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Szanowni Pañstwo!
Ze wzglêdu na wielkie zainteresowanie publikacjami o naszym regionie, prezentujemy Wam
kolejny folder poœwiêcony gminie Czarny Dunajec.
Tym razem chcemy zwróciæ szczególn¹ uwagê na poszczególne miejscowoœci wchodz¹ce w sk³ad gminy, ich tradycje historyczne, mieszkañców oraz na to czym siê wyró¿niaj¹ w obecnym czasie. Nowoœci¹ jest prezentacja herbów wszystkich wsi so³eckich. Warto podkreœliæ, ¿e
niektóre herby zosta³y odtworzone z dokumentów licz¹cych kilkaset lat. Wiadomo te¿,
¿e wa¿nym elementem atrakcyjnoœci turystycznej gminy jest jej po³o¿enie geograficzne
i urozmaicona rzeŸba terenu, dziêki czemu nie brak urokliwych krajobrazów. Poprzez
zamieszczone zdjêcia postaramy siê przybli¿yæ Pañstwu piêkno naszej ziemi. Liczymy
przy tym, ¿e niektórych z Was zachêcimy do odwiedzenia po raz pierwszy najwiêkszej
gminy goœcinnego i bogatego kulturowo Podhala, a tych co ju¿ nas znaj¹ sk³onimy do
kolejnych wizyt.
Gmina Czarny Dunajec zas³uguje na to, aby byæ w czo³ówce gmin przoduj¹cych
w turystyce ze wzglêdu na goœcinnoœæ mieszkañców, ci¹gle rozwijan¹ infrastrukturê,
zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê miejsc noclegowych oraz gospodarstw agroturystycznych. W³adze gminy popieraj¹ wszelkie dzia³ania s³u¿¹ce promocji naszego regionu. Szczególn¹
trosk¹ otaczamy sport i zachowanie wartoœci kulturalnych, co przejawia siê m.in.
w dofinansowaniu klubów sportowych i sponsorowaniu zespo³ów regionalnych dzia³aj¹cych przy Centrum Kultury i Promocji oraz przy Oddzia³ach Zwi¹zku Podhalan. Nasze zespo³y wystêpuj¹c na ró¿nych przegl¹dach w kraju i za granic¹ oraz uœwietniaj¹c nasze lokalne uroczystoœci,
rozs³awiaj¹ uroki gminy Czarny Dunajec.
Mam nadziejê, ¿e niniejsza publikacja przyczyni siê do tego, aby
zachêciæ Pañstwa do bli¿szego zapoznania siê z wyj¹tkowym kolorytem folkloru góralskiego. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej gminy.
Wójt Gminy Czarny Dunajec
Józef Babicz
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Gmina Czarny Dunajec
Gmina Czarny Dunajec jest jedn¹ z wiêkszych samorz¹dowych jednostek administracyjnych województwa ma³opolskiego. W jej sk³ad wchodzi piêtnaœcie so³ectw: Czarny
Dunajec, Chocho³ów, Ciche, Czerwienne, Dzia³, Koniówka,
Odrow¹¿, Pieni¹¿kowice, Piekielnik, Podczerwone, Podszkle, Ratu³ów, Stare Bystre, Wróblówka i Za³uczne. Gmina
zajmuje obszar prawie 22 tysiêcy hektarów, na którym ¿yje
ponad 21 tysiêcy mieszkañców. Drugie tyle wyemigrowa³o
za Wielk¹ Wodê w poszukiwaniu zarobku.
Pocz¹tki osadnictwa na tych terenach siêgaj¹ XIII wieku,
jednak osadnictwo na prawie niemieckim objê³o te ziemie dopiero w XVI stuleciu. Wczeœniej olbrzymie po³acie rozleg³ej
równiny porasta³a Puszcza Karpacka, skutecznie ograniczaj¹c
zasiedlanie podgórskich terenów. Spogl¹daj¹c wokó³ z równiny okalaj¹cej Czarny Dunajec, na po³udniu ujrzymy pasmo Tatr, na zachodzie masyw Babiej Góry, od wschodu
uka¿¹ siê Gorce i zamajacz¹ Pieniny. Geograficznie gmina
jest po³o¿ona na obszarze trzech subregionów: Pogórza Guba³owskiego, Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Dzia³ów Orawsko-Podhalañskich. Ró¿norodne ukszta³towanie terenu oraz
bogactwo naturalnych form przyrodniczych sprawia, ¿e gmina jest bardzo atrakcyjna turystycznie.
Oblicza krainy rozœpiewanej, dŸwiêcz¹cej muzyk¹, pe³nej duchowych i materialnych zabytków góralskiej kultury
wspó³czesna cywilizacja jeszcze nie zmieni³a. Dlatego jest
ona rajem dla szukaj¹cych wytchnienia i spokoju poœród
dziewiczej przyrody, mimo ¿e charakter gminy zmienia siê
z typowo rolniczego na rolniczo-turystyczny. Bez wzglêdu
na porê roku, ka¿dy z odwiedzaj¹cych mo¿e znaleŸæ dla
siebie to, co najbardziej lubi. W odró¿nieniu od bardziej
znanych i obleganych miejscowoœci wypoczynkowych
w Polsce, tutaj mo¿na znaleŸæ tak potrzebn¹ ciszê i spokój,
a przede wszystkim rozkoszowaæ siê bezpoœrednim kontaktem z nieska¿on¹ przyrod¹. Z ka¿dym rokiem przybywa
miejsc dla goœci, nie tylko w pensjonatach, ale tak¿e w oferuj¹cych nieszablonowy wypoczynek gospodarstwach agroturystycznych. Najczêœciej odwiedzan¹ miejscowoœci¹ gminy Czarny Dunajec jest Chocho³ów - ¿yj¹cy skansen regionalnego budownictwa.
