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B
adania etnograficzne pokazują, że legenda, gadka i opowieść 
–  j a ko  s ł ow n e  g a t u n k i  fo l k l o r u  t r a d yc y j n e g o  – 
w miejscowościach polsko-słowackiego pogranicza okolic 
Muszyny i Pławca – jeszcze dzisiaj są żywe. Przechowują 

pamięć o niezwykłych wydarzeniach (historycznych i mitycznych), 
z jakichś powodów ważnych dla mieszkańców, którzy przekazują 
z pokolenia na pokolenie narracje o zjawiskach nadprzyrodzonych 
i niecodziennych, np. o wodzie, która ma cudowną moc uzdrawiania, 
o  „n ie  ludzką ręką” uczynionych peregr ynacjach rzeźby 
przedstawiającej Matkę Boską, o miejscach, w których straszy, 
o „płaczącej” skale itp. Jedne przybierają postać rodzinnych i lokalnych 
anegdot, drugie – opowieści o zabarwieniu religijnym. Opowiadają 
o wydarzeniach, które miały miejsce „dawno, dawno temu” lub całkiem 
współcześnie. Etnografom zostały przekazane zazwyczaj jako niezwykłe 
historie nie do wiary, w których jednak tkwi ziarno prawdy. Legendy te, 
stale powtarzane i aktualizowane, stały się częścią doświadczeń 
mieszkańców. Oto kilka przykładów.
     W Szczawniku przekazywana jest z ust do ust opowieść o „płaczącej” 
skale, miejscu tragicznej śmierci Łemka, który w czasie burzy pod skałą 
chciał się schronić, a ta zawaliła się na niego. Podobno latami w tym 
miejscu było słychać płacz.
Mieszkanka Szczawnika:
On był ze wsi, z Łemków. Chodził i zbierał korzenie na koszyki. I burza 
przyszła, on się pod skałę schronił. I rzekomo wszystko tam się zawaliło. 
I on już nie wrócił. I strasznie płakało, i kamienie z góry puszczało, nie 
szło tamtędy przejść. I dopiero procesja wszystko zmieniła.
Tragiczna śmierć pod skałą była przyczyną postawienia krzyża za wsią: 
Obsunęło się na niego, to było dużo przed wojną. Powiesili później ten 
krzyż, żeby się nie obsuwało. Kowal z Powroźnika go wykuł i go tam 
powiesili. To takie zabezpieczenie od Boga.
Mieszkańcy opowiadają:
Jest legenda, że tam niegdyś kamienie leciały, nie mogli ludzie przejść. 
To było kiedyś, ludzie przekazywali, że ten krzyż postawili i przestały te 
kamienie lecieć. (…) I coś w tym jest, bo jak była taka straszna wichura, 
łamało las, burza, pioruny i wszystko, to przy tym krzyżu drzewo zostało 

E
tnografické výskumy ukazujú, že legenda, rozprávania a povesť 
ako slovesné druhy tradičného folklóru v obciach na 
poľsko–slovenskom pohraničí v okolí Muszyny a Plavča sú živé 
aj dnes. Uchovávajú v pamäti neobyčajné udalosti (historické aj 

