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Turistická mapa od Raciechowic do Čimhovej

Szlakiem sakralnego dziedzictwa
pogranicza polsko-słowackiego
Na ceste posvätného dedičstva
poľsko-slovenských hraníc

DZIEKANOWICE – SANKTUARIUM
MACIERZYŃSTWA N.M.P ORAZ KOŚCIÓŁ
ŚW. MIKOŁAJA I ŚW. MARII MAGDALENY
Historia parafii sięga XIII wieku. Z pierwszych historycznych dokumentów, jakim jest dokument fundacyjny
dla klasztoru OO. Cystersów w Mogile, wynika, że już w roku 1226 istniała w Dziekanowicach zorganizowana parafia. Potwierdza to także istniejący do dziś zabytkowy kościół pw. Św. Mikołaja i Św. Marii Magdaleny, będący jedną
z najstarszych budowli sakralnych Polski południowej. Kościół prawdopodobnie został zbudowany w latach 1150
– 1190, a ufundował go Kazimierz II Sprawiedliwy.
Kościół św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach – tzw. „stary” kościół w obecnym kształcie, powstawał przez wieki. Ze względu na styl romański, w jakim jest zbudowane prezbiterium, ocenia się, że mógł powstać w okresie pomiędzy XI a XII wiekiem. Najstarszej części kościoła nie sposób jest określić jednoznacznie ze
względu na brak danych oraz dokumentów, mógł to być jednak nawet X wiek.
Kult Cudownego Obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej – Obraz Matki
Bożej Dziekanowskiej pochodzi z XVII w. Ciężko
jest przytoczyć historię
tego wizerunku Najświętszej Matki. Obraz jest
dziełem nieznanego artysty z tzw. szkoły krakowskiej. Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem,
namalowany na płótnie,
trafił do kościoła w Dziekanowicach około połowy
stulecia w czasie rozbudowy kościoła. Od początku obraz szybko przyciągnął ludzką pobożność.

DZIEKANOWICE – SVÄTYŇA MATERSTVA N.M.P. A
KOSTOL SV. MIKULASA A SV. MÁRIE MAGDALÉNY

Projekt „Jeden duch po dwóch stronach granicy – ocalmy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Projekt „Jeden duch na oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry“ spolufinancovaný
Európskou úniou z európskych fondov Fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu
„Tatry“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020

História farnosti siaha až do XIII storočia. Z
prvých historických dokumentov, ktoré sú základným dokumentom
pre kláštor OO. Cistersov v Mogile vyplýva,
že už v roku 1226 existovala organizovaná farnosť v Dziekanowicach.
Potvrdzuje toto aj ešte
stále existujúci historicky kostol Sv. Mikuláša a
Sv. Márie Magdalény,
ktorý je jednou z najstarších posvätných budov v južnom Poľsku.
Kostol bol pravdepodobne postavený v rokoch 1150 – 1190 a založil ho Kazimierz II
Sprawiedliwy.
Kostol Sv. Mikuláša a Sv. Márie Magdalény v Dziekanowicach – tzv. „starý” kostol v vo svojej súčasnej podobe, bol vytvorený v priebehu storočí. Kvôli románskemu štýlu, v ktorom je postavený presbytár, sa odhaduje, že mohol vzniknúť v období medzi XI a XII storočím. Najstaršia časť kostola nemôže byť jasne definovaná kvôli nedostatku údajov a dokumentov, ale mohlo to byť dokonca aj desiate storočie.
Uctievanie zázračného obrazu Panny Márie Dziekanowskiej – obraz Panny Márie Dziekanowskiej pochádza z XVII storočia. Je ťažké si spomenúť na históriu obrazu Najsvätejšej Matky. Obraz je dielom neznámeho umelca z Krakovskej školy. Obrázok Matky Božej s dieťaťom, maľovaný na plátne, je v kostole v
Dziekanowicach od okolo polovice storočia počas rozšírenia kostola. Od začiatku obraz rýchlo priťahoval
ľudskú zbožnosť.

DOBCZYCE – KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ
WSPOMOŻENIA WIERNYCH, KOŚCIÓŁ P.W. JANA
CHRZCICIELA ORAZ SKANSEN NA WZGÓRZU
ZAMKOWYM
Kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych to świątynia
wybudowana 1949 roku. Kościół
znajduje się na dobczyckim rynku
i teraz jest to główny Dom Boży w
parafii. W kościele znajdują się m.
in. pieta pochodząca z przełomu
XV-XVI wieku, prawdopodobnie
wykonana przez uczniów szkoły
Wita Stwosza, polichromia na ścianach przedstawia sceny biblijne.
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
to zabytkowa świątynia, której początki sięgają 1828 roku. Konsekracja świątyni nastąpiła w 1854
roku. W ostatnim czasie świątynia
została odrestaurowana. W kościele tym znajduje się kilka ołtarzy,
godne uwagi są również klasycystyczna drewniana ambona oraz
obrazy przedstawiające świętych.
Na zewnętrznej stanie prezbiterium umieszczony został krucyfiks
datowany na XVII wiek, a nieopodal świątyni znajduje się dzwonnica.
Godnym polecenia i zobaczenia
jest także Skansen na Wzgórzu
Zamkowym. Skansen drewnianego
budownictwa ludowego tworzy kilka budynków. Został on wpisany w
Małopolski Szlak Architektury
Drewnianej. Zobaczyć w nim
można m.in.: kurnik, spichlerz
zbożowy, wozownie, karczmę, Dom
Kultu Pochówkowego.

DOBCZYCE – KOSTOL PANNY MÁRIE POMOCNICE
KRESŤANOV, KOSTOL SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA
A SKANZEN NA HRADNOM KOPCI

Kostol Panny Márie Pomocnice Kresťanov to chrám postavený v roku 1949. Kostol sa nachádza na hlavnom
námestí Dobczyc a teraz je to hlavný dom Boží vo farnosti. V kostole je napr. pieta so XV – XVI storočia, pravdepodobne je vyrobená cez žiakov školy Wita Stwosza, polychrómia na predstavuje biblické scény.
Kostol Svätého Jána Krstiteľa to
historický chrám, ktorý sa datuje na
rok 1828. Zasvätenie chrámu sa uskutočnilo v roku 1854. Chrám bol nedávno obnovený. V tomto kostole je
niekoľko oltárov, pozoruhodná je aj
klasicistická drevená kazateľnica a
obrazy zobrazujúce svätých. Na vonkajšej strane presbytára je kríž z obdobia XVII storočia a v okolí kostola nachádza sa zvonica.
Odporúčane je tiež pozrieť sa aj na
Skanzen na hradnom kopci. Skanzen
ľudovej architektúry vznikol z niekoľkých budov. Bol zapísaný do Malopoľskej drevenej architektonickej
cesty. Môžete vidieť v ňom, okrem iného, priestory pre sliepky, sýpku, krčmu. pohrebný dom.

KRZCZONÓW – PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
BISKUPA I MĘCZENNIKA

Parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika powstała w 1936 roku decyzją arcybiskupa Stefana Sapiehy,
za sprawą starań mieszkańców Krzczonowa pod przewodnictwem rektora Wyższego Seminarium Duchownego w
Krakowie ks. prałata Szymona Hanuszka. Ten niezwykle urokliwy kościół o ciekawej konstrukcji i bryle położony
w malowniczej okolicy przykuwa uwagę turystów.

KRZCZONÓW – FARNOSŤ SV STANISLAVA
BISKUPA A MUČENÍKA
Farnosť Sv. Stanislava Biskupa a Mučeníka bola založená v
roku 1936 rozhodnutím arcibiskupa Štefana Sapiehy z dôvodu úsilia obyvateľov
mesta Krzczonów
pod vedením rektora
Vysokého teologického seminára v Krakove, Fr. preláta Šimona Hanuszka. Tento nezvyčajne krásny
kostol so zaujímavým
dizajnom a masívnou
polohou v malebnom
prostredí priťahuje
pozornosť turistov.