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ten region jest wyj¹tkowo silne przywi¹zanie do tradycji. To tutaj mo¿na spotkaæ mieszkañców na co dzieñ i od œwiêta - ubranych w stroje regionalne, us³yszeæ pieœni i przyœpiewki, zobaczyæ tañce góralskie. Na terenie gminy od lat dzia³aj¹ liczne zespo³y góralskie. Corocznie
organizowane s¹ imprezy regionalne o znacznym zasiêgu.
Wielkim wydarzeniem gminy jest coroczne œwiêto plonów do¿ynki, zwane tu Ho³dymasem.
Gmina Czarny Dunajec w ka¿dym zak¹tku oferuje coœ
niezwyk³ego, niepowtarzalnego i oryginalnego z jednej strony, a zarazem mocno osadzonego w realiach regionu z drugiej. Zabytkowe zagrody i domy, przydro¿ne kapliczki, pomniki przyrody, miejsca urokliwe i piêkne - to mo¿na tutaj
znaleŸæ. Mieszkañcy - serdeczni z natury - bardzo chêtnie
goszcz¹ u siebie letników. Zapraszamy wiêc do zwiedzania,
odpoczynku, wytchnienia...
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SO£ECTWA
Czarny Dunajec
Pocz¹tki Czarnego Dunajca siêgaj¹ ok. 1552 r. Datê tê, wobec
zaginiêcia dokumentu lokacyjnego, przyj¹æ mo¿na na podstawie
pierwszej lustracji królewszczyzn przeprowadzonej w 1564 r.
Dowiedzieæ siê z niej mo¿na, ¿e wieœ osadzi³ Prokop Pieni¹¿ek.
ZasadŸc¹ Czarnego Dunajca, a zarazem pierwszym jego so³tysem, by³ Tomasz Miêtus, który - jak zapisano w przywileju dla jego
syna Jana wydanym przez króla Zygmunta Augusta w 1592 r. „podj¹³ niema³e prace przy wykarczowaniu i osadzeniu tej¿e wsi”.
Tomasz Miêtus, wraz z synem Janem, w³asnym kosztem na swym
gruncie wystawi³ pierwszy koœció³ czarnodunajecki. W 1605 r.
Jan Miêtus scedowa³ so³tystwo na rzecz swego syna Klemensa
i wnuka Sebastiana. Klemens Miêtus by³ jednym z g³ównych organizatorów oporu ch³opów przeciwko bezprawiu, jakiego dopuszcza³ siê starosta Miko³aj Komorowski; przyp³aci³ to wielotygodniowym uwiêzieniem.
Na Klemensie Miêtusie, który potwierdzenie praw do so³tystwa uzyska³ jeszcze od wstêpuj¹cego na tron króla W³adys³awa
IV w 1633 r., koñczy siê linia Miêtusów - so³tysów czarnodunajeckich. Korzystaj¹c z nowych mo¿liwoœci prawnych, starosta Adam
Kazanowski w 1641 r. odkupi³ za 117 grzywien so³tystwo w Czarnym Dunajcu od Klemensa Miêtusa i przekszta³ci³ je na folwark
dworski. W 1669 r. król Micha³ Korybut nada³ so³tystwo, czyli ów
folwark, „urodzonym Teodorowi Sulimie i Janowi Pawêckiemu” weteranom wojennym. W tym czasie, bo na prze³omie lat 1669
i 1670, mieszkañcy Czarnego Dunajca wziêli udzia³ w walkach
górali przeciw nadu¿yciom pope³nianym przez przebywaj¹c¹ na
Podhalu chor¹giew pancern¹ starosty Jana Wielkopolskiego. Poniewa¿ gospodarka folwarczna nie przynios³a spodziewanych
korzyœci, dobra dworskie zosta³y prawie w ca³oœci rozsprzedane
miejscowym ch³opom w 1753 r. Ostatnimi posiadaczami so³tystwa w Czarnym Dunajcu byli Ratu³owscy, legitymuj¹cy siê przywilejem króla Augusta III z 1754 r. W po³owie XIX w. Miêtusowie
stanowili ju¿ nieliczn¹ grupê mieszkañców Czarnego Dunajca;
w ich rêkach by³o zaledwie 5 gospodarstw. Pod zaborem austriackim starostwo nowotarskie przejête zosta³o na w³asnoœæ cesarstwa, a nastêpnie - po podziale na sekcje - wystawione na sprzeda¿. „Dominium Czarny Dunajec”, obejmuj¹ce Ciche, Chocho³ów, Czarny Dunajec, Dzianisz, Podczerwone, Witów i Wróblówkê, kupi³ w 1819 r. Jan Paj¹czkowski. Górale chc¹c uniezale¿niæ
siê od dworu i powiêkszyæ swoje grunty, odkupili dobra dworskie
od Paj¹czkowskiego, poprzez swego pe³nomocnika ks. Józefa
Szczurkowskiego.
Charakterystycznym jest tu ma³omiasteczkowy, prostok¹tny
rynek z bocznymi uliczkami, za³o¿ony ju¿ w drugiej po³owie XIX w.,
a ukszta³towany ostatecznie w okresie miêdzywojennym, kiedy
miejscowoœæ Czarny Dunajec posiada³a prawa miejskie. Wa¿nym
elementem architektury by³y tzw. dworki czarnodunajeckie, czyli
murowane parterowe domy z gankiem wspartym na filarach, obecnie ju¿ nieliczne. We wsi wyró¿nia siê murowany koœció³ pod
wezwaniem Przenajœwiêtszej Trójcy zbudowany pod koniec XVIII w.,
na miejscu XVI-wiecznego drewnianego koœció³ka, który sp³on¹³
w wielkim po¿arze miasteczka w 1858 r. Œwi¹tynia posiada czworoboczn¹ wie¿ê nakryt¹ kszta³tnym cebulastym he³mem i kaplice
po obu stronach naw. Wystrój wnêtrza jest dzie³em twórców ludowych: Obrochty ze Starego Bystrego i Czesacza z Waksmunda.