mýtické), ktoré sú z nejakých dôvodov dôležité pre obyvateľov, ktorí si 
odovzdávajú z pokolenia na pokolenie rozprávanie o nadprirodzených 
a nekaždodenných javoch, napr. o vode, ktorá má zázračnú silu 
uzdravovať, o „neľudskou rukou“ urobenej putujúcej soche 
znázorňujúcej Pannu Máriu, o miestach, kde straší, o „plačúcej“ skale 
a pod. Niektoré dostávajú formu rodinných a miestnych príhod, iné sa 
stávajú povesťami s náboženským motívom. Rozprávajú o udalostiach, 
ktoré sa stali „pred dávnym časom“ alebo celkom nedávno. Etnografom 
boli odovzdané obyčajne ako zvláštne neuveriteľné historky, v ktorých 
sa však nachádza pravdivé jadro. Tieto neustále opakované 
a obnovované legendy sa stali súčasťou života obyvateľov. Uvedieme 
niekoľko príkladov:
     V Szczawniku sa odovzdáva z úst do úst povesť o „plačúcej“ skale – 
mieste tragickej smrti Lemka, ktorý počas búrky sa chcel pod skalou 
schovať a tá ho privalila. Vraj celé roky bolo na tom mieste počuť plač.
Obyvateľka Szczawnika:
On bol z dediny, od Lemkov. Chodil a zbieral korienky do košíka. A prišla 
búrka, choval sa pod skalu. Vraj sa tam všetko zvalilo. On sa už nevrátil. 
Strašne tam plakalo, zhadzovalo kamene z hora, nedalo sa tam prejsť. 
Až procesia všetko zmenila. 
Tragická smrť pod skalou bola dôvodom pre postavenie kríža za 
dedinou:
Zosunulo sa to na neho, bolo to dlho pred vojnou. Neskôr tam zavesili 
ten kríž, aby sa nezosúvalo. Ukul ho kováč z Powrožnikaa tam ho 
zavesili. To je také zabezpečenie od Boha.
Obyvatelia rozprávajú: 
Je taká legenda, že tam kedysi leteli kamene, ľudia nemohli prejsť. To 
bolo kedysi, ľudia si odovzdávali, že postavili ten kríž a kamene prestali 
padať. (...) A niečo na tom je, pretože keď bola taká strašná víchrica, les 
lámalo, búrka, blesky a všetko, tak pri tom kríži zostal nedotknutý strom. 
Rástol ako rástol a o niekoľko metrov ďalej bol zlomený. Predsa len na 
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nietknięte. Rosło jak rosło, a parę metrów dalej było wyłamane. To 
jednak coś tam jest.
     Miejsce to zinwentaryzowali archeolodzy w ramach badań 
niewykopaliskowych. Krzyż zlokalizowany jest w lesie, po wschodniej 
stronie drogi gruntowej prowadzącej na północ od Szczawnika, ok. 
700 m od wiejskiej zabudowy. Pokryty srebrną farbą, żeliwny krzyż 
o wysokości ok. 1,2 m zainstalowany jest na występie skalnym (na 
wysokości ok. 675 m. n.p.m.). Jego ramiona zakończone są motywami 
roślinnymi i kwiatowymi, u podstawy umieszczony jest zaś odlew 
przedstawiający motyw piety (Matka Boska trzymająca na kolanach 
martwego Jezusa Chrystusa). W połowie belki pionowej znajduje się 
owalny medalion – tablica żeliwna (przywodząca na myśl tablice 
inskrypcyjne towarzyszące formom nagrobkowym) z obwolutą roślinną 
(liście bluszczu). Na przecięciu ramion widać figurę Jezusa Chrystusa. 
Krzyż wieńczy drewniany daszek nawiązujący do stylistyki ludowej. Na 
znajdującej się obok skale dostrzec można ślady po wcześniejszych 
mocowaniach krzyża, m.in. uszkodzone elementy żeliwne. Na ścianie 
skalnej za krzyżem widoczny jest napis: „JEZU UFAM TOBIE”.
      W Powroźniku mówi się o Czarnej Młace – niewielkim leśnym jeziorze 
o ciemnej, mrocznej toni. Z miejscem tym zrosła się barwna legenda, 
która zasługuje na uwagę. Mieszkanka Powroźnika: 