ŁĘTOWNIA – KOŚCIÓŁ P.W. ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Kościół parafialny św. Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni wzniesiono w latach 1760–65, z fundacji ówczesnej właścicielki Łętowni i Łopusznej – Barbary z Janickich Lisickiej, jako trzecią świątynię w tym miejscu. Barokowy kościół wykonano w konstrukcji zrębowej, ściany oszalowano pionowo z listwowaniem. Polichromia głównie
o motywach kwiatowych pochodzi z końca XVIII w. Cenne wyposażenie świątyni stanowią m.in.: ołtarze rokokowe
z 2. poł. XVIII w., rokokowa ambona z ok. 1779 r., stacje Drogi Krzyżowej malowane na płótnie, w rokokowych
ramkach oraz organy w obudowie z trzeciego ćwierćwiecza XVII w.
Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

ŁĘTOWNIA – KOSTOL SVÄTÝCH APOŠTOLOV
ŠIMONA A JÚDU
Kostol Svätých Apoštolov Šimona a Júdu v Łętowni bol postavený v rokoch 1760-65, so založením vtedajšej majiteľky Łętowni a Łopusznej – Barbory s Janicikich Lisieckiej, ako tretieho chrámu na tomto mieste. Je to barokový kostol. Polychróm prevažuje kvetinovými motívmi z konca osemnásteho storočia. Cenné v chráme sú rokokové oltáre z druhej polovice XVIII storočia, rokoková kazateľnica z obdobia okolo roku 1779, stanice krížovej cesty
na plátne.
Kostol sa nachádza na trase Drevenej architektúry.

KRZECZÓW – KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WOJCIECHA
BISKUPA I MĘCZENNIKA

SIDZINA – SKANSEN W SIDZINIE
– MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

Kościół parafialny św. Wojciecha w Krzeczowie znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Posiada cechy późnogotyckie i pochodzi z przełomu XVII i XVIII w. W 1760 r. przeniesiono go na obecne miejsce z Łętowni, dostawiając wówczas wieżę. Kościół zbudowany jest w konstrukcji zrębowej, posiada ściany oszalowane pionowo
z listwowaniem oraz dachy pokryte gontem. Wnętrze świątyni zdobi polichromia figuralno-ornamentalna z XVIII
w. Na ołtarzu głównym z XVII w. znajduje się późnogotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej Krzeczowską,
pochodzący z XVI w. W świątyni warto obejrzeć barokową ambonę, chrzcielnicę z XVIII w. oraz dwa skrzydła tryptyku późnogotyckiego z XVI w.

Muzeum Regionalne w Sidzinie otwarto w 1963 r. z okazji jubileuszu 400-lecia powstania Sidziny. Twórcą skansenu jest Adam Leśniak. W muzeum można obejrzeć ekspozycję dotyczącą tradycyjnego budownictwa regionu orawskiego, m.in. chałupę W. Banasika z 1806 r. z wyposażeniem, spichlerz zwany „Górką” z 1897 r., w którym mieści
się Izba Pamięci Narodowej, poświęcona pamięci żołnierzy września 1939 r. oraz partyzantom z okresu II wojny
światowej oraz kuźnię przeniesioną ze Spytkowic. Jedną z najważniejszych i niezwykle ciekawych budowli w skansenie jest drewniana Dzwonnica Loretańska z 1937 roku.

KOSTOL SV. VOJTECHA, BISKUPA A MUČENÍKA

SIDZINA – SKANZEN
V SIDZINIE
– MÚZEUM ĽUDOVEJ
KULTÚRY

Farský kostol sv. Vojtecha v Krzeczowie sa nachádza na trase Drevenej architektúry. Má neskorogotické prvky
a pochádza z prelomu XVII a XVIII storočia. V roku 1760 bol premiestnený na súčasné miesto z Łętowni, kde mal
postavenú vežu. Interiér chrámu je zdobený figurálno-okrasným polychrómom z XVIII storočia. Na hlavnom oltári zo XVII storočia je neskorogotická maľba Krzeczowskiej Matky Božej s dieťaťom zo XVI storočia. V chráme je možné vidieť barokovú kazateľnicu, krsteľnicu z XVIII storočia a dve krídla neskorogotický triptych zo XVI storočia.

Regionálne múzeum v Sidzinie bolo otvorené v roku 1963 pri
príležitosti 400. výročia založenia Sidziny. Tvorcom skanzenu je
Adam Leśniak. V múzeu sa nachádza výstava o tradičnej stavbe Oravy vrátane chata W. Banasika z roku 1806 so zariadením, sýpka zvaná „Górka“ z roku 1897, v ktorej sa nachádza Národná pamätná
komora venovaná pamiatke vojakov septembra 1939 a partizánov
z druhej svetovej vojny a kováčske dielne boli prenesené zo Spytkowic. Jednou z najdôležitejších a najzaujímavejších budov v skanzene je drevená zvonica Loretańska z roku 1937.

SPYTKOWICE – KOŚCIÓŁ P.W. NIEPOKOLANEGO
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Spytkowicach został wzniesiony w 1758 r. Jest to budowla w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo z listwowaniem. Nad nawą mieści się wieżyczka sygnaturkowa o charakterze barokowym, zakończona hełmem o spłaszczonej bani, z latarnią i cebulką. Kościół
nie ma wieży. Wystrój kościoła pochodzi z 2. poł. XVIII w. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Ukrzyżowanie z
1619 r. (zakrystia), posąg Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w. oraz rokokowa ambona. W pobliżu kościoła
znajduje się drewniana, izbicowa dzwonnica konstrukcji słupowej.

SPYTKOWICE – KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO
POČATIA PANNY MÁRIE

RABKA ZDRÓJ – KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARII
MAGDALENY – MUZEUM W RABCE ZDROJU

Obecnie świątynia nie jest użytkowana w celach religijnych – od 1936 r. mieści się w niej Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana, z bogatą kolekcją rzeźb ludowych. Kościół został wpisany w Szlak Architektury Drewnianej. Dawny parafialny kościół św. Marii Magdaleny powstał w 1606 r. na miejscu pierwszego rabczańskiego
kościoła z 1565 r., który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru lub
powodzi. Sklepienia i ściany pokrywa rokokowo-klasycystyczna polichromia figuralno-ornamentalna z 1802 r. Zachowały się także fragmenty starszej, wczesnobarokowej polichromii
z 1628 r. Ołtarz główny, w tradycji barokowej z ok. połowy XIX
w. ozdobiony został obrazami Św. Trójcy, św. Franciszka i św.
Dominika.

w Spytkowicach bol postavený v roku 1758. Kostol nemá vežu. Dekór kostola pochádza z druhej polovice XVIII
storočia. Si zaslúžia osobitnú pozornosť: obraz Ukrižovanie z roku 1619 (sakristia), socha vzkrieseného Krista z XVIII
storočia a rokoková kazateľnica. V blízkosti kostola sa nachádza drevená komorná zvonica tyčovej konštrukcie.

RABKA ZDRÓJ – KOSTOL
SV. MÁRIE MAGDALÉNY –
MÚZEUM V RABCE ZDROJU

V súčasnosti sa chrám nepoužíva na náboženské účely – od
roku 1936 sídli v ňom Regionálne múzeum Władysława Orkana s bohatou zbierkou ľudových sôch. Kostol bol zapísaný do Trasy drevenej architektúry. Bývalý farský kostol sv. Márie Magdalény
bol založený v roku 1606 na mieste prvého rabczańskiego kostola z roku 1565, ktorý bol zničený požiarom alebo záplavy. Strop
a steny sú pokryté rokokovo-klasicistickým figurálno ornamentným polychrómom z roku 1802. Sú zachované aj fragmenty
skorého, barokového polychrómu z roku 1628. Hlavný oltár v
barokovej tradícii z polovice XIX storočia bol zdobený obrazmi Najsvätejšej Trojice, sv. Františka a sv. Dominika.

NOWY TARG – KOŚCIÓŁ CMENTARNY ŚW. ANNY

SUCHA HORA – KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
P.W. CHRYSTUSA KRÓLA

Kościół cmentarny św. Anny w Nowym Targu powstał, jak podaje tradycja, w 1219 r. i jest fundacją zbójców,
którzy zrabowany na Węgrzech obraz św. Anny umieścić mieli w ołtarzu kościoła. Podawana data nie wydaje się
prawdziwa, gdyż tutejsza parafia wspominana jest dopiero w XIV w. Budowlę wzniesiono w konstrukcji zrębowej.
Ściany wewnątrz świątyni pokrywa polichromia, wykonana przez miejscowego malarza Hipolita Lipińskiego w 1880
r. Na ścianach odmalowano sceny figuralne, a na sklepieniu umieszczono kasetony z rozetami. Do wyposażenia
kościoła należy m.in. ołtarz główny z 1. poł. XVIII w. z obrazem Wielkiej Rodziny (1516 r.).

