka Soliská, v nadmorskej výške 510 m. Najvyšším bo-
dom regiónu je Minčol (1157 m n. m.) – najvyšší vrch pohoria Čergov. Celé územie vo väčšine 
porastajú listnaté lesy  (hlavne buk, javor, hrab, dub, breza) s malým množstvom ihličnatých 
lesov (dominuje smrek). Najvyššie oblasti zaberajú lúky pripomínajúce poloniny. V minulosti sa 
tu pásol dobytok. Lúky rozprestierajúce sa vo výške približne do 1000 m n. m. tvoria dnes najväčší 
areál lúk vo východnom Slovensku. Môžeme tu stretnúť mnohé druhy lesných zvierat ako srnce, 
jelene, diviaky, kuny, líšky a početné vtáctvo (napr. jastraby, kačice divé, sojky).
 Pásmo Čergov nie je chránené ako celok, ale menšie časti sú zahrnuté do štruktúr siedmich prí-
rodných rezervácií (Čergovský Minčol, Čergovská javorina, Livovská jelšina, Pramenisko Tople, 
Fintické svahy, Hradová hora, Kapušiansky hradný vrch). Samotný vrch Minčol  je chránený ako 
národná prírodná rezervácia.
 Poprad, ktorý preteká časťou okresu, na krátkom úseku (Čirč – Ruská Voľa nad Popradom) 
tvorí prirodzenú poľsko-slovenskú hranicu. Je to jediná rieka na Slovensku, ktorá patrí k úmoriu 
Baltského mora. Geografickou zaujímavosťou je aj európske rozvodie Baltského a Čierneho mora, 
ktoré prechádza dedinou Pusté Pole neďaleko Čirča.
 Prvé písomné zmienky o dedine pochádzajú z roku 1248, píše sa o nej ako o kráľovskom 

poľovníckom revíre. Neskoršie informácie spomínajú miestny kostol a farára Henricha de 
Stirncz – od jeho skomoleného priezviska pravdepodobne pochádza názov dediny. V polovici 
15. stor. Čirč bol menšou osadou obývanou Rusínmi, z ktorých sa prevažná väčšina venovala 
chovu oviec. Od druhej polovice 16. stor. v Čirči dominovalo rusínske obyvateľstvo. 16. storo-
čie bolo ťažkým obdobím v dejinách, v ktorom Uhorsko bojovalo proti Turkom. Pravdepodob-
ne v tom čase tu existovala drevená cerkev, farnosť spravoval vážený a obľúbený šľachtický 
rod kňazov Janovičovcov.
 V 19. storočí v dôsledku živelných pohrôm a epidémie cholery (rok 1831) sa ekonomická 
a hospodárska situácia v regióne zhoršovala, preto mnohí obyvatelia museli vycestovať za 
prácou do USA a Kanady. Pre Čirč boli roky 1. svetovej vojny ťažké. V roku 1918, keď došlo  
k rozpadu Rakúsko-Uhorska, vzniklo Československo a v roku 1939 – prvá Slovenská repub-
lika. Počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore v Ravensbrücku bolo vyhladené židov-
ské obyvateľstvo Čirča. V 40. rokoch v okolí Čirča operovalo niekoľko partizánskych skupín 
(Alexandra Nevského, Litvina a brigáda Gottwald). Dedina bola oslobodená v roku 1945,  
a v roku 1964 bol Čirč vyznamenaný medailou za boj proti fašizmu a pomoc partizánom počas 
Slovenského národného povstania.
 Po vojne sa časť obyvateľov vysťahovala do Čiech, časť na Ukrajinu, odkiaľ sa niektorí 
vrátili do Čirča v 60. rokoch. 
 Po roku 1989 nastal postupný rozvoj dediny. O osem rokov neskôr bol opäť otvorený poľ-
sko-slovenský hraničný priechod Čirč – Leluchów a v roku 2003 bol vybudovaný Višegrádsky 
most cez Poprad.
 Hlavnými pamiatkami v obci sú sakrálne objekty. Časť z nich je spojená so zjaveniami na 
hore Uhliská. Je tu hlavná kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky  a niekoľko menších 
kaplniek: pri prameni na mieste zjavení, kaplnka sv. Jána Krstiteľa v časti Vilšavec (približne  
z roku 1770), kaplnka Svätej Trojice na trase na Mariánsku horu (približne z roku 1875) a 
kaplnka Nanebovstúpenia Pána (rok 2001) . Odpustové slávnosti sa konajú koncom augusta.
 Kostol v Čirči  vznikol približne v roku 1330 a na začiatku plnil funkcie rímskokatolíc-
keho kostola. Je postavený v barokovo-klasicistickom štýle, jeho vežu zdobí baroková strecha 
so slepými svetlíkmi. V 90. rokoch 20. storočia bola dobudovaná sakristia. V roku 2010 bol 
interiér kostola dôsledne zrekonštruovaný. V interiéri kostola sa nachádza o. i. cenná socha 
Krista na kríži (rok 1858) a historické liturgické knihy.
 V centre obce sa nachádza židovský cintorín. Keďže Čirč bol v minulosti sídlom rabína, na 
cintoríne sú pochovaní aj Židia z okolitých dedín.
 V dedine sa zachovalo aj niekoľko starých domov. Jeden z nich, 100-ročný objekt , bol 
zrekonštruovaný v rámci poľsko-slovenského projektu z európskych prostriedkov s názvom 
„Muszyna – Čirč zachráňme pred zabudnutím kultúru našich predkov”.
 V Čirči pôsobí Rusínske múzeum  so zbierkami venovanými dejinám obce a okolia.  
Vo vnútri si môžeme pozrieť cerkevné dokumenty a vybavenie, ktoré sa v minulosti používalo 
v regióne.
 Čirč je v prevažnej väčšine obývaný Slovákmi, ale žije tu aj početná komunita Rusínov. 
V dedine dominujú gréckokatolíci. Pôsobí tu folklórny súbor Čirčanka, ktorý kultivuje 
rusínske zvyky a tradície. Spoločným predsavzatím miestnych hudobných tvorcov je po- 
dujatie Čirčské leto .
 Čirč je obklopený vrchmi Čergova a Sandeckých Beskýd a preto je dokonalým miestom,  
z ktorého možno začať pešie túry, napr. na najvyšší vrch Čergova – Minčol (1157 m n. m.), 
ktorý je dôležitou križovatkou turistických chodníkov (medzi nimi je európska trasa E3). Je to 
oblasť atraktívna aj pre cyklistov – najvyššími štítmi pásma vedie poľsko-slovenská Cyklis-
tická prírodno-kultúrna cesta z Lipian do Muszyny (pre pokročilejších cyklistov).