Podobno na tej Czarnej Młace jak chłopi ściągali drzewo, wpadli w tą 
wodę, to było jezioro. (…) Tam jechał facet, ciągnął to drzewo i utopił się 
razem z końmi. No i później wychodziły tak zwane rusałki, jakieś takie 
czarownice, trzy ich były. Tam podobno miało straszyć. (…) To był pewnie 
gdzieś szesnasty, siedemnasty wiek. 
Inny wariant opowieści o Czarnej Młace: 
Jest legenda, którą zawsze mówimy dzieciom, o Czarnej Młace. (…) 
Jechała królewna, oczywiście powozem pięknym z końmi, i były tam 
takie bagna, mokradła i takie jeziorko, i tam ten woźnica wypadł. (…) Nie 
zbójcy, to my sobie tak już dorabiamy, że zbójcy. Jedni mówią tak, drudzy 
tak. Jedni mówią, że koło odpadło i się przechyliła kareta z królewną, 
ona wpadła do tego jeziorka i tam to wszystko zaczęło bulgotać, 
bulgotać. Drudzy, że napadli jacyś zbóje, ale ja w to nie wierzę. (…) No 
tyle, że zawsze tam straszy. Mówią, że tam straszy i że tam robiło bul, 
bul, bul, bul. (…) Że ona tam chyba w nocy śpiewa.
     W Powroźniku i Wojkowej usłyszeć można także o legendarnym 
spotkaniu króli Węgier, Polski i Czech w miejscu stanowiącym dzisiaj 
granicę między Polską i Słowacją, przy Królewskiej Studni, która swą 
nazwę wzięła właśnie od tego spotkania. Woda z niej – zdaniem wielu 
mieszkańców – leczy. A obecność znajdującej się nieopodal kapliczki 
podkreśla, że woda nie leczy sama z siebie; to Matka Boska udziela jej 
tej cudownej mocy. Mieszkanka Wojkowej o niezwykłym atrybucie wody 
pochodzącej z Królewskiej Studni:
Tam figurka jest. To Słowacy ją przynieśli. Ja tam chodzę i kwiatki 
zanoszę. (…) Źródełko tam jest. Ma moc uzdrowienia. Ono jest tam na 
dole. Kto jedzie, to się napije, nabierze sobie. Tu jeden pilarz, mój 
znajomy z Mochnaczki, mówi, że raz drzewo rżnął w lesie i tak się źle 
czuł, że nie wiedział, co mu się dzieje. Gada, że idzie się wody napić tam, 
do źródełka. Napił się wody, poobmywał się, posiedział z dziesięć minut 
i nie ten chłop. Poszedł dalej rżnąć. I gada, że wierzy.
Z miejscem tym związana jest kapliczka ze wsi Wojkowa, z którą zrosła 
się legenda, żywa dzisiaj wśród mieszkańców wsi, o wędrówce 
ulokowanej w niej rzeźby Matki Boskiej, która sama wybrała sobie 
miejsce swojej stałej egzystencji. Kapliczka stoi w miejscu, gdzie miała 
objawić się Matka Boska. Rzeźbę zaś bezskutecznie próbowano 
przenieść poza wieś, na dzisiejszą granicę polsko-słowacką (w pobliżu 
Królewskiej Studni).
Mieszkanka Wojkowej o niuansach nadprzyrodzonych peregrynacji 
rzeźby:
Matkę Boską zanieśli stąd na granicę, żeby tam była, że niby tam 
miejsce jej jest, ale niestety. Ona wróciła tu sama. Normalnie wróciła, 
płynęła w powietrzu. Z granicy, ze Słowacji tutaj na miejsce. Ona 
potrzebowała tu być. (…) Tu cały czas była. Zabierali ją dwa razy i ona 
wróciła. I ona normalnie przez drogę szła, tylko że w powietrzu. I później 
już dali spokój jej, że tu jest jej miejsce.
Cudowność rzeźby Matki Boskiej z Wojkowej oraz kapliczki, w której jest 
umieszczona, wynika między innymi z faktu, że jest ona wizerunkiem 
„nie-ręką-ludzką-uczynionym”. W kulturze chrześcijańskiej legendy 
licznych świętych wizerunków negują ludzki wkład, ludzką wolę w ich 
pochodzenie.
Przydrożna kapliczka znajduje się w sąsiedztwie adresu Wojkowa 13a. 
Jest to obiekt naziemny typu domkowego, zbudowany na planie 