Kościół znajduję się tuż za granicami Polski, na Słowacji w miejscowości Sucha Hora (Sucha Góra). Niezwykły,
malowniczy kościółek p.w. Chrystusa Króla znajduję się w centrum wsi. Kościół o bryle prostokąta, z wieżą, w której znajduje się dzwonnica oraz zegarem, jest niezwykłą budowlą wyróżniającą się na tle pozostałych zabudowań.

SUCHÁ HORA – RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
KRISTA KRÁĽA

NOWY TARG – CINTORÍNSKY KOSTOL SV. ANNY
Cintorínsky Kostol Sv. Anny v Nowym Targu bol založený podľa tradície v roku 1219 a je základom lupičov, ktorí v Maďarsku ukradli obraz sv. Anny a umiestnili ho v kostolnom oltári. Uvedený dátum sa nezdá byť pravdivý, pretože miestna farnosť sa spomína v XIV storočí. Steny vo vnútri chrámu sú potiahnuté polychrómom, ktorú vytvoril
miestny maliar Hipolit Lipiński v roku 1880. Na stenách boli namaľované postavy a na klenbu boli umiestnené kazety s rozetami. Kostolné vybavenie zahŕňa hlavný oltár z 1. polovice XVIII storočia s obrazom Veľkej rodiny (1516).

LUDŹMIERZ – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ PODHALA

Kościół i parafia Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu są najstarszymi na Podhalu. Świątynię ku czci Matki Boskiej wzniesiono w 1234 roku. Początkowo parafia posiadała drewniany, modrzewiowy kościół kryty gontem. Jednak w latach 1869 – 77 na miejscu rozebranego kościoła drewnianego powstał nowy, murowany neogotycki kościół.
Szczególnie czczona jest tu Figura Matki Boskiej Ludźmierskiej – Królowej Podhala wykonanej ok. 1400 roku.
To tutaj skupia się od prawie 600 lat życie religijne Podhala.

LUDŹMIERZ – SVÄTYŇA MATKE BOŽEJ
KRÁĽOVNEJ PODHALIA
Kostol a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Ludźmierzu sú najstaršie na
Podhaliu. Chrámy na česť Matky Božej
boli postavené v roku 1234. Spočiatku
mala farnosť drevený, smrekový kostol
kryty šindľlou. Avšak v rokoch 1869 –
77 na mieste odstráneného dreveného
kostola bol postavený nový, murovaný
neogotický kostol.
Socha Panny Márie z Ludźmierza –
kráľovnej z Podhala z roku 1400 je tu
osobitne uctievaná. To tu sa náboženský
život Podhala zameral už takmer 600 rokov.

Kostol sa nachádza pri hranici z Poľskom, na Slovensku v meste Suchá Hore (Sucha Góra). Neobyčajný malebný
kostol Krista kráľa je sa nachádza centre dediny. Kostol s obdĺžnikovým blokom s vežou, v ktorej je zvonica a hodiny, je mimoriadnou stavbou medzi ostatnými budovami.

CHOCHOŁÓW – KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA ORAZ
MUZEUM POWSTANIA CHOCHOŁOWSKIEGO

TRSTENA – KOŚCIÓŁ I KLASZTOR
FRANCISZKANÓW

Parafia w Chochołowie powstała w 1817 roku. Obecnie kościół parafialny wyróżnia się na tle zabytkowych drewnianych domów. Kamienny kościół z niezwykłą strzelistą wieżą, usytuowany przy drodze głównej wzbudza podziw
i zaciekawienie turystów i mieszkańców.
Chałupa Bafiów — Muzeum Powstania Chochołowskiego, filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, została
wzniesiona w 1798 r., a przebudowana w 1889 r. Zagroda była własnością Jana Bafii. Ściany konstrukcji zrębowej
zbudowane są z szerokich płazów, półszczytowy dach ozdobiony jest „słoneckiem” oraz „pazdurem”. W chałupie
urządzono ekspozycję muzealną poświęconą powstaniu chochołowskiemu, które wybuchło 22 lutego 1846 r. — ukazaną na tle typowych wnętrz chat góralskich z poł. XIX w. W izbie czarnej zgromadzono sprzęty codziennego użytku, natomiast w izbie białej – przedmioty odświętne.

W tym przygranicznym mieście znajduje się kościół katolicki, trójnawowy, pierwotnie gotycki, przebudowany w duchu renesansowym w 1641 roku, a następnie w latach 1743–1747, restaurowany w 1945 roku, otoczony
murem z kaplicą św. Krzyża, wejście z renesansowym portalem. Przy rynku znajduje się również Kościół p.w. Juraja i klasztor franciszkanów z lat 1706 i 1776 r. utrzymany w stylu barokowym. Oba budynki zostały ukończone
w XVIII wieku. Później wielokrotnie przebudowywany. Klasztor wraz z załączonym budynkiem ma kształt litery
„L“ i oryginalne łukowe pomieszczenia; po 1989 roku ponownie stał się własnością franciszkanów. Przed kościołem
św. Juraja stoi kolumna św. Jana Nepomuckiego.

CHOCHOŁÓW – KOSTOL SV. JACKA A MÚZEUM
CHOCHOŁOWSKIEGO POVSTANIA

TRSTENÁ – KOSTOL SV. JURAJA A
FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR

Farnosť v Chochołowie bola založená v roku 1817. V súčasnosti farský kostol stojí na pozadí historických drevených domov. Kamenný kostol s úžasnou vežou, sa nachádza vedľa hlavnej cesty, vzbudzuje obdiv a zvedavosť turistov a obyvateľov. „ — Chochołowskie Múzeum pobočka Tatranského múzea v Zakopanom, bolo postavene v roku
1798 a prestavane v roku 1889. Záhrada bola vo vlastníctve Jana Bafii. Strecha je zdobená „słoneckiem“ a „pazdurem“. V chate sa nachádza múzejná výstava ktora ukazuje chocholowské povstanie, ktore vypuklo 22. februára 1846
– ukázaná na pozadí typických interiérov horských chalúp z polovici XIX storočia. V čiernej izbe sú zhromaždene každodenné predmety a v bielej izbe – slávnostné predmety.

V tom prihraničnom meste nachádza sa katolícky kostol s trojloďovou stavbou. V roku 1641 bol obnovený v
renesančnom slohu, baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1743 – 1747, reštaurovaný v roku 1945, obklopený múrom s kaplnkou sv. Kríža, vstup s renesančným portálom. Pri hlavnom námestí sa tiež nachádza Kostol sv. Juraja a Františkánsky Kláštor z rokov 1706 a 1776, zachované v barokovom štýlu. Obe stavby boli dokončené
v XVIII stor., neskôr niekoľkokrát prestavané. Kláštor spolu s pripojenou budovou má pôdorys tvaru „L“ a pôvodné
klenuté priestory; po roku 1989 sa opäť stal vlastníctvom františkánskej rehole. Pred kostolom sv. Juraja sa nachádza stĺp sv. Jána Nepomuckého.

Jeden duch po dwóch
stronach granicy
– ocalmy wspólne dziedzictwo kultury
chrześcĳańskiej
Jeden duch na oboch
stranách hranice
– spoločne zachráňme dedičstvo
kresťanskej kultúry
Partner wiodący/Vedúci partner:
Gmina Raciechowice
Raciechowice 277, 32-415 Raciechowice
www.raciechowice.pl
Partner mikroprojektu 1:
Obec Hladovka
Hladovka 45, Hladovka 027 13
www.hladovka.orava.sk
Partner mikroprojektu 2:
Obec Čimhová
Čimhová 20, Čimhová 027 12
www.obeccimhova.sk
Partner mikroprojektu 3:
Obec Vitanová
Vitanová 82, Vitanová 027 12
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Cel główny mikroprojektu: Ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej
na obszarze gmin Raciechowice, Hladovka, Vitanova, Cimhova oraz ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie.
Cele szczegółowe:
1. Zmiana postrzegania przez mieszkańców czterech gmin dziedzictwa kultury chrześcijańskiej obszaru pogranicza polskosłowackiego jako cennego elementu lokalnej tożsamości, który należy pielęgnować i zachować dla przyszłych pokoleń.
2. Zwiększenie znaczenia dziedzictwa kultury chrześcijańskiej
w turystyce, w tym w turystyce religijnej – w jej przejawach
materialnych i niematerialnych.
Hlavný cieľ mikroprojektu: Ochrana materiálnych a nemateriálnych prvkov kresťanskej kultúry na území obcí Raciechowice, Hladovka, Vitanová, Čimhová a ich propagácia medzi turistami, ktorí navštevujú poľsko-slovenské pohraničie.
Špecifické ciele mikroprojektu:
1. Zmena vnímania, zo strany obyvateľov štyroch obcí, dedičstva
kresťanskej kultúry územia poľsko-slovenského pohraničia
ako vzácneho prvku miestnej identity, o ktorý sa treba starať a zachovať ho pre budúce generácie.
2. Zvýšenie významu dedičstva kresťanskej kultúry v turistike,
a to aj v náboženskej turistike – v jej materiálnych a nemateriálnych podobách.
Projekt zakłada wykonanie prac zmierzających do popularyzowania wybranych elementów kultury niematerialnej,
biorących swoje źródło w religijności mieszkańców (organizacja
posiadów: Z kolędą od kapliczki do kapliczki, Majowe śpiewanie przy figurze Matki Boskiej, Letnie podziękowanie Bogu