Cenny i zabytkowy jest dzwon z 1643 r., pochodz¹cy z koœcio³a
franciszkanów w Nowym S¹czu, odlany przez lotaryñczyka Benedykta Briota. Nie brak we wsi równie¿ wielu zabytkowych drewnianych domów. Miejskiego, ale przytulnego wizerunku dodaj¹
Czarnemu Dunajcowi nowoczesne gmachy u¿ytecznoœci publicznej, zwarta zabudowa, dobrze utrzymane i oznakowane drogi,
liczne punkty handlowo-us³ugowe, itp.
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Chocho³ów
Du¿a wieœ podhalañska, po³o¿ona nad Czarnym Dunajcem, na wysokoœci ok. 750m npm, bêd¹ca najwiêksz¹ atrakcj¹
turystyczn¹ gminy. W zamierzch³ych wiekach, gdy jeszcze
szumia³a tu Puszcza karpacka - panowie szlachta zapuszczali siê ponoæ na polowania w las, pokrzykuj¹c: Cho!... Cho!...
£ów!... Wieœ zosta³a za³o¿ona w 1592r. Stanowi piêkny przyk³ad zabudowy wsi podhalañskiej
z XVIII-XIXw. Drewniane domy bogato zdobione, kapliczki, krzy¿e i figury. Wieœ bêd¹ca ¿ywym
skansenem budownictwa regionalnego uznana zosta³a za zabytek klasy zerowej i przyci¹ga
rzesze turystów z ca³ego œwiata. Wieœ rozs³awi³o poruseñstwo z 1846 r., czyli Powstanie
Chocho³owskie przeciwko austriackim zaborcom. Muzeum Powstania Chocho³owskiego
mieœci siê w najstarszej cha³upie z 1798 r. Z poruseñstwem zwi¹zane jest podanie na temat
kapliczki œw. Jana Nepomucena, stoj¹cej przy wjeŸdzie do Chocho³owa od strony Czarnego
Dunajca. Ponoæ œwiêty stoi „obrócony zadkiem do Dunajca” z ¿alu, ¿e dunajczanie razem
z wojskiem austriackim przyszli t³umiæ zryw niepodleg³oœciowy.
Chocho³ów jest wa¿nym oœrodkiem twórczoœci ludowe, takiej jak: zdobnictwo w drewnie,
kowalstwo i zdobnictwo metalu, malarstwo na szkle oraz hafciarstwo. Warto odwiedziæ Izbê
Regionaln¹ prezentuj¹c¹ przedmioty kultury ludowej, któr¹ w cha³upie nr 28 stworzy³ miejscowy rzeŸbiarz Jan Ziêder. W latach 1853-66, na miejscu drewnianej œwi¹tyni z XVII w., wzniesiono z miejscowego piaskowca koœció³
parafialny pw. œw. Jacka. Wewn¹trz neogotyckiej œwi¹tyni: freski Walerego Eliasza z 1871 r., dwa obrazy Wojciecha Eliasza oraz obraz
Œw. Trójcy bêd¹cy czêœci¹ tryptyku z XVI w. Naprzeciw koœcio³a znajduje siê pomnik Powstania Chocho³owskiego, ufundowany przez
poloniê amerykañsk¹.
W Chocho³owie zlokalizowane jest miêdzynarodowe przejœcie graniczne ze S³owacj¹ czynne ca³¹ dobê. Ze wsi mo¿na odbyæ
piesz¹ wycieczkê na górê Ostrysz. Chocho³owianie chêtnie wynajmuj¹ goœciom izby, rozwinêli te¿ gastronomiê i serwuj¹ regionalne
potrawy. Powierzchnia so³ectwa wynosi 12,8 km2.

Ciche
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Osada lokowana w 1593 r. przez Tomasza Miêtusa wziê³a
sw¹ nazwê od potoku Cichego. Rozros³a siê do rozleg³ej wsi, która
ci¹gnie siê dolin¹ od Gruszkowego Wierchu w zachodniej stronie
Pogórza Guba³owskiego a¿ do stóp Domañskiego Wierchu przed
czarnodunajeck¹ równin¹, na wysokoœci 700-850 m npm. Tym
samym jest jedn¹ z najd³u¿szych wsi w Polsce, licz¹c¹ ponad 14 km
d³ugoœci. Dzieli siê na kilka czêœci, zaczynaj¹c od strony wjazdu
z Czarnego Dunajca s¹ to: Miêtustwo, Ciche Dolne, Ciche Œrodkowe, Ciche Górne i Ciche Wierch. Jest trzecim co do wielkoœci
so³ectwem w gminie (powierzchnia 26,5 km2) a drugim pod wzglêdem ludnoœci (2.800 mieszkañców).
Cichowianie maj¹ a¿ dwa koœcio³y parafialne: w Cichem Miêtustwie pw Najœwiêtszej Marii Panny i w Cichem Górnym pw œw.
Józefa Robotnika oraz kaplicê na Wierch Cichem. Drewniane
i murowane kapliczki przydro¿ne z XIX w., rozsiane s¹ po ca³ym
Cichem dodaj¹c wsi uroku. Rejon ten przez wiele lat penetrowali
poszukiwacze zbójnickich skarbów. Tradycje ciesielskie sprawi³y, ¿e wielu mieszkañców trudni siê dziœ pami¹tkarstwem, rzeŸbi,
wykonuje meble i inne przedmioty artystyczne z drewna. St¹d
pochodzi³ Andrzej Knapczyk-Duch - góralski muzyk, nauczyciel,
gawêdziarz, twórca oryginalnych nut góralskich, patron corocznego „Muzykowania na Duchow¹ Nutê”.
Grzybiarzy kusz¹ masywy leœne Zadkowskiego Wierchu i gêsto poroœniêtej góry Ostrysz. Dwa progi wodne na potoku latem
s³u¿¹ spragnionym k¹pieli. Stoki Wierchowiny œwietnie nadaj¹ siê
dla narciarstwa zjazdowego, snowbordu i tyczenia tras biegowych.