tom niečo je. 
Toto miesto inventarizovali archeológovia v rámci bez 

vykopávkového výskumu. Kríž sa nachádza v lese, na východnej strane 
zemnej cesty vedúcej na sever od Szczawnika, približne 700 m od 
dedinskej zástavby. Liatinový kríž natretý striebornou farbou vysoký cca 
1,2 m je umiestnený na skalnom výčnelku (vo výške cca 675 m nad 
morom). Jeho ramená sú zakončené rastlinnými a kvetovými motívmi, 
na podstavci sa zase nachádza liatinová socha znázorňujúca pietu 
(Panna Mária drží na kolenách mŕtveho Ježiša Krista). V polovici 
zvislého ramena sa nachádza oválny medailón – liatinová tabuľa 
(pripomínajúca textové tabule vyskytujúce sa na náhrobkoch) 
z obvolútnou rastlinou (listy brečtanu). V pretínaní ramien je socha 
Ježiša Krista. Kríž je zakončený drevenou strieškou v ľudovom štýle. Na 
vedľajšej skale je možné vidieť stopy po predchádzajúcich miestach 
pripevnenia kríža, napríklad poškodené liatinové časti. Na skalnej stene 
za krížom je voditeľný nápis „JEŽIŠ VERÍM TI“.

V Powrožníku sa hovorí o Čiernej mláke – malom lesnom jazierku 
s tmavou zachmúrenou tôňou. K tomuto miestu sa viaže legenda, ktorá 
si zaslúži pozornosť. Obyvateľka Powrožnika:
Vraj v tej Čiernej mláke keď chlapi stínali strom padli do tej vody, bolo to 
jazero. (...) Prechádzal tadiaľ chlapík ťahal ten strom a utopil sa aj s 
koňmi. No a neskôr vyšli rusalky, akési čarodejnice, boli tri. Malo tam 
vraj strašiť. (...) To bolo určite niekedy v šestnástom alebo sedemnástom 
storočí.  
Iná verzia povesti o Čiernej mláke:
Je taká legenda, ktorú vždy rozprávame deťom, Čiernej mláke. (...) 
Cestovala kráľovná, samozrejme krásnym vozom s koňmi a boli tam 
také bariny, mokrade a také jazierko a tam spadol kočiš. (...) Nie 
zbojníci, to my si už tak dotvárame, že zbojníci. Jedni hovoria tak, druhí 
inak. Niektorí hovoria, že mu odpadlo koleso a prevrátil sa koč 
s kráľovnou a ona spadla do toho jazierka a tam všetko začalo bublať 
a bublať. Druhí hovoria, že ich napadli nejakí zbojníci, ale tomu neverím. 
(...) Avšak vždy tam straší. Hovoria, že tam straší a to tam robilo blu, blu, 
blu, blu. (...) A že ona tam asi v noci spieva. 
     V Powrožniku a Wojkowej je možné vypočuť si tiež legendu o stretnutí 
kráľov Uhorska, Poľska a Čiech na mieste, ktoré dnes tvorí hranicu 
medzi Poľskom a Slovenskom pri Kráľovskej studni, ktorá s atak nazýva 
podľa toho stretnutia. Voda z nej podľa názoru mnohých obyvateľov 
lieči. A existencia neďaleko od nej kaplnky zdôrazňuje, že voda nelieči 
len tak sama od seba. Ale Panna Mária jej poskytuje čarovnú silu. 
Obyvateľka Wojkowej hovorí o neobyčajných vlastnostiach vody 
z Kráľovskej studne:
Tam je soška. Priniesli ju Slováci. Ja tam chodím a prinášam kvety.(...) Je 
tam prameň. Má silu uzdravovať. Je tam dole. Kto prechádza, ten sa 
napije a naberie si. Raz jeden pilčík, známy z Mochnaczky hovoril, že raz 
pílil strom v lese a akosi sa zle cítil, nevedel čo sa mu stalo. Povedal, že 
sa ide napiť vody k prameňu. Napil sa vody, poumýval sa, posedel si zo 
desať minút a už nie ten chlap. Išiel ďalej píliť strom. Hovorí, že verí. 
S tým miestom je spojená kaplnka v dedine Wojkowa, ktorej prischla 
legenda dodnes živá medzi obyvateľmi dediny o putovní sochy Panny 
Márie, ktorá sa v nej nachádza a ktorá si sama vybrala miesto svojej 
trvalej prítomnosti. Kaplnka stojí na mieste, kde sa mala zjaviť Panna 
Mária. Sochu zase bezvýsledne sa nažili vniesť za dedinu na dnešnú 
poľsko-slovenskú hranicu (v blízkosti Kráľovskej studne).
Obyvateľka Wojkowej o zvláštnostiach nadprirodzenom putovaní sochy:
Pannu Máriu odtiaľto zaniesli na hranicu, aby bola tam, akože tam má 
svoje miesto, ale kdeže. Ona sa sem sama vrátila. Normálne sa vrátila, 
plávala vzduchom.  Z hranice, zo Slovenska na toto miesto. On tu 
potrebovala byť. (...) Bola tu celý čas. Dvakrát ju zobrali a ona sa vrátila. 
Išla normálne cez cestu, ibaže vo vzduchu. A neskôr jej dali pokoj, že tu 
má svoje miesto. 
Zázračnosť sochy Panny Márie z Wojkowej a kaplnky, v ktorej sa 
nachádza vyplýva okrem iného zo skutočnosti, že je podobizňou 
„neľudskou rukou urobenou“. V kresťanskej kultúre legendy o mnohých 
svätých obrazoch nepripúšťajú ľudskú účasť a ľudskú snahu o ich vznik. 
Prícestná kaplnka sa nachádza v susedstve adresy Wojkowa 13a. Je to 
povrchový objekt domčekového typu postavený na pôdoryse blížiacom 
sa štvorcu. Nemá okenné otvory, výklenok kaplnky sa zatvára 
drevenými jednokrídlovými dverami s mrežou. Sedlová strecha je 
prikrytá šindľom. Kaplnka má drevené bočné ríny. Vo vnútri je 
naaranžovaný oltár v mnohými votívnymi darmi v centrálnej časti. 
Výklenok obsahuje sochu Panny Márie, na bokoch ostali ikony 
znázorňujúce Svätú rodinu a sv. Mikuláša.
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zbliżonym do kwadratu. Nie posiada on otworów okiennych; wnęka 
kapliczki zamykana jest na drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, 
z kratownicą. Dwuspadowy dach pokryty jest gontem. Kapliczka posiada 
drewniane rynny boczne. W jej wnętrzu zaaranżowany został ołtarz 
z wieloma wotami: w centralnej części. Wnęka kryje rzeźbę Matki 
Boskiej, po bokach umieszczone zostały ikony przestawiające Świętą 
Rodzinę i św. Mikołaja. 
Cechą wspomnianych opowieści jest to, że elementy światów w nich 
przedstawianych to ludzie i miejsca z lokalnego pejzażu kulturowego. 
Urokiem niezwykłych historii, jakie etnografom i archeologom udało się 
udokumentować, jest również to, że mają one niewielki zasięg, to znaczy, 
że są przekazywane np. tylko w obrębie jednej lub kilku sąsiadujących ze 
sobą miejscowości. Z uwagi zaś na to, że legendy, gadki i opowieści mają 
charakter ustny i podlegają dynamizmowi przekazu, funkcjonują w wielu 
wariantach i nie mają kanonicznych postaci, co czyni je jeszcze bardziej 
barwnymi.