za zbiory, Jesienne zaduszki u stóp Pana Jezusa), a także ich
zachowania (poprzez przygotowanie wydawnictw drukowanych
i elektronicznych) dla potomnych oraz turystów, dla których
przygotowane w ramach projektu publikacje będą stanowić pomoc w poznawaniu obszaru pogranicza.
Projekt przyczynia się do zachowania przed zniszczeniem kapliczek i krzyży świadczących o religijności mieszkańców
obszaru – w przeszłości i współcześnie, będących dla nich
ważnym elementem ich życia i na stałe wpisujących się w krajobraz dziedzictwa kulturowego czterech gmin i szerzej –
całego pogranicza. Dla turystów obiekty te będą stanowić „przystanek” podczas poznawania pogranicza, tym bardziej, że wydana w ramach projektu mapka (także w wersji elektronicznej)
z wartymi zobaczenia obiektami sakralnymi na trasie z Raciechowic po Cimhovą, będzie stanowić cenny przewodnik po obszarze i zawierać opis zrekonstruowanych w ramach zadania kaplic i krzyży.
Tym samym, z jednej strony chcemy zadbać o te wyznaczniki dziedzictwa kultury obszaru, które stanowią o tożsamości jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej, z drugiej – wykorzystać je w promowaniu obszaru wśród turystów. Turystyka religijna stanowi ważną
gałąź gospodarki, dla nas – mieszkańców wiosek na pograniczu polsko-słowackim stanowi powód do dumy, podkreślenia
naszych wspólnych korzeni.

Kamienna kapliczka przydrożna
w miejscowości Kawec

Murowana kapliczka w typie „latarni umarłych”
w miejscowości Bojańczyce

Kapliczka pochodzi najprawdopodobniej z 1801 roku, o czym może świadczyć inskrypcja na postumencie. Kilka lat temu
uległa zawaleniu, po zabezpieczeniu poszczególnych elementów przechowywana była w magazynie Urzędu Gminy Raciechowice.
Kapliczka została wykonana z piaskowca, w formie słupowej. Składa się z trzyczęściowego postumentu, który wieńczy drewniany krzyż. Na pierwszej kondygnacji widnieje ramka z inskrypcją mówiącą o dacie powstania zabytku. Na kolejnej, od frontu i po bokach, umieszczone są nisze z postaciami trzech świętych, w tym św. Floriana. Na trzecim poziomie znajduje się pusta głęboka wnęka, najprawdopodobniej znajdowała się w niej figura Madonny. Na bocznych ścianach umieszczone są płaskorzeźby św. Huberta i Andrzeja Apostoła. Święci przedstawieni są dość schematycznie, posiadają jednak atrybuty pozwalające na
ich nazwanie. Na szczycie figury znajduje się drewniany krzyż zakończony motywem trójliścia. Krzyż składa się z dwóch desek
połączonych ozdobnym kutym gwoździem.
W związku z tym, że kapliczka uległa zawaleniu, wymagała natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. W bardzo złym
stanie znajdował się sam kamień wystawiony na działanie wielu czynników niszczących. Płaskorzeźby, częściowo polichromowane, były mało czytelne, a drewniany krzyż mocno zniszczony. Po zakończeniu prac obiekt został przeniesiony z pierwotnego miejsca przy polnej drodze pomiędzy sadami do centrum wsi.

Kapliczka stanowi typowy przykład „latarni umarłej” – tego rodzaju obiekty stawiane były na skrzyżowaniu ważnych traktów drogowych, w tym przypadku miała ona wskazywać drogę do dworu. Wybudowana została w 1850 roku przez dawnych właścicieli dworu w Bojańczycach.
Kapliczka składa się z trzech zwężających się ku górze kondygnacji. Pierwsza ma prostą budowę, nie posiada żadnych ozdób.
W drugiej znajduje się płytka wnęka z przedstawieniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Górna kondygnacja posiada formę domku wspartego na dwóch filarach z trzema oknami od strony drogi i po bokach. Umiejscowiony jest tu żeliwny krzyż z
postacią ukrzyżowanego Chrystusa, oryginalny, znaleziony na sąsiadującym z kapliczką polu.
Stan zachowania kapliczki był niezadowalający. Zdegradowane tynki, ubytki, pęknięcia, złuszczająca się farba wymagały pilnej interwencji. Wprowadzone zmiany, takie jak dodanie blaszanego daszku czy szybki w latarni, zaburzały proporcje obiektu.

Tehlová kaplnka typu „maják mŕtvych“
v obci Bojańczyce
Kaplnka je typickým príkladom „majáka mŕtvych“ – tieto typy objektov boli stavané na križovatkách dôležitých cestných
komunikácií, v tomto prípade kaplnka mala ukazovať cestu k majeru. Bola postavená v roku 1850 bývalými majiteľmi majera v
Bojanczyciach.
Kaplnka pozostáva z troch poschodí, ktoré sa zužujú smerom k vrcholu. Prvá má jednoduchú štruktúru, nemá žiadne dekorácie. Na druhej je podoba Panny Márie z Czestochowej. Horné poschodie má podobu domu, ktorý je podopretý dvoma stĺpmi s troma oknami na strane cesty a po bokoch. Nachádza sa tu liatinový kríž s figúrkou ukrižovaného Krista, originál, ktorý
bol nájdený na poli priliehajúcom ku kaplnke.
Stav kaplnky bol neuspokojivý. Degradované omietky, straty, trhliny, olúpená farba vyžadujú okamžitý zásah. Zavedené zmeny, ako napríklad pridanie plechovej strechy alebo skla v majáku, narušili proporcie objektu.

Kamenná kaplnka v obci Kawec
Kaplnka pravdepodobne pochádza z roku 1801, o čom môže svedčiť nápis na podstavci. Pred niekoľkými rokmi sa zrútila,
po zabezpečení jednotlivých prvkov bola uložená v sklade Obecného úradu v Raciechowiciach.
Kaplnka bola zhotovená z pieskovca vo forme stĺpca. Skladá sa z trojdielneho podstavca, ktorý je korunovaný dreveným krížom. Na prvom poschodí je rám s nápisom o dátume vzniku pamiatky. Na druhej, z prednej strany a z boku, sú umiestnené výklenky s postavami troch svätých, vrátane svätého Floriána. Na tretej úrovni je prázdna hlboká dutina, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v nej nachádzala socha Madony. Na bočných stenách sú umiestnené reliéfy sv. Huberta a Andreja Apoštola. Svätí sú prezentovaní dosť schematicky, ale majú atribúty, ktoré umožňujú ich pomenovanie. V hornej časti sochy je drevený kríž
s trojlistovým motívom. Kríž sa skladá z dvoch dosiek spojených s dekoratívnym kovaným klincom.
Vzhľadom k tomu, že sa kaplnka zrútila, vyžadovala okamžitú konzervátorskú intervenciu. Vo veľmi zlom stave bol samotný kameň vystavený mnohým deštruktívnym faktorom. Reliéfy, čiastočne polychrómované, boli ťažko čitateľné a drevený kríž
bol silne poškodený. Po dokončení prác bol objekt prenesený z pôvodného miesta pri prašnej ceste medzi sadmi do centra obce.