W Cichem dzia³a prywatny pensjonat, noclegi z wy¿ywieniem
mo¿na te¿ znaleŸæ u gospodarzy.

Czerwienne
Wieœ za³o¿ona ok. 1630 r., zwana a¿ do lat 60tych XX wieku Miêdzyczerwiennem. Czerwon¹ Górê
na granicy z Ratu³owem pokrywa bowiem glinka
o charakterystycznej barwie, a z przeciwnej strony
„czerwono” wschodzi³o s³oñce. Rosn¹ tu potê¿ne, kilkusetletnie lipy uznane za pomniki przyrody. W górnej czêœci wsi zachowa³a siê drewniana dzwonnica, tu
i ówdzie mo¿na trafiæ na starodawn¹ góralsk¹ cha³upê.
Wieœ rozs³awi³o Sanktuarium Maryjne na Bachledówce,
czyli Bachledowym Wierchu. Na posiad³oœci ofiarowanej
w latach 50-tych o.o. Paulinom z Jasnej Góry przez pani¹
Jarz¹bkow¹ (wdziêczn¹ za cudowne ocalenie z r¹k Gestapo podczas wojny) powsta³a wpierw pustelnia z kaplic¹, która ostatecznie w 1991 r. przekszta³ci³a siê w
okaza³y koœció³ parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Czêstochowskiej. Wielokrotnie, w latach 60-tych
i 70-tych, przyje¿d¿ali tu na wypoczynek: kardyna³ Stefan Wyszyñski i ówczesny metropolita krakowski Karol
Wojty³a - póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II.
Przez Czerwienne-Bachledówkê wiod¹ trasy turystyczne
z Chocho³owa, Czarnego Dunajca, Cichego i Szaflar do Zakopanego (przez Z¹b i Guba³ówkê). Na wierchu Budz stoi krzy¿ upamiêtniaj¹cy miejsce, gdzie pochowano konfederatów barskich.
Powierzchnia so³ectwa wynosi 10,8 km2.

Dzia³
Pierwsza wzmianka o tej osadzie pojawi³a siê w koñcu XVI w.,
przywilej lokacyjny pochodzi z 1605 r. Wieœ mia³ za³o¿yæ
Grzegorz Dzielski - zbójnicki hetman o ca³y wiek wyprzedzaj¹cy legendarnego Janosika, przodek so³tysiego rodu.
Pieczêæ Dzia³u przedstawia konnego rycerza z lanc¹.
Dziœ jedno z najmniejszych so³ectw gminy (pow.
5,1 km2), licz¹ce niewiele ponad sto domostw. Przez
nadzwyczaj spokojn¹ wieœ wci¹¿ toczy swoje czyste
wody potok Piekielnik. Z Dzia³u otwiera siê widok na
ca³¹ czarnodunajeck¹ równinê, z panoram¹ Tatr w tle.
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Koniówka
Niewielka wieœ licz¹ca zaledwie czterystu mieszkañców. To
najmniejsze so³ectwo gminy o powierzchni 4,2 km2 wciœniête jest
miêdzy grunty Chocho³owa i Podczerwonego. W Czarnym Dunajcu ¿artuj¹, ¿e gdy koniowianin rozci¹gnie harmoniê, to wystaje
ona poza wieœ... Pierwsza wzmianka o Koniówce, lokowanej
³¹cznie z Podczerwonem, pochodzi z 1605 r. Przez d³ugi czas by³
to tylko przysió³ek bez nazwy, powsta³y wokó³ uczêszczanej przeprawy przez Czarny Dunajec. Obszar dzier¿awiony przez ch³opów od so³tysów Podczerwiñskich zas³yn¹³ potem hodowl¹ koni
oraz wo³ów, i st¹d wziê³a siê nazwa póŸniejszej wsi.
Wspania³e torfowisko wysokie Rudno w Koniówce p³atami
porasta kosodrzewina. Tutejsze pok³ady torfu przez d³ugi czas
by³y eksploatowane. Na obszarze Koniówki, podobnie jak w Piekielniku, Za³ucznem i Odrow¹¿u, wystêpuj¹ te¿ niewielkie z³o¿a
wêgla brunatnego. Próg wodny i okolice mostu upodobali sobie
wycieczkowicze szukaj¹cy latem och³ody i wypoczynku. Obok
drogi zachowa³a siê wiekowa, jedna z nielicznych ju¿ na Podhalu,
drewniana dzwonnica. Dzwon odzywa³ siê na Anio³ Pañski, a w czasie burzy - jak g³osi³ napis fulga frange - ³ama³ pioruny.

Odrow¹¿
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Urokliwie po³o¿ony na siedmiu wzgórzach,
uchodzi za „podhalañski Rzym”. Wieœ lokowana w 1603 r., swoj¹ nazwê wziê³a od herbu
Jana Pieni¹¿ka, starosty nowotarskiego z czasu
osadŸców. Przed II wojn¹ œwiatow¹ rozs³awili
j¹ pochodz¹cy st¹d œwiatli ludzie, wspaniali
regionaliœci, dzia³acze ruchu ludowego i wspó³za³o¿yciele Zwi¹zku Podhalan - Antoni i Jakub
Zachemscy oraz Feliks Gwi¿d¿.
Murowany, jednonawowy koœció³ pod wezwaniem œw. Marii Magdaleny powsta³ w latach 1825-31, na miejscu pierwotnego koœció³ka XVII-wiecznego. O³tarz - podczas budowy
koœcio³a - wykona³ Józef Kulach z Szaflar na
wzór o³tarza w nowotarskim koœciele œw. Katarzyny. Zachowa³o siê tu kilka zabytkowych sprzêtów i szat liturgicznych.
W Odrow¹¿u na Herbiku znaleŸæ mo¿na nieczynny kamienio³om, sk¹d wydobywano piaskowce magurskie. Mieszkañcy malowniczej wsi czêsto goszcz¹
u siebie letników. W¹ska asfaltowa droga wiedzie z Odrow¹¿a w dó³, do urokliwie po³o¿onego przysió³ka ¯ary. St¹d o krok do Borów, które ponoæ lecz¹ i odm³adzaj¹ ludzi. Powierzchnia so³ectwa wynosi 12,2 km2.