Pracownicy i studenci 
Instytutu Archeologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Łódzkiego

 dniu 20.10.2013 roku po raz pierwszy odwiedziłem zamek 

WPlaveč. Zainspirowała mnie wiadomość, którą znalazłem 
w mediach, mówiąca, że zamek podupada, ponieważ 
państwo, które jest jego właścicielem, nie dba o niego, 

a gmina nie może sobie pozwolić na kosztowną odnowę. W tym samym 
czasie na Słowacji trwał program grantowy angażujący bezrobotnych 
w odbudowę dziedzictwa kulturowego. W ramach tego programu sam 
pomagałem w rozpoczęciu odnowy zamków: Szarysz, Kapušany i Šebeš. 
Dlatego niezwłocznie po obejrzeniu zamku zwróciłem się do wójta gminy. 
Na moją ofertę pomocy gminie i złożenie wniosku grantowego 
zareagował bardzo przychylnie. Do końca roku razem przygotowaliśmy 
wszystkie niezbędne formalności oraz złożyliśmy wniosek o dotację do 
Ministerstwa Kultury. Grant został zatwierdzony, a gmina otrzymała 
fundusze na pierwsze badania, prace konserwatorskie i utworzenie 10 
miejsc pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.
W pierwszym roku udało nam się przeprowadzić badania archeologiczne 
południowej części przedzamcza oraz naprawić uszkodzoną część 
południowych murów obronnych. W 2014 roku właścicielem zamku stała 
się gmina. Po raz kolejny odpowiedzieliśmy na zaproszenie do składania 
wniosków grantowych na 2015 rok już z większym zakresem prac 
i większą liczbą pracowników. Dzięki grantowi utworzono dla 
bezrobotnych 20 miejsc pracy. Zakończyliśmy przebudowę 
południowych murów obronnych, odnowiliśmy część wysuniętego muru 
obronnego, parkanu, a w następstwie badań archeologicznych odkryto 
fundamenty wieży południowo-wschodniej. Głównym celem trzeciego 
roku renowacji zamku w 2016 roku była rekonstrukcja sklepienia 
w południowo-wschodniej baszcie, dzięki której zamek pozyskał 
pierwsze dostępne wnętrze. Został zaprezentowany publiczności jako 
mini galeria historii budowli podczas specjalnie zorganizowanej 
uroczystości na zamku.
W następnym roku prace zostały poszerzone o północną część zamku. 
Coraz więcej wysiłku wymagał dowóz kamienia budowlanego. Ponieważ 
zamek Plaveč znajduje się w pobliżu miejscowości i jest łatwo dostępny, 
przez wiele lat stanowił źródło kamienia dla jej mieszkańców. Teraz 
musieliśmy ten kamień zwozić z powrotem na zamek, szczególnie z prac 
wyburzeniowych starych budynków w regionie. W 2017 roku 
odnowiliśmy część północnych murów obronnych i północno-wschodniej 
baszty. Ale największy zakres prac na zamku wykonano w 2018 roku, 
który był piątym rokiem odnowy. Stało się tak dzięki zaproszeniu od 
gminy Muszyna do udziału we wspólnym mikroprojekcie w programie 
polsko-słowackiej współpracy INTERREG pod nazwą Muszyna – Plaveč: 
„Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego 
pogranicza”. Dzięki tym źródłom przeprowadzono konserwację 
najwyższego obiektu zamku – 22-metrowej południowo-zachodniej 
wieży. Uzupełniono niedobory muru w otworach okiennych 
i wymurowano rozpadającą się koronę wieży. Wnętrze wieży zostało 
przebadane przez archeologów oraz oczyszczone. Udało się również 