Murowana kapliczka domkowa z dwiema ﬁgurami
św. Jana Nepomucena w miejscowości
Poznachowice Górne

Projekt predpokladá realizáciu prác smerujúcich k spopularizovaniu vybraných prvkov nemateriálnej kultúry, ktoré
čerpajú z náboženstva obyvateľov (organizovanie posedení: S
koledou od kaplnky po kaplnku, Májové spievanie pri soche
Panny Márie, Letné poďakovanie Bohu za úrodu, Jesenné dušičky pri Noech Ježiša Krista) a tiež ich zachovanie (prostredníctvom prípravy vydania materiálov v tlačenej a elektronickej podobe) pre budúce generácie a turistov, pre ktorých
budú publikácie, pripravené v rámci projektu, nápomocné pri
spoznávaní oblasti pohraničia.
Projekt sa pričiňuje k ochrane pred zničením kaplniek a krížov, ktoré svedčia o náboženstve obyvateľov oblasti – v minulosti a súčasne, ktoré sú pre nich dôležitou súčasťou ich života a ktoré sa na stálo vryli do scenérie krajiny kultúrneho dedičstva štyroch obcí aj širšieho okolia – celého pohraničia. Pre
turistov budú objekty predstavovať „zastávku“ počas spoznávania pohraničia, tým viac, že mapka vydaná v rámci projektu (aj v elektronickej podobe) so sakralnymi pamätihodnosťami na trase z Raciechowic po Čimhovú, bude cenným sprievodcom po oblasti a bude obsahovať popis kaplniek a krížov zrekonštruovaných v rámci úlohy.
Rovnako sa, na jednej strane, chceme postarať o tieto dôležité objekty kultúrneho dedičstva územia, ktoré prestavujú
identitu jeho obyvateľov, s osobitným dôrazom na kresťanskú
kultúru, a na druhej – využiť ju pri propagácii oblasti medzi turistami. Náboženská turistika je dôležitým odvetvím ekonomiky,
pre nás – obyvateľov obcí v poľsko-slovenskom pohraničí sú dôvodom byť pyšní, zdôrazniť naše spoločné korene.

Kapliczka pochodzi najprawdopodobniej z końca XIX wieku. Posiada formę wolnostojącego, murowanego domku nakrytego dwuspadowym daszkiem. Wejście do kapliczki zamykane jest drewnianą bramką. W środku znajdują się dwie rzeźby św.
Jana Nepomucena.
Pierwsza z nich wykonana jest z drewna. Figura posiada esowato wygiętą linię tułowia, szczupłą budowę ciała o prawidłowych
proporcjach. W jednej ręce święty trzymał krzyż z wyobrażeniem Chrystusa (krzyż nie zachował się), druga jest wyprostowana wzdłuż ciała. Św. Jan Nepomucen przedstawiony jest w długiej sutannie z rzędem wypukłych guziczków, w komży, z białą
stułą oraz futrzanej pelerynie z kapturem i birecie na głowie. Podobny wygląd ma rzeźba kamienna, wykonana w piaskowcu.
W tym przypadku jednak postać ma obie ręce zgięte, trzymające krzyż z postacią Jezusa Chrystusa.
Podstawowym założeniem prowadzonych prac było wykonanie pełnej konserwacji estetyczno-technicznej w celu przywrócenia
zabytkowi i jego wyposażeniu pierwotnych walorów. Interwencji wymagała konstrukcja obiektu, należało wymienić dach. Pełnej
konserwacji poddane zostały rzeźby, którym przywrócono oryginalną kolorystykę.

Tehlová kaplnka s dvoma postavami sv. Jána
Nepomuckého v obci Poznachowice Górne
Kaplnka pravdepodobne pochádza z konca devätnásteho storočia. Má podobu samostatného tehlového domu, ktorý je zastrešený štítovou strechou. Vstup do kaplnky je zatvorený drevenou bránou. Vo vnútri sú dve sochy sv. Ján Nepomuckého.
Prvá je vyrobená z dreva. Socha má trup sklonený v tvare písmena S, štíhlu postavu so správnymi proporciami. V jednej
ruke svätý držal kríž s obrazom Krista (kríž nebol zachovaný), druhá rovno pozdĺž tela. Svätý Jan Nepomucký je prezentovaný
v dlhej sutane s radom konvexných gombíkov, v superpelícií, s bielou štólou a kožušinovým plášťom s kapucňou a baretom na
hlave. Kamenná socha z pieskovca má podobný vzhľad. V tomto prípade má však postava obe ruky ohnuté a držia kríž s postavou Ježiša Krista.
Základným princípom prác bolo vykonanie úplnej estetickej a technickej údržby s cieľom obnovenia pôvodných vlastností. Konštrukcia objektu vyžadovala intervenciu, bolo potrebné vymeniť strechu. Sochy boli úplne obnovené a získali pôvodné
farby.

Kamienna kapliczka w typie ﬁlarowym z rzeźbą
św. Floriana w miejscowości Hladovka

Przydrożny kamienny krzyż z postacią Jezusa
Chrystusa oraz Bolejącą Madonną stojącą u
podstawy krzyża w miejscowości Hladovka

Figura stoi w centrum Hladovki, w miejscu, w którym według przekazów ludności, stał drewniany kościół. Choć nie ma dokumentów potwierdzających datę powstania kapliczki, wypowiedzi najstarszych mieszkańców wioski przywołują początek XIX
wieku (istnieją także teorie wskazujące na barokowy rodowód obiektu i datę jego powstania – około 1760 roku). Za dziewiętnastowiecznym pochodzeniem zabytku przemawia fakt, że w tym czasie w Hladovce budowany był nowy, murowany kościół.
Dotychczasowy, drewniany, został przeniesiony do miejscowości Liptovskie Huty, a w jego miejscu miała stanąć figura św. Floriana – świadectwo głębokiej wiary, jako ochrona ludzi i majątku przed pożarami i powodziami.
Kapliczka reprezentuje typ filarowy, wykonana jest z piaskowca, malowana, na jej szczycie widnieje pełnoplastyczna rzeźba św. Floriana. Zabytek dekorowany jest rzeźbami umiejscowionymi od frontu i po bokach. Pierwsza z nich to najprawdopodobniej św. Wojciech, po lewej stronie umiejscowiona jest postać św. Donata – orędownika przeciw burzom, błyskawicom, gradowi, ogniowi, po prawej – postać św. Andrzeja Apostoła. Sam św. Florian przedstawiony jest jako młody, długowłosy mężczyzna w stroju rzymskiego żołnierza, na głowie ma hełm, a nad głową aureolę. W prawej ręce trzyma przechylone naczynie, z którego, wprost na płomienie znajdujące się u stóp świętego, wylewa się woda. W drugiej dłoni trzyma chorągiew.
Zabytek wymagał pilnego remontu, głównie ze względu na zły stan kamienia, polichromii, korozję żelaznych elementów.
Głównym celem prowadzonych prac konserwatorskich było przywrócenie zabytkowi walorów estetycznych, przy jednoczesnej
pełnej konserwacji technicznej, a także zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wpływem czynników niszczących, głównie
wody i mikroorganizmów.

Obiekt stoi przy głównej drodze z Hladovki do Vitanovej i pochodzi z 1855 roku, o czym świadczy data wyryta na tablicy
inskrypcyjnej.
Postument składa się z dwóch części. Na pierwszej, w dekoracyjnej ramie znajduje się inskrypcja z datą powstania zabytku. Na drugiej, węższej kondygnacji, widoczna jest półplastyczna figura Matki Bożej Bolejącej. Madonna stoi prosto, ma lekko
uniesioną ku górze głowę, ręce złożone do modlitwy. Ubrana jest w długą suknię i płaszcz, na głowie ma welon. Na szczycie kolumny, na gzymsie, ustawiony jest krzyż, a na nim półplastyczna postać Jezusa Chrystusa. Zarówno krzyż, jak i postać Chrystusa zostały wyrzeźbione w jednym ciosie kamienia. Jezus wisi na krzyżu z rozłożonymi ramionami i skrzyżowanymi stopami.
Głowę w koronie cierniowej ma przechyloną lekko w prawo, nieznacznie opuszczoną. W biodrach przepasany jest bogato drapowaną tkaniną.
Zabytek znajdował się w bardzo złym stanie. Farba olejna, którą został pokryty, blokowała odparowywanie wilgoci, co powodowało złuszczanie się farby razem z wierzchnią warstwą kamienia. W kamieniu widocznych było wiele ubytków, rozwarstwień i spękań. Rzeźby, zarówno Matki Bożej jak i Chrystusa były mocno zatarte. Wzmocnienie kamienia było głównym celem prac konserwatorskich.