Piekielnik
Najludniejsza i kiedyœ najbogatsza wieœ Górnej Orawy, przez
wieki powi¹zana jednak z Podhalem. Jest drugim co do wielkoœci
so³ectwem w gminie (pow. 30,3 km2). Lokowana pod koniec XVI w.
Wêgierski kronikarz, który ponoæ pierwszy opisywa³ te ziemie,
zanotowa³ nazwê Popielnik, z powodu z³ogów spalonego torfu. Torfowiska w tej okolicy p³onê³y bowiem czêsto, a wg³êbne
po¿ary niezmiernie trudno by³o ugasiæ. Ze wzniesieñ nad Piekielnikiem wspaniale widaæ panoramê Tatr. W ludowych piosenkach s³yn¹ piekielnickie bory.
Do niedawna istnia³o tu jeszcze kilka XIX-wiecznych kurnych chat z wy¿k¹ - obszernym strychem do przechowywania
siana, wystaj¹cym nieco poza pion œciany domu. Do dziœ uchowa³a siê w œrodku wsi zaledwie jedna chata z wy¿k¹, mocno
zniszczona ale jeszcze zamieszka³a. Obecnie wy¿ki mo¿na
spotkaæ tylko w stodo³ach. Piekielnik by³ parafi¹ ju¿ w XVIII w.,
lecz pierwszy drewniany koœció³ strawi³ po¿ar. W o³tarzu g³ównym i w o³tarzach bocznych nowego, murowanego koœcio³a
z 1878 r. pw. œw. Jakuba Aposto³a, stoi szeœæ barokowych pos¹gów. Œwi¹tynia posiada dzwon z 1802 r. odlany przez Samuela
Palischa z Krzemnicy. Barokowe figury Ukrzy¿owania z Matk¹
Bosk¹ i œw. Mari¹ Magdalen¹ oraz œw. Jakubem stoj¹ tak¿e we
wnêkach murowanej piekielnickiej kapliczki. Na cmentarzu zachowa³y siê ciekawe, XIX-wieczne kamienne nagrobki.
Mieszkañcy rzadko jeszcze goszcz¹ wczasowiczów w swoich
domach, choæ okolica ma wiele uroku, a takie stoki jak Luparnia
czy Sewcowsko Sucho Dolina s¹ wrêcz wymarzone dla narciarzy.

Pieni¹¿kowice
Niewielkie so³ectwo o powierzchni 8,6 km2. Wieœ,
zwana te¿ Maciejowskie, lokowana by³a w 1593 r. przez
Krzysztofa Stocha, który otrzyma³ przywilej od dzier¿awcy dóbr nowotarskich Jana Pieni¹¿ka. Ród Pieni¹¿ków z Kru¿lowej lokowa³ na terenie starostwa
nowotarskiego a¿ 22 wsie królewskie.
Drewniany, XIX-wieczny koœció³ek zast¹pi³a
w 1900 r. nowa, murowana œwi¹tynia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. G³ówny o³tarz zdobi
XVIII-wieczny barokowy obraz z wizerunkiem patronki parafii. Dzwon koœcielny z 1545 r., zakupiony ponoæ w Jordanowie. Uchowa³o siê te¿ we wsi
trochê tradycyjnych, drewnianych cha³up góralskich.
Na szczyt ¯eleŸnicy (912 m npm) mo¿na dojœæ piêknym szlakiem z Szaflar przez Dzia³ i Pieni¹¿kowice. Legenda g³osi, ¿e góra otwiera siê raz w roku na dŸwiêk rezurekcyjnych dzwonów, aby ods³oniæ ukryte w niej skarby.
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Podczerwone
Cicha, spokojna, skromna wioska podhalañska po³o¿ona nad bystr¹ rzek¹ Czarny Dunajec. Powierzchnia tego
niewielkiego so³ectwa wynosi 8,6 km2. Wieœ, niemal pierwotna jeszcze w swym charakterze, po³o¿ona nisko, na szerokiej równinie, pomiêdzy wysokimi Tatrami, a Babi¹ Gór¹. Mieszkañcy tej wsi s¹ ludem prostym, bystrym, zdrowym, przez
naturê wyko³ysanym jest tutejszy œwiat przyrody. Takich wiosek jak Podczerwone, podobnych do przecudnie malowanych piórem Tetmajera
obrazów naszej polskiej góralszczyzny, niewiele ju¿ spotkaæ mo¿na na „Skalnym Podhalu”. S¹ to nieliczne rezerwaty tworz¹ce w³asny,
odrêbny œwiat, kszta³cony i wychowany bardziej przez naturê i wewnêtrzny instynkt ni¿ przez cywilizacjê i wp³ywy kulturalne.
Pocz¹tkami swego istnienia Podczerwone siêga daleko w przesz³oœæ Polski królewskiej. Dokumenty historyczne, zachowane do
dziœ u niektórych podczerwieñskich górali, stwierdzaj¹ istnienie wsi ju¿ w wieku XVI, a jej dzieje s¹ analogiczne do historii i rozwoju
s¹siedniej osady - Chocho³owa. Jej pierwszymi posiadaczami, na mocy przywileju króla Zygmunta III datowanego 4 lipca 1604 r., byli
Szymon i Barbara Podczerwieñscy.
Piêkne po³o¿enie wsi sk³ania do udanego wypoczynku. Nad brzegiem Czarnego Dunajca mo¿na znaleŸæ sporo atrakcyjnych miejsc
biwakowych, a progi wodne s¹ dobrym miejscem do k¹pieli. W okolicy przebiega klika malowniczych tras spacerowych. Podziwiaæ te¿
mo¿na malownicze, nigdy nie eksploatowane, podczerwieñskie torfowiska. We wsi zachowa³o siê kilka starych, zabytkowych cha³up
góralskich. W odleg³oœci 3 km od wsi znajduje siê przejœcie graniczne na S³owacjê.