Spoločnou črtou spomenutých povestí je to, že súčasťou svetov v nich 
opísaných sú ľudia a miesta pochádzajúci z miestnej kultúrnej krajiny. 
Čarom neobyčajných historiek, ktoré sa podarilo etnografom 
a archeológom zdokumentovať je taktiež fakt, že majú malý dosah, to 
znamená, že sú odovzdávané napríklad len v rámci jednej alebo 
niekoľkých navzájom susediacich obcí. Zase vzhľadom na to, že 
legendy, rozprávania a povesti majú ústnu formu a prispôsobujú sa 
dynamike odovzdávania, tak sa vyskytujú vo viacerých verziách 
a nemajú ustálené postavy, čo ich robí ešte pestrejšími.       

Pracovníci a študenti
Archeologického inštitútu a Inštitútu etnológie a kultúrnej archeológie 

Lodžskej univerzity
 

P
rvý krát som navštívil hrad Plaveč 20.10.2013. Inšpirovala ma 
správa v médiách o tom, že hrad chátra, lebo vlastník - štát sa 
oň nestará a obec si nákladnú obnovu nemôže dovoliť. V tom 
čase už na Slovensku druhý rok bežal grantový program na 

zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, v rámci 
ktorého som pomáhal rozbiehať obnovu hradov Šariš, Kapušany 
a Šebeš. Preto hneď po obhliadke hradu som vyhľadal pána starostu. 
Na moju ponuku pomôcť obci zapojiť sa do grantovej výzvy zareagoval 
veľmi ústretovo a do konca roka sme spolu pripravili všetky potrebné 
náležitosti a podali žiadosť o dotáciu na ministerstvo kultúry. Grant bol 
schválený a obec získala financie na prvé výskumy, konzervačné práce 
a na vytvorenie 10 pracovných miest pre ľudí evidovaných na úrade 
práce.
Prvý rok sa podarilo archeologicky preskúmať časť južného predhradia 
a opravili sme poškodenú časť južnej hradby. V roku 2014 sa vlastníkom 
hradu stala obec a opäť sme sa prihlásili do výzvy na rok 2015 už 
s väčším rozsahom prác aj s väčším počtom pracovníkov – pre 
nezamestnaných bolo vytvorených 20 pracovných miest. Dokončili sme 
opravu južnej hradby, obnovili sme časť predsunutej hradby – parkán 
a archeologickým výskumom boli odkryté základy juhovýchodnej veže. 
Hlavným cieľom tretieho roku obnovy hradu 2016, bola rekonštrukcia 
klenby v juhovýchodnej bašte, vďaka čomu hrad získal prvý dostupný 
interiér. Ten bol verejnosti prezentovaný ako minigaléria o histórii hradu 
počas hradných slávností.
V ďalšom roku sa práce rozšírili aj na severnú časť hradu. Čoraz viac 
úsilia bolo potrebné vynaložiť na dovoz stavebného kameňa. Keďže 
hrad Plaveč je blízko obce a je ľahko dostupný, dlhé roky bol zdrojom 
kameňa pre miestnych obyvateľov. Teraz sme museli tento kameň opäť 
na hrad dovážať, najmä z búracích prác starých domov v širšom okolí. 
V roku 2017 sme obnovili časť severnej hradby a severovýchodnej bašty. 
No najväčší rozsah prác na hrade bol vykonaný v piatom roku obnovy, 
v roku 2018. 
Stalo sa tak vďaka ponuke obce Muszyna na spoločný mikroprojekt 
v programe poľsko-slovenskej spolupráce INTERREG, s názvom 
Muszyna - Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-
slovenského pohraničia. Vďaka týmto zdrojom bola vykonaná 
konzervácia najvyššieho objektu hradu - 22 m vysokej juhozápadnej 
veže. Boli doplnené výpadky muriva v okenných otvoroch a bola 
premurovaná rozpadávajúca sa koruna veže. Interiér veže bol 
archeologicky preskúmaný a vyčistený. Podarilo sa tiež dokončiť 
konzerváciu severnej hradby. Po piatich rokoch obnovy má hrad Plaveč 
zakonzervovaných asi 70 % nadzemných častí pôvodnej architektúry. 