Kamenný kríž pri ceste s ﬁgúrkou Ježiša Krista a
Pannou Máriou Bolestnou stojacou pri kríži v obci
Hladovka

Kamenná kaplnka pilierového typu so sochou
svätého Floriána v obci Hladovka
Socha stojí v centre Hladovky na mieste, kde podľa miestnych, stál drevený kostol. Hoci neexistujú doklady potvrdzujúce
dátum postavenia kaplnky, podľa najstarších obyvateľov dediny to bolo 19. storočie (existuje teória o barokovom pôvode objektu
a dátume vzniku – okolo roku 1760). O tom, že pamiatka vznikla v devätnástom storočí, môže svedčiť fakt, že bol v tomto čase
v Hladovke stavaný nový, murovaný kostol. Dovtedajší, drevený, bol prenesený do Liptovskej Huty a na jeho mieste mala byť
postavená socha sv. Floriána – svedectvo hlbokej viery, ako ochrana ľudí a majetku pred požiarmi a povodňami.
Kaplnka predstavuje pilierový typ, je vyrobená z pieskovca, maľovaná, na vrchu je plastická socha sv. Floriána. Pamätník je
zdobený sochami umiestnenými z prednej a bočnej strany. Prvá socha predstavuje pravdepodobne sv. Wojciecha, na ľavej strane sa nachádza postava svätého Donáta – ochrancu pred búrkami, bleskom, hromom, ohňom, na pravej strane – postava svätého Apoštola Andreja. Samotný sv. Florián je predstavený ako mladý, dlhovlasý muž oblečený ako rímsky vojak s helmou na
hlave a svätožiarou. V pravej ruke drží naklonenú nádobu, z ktorej sa priamo na plamene na spodnej časti svätca vylieva voda.
V druhej dlani drží vlajku.
Pamätník vyžadoval nutnú obnovu, najmä pre zlý stav kameňa, poly-chrómu a korózii kovových prvkov. Hlavným účelom
konzervátorských prác bolo obnovenie estetických hodnôt pamiatky pri zachovaní plnej technickej údržby a ochrana objektu
pred negatívnym vplyvom ničivých faktorov, najmä vody a mikroorganizmov.

Objekt sa nachádza na hlavnej ceste z Hladovky do Vitanovej a pochádza z roku 1855, o čom svedčí dátum vyrytý na do-

ske.

Murowana kapliczka w typie domkowym,
z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena
w miejscowości Hladovka

Socha sa skladá z dvoch častí. V prvej sa v ozdobnom ráme nachádza nápis s dátumom vzniku pamätníka. Na druhej, užšej
časti, je polo-plastická postava Panny Márie Bolestnej. Madona stojí rovno, jej hlava je mierne zdvihnutá, ruky má zložené k modlitbe. Má dlhé šaty, kabát a závoj. V hornej časti stĺpca, na rímse, je kríž a na ňom polo-plastická postava Ježiša Krista. Kríž a
postava Krista boli vytesané do jedného kamenného bloku. Ježiš visí na kríži s rozloženými ramenami a prekríženými nohami.
Hlava s tŕňovou korunou je mierne naklonená vpravo, mierne spustená. Boky sú olemované bohato vlnitou textíliou.
Pamätník bol vo veľmi zlom stave. Olejová farba, ktorá bola zakrytá, zablokovala odparovanie vlhkosti, čo spôsobilo odlupovanie farby spolu s vrchnou vrstvou kameňa. V kameni bolo vidieť veľa strát, delaminácií a trhlín. Socha Matky Božej a Krista boli silne zničené. Posilnenie kameňa bolo hlavným cieľom konzervačných prác.

Czas powstania kapliczki, oryginalny wygląd obiektu oraz stojącej w niej postaci świętego nie są znane. Według relacji mieszkańców miała być wykonana z kamienia i pierwotnie nie była tynkowana. Potwierdzają to wykonane badania – materiałem budowlanym był najprawdopodobniej kamień polny.
Kapliczka ma kształt wolnostojącego, murowanego domku, nawiązującego wyglądem do jednonawowej bazyliki. Pokryta
jest dwuspadowym daszkiem. Od frontu widoczny jest stalowy krzyż w typie greckim, zakończony motywem trójliścia. Ściany
zostały otynkowane i pokryte białą farbą. Do kaplicy prowadzi trzynaście stopni. Półkoliste wejście do kapliczki zamknięte jest
metalową, kutą bramką z kompozycją krzyża na tle monstrancji i roślin. We wnętrzu znajduje się drewniana, półplastyczna rzeźba św. Jana Nepomucena. Nad jego głową, lekko zwróconą w prawo, widnieje aureola z pięcioma gwiazdami. Święty w jednej
ręce trzyma gałązkę palmową, w drugiej mały krzyż z wyobrażeniem Chrystusa. Postać przedstawiona jest w sutannie i komży
oraz narzuconej na ramiona pelerynie z kapturem, w birecie na głowie.
Kapliczka wymagała interwencji konserwatorskiej, mimo niedawnego remontu, który negatywnie wpłynął na estetykę zabytku. W bardzo złym stanie znajdowała się figura św. Jana Nepomucena – była wielokrotnie przemalowywana, jej kolorystyka jest niespójna i niechlujna. Postać była popękana i zainfekowana przez mikroorganizmy. Podstawowym założeniem prowadzonych prac było przywrócenie zabytkowi oraz rzeźbie świętego ich pierwotnych walorów estetycznych.

Wolnostojący, kamienny krzyż z dwoma
półplastycznymi rzeźbami: Jezusa Chrystusa
i Madonny Bolejącej w miejscowości Vitanova
Krzyż stoi na cmentarzu w Vitanovej – wybudowany został najprawdopodobniej w latach 1891 – 1895, jako uczczenie pamięci zmarłych na skutek epidemii cholery. Według przekazów w jej wyniku przeżyło tylko siedmioro mieszkańców wsi.
Zabytek został wykonany z piaskowca i składa się z dwuczęściowego postumentu. Na pierwszej kondygnacji najprawdopodobniej
umieszczona była tablica fundacyjna. Na drugiej usytuowana jest postać Bolejącej Madonny. Stoi z rękoma splecionymi nad głową,
ciało ma wygięte w łuk, ręce i głowę przechylone w prawą stronę. Ubrana jest w suknię i płaszcz zarzucony na lewe ramię, na
głowie ma welon. Na twarzy Madonny maluje się cierpienie. U szczytu figury znajduje się krzyż, a na nim postać Jezusa Chrystusa. Jezus wisi na krzyżu z rozłożonymi ramionami, stopy zachodzą na siebie – każda z nich przebita jest gwoździem. Głowę
w cierniowej koronie przechyla w prawą stronę, w biodrach przepasany jest tkaniną.
Obiekt wymagał natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Z jednej strony należało zniwelować jego odchylenie od pionu, z drugiej przeprowadzić konserwację techniczną. Wcześniejsze próby naprawy obiektu, w tym uzupełnianie ubytków cementem
i malowanie rzeźb farbami olejnymi przyspieszyły degradację zabytku. Nie zdecydowano się na przywrócenie figurom polichromii.

Tehlová kaplnka v tvare domu, s drevenou sochou
sv. Jána Nepomuckého v obci Hladovka

Samostatný kamenný kríž s dvomi
polo-plastickými sochami: Ježiša Krista a Pannou
Máriou Bolestnou vo Vitanovej

Čas vzniku kaplnky, pôvodný výzor objektu a postavy svätca nie sú známe. Podľa obyvateľov mala byť kaplnka vyrobená z
kameňa a najskôr nebola omietnutá. Potvrdzujú to vykonané vyšetrenia – stavebným materiálom bol pravdepodobne poľný kameň.
Kaplnka má tvar samostatného tehlového domu, ktorý pripomína jedno-loďovú baziliku. Je pokrytá štítovou strechou. Z
prednej strany je vidieť oceľový kríž gréckeho typu, končiaci motívom trojlístka. Steny boli omietnuté a pokryté bielou farbou.
Do kaplnky vedie trinásť schodov. Polkruhový vstup do kaplnky je uzavretý kovovou kovanou bránou s krížom na pozadí monštrancie a rastlín. Vnútri sa nachádza drevená polo-plastická socha sv. Jána Nepomuckého.
Nad jeho hlavou, ľahko otočenou doprava, vidíme svätožiaru s piatimi hviezdami. Svätý v jednej ruke drží palmovú vetvu,
v druhej malý kríž s obrazom Krista. Postava je zobrazená v sutane a superpelícii, na ramenách má pláštenku s kapucňou, na
hlave baret.
Kaplnka potrebovala záchrannú intervenciu napriek nedávnej rekonštrukcii, ktorá negatívne ovplyvnila estetiku pomníka.
Vo veľmi zlom stave bola socha svätého Jána Nepomucenského – bola veľakrát maľovaná, farba je nekoherentná a chaotická. Postava
bola popraskaná a infikovaná mikroorganizmami. Základným princípom vedených prác bolo znovu-vrátenie estetických hodnôt pamiatke a soche svätca.