Bardzo ciekawa jest historia parafii w Podczerwonem. W samym œrodku wsi, tu¿ obok drogi - goœciñca, wznosi siê ma³y koœció³ek
zbudowany w latach 1908-12. Postawienie tej skromnej œwi¹tyni Podczerwone zawdziêcza tutejszemu gaŸdzie Jêdrzejowi Karczowi,
który samowolnie, d³ugi czas w osamotnieniu, poœwiêcaj¹c oszczêdnoœci swojego ¿ycia, budowa³ kaplicê wed³ug w³asnego pomys³u. Kiedy w koñcu okaza³o siê, ¿e postawienie kaplicy jest realne, mieszkañców wioski ogarn¹³ zapa³ i przy³¹czyli siê do pomocy. W 1914 r., przy prowizorycznym o³tarzu, po raz
pierwszy odprawiano Mszê œwiêt¹. Na swoj¹ parafiê mieszkañcy wioski musieli jednak czekaæ jeszcze
blisko 70 lat. Poœwiêcenia i wmurowania kamienia wêgielnego dokona³ w 1975 r. ks. biskup Julian
Groblicki - wielki przyjaciel Podczerwonego. W 1982 r. ks. kardyna³
Franciszek Macharski erygowa³ parafiê Matki Bo¿ej Bolesnej w Podczerwonem, a nastêpnie w 1995 r. uroczyœcie konsekrowa³ tutejsz¹
œwi¹tyniê.

Podszkle
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Jedna z najstarszych wsi orawskich, lokowana ok. 1580 r. Malowniczo usadowiona na beskidzkich wzgórzach. Rolê osadŸcy spe³ni³a tu drobna szlachta. Podanie mówi o szklarzu, który
dawno, dawno temu wêdrowa³ ze swym warsztatem na plecach.
Kiedy siê potkn¹³ w miejscu, gdzie jeszcze nie by³o wioski, a szk³o
rozprys³o siê z brzêkiem - w rozpaczy ponoæ krzykn¹³: - To po szkle!...
P³yn¹ce z beskidzkich wzgórz, zwanych „Orawskimi Dzia³ami”, potoki Orawka i Bukowiñski Strumyk ³¹cz¹ siê tu w rzekê
Orawa, która uchodzi do Morza Czarnego. W centrum wsi króluje
murowany koœció³ pod wezwaniem œw. Rozalii z 1787 r., z wie¿ê
dobudowan¹ w 1803 r. Mieszkañcy Podszkla tradycyjnie trudni¹
siê rolnictwem i ciesielk¹. Niektóre rodziny przyjmowa³y w swoich domostwach letników jeszcze przed wojn¹. Grzybiarzy wabi¹
tutejsze lasy. Z Podszkla najbli¿ej do Bukowiñskiego Wierchu zwanego „Pêpkiem Œwiata”, bo widaæ st¹d 14 pasm górskich. Powierzchnia so³ectwa wynosi 13,1 km2.

Ratu³ów
Wieœ lokowana w 1616 r., która sw¹
nazw¹ upamiêtnia Ratu³da ze Skrzydlinej,
jednego z dzier¿awców dóbr nowotarskich. Wieœ rozci¹ga siê w dolinie potoku
Bystrego, od Bachledowego Wierchu po
Górkowy Wierch. By³o to zawsze gniazdo zawo³anych góralskich tancerzy i œpiewaków. Tradycje rêkodzielnicze ¿ywe s¹
w Ratu³owie do dziœ.
Zbocza wznosz¹ce siê nad dolin¹ Bystrego to idealne, choæ jeszcze nie uzbrojone w wyci¹gi, tereny dla pocz¹tkuj¹cych
narciarzy. M³odzie¿ trenuje zjazdy na stoku Ko³o Bucków. Mieszkañcy zaczynaj¹
ju¿ udostêpniaæ kwatery wczasowiczom. Powierzchnia so³ectwa
wynosi 15,3 km2. W centrum Ratu³owa znajduje siê stara kaplica.

Stare Bystre
Du¿e so³ectwo o powierzchni 21,1 km2. W przywileju lokacyjnym z 1591 r.
wystawionym dla Jakuba Gadowskiego nie by³o jeszcze wyodrêbnione z RogoŸnika, który rozci¹ga³ siê a¿ po Ciche. Dobrze znany wêdkarzom potok Wielki RogoŸnik, p³yn¹c przez wieœ, stworzy³ urocz¹ dolinê. Tutaj wapienna Ska³ka, wypiêtrzona
kilkadziesi¹t metrów nad koryto RogoŸnika, koñczy podhalañski Pas Skalicowy.
Nazwy wsi u¿yczy³ jednak potok Bystry, p³yn¹cy te¿ przez Ratu³ów i Miêtustwo.
Stare Bystre s³ynê³o niegdyœ z grup cieœli zwanych „siajkami budarskimi”. Dziœ mieszkañcy hoduj¹ byd³o mleczne i owce, z bundzu robi¹ serki zwane pucokami. Wiele
kobiet znalaz³o pracê w powsta³ym niedawno zak³adzie szwalniczym. Stare Bystre nale¿y
do parafii Czarny Dunajec. Koœció³ pod wezwaniem œw. Stanis³awa, wzniesiony z pocz¹tkiem lat 80-tych, posiada piêkne, drewniane wnêtrze. Na msze wieczorne starsze kobiety
chodz¹ w starodawnym, podhalañskim odzieniu.
Bystrzañskie stoki a¿ kusz¹ do uprawiania narciarstwa - ulubionym miejscem ch³opców
trenuj¹cych skoki by³a Uboc nad £usckami. W lasach takich jak Surowina, Granice, Juhasi
Gron, So³tysi Bór - mo¿na odpocz¹æ i znaleŸæ grzyby.
