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spacer z cyklu „Małopolskie miasta i miasteczka”

SUCHA BEZ KICKA
wycieczka górska
10 października 2020 r.
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Start: Sucha Beskidzka (dworzec kolejowy)
Meta: Maków Podhalański (stacja kolejowa)
Jak dojechać? pociąg osobowy z Krakowa Głównego
Jak wrócić? pociąg osobowy z Makowa Podhalańskiego
Sucha Beskidzka Zamek (PKP) - zamek z XVII w., zespół klasztorny z XVII i XIX w., karczma „Rzym”
z XVIII w., pomnik przyrody „Wiąz Sobieskiego” - Dział Makowski - Mioduszyna (632 m n.p.m.) Gajówka Drożdżyna -  Zagórze (Pomnik Ofiar II Wojny Światowej) - Makowska Góra Maków Podhalański (kościół z XVII i XIX w., kamienna figura z XVIII w.) – Maków Podhalański (PKP)
trasa ok. 10 km, 300 m przewyższeń, ok. 4 godziny marszu; pkt do odznak: GOT: 16, BZ.04

Warte zobaczenia:
zamek w Suchej Beskidzkiej
Często nazwany jest „Małym Wawelem”. Swój renesansowy wygląd,
z krużgankami przypominającymi siedzibę królewską, zamek zawdzięcza rozbudowie, jaką w latach 1608-1614 przeprowadził Piotr
Komorowski, twórca „państwa suskiego”. W historii zamku nie brakowało wybitnych postaci. Był w posiadaniu Komorowskich, Wielopolskich, Branickich, Tarnowskich. O wielu właścicielach krążą legendy. Dzisiaj zamek wraz z parkowym i gospodarczym otoczeniem jest
siedzibą Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.

karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej
to najsłynniejszy obiekt miasteczka. Nazwa nawiązuje do słynnej ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Od 1719 r. funkcjonuje
jako „karczma wjezdna pańska”. Do dzisiaj serwuje legendarne dania.
To piękna, drewniana budowla zrębowa z potężnym, czterospadowym dachem, krytym gontem, od strony rynku zdobiona jest arkadowymi podcieniami, wspartymi na profilowanych słupach.

zespół kościelno-klasztorny w Suchej Beskidzkiej
Ufundowany przez Piotra Komorowskiego w latach 1613-1614, który
do posługi duszpasterskiej sprowadził zakonników kanoników regularnych laterańskich z krakowskiego Kazimierza. Powodem tego był
fakt uratowania mu wzroku przez przyszłego świętego - Stanisława
Kazimierczyka. W XVII i XVIII w. suski kościół i klasztor rywalizował
o pielgrzymów z kalwarią w nieodległej Kalwarii Zebrzydowskiej. Na
przełomie XIX i XX w. nową, znacznie większą świątynię zaprojektował znakomity krakowski architekt Teodor Talowski. Stanowi ona do
dzisiaj dominantę krajobrazową miasta.

pomnik ofiar II wojny światowej w Zagórzu
W tym pięknie położonym przysiółku Makowa Podhalańskiego Niemcy w dniu 04 kwietnia 1944 r. dokonali brutalnej pacyfikacji osiedla
Za Górą. Rozstrzelali 42 mieszkańców w wieku od 3 miesięcy do 82
lat. Ich domy spalili. Tą krwawą tragedię przypomina dzisiaj pomnik
ofiar zbrodni.

sanktuarium MB Opiekunki i Królowej Rodzin
w Makowie Podhalańskim
Ta późno-klasycystyczna świątynia została wzniesiona w latach
1826–1828, po zburzeniu drewnianej nawy. Z poprzedniej budowli
zachowało się murowane gotyckie prezbiterium z kaplicą wzniesione
w latach 1697–1701. Kościół otrzymał nową nawę murowaną i nową
fasadę frontową. W ołtarzu głównym jest umieszczony łaskami słynący obraz Matki Bożej Opiekunki Rodzin z XVI wieku. Obraz został poświęcony w 1602 roku. Koronował go papież Jan Paweł II w 1979 r.
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