Kapliczka w typie ﬁlarowym ze sceną
ukoronowania Najświętszej Marii Panny
w miejscowości Vitanova

Kríž stojí na cintoríne vo Vitanovej – pravdepodobne bol postavený v rokoch 1891 – 1895 ako spomienka na mŕtvych po
epidémii cholery. Podľa správ prežilo iba sedem obyvateľov obce.
Pamätník bol z pieskovca a skladá sa z dvojdielneho podstavca. Na prvom poschodí bola pravdepodobne umiestnená základná tabuľa. Na druhej postava Pannou Máriou Bolestnou. Stojí s rukami zloženými nad hlavou, telo sklonené v tvare oblúku, ruky a hlava sú naklonené napravo. Je oblečená do šiat, kabát preložený cez jej ľavé rameno, na hlave má závoj. Na jej tvári
vidíme utrpenie. Na vrchole postavy je kríž a na ňom postava Ježiša Krista. Ježiš visí na kríži s rozloženými ramenami, nohy sa
prekrývajú – každá z nich je prebitá klincom. Hlava v tŕňovej korune naklonená vpravo, boky previazané textíliou.
Objekt potreboval okamžitý konzervátorský zásah. Na jednej strane bolo potrebné vyrovnať jeho odchýlku od zvislej polohy a na druhej strane vykonať technickú údržbu. Predchádzajúce pokusy o opravu, vrátane plnenia strát cementom a maľovanie sochy olejovými farbami, urýchlili degradáciu pamiatky. Nebolo rozhodnuté o obnovení polychrómovaných častí sôch.

Kamienny krzyż z postacią Jezusa Chrystusa
w miejscowości Cimhova
Krzyż stoi na cmentarzu przy kościele, wykonany jest z piaskowca. Nie jest znana data powstania zabytku.
Sam krzyż ustawiony jest na dwuczęściowym postumencie. Na pierwszym poziomie , w ramie, znajduje się inskrypcja. Półplastyczna postać Jezusa Chrystusa oraz krzyż wyrzeźbione zostały w jednym kamiennym ciosie. Jezus wisi na krzyżu z rozłożonymi ramionami i skrzyżowanymi stopami. Widoczny jest zarys żeber i ścięgien Chrystusa. Głowę w koronie cierniowej przechyla
w prawą stronę, w biodrach przepasany jest bogato drapowaną tkaniną. Nad postacią widać rzeźbiony zwój.
Pilnej interwencji wymagał zły stan zachowania kamienia oraz zagrażające konstrukcji odchylenie obiektu od pionu. Wykonano pełną konserwację techniczną i estetyczną, dzięki czemu przywrócone zostały pierwotne walory krzyża.

Kapliczka pochodzi z 1712 roku i wybudowana została w typie filarowym. Na szczycie obiektu usytuowana jest grupa rzeźb
ilustrująca Ukoronowanie NMP. Składa się ona z trzech figur: Madonny, Jezusa i Boga Ojca, przedstawionych w bardzo uproszczony sposób. Rzeźby umieszczone są na obłokach. Pośrodku klęczy Maria (figura jest dużo mniejsza od pozostałych), po prawej stronie siedzi Bóg Ojciec, po lewej Jezus. Madonna ma głowę uniesioną do góry, nad nią Bój Ojciec i Jezus podtrzymują koronę. Ponad koroną zawieszony jest gołąb. Bóg Ojciec przedstawiony jest jako młody mężczyzna trzymający kulę spiętą opaską,
z krzyżem oraz berło. Syn Boży – również młody mężczyzna, trzyma w ręce krzyż. Grupę rzeźb osłania owalne zadaszenie.
Konieczne było wykonanie nowych fundamentów, uporządkowanie terenu wokół obiektu, szczególnie usuniecie niskiej roślinności i drzew, wykonanie nowego zadaszenia. Równie ważne było uzupełnienie ubytków kamienia, który poddawany był degradacji ze strony licznych nawarstwień kolorystyki. Ta ostatnia poddana została badaniom, w ich wyniku rzeźby zostały odczyszczone. Nie zdecydowano się na ich ponowne malowanie.

Kamenný kríž s
postavou Ježiša Krista
v obci Čimhová

Kaplnka pilierového typu so scénou korunovácie
Panny Márie vo Vitanovej

Kríž stojí na cintoríne pri kostole, je z pieskovca. Dátum vzniku pamätníka nie je známy.
Samotný kríž je postavený na dvojdielnom podstavci.
Na prvej poschodí v ráme je nápis. Polo-plastická postava
Ježiša Krista a kríž boli vyrezané do jedného bloku kameňa.
Ježiš visí na kríži s rozloženými rukami a prekríženými chodidlami. Obrys rebier a šliach Krista je viditeľný. Hlava v tŕňovej korune je naklonená doprava, na bokoch je olemovaný bohato vlnitou tkaninou. Nad postavou je vidieť rezaný zvitok.
Naliehavý zásah bol nutný kvôli zlému stavu kameňa
a odchýlke štruktúry od vertikály, čo ohrozovalo konštrukciu. Bola vykonaná úplná technická a estetická údržba, vďaka ktorej
boli obnovené pôvodné hodnoty kríža.

Kaplnka pochádza z roku 1712 a bola je pilierového typu. Na vrchole objektu sa nachádza skupina sôch ilustrujúcich korunovanie Panny Márie. Skladá sa z troch sôch: Madona, Ježiš a Boh Otec, ktoré boli prezentované veľmi zjednodušene. Sochy
sú umiestnené na oblakoch. Mária na kolenách sa nachádza uprostred (postava je oveľa menšia ako ostatné), na pravej strane
sedí Boh Otec, na ľavej strane Ježiš. Madona má hlavu naklonenú do hora, nad ňou sa nachádza Boh Otec a Ježiš, ktoré držia
korunu. Nad korunou je zavesený holub. Boh Otec je predstavený ako mladý muž, ktorý drží guľu s ortézou, kríž a žezlo. Syn
Boží – tiež mladý muž, drží v rukách kríž. Skupinu sôch chráni strecha.
Bolo potrebné vytvoriť nové základy, vyčistiť priestor okolo objektu, najmä odstrániť nízke rastlinstvo a stromy, vytvoriť novú
strechu. Rovnako dôležité bolo doplniť straty v kameni, ktorý bol ničený mnohými vrstvami farieb. Posledná bola podrobená
výskumu, v dôsledku čoho sochy boli vyčistené. Neboli znova maľované.

Wolnostojący, kamienny krzyż z półplastyczną
rzeźbą Jezusa Chrystusa, płaskorzeźbą „Upadek
pod Krzyżem Pana Jezusa” oraz tablicami
fundacyjnymi w miejscowości Vitanova
Zgodnie z informacjami podanymi na tablicach inskrypcyjnych, krzyż został wybudowany po powodzi w 1906 roku, a ufundowali go mieszkańcy Vitanovej przebywający w Stanach Zjednoczonych.
Krzyż z postacią Chrystusa umieszczony jest na czteroczęściowym postumencie. Na dwóch najniższych kondygnacjach widnieją tablice informujące o dacie powstania zabytku, jego fundatorach oraz remoncie. Na trzecim poziomie znajduje się płaskorzeźba ze sceną upadku Pana Jezusa. Klęczący pod ciężarem krzyża Jezus podpiera się rękoma o ziemię. Głowę w cierniowej koronie otacza nimb. Towarzyszą mu trzy postaci: dwoje ludzi z tłumu oraz Szymon z Cyreny. Nad sceną umieszczona jest głowa
aniołka, a po jego obu stronach gwiazdy. Na kolejnej kondygnacji, w niszy, stoi figura Matki Boskiej Królowej Nieba i Ziemi.
Wiszący na krzyżu Chrystus ma przebite ręce, stopy nieznacznie zachodzą na siebie, lecz przybite są do krzyża dwoma gwoźdźmi. Jezus ma głowę nieznacznie przechyloną w prawą stronę, na głowie cierniową koronę. Rzeźba ukazuje również muskulaturę postaci oraz rysunek ścięgien. Ponad Jezusem widnieje tabliczka z napisem „INRI”.
Wapienny obiekt wymagał pełnej konserwacji technicznej. Należało usunąć wtórne zaprawy cementowe i nawarstwienia malarskie, zabezpieczyć elementy metalowe przed korozją, uzupełnić ubytki w kamieniu. Istotne było również wykonanie izolacji
fundamentów oraz uporządkowanie terenu wokół zabytku.