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Wróblówka
Wieœ roz³o¿ona po obu brzegach Czarnego Dunajca, istnieje ju¿ czterysta lat. Swoj¹ nazwê wziê³a od braci Wróblewskich, którzy na krótko
odkupili osadê od so³tysiego rodu Bobków.
So³ectwo ma³e (pow. 5,7 km2), nadzwyczaj
spokojne, z miejscami do k¹pieli w progach Czarnego Dunajca, stwarza idealne warunki do rodzinnego
wypoczynku. We wsi znajduje siê staw hodowlany z pstr¹giem têczowym. Na polach i torfowiskach rozci¹gniêtych w kierunku Odrow¹¿a bacowie wypasaj¹ owce. St¹d te¿ otwiera siê
wspania³y widok na Tatry. Mieszkañcy trudni¹ siê g³ównie
rolnictwem i stolarstwem. Wróblówka nale¿y do parafii Czarny Dunajec.

Za³uczne
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Wieœ ³¹cz¹ca Ni¿ne Podhale z Oraw¹, lokowana z pocz¹tkiem XVII w. Jej nazwê
t³umaczy siê dwojako:
przez po³o¿enie „za ³ukiem”
drogi wiod¹cej z Odrow¹¿a do Za³ucznego, a tak¿e przez podanie o stra¿nicy z za³og¹ ³uczników, gdy¿ wieœ le¿a³a zawsze na rubie¿ach Rzeczypospolitej. Baszta z chor¹gwiami zdobi
zreszt¹ star¹ pieczêæ so³ectwa.
Zachowa³o siê tu jeszcze kilka starych,
góralskich domostw. Warto te¿ zwiedziæ Kaplicê pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa zbudowan¹
z ró¿owawych wapieni rogoŸnickich, ukoñczon¹ w 1935 r. Fundatorem by³ miejscowy proboszcz - ks. Wit Maœnicki. Wspó³czeœnie rozbudowana, przybra³a charakter niewielkiego koœció³ka. Œwi¹tynia ma piêkne modrzewiowe wnêtrze i strop kasetonowy, rzeŸbiony na wzór kasetonów wawelskich.
Za³uczniañskie rodziny chêtnie goszcz¹ wczasowiczów w swoich domach. Lasy wabi¹ bogatym runem. Z drogi wiod¹cej przez
Za³uczne i Odrow¹¿ mo¿na podziwiaæ wspania³¹ panoramê Tatr.
Powierzchnia tego niewielkiego so³ectwa wynosi 5,2 km2.

Kultura
Tradycyjna kultura ludowa Podhala stanowi przedmiot zainteresowania i fascynacji nie tylko
badaczy. Ka¿dy, kto zawêdrowa³ na ten skrawek ziemi, ulega urokowi górskiego krajobrazu
i zachwyca siê bogatym, wyrazistym i malowniczym folklorem jej mieszkañców. Górale posiadaj¹
siln¹ regionaln¹ to¿samoœæ i s¹ bardzo przywi¹zani do swojej tradycji, co sprawia, ¿e kultura ta
wci¹¿ jest ¿ywa.
Skarbem czarnodunajeckiej ziemi s¹ liczni twórcy, artyœci ludowi wszech dziedzin, stanowi¹cy
o sile miejscowej kultury i góralskiej tradycji. W drewnie rzeŸbi¹: Jan Ziêder z Chocho³owa, Alojzy
Œmiech i Tomasz Król z Piekielnika; ciupagi, fajki i no¿e zbójnickie zdaje Stanis³aw Skubisz
w Czerwiennem. Józef Bednarz z Czerwiennego robi skórzane opaski - szerokie góralskie pasy ze
sprz¹czkami, kierpce oraz meble regionalne. Andrzej Mateja z tej samej wsi potrafi uszyæ starodawne filcoki - zimowe buty ze skóry i grubego sukna. Piêkne, barwnie wyszywane cuchy
i bukowe portki szyj¹ W³adys³aw Gromada i Czes³aw Ujeñski w Chocho³owie oraz Przemys³aw
Garbaruk w Cichem. W œwiat wyje¿d¿aj¹ dzwonki o piêknym tonie - dzie³a miejscowych ludwisarzy: Józefa i W³adys³awa Kulawiaków z odrow¹skich ¯arów. W³adys³aw Stopka-Król z Czerwiennego wyspecjalizowa³ siê w dzwonkach pasterskich, tzw. zbyrcokach. W Starem Bystrem,
u lutnika Grzegorza Takuœki, rodz¹ siê skrzypce, gêœle i basy. Andrzej G¹sienica-Sawicki z Ratu³owa robi kierpce, Franciszek Obrochta z Bystrego da³ siê poznaæ jako poeta ludowy, gawêdziarz
i muzykant. W Chocho³owie maluje na szkle Aniela Stanek-Kojsowa. Wiele hafciarek cudnie zdobi
góralskie odzienie. Dzia³a w gminie wiele regionalnych zespo³ów, wœród nich daleko zas³ynê³y
taneczne i œpiewacze grupy „Tatry” z Ratu³owa i „Bachledówka” z Czerwiennego. Swoimi wystêpami zachwycaj¹ tak¿e: „Watra” z Czarnego Dunajca, „Honielnik” z Czerwiennego, „Odrow¹zianie” z Odrow¹¿a Podhalañskiego, „Krzesany” z Cichego, „Mali Miêtusianie” z Miêtustwa, „Turnie”
ze Starego Bystrego, „Zawodzianie” z Koniówki i „Siumni” z Chocho³owa, „Serdocki” z Podszkla,
„Pieni¹¿kowianie” z Pieni¹¿kowic, „Mali Dunajcanie” z Czarnego Dunajca, „Mali Wróblowianie”
z Wróblówki. G³oœno te¿ o miejscowych kapelach: rodzinnej muzyce Ogórków z Cichego, muzyce Stanis³awa Bukowskiego z Czarnego Dunajca i muzyce Józefa Hawry³y z Cichego, Rodzinnej
Muzyce Czechów z Czarnego Dunajca, Muzyce Takuœkich z Czerwiennego, Muzyce Obrochtów
ze Starego Bystrego. Mi³oœników folkloru gromadz¹ tradycyjne, doroczne imprezy kulturalne:
„Muzykowanie na Duchow¹ Nutê” - przegl¹d góralskich kapel, który nazwê wzi¹³ od przydomku
s³ynnego muzykanta z Cichego; „Bajkluœ” - przegl¹d teatrzyków dzieciêcych; „Przepatrzowiny
Teatrów Regionalnych” - konkurs amatorskich grup scenicznych z ca³ego województwa, „Przeziyracka M³odych Toniecników i Œpiywoków Góralskich” - popis miejscowych wokalistów i tancerzy
a tak¿e: „Góralskie Nucicki”, „Œpiywanie i Granie pod Chocho³owskom Strzechom”, „Konkurs
Muzyk Podhalañskich”. Pod koniec lata czarnodunajczanie urz¹dzaj¹ barwn¹ imprezê plenerow¹ - „Ho³dymas”, czyli do¿ynki. Ha³damasiæ - znaczy³o u górali zwoziæ z pola do stodo³y
ostatni¹ furê siana czy zbo¿a.