Martin Sárossy – koordinátor obnovy hradu Plaveč

Plaveč 2014 – 2018, päť rokov obnovy hradu
Plaveč 2014 ‒ 2018, pięć lat odbudowy zamku



MUSZYNA ‒ PLAVEČ: ODKRYWAMY ZAPOMNIANĄ HISTORIĘ

 I KULTURĘ POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA
MUSZYNA – PLAVEČ: OBJAVUJEME ZABUDNUTÚ HISTÓRIU 

A KULTÚRU POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA

Wyłączoną odpowiedzialność za zawartości niniejszej publikacji ponoszą  jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej oraz Euroregionem „Tatry”.
Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesú jej autori a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie a Euroregiónu „Tatry”.

dokończyć konserwację północnych murów obronnych. Po pięciu latach 
renowacji w zamku Plaveč udało się odzyskać około 70% nadziemnych 
części oryginalnej architektury. 

Martin Sárossy – koordynator odnowy zamku Plaveč

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polska-Słowacja
MUSZYNA PLAVEČ

CZERWIEC 2014, PIERWSZY ROK ODNOWY ZAMKU PLAVEČ. DLA 
BEZROBOTNYCH OTWORZONO 10 MIEJSC PRACY.  PIERWSZE PRACE 

ROZPOCZĘŁY SIĘ OD USUNIĘCIA GRUZU POD POŁUDNIOWYMI MURAMI
 OBRONNYMI (FOT. M. SÁROSSY)

JÚN 2014, PRVÝ ROK OBNOVY HRADU PLAVEČ. PRE NEZAMESTNANÝCH 
BOLO VYTVORENÝCH 10 PRACOVNÝCH MIEST. PRVÉ PRÁCE ZAČALI 

ODSTRAŇOVANÍM SUŤOVÉHO ZÁVALU POD 
JUŽNOU HRADBOU (FOT. M. SÁROSSY)

POŁUDNIOWO-ZACHODNIA WIEŻA, DOMINUJĄCY 22-METROWY OBIEKT ZAMKU. STAN PRZED (PO LEWEJ STRONIE) I PO KONSERWACJI (PO PRAWEJ STRONIE).
(FOT. M. SÁROSSY) JUHOZÁPADNÁ VEŽA, NAJVÝRAZNEJŠÍ 22 M VYSOKÝ OBJEKT HRADU. STAV PRED (VĽAVO) A PO KONZERVÁCII (VPRAVO).(FOT. M. SÁROSSY)

2018 ROK – BUDOWA RUSZTOWANIA PRZY BASZCIE POŁUDNIOWO-
WSCHODNIEJ.  BEZROBOTNI PRACUJĄCY PRZY ODNOWIE ZAMKU 

ZDOBYLI UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE BĘDĄ MOGLI ZASTOSOWAĆ NA RYNKU 
PRACY – ZWŁASZCZA W ZAKRESIE PRAC MURARSKICH

LUB PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ. (FOT. M. SÁROSSY)
STAVBA LEŠENIA PRI JUHOVÝCHODNEJ BAŠTE V ROKU 2018. 

NEZAMESTNANÍ, KTORÍ PRACOVALI NA OBNOVE HRADU ZÍSKALI 
ZRUČNOSTI, KTORÉ BUDÚ MÔCŤ UPLATNIŤ NA TRHU PRÁCE

 – NAJMÄ MURÁRSKE ALEBO LEŠENÁRSKE PRÁCE. (FOT. M. SÁROSSY)

MUSZYNA PLAVEČ
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