Samostatný kamenný kríž s polo-plastickou
sochou Ježiša Krista, reliéfom ”Pád pod
Ježišovým krížom“ a základovými tabuľami
vo Vitanovej
Podľa informácií uvedených na tabuliach bol kríž postavený po záplavách v roku 1906 a bol financovaný obyvateľmi Vitanovej, ktorí žijú v Spojených štátoch.
Kríž s postavou Krista je umiestnený na podstavci zo štyroch častí. Na dvoch najnižších poschodiach sa nachádzajú tabule, ktoré informujú o dátume vzniku pamiatky, jej zakladateľoch a rekonštrukcii. Na tretom poschodí je reliéf so scénou pádu
Ježiša. Kľačiac pod váhou kríža, Ježiš sa podopiera rukami o zem. Hlavu v tŕňovej korune obklopuje nimbus. Je sprevádzaný troma postavami: dvomi ľuďmi z davu a Szymonom z Cyrény. Hore je umiestnená anjelská hlava a po oboch stranách sú hviezdy.
Vyššie na výklenku je socha Matky Božej Kráľovnej nebeskej a zemskej. Na kríži visí Kristus, ruky ma prebité, nohy sa mierne
prekrývajú, ale sú pribité do kríža dvoma klincami. Ježiš má hlavu mierne naklonenú napravo, na hlave trňovú korunu. Socha
tiež ukazuje svalstvo postavy a zvýraznené šľachy. Nad Ježišom je tabuľa s nápisom „INRI“.
Vápencový objekt vyžadoval úplnú technickú konzerváciu. Bolo potrebné odstrániť cementovú maltu a vrstvy náterov, zabezpečiť kovové prvky pred koróziou a nahradiť chyby v kameňoch. Bolo tiež dôležité urobiť izoláciu základov a organizovať priestor okolo pamiatky.

Kamienny krzyż z postacią Jezusa Chrystusa oraz
przedstawieniem Madonny Bolejącej
w miejscowości Cimhova
Krzyż stoi na cmentarzu w miejscowości Cimhova. Nie jest znana ani data powstania zabytku, ani jego historia. Wykonany został z piaskowca.
Na pierwszej kondygnacji postumentu znajduje się tablica z inskrypcją. U dołu kolejnej ustawiona jest figura Matki Bożej
Bolejącej o poprawnych proporcjach budowy ciała. Madonna stoi z głową skierowaną lekko w prawo, ku dołowi. Na głowie ma
welon opadający na ramiona, łagodny wyraz twarzy. Ręce składa do modlitwy, ubrana jest w bogato drapowaną szatę. Na najwyższym poziomie stoi krzyż z postacią Jezusa Chrystusa. Tak krzyż, jak i figura zostały wyrzeźbione w jednym ciosie kamienia. Jezus wisi na krzyżu z rozpostartymi ramionami i skrzyżowanymi stopami. Mimo szczupłej budowy, widać zarys mięśni
Chrystusa. Głowę ma przechyloną w prawą stronę, na głowie koronę cierniową. W biodrach przepasany jest bogato drapowaną
tkaniną. Nad głową widać rzeźbiony zwój.
Interwencji wymagał zły stan zachowania kamienia oraz ubytki i zatarcie form rzeźbiarskich. Konieczne było wykonanie
pełnej konserwacji technicznej i estetycznej.

Kamenný kríž s postavou Ježiša Krista a podobou
Panny Márie Bolestnej v Čimhovej
Kríž stojí na cintoríne v Čimhovej. Ani dátum vytvorenia pamiatky, ani jeho história nie sú známe. Bol vyrobený z pieskovca.
Na prvom poschodí sa nachádza tabuľa s nápisom. Dole na ďalšej je socha Panny Márie Bolestnej so správnymi proporciami. Madona stojí s hlavou otočenou mierne doprava a dole. Na hlave má závoj, ktorý padá na jej ramená, jemný výraz na tvári. Dáva ruky na
modlitbu a je oblečená do bohato vlnitých šiat. Najvyššie stojí kríž s postavou Ježiša Krista. Kríž aj postava boli vytesané do jedného
bloku kameňa. Ježiš visí na kríži s roztiahnutými ramenami a skríženými chodidlami. Napriek štíhlosti sú svaly viditeľné. Hlava je naklonená napravo, a má na nej tŕňovú korunu. Boky sú previazané bohato vlnitou textíliou. Vyrezávaný zvitok je viditeľný nad hlavou.
Zlý stav uchovania kameňa a straty vyžadovali intervenciu. Bolo potrebné vykonať úplnú technickú a estetickú údržbu.

Kamienna kapliczka z grupą Ukoronowania Matki
boskiej na Królową Nieba i Ziemi w miejscowości
Cimhova

Kapliczka pochodzi z 1812 roku, jednak niewiele wiadomo o jej historii. Baza filaru, na którym umieszczona jest grupa rzeźb,
ma prostą formę, zakończoną od góry szerokim cokołem ozdobionym ząbkowaniem.
Same postaci Najświętszej Marii Panny, Jezusa i Boga Ojca przedstawione są w uproszczonej formie, w niepoprawnych proporcjach. Umieszczone są na obłokach: Madonna (mniejsza od pozostałych postaci) klęczy w środku, po prawej stronie siedzi Bóg
Ojciec, po lewej – Syn Boży. Maria ma głowę podniesioną ku górze, na głowie welon, ubrana jest w długą suknię. Bóg Ojciec i
Syn Boży podtrzymują nad nią koronę. Bóg Ojciec przedstawiony w dojrzałym wieku, trzyma w dłoni berło spięte opaską oraz
berło. Chrystus – młody mężczyzna, dzierży w ręce krzyż. Nad grupą figuruje gołąb, a całość chroni zadaszenie w formie owalu.
Kapliczka znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym – najbardziej zagrożona była jej statyka. Posiadała liczne pęknięcia, część kamienia ulegała rozpadowi. Ubytki były widoczne również w rzeźbach. Konieczny był demontaż obiektu i realizacja prac w pracowni konserwatorskiej.

Kamenná kaplnka so skupinou sôch ukazujúca
korunováciu Matky Božej na Kráľovnú Nebies
a Zeme v Čimhovej
Kaplnka pochádza z roku 1812, ale málo sa vie o jej histórii. Základňa pilieru, na ktorom je umiestnená skupina sôch, má
jednoduchú formu, a je ukončená zhora širokým soklom zdobeným zúbkovaním.
Samotné postavy Panny Márie, Ježiša a Boha Otca
sú prezentované v zjednodušenej podobe, v nesprávnych proporciách. Sú umiestnené na oblakoch: Madona
(menšia ako ostatné postavy) kľačí v strede, na pravej
strane sedí Boh Otec, vľavo – Syn Boží. Maria má hlavu zdvihnutú, závoj na hlave, ona má dlhé šaty. Boh Otec
a Syn Boží držia nad ňou korunu. Boh Otec, je vo vyspelom veku, drží v ruke žezlo. Kristus – mladý muž, drží
v ruke kríž. Nad skupinou je holub a všetko je pod oválnou strechou.
Kaplnka bola vo veľmi zlom technickom stave –
jej statika bola najviac ohrozená. Mala veľa prasklín,
niektoré kamene sa rozpadali. Straty boli tiež viditeľné
na sochách. Bolo potrebné demontovať objekt a vykonať prácu v konzervačnej dielni.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Jeden duch po dwóch stronach granicy – ocalmy wspólne
dziedzictwo kultury chrześcijańskiej”.
Pubikáacia bola pripravená v rámci projektu „Jeden duch na oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo
kresťanskej kultúry“.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z európskych fondov Fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Egzemplarz bezpłatny/Exemplár bezplatný.
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z
oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej oraz Euroregionu „Tatry” i Wyższej Jednostki Terytorialnej Żylina.
Za obsah tejto publikácie sú výhradne zodpovední autori a nie je možné ju identifikovať s oficiálnym postavením Európskej
únie a Euroregiónu „Tatry“ a Vyššieho územného celku Žilina.