Kultura pasterska. Pasterstwo stanowi³o jedno z najwa¿niejszych Ÿróde³ utrzymania, zajêcie to
otoczone nimbem, przeznaczone dla najodwa¿niejszych, najsprytniejszych i najsilniejszych pozwoli³o na powstanie swoistego etosu, na kanwie którego ukszta³towa³ siê bogaty folklor pasterski.
Wieœ, b¹dŸ grupa gospodarzy, wynajmowa³a bacê, któremu powierzano wypas owiec na pastwiskach po³o¿onych poza wsi¹, czêsto w paœmie lasów i ponad ich granic¹ na polanach i halach.
Wszelkie umowy i rozliczenia miêdzy bac¹ i gospodarzami by³y ustne. Redyk wiosenny,
pochód na hale, wejœcie do sza³asu, rozpalenie watry, rozstawienie koszara, pierwszy
udój i posi³ek mia³y charakter praktyczny i wrêcz magiczny, obros³y w rytua³. Baca i juhasi
przestrzegali licznych nakazów i zakazów, które mia³y zabezpieczyæ zwierzêta i ludzi
przed chorobami i mocami nadprzyrodzonymi oraz zapewniæ spokojny wypas i dobr¹
mlecznoœæ owiec. Wielk¹ uroczystoœci¹ by³ jesienny redyk, gaszenie watry, po¿egnanie z sza³asem i powitanie we wsi.
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Strój góralski. Strój podhalañski przeszed³ wielk¹ ewolucjê na przestrzeni ostatnich 150
lat. Jeszcze w po³owie XIX w. szyli go miejscowi krawcy z materia³ów wyrabianych na miejscu.
Ozdoby by³y bardzo skromne. Na pocz¹tku XX w. stary strój zanik³ ca³kowicie na rzecz
nowego, bogato zdobionego i atrakcyjniejszego kolorystycznie. W latach 90-tych XX w. pojawi³a siê moda retro i stroje góralskie sta³y siê na powrót bardziej stonowane. M³odzie¿ nale¿¹ca do zespo³ów regionalnych i elita góralska wraca do czystej formy stroju góralskiego, oczyszczonego z obcych kulturowo nalecia³oœci. Najciekawsze jest to, ¿e górale u¿ywaj¹ odœwiêtnego regionalnego stroju do dziœ. Wdziewaj¹c go do koœcio³a, na wesela, czy inne wa¿ne
okazje, podkreœlaj¹ autentyczn¹ potrzebê podkreœlenia w³asnej odrêbnoœci zwi¹zanej z poczuciem przynale¿noœci do w³asnych tradycji i kultury.
Muzyka. Szczególne znaczenie w ¿yciu górali mia³a i ma muzyka. Powstawa³a spontanicznie, a jej dŸwiêki by³y wyrazem nastrojów, uczuæ i pragnieñ. Przekazywana by³a z pokolenia na pokolenie bez nut, grana i œpiewana ze s³uchu. Tradycyjnymi instrumentami by³y
piszcza³ki, fujarki, trombity, dudy i gêœle, które pod koniec XIX w. wyparte zosta³y przez
skrzypce i basy. Z muzyk¹ nierozerwalnie zwi¹zany by³ taniec, który by³ przede wszystkim
tañcem mêskim, wyrazem si³y i zrêcznoœci wykonawcy. Ten rodzaj tañca okreœlano mianem
zbójnickiego. Inna forma tañca, dopuszczaj¹ca obecnoœæ kobiety, zwana by³a drobnym lub
krzesanym. Folklor muzyczny jest wci¹¿ kultywowany, mo¿na wrêcz mówiæ o modzie na
tradycyjny œpiew i taniec. Co ciekawe, góralska muzyka budzi zainteresowanie profesjonalnych artystów, którzy aran¿uj¹ j¹ i wykorzystuj¹ w swoich kompozycjach, a nawet podejmuj¹
wspólne muzykowanie z góralskimi kapelami.
Ochrona dóbr kulturalnych. Gmina Czarny Dunajec przypisuje wielkie znaczenie zachowaniu wszelkich tradycji ludowych. Na terenie gminy dzia³a 12 profesjonalnych zespo³ów góralskich zrzeszonych przy Centrum Kultury i Promocji oraz przy Oddzia³ach Zwi¹zku
Podhalan, a tak¿e kilkanaœcie muzyk podhalañskich. Jest to ewenement na skalê nie tylko
krajow¹, tym bardziej, ¿e kultura na tym terenie jest „¿ywa”, autentyczna, nie zmieniona przez
zawirowania historii, co jest rzadkoœci¹ w ca³ej Europie, gdzie wiele obrzêdów i zwyczajów
dopiero po ich zