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CO OFERUJE ZAMAGURZE?
DZIEWICZĄ PRZYRODĘ Z MALOWNICZYMI
ZAKĄTKAMI oferuje Pieniński Park Narodowy (1),
gdzie występuje wiele rzadkich gatunków roślin oraz
zwierząt, np. chryzantema Zawadzkiego, wydra rzeczna, głowatka zwykła.
Na łąkach pienińskich można znaleźć ponad 70 rodzajów roślin na 1 arze! Do najpiękniejszych zakątków należy Przełom Dunajca, który można podziwiać
spacerując, jeżdżąc rowerem lub podczas spływu tradycyjną tratwą. Niepowtarzalną atmosferę stwarza
Przełom Białki, położony pomiędzy dwiema wapiennymi skałkami, znajduje się tu m.in. Jaskinia Obłazowa z najstarszymi udokumentowanymi śladami
osadnictwa na Zamagurzu. Bumerang (2), który został tutaj znaleziony pochodzi sprzed 30 000 lat i jest
najstarszym bumerangiem na świecie! Z innych urzekających zakątków przyrodniczych należy wspomnieć
jezioro Jezierskie, jeziora Osturniańskie, Haligowskie
Skały, pasmo skał wapiennych rozciągające się od Rezerwatu Przyrody Przełom Białki Kramnica, aż po tzw.
Czerwone Skałki, Dolinę Niebieską, Przełom Leśnickiego Potoku i inne.
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zamagurskich. Odległą historię odsłania również siedziba „milczących mnichów“ Czerwony Klasztor (4),
w którym powstały wyjątkowe dzieła, które wyprzedzały swoją epokę. Dawne życie miejscowej ludności przypominają drewniane zagrody, znajdujące się
prawie w każdej wsi. Najlepiej zachowane zobaczymy
w Osturni, która jest przykładem Żywego Skansenu.
Z niektórych zagród zostały utworzone muzea etnograﬁczne, jak np. w Czarnej Górze, gdzie w zagrodzie
rolniczej znajduje się muzeum utalentowanej słowackiej rodziny Korkoszów, w Jurgowie zaś zagroda Sołtysów. Kolorową paletę zabytków uzupełniają kościoły, kaplice i dawne kasztele we Frydmanie,
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INTERESUJĄCĄ ORAZ TAJEMNICZĄ HISTORIĘ
posiada wspaniały Zamek Niedzicki (3). W przeszłości był on siedzibą panów zarządzających częścią wsi

Falsztynie oraz Spišských Hanušovcach, stumetrowe
dwukondygnacyjne piwnice winne we Frydmanie,
unikatowe sypańce (5) zachowane już tylko w jedynej miejscowości, w Kacwinie, kompleks byłych szałasów pasterskich w Jurgowie, jedyne słowackie ludowe muzeum głagolicy tzw. Ogród Siedmiu Świętych
w Malej Frankovej, galeria (6) malarza Ferdynanda
Katony w Spišskej Starej Vsi, prywatne Muzeum Etnograﬁczne Rodziny Grochowskich w Nowej Białej i Józefa Iwańczaka w Niedzicy oraz tablica pamiątkowa
na domu rodzinnym wybitnego aktora słowackiego
Michala Dočolomanski‘ego także w tej miejscowości.
SPORTOWE WRAŻENIA WŚRÓD MALOWANICZEJ PRZYRODY dostarcza bogata ofera możliości
aktywnego spędzania czasu latem i zimą. W miesiącach zimowych funkcjonuje tu kilka większych ośrodków narciarskich, m.in.: Ski Bachledova w Jezersku,
Hawrań w Jurgowie, Litwinka-Grapa (7), Koziniec7

Czarna Góra w Czarnej Górze oraz mniejszych ośrodków w Czerwonym Klasztorze, Spišských Hanušovcach, Spišskiej Starej Vsi, Niedzicy oraz Rzepiskach.
Piękno krajobrazu zaśnieżonego Zamagurza można
podziwiać np.: na nartach biegowych, z grzbietu konia lub pieszo podczas spacerów i wycieczek górskich,
po wyznaczonych szlakach turystycznych, dostępnych
o każdej porze roku. Gdy śnieg stopnieje, miłośnicy
turystyki rowerowej mają do dyspozycji kilkanaście
tras rowerowych (8) oraz Bikepark Sun Bachledova
w Jezersku. Dużym zainteresowaniem turystów cieszy
się spływ tratwami (9) oraz rafting po rzece Dunajec,
z przystani w Spišskiej Starej Vsi, Majere lub z Czerwonego Klasztoru, można również popływać łodzią
wycieczkową po Jeziorze Czorsztyńskim.
PRZYJEMNOŚĆ DLA CIAŁA I DUSZY można znaleźć w uzdrowisku Smerdžonka (10) oraz w wielu innych miejscach noclegowych, które oferują lokalną
kuchnię, często przy akompaniamencie miejscowych
kapel ludowych. Przez cały rok na Zamagurzu odbywa
się wiele imprez towarzysko-kulturalnych oraz sportowych: Zamagurskié Święto Folkloru (11) w Czerwonym Klasztorze, Ostatki – Fašiangy w Krempachach,
Śpiskie Zwyki oraz Śpisko Watra w Niedzicy, Pieninská
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ozvena w Spišskiej Starej Vsi, Lindada (12) w Jurgowie, Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce, Spotkanie
Górali w Leśnicy, Wielokulturowy Festiwal Zogrod
w Malej Frankovej, tradycyjne publiczne świniobicie Katarínske hody w Matiašovciach, Karnawałowa
Sobota w Wielkim Lipniku, Świniobicie na św. Mikołaja w Czerwonym Klasztorze, Wyścigi Furmanów
w Osturni, ewangelizacyjny Breakfestival połączony
z greckokatolicką mszą świętą, warsztatami pełnymi
zabaw oraz festiwalem muzycznym kapel, Międzynarodowy Pieniński Marsz Dobrego Humoru z przystani ﬂisackiej Majere przez Lechnicę i Czerwony Klasztor do Sromowiec Niżnych, Mały Maraton Pieniński
przełomem rzeki Dunajec w Czerwonym Klasztorze,
Pieniński Duatlon Górski z Leśnicy do Szczawnicy, Zamagurski Zjazd Motocykli w Spišskiej Starej Vsi, Dni
Miasta Spišská Stará Ves, Dni miejscowości Matiašovce oraz Spišské Hanušovce, Klasztorne Dni w Czerwonym Klasztorze, Konkurs na najlepszy gulasz w Jezersku, konkurs narciarski w strojach z epoki KapieľušCup w Spišských Hanušovcich, Zamagurskie Targi
Bożonarodzeniowe w Spišskiej Starej Vsi oraz wiele
innych imprez kulturalnych czy sportowych.
Najlepiej samemu zobaczyć, poczuć piękno i wyjątkowość tego regionu wszystkimi swoimi zmysłami.

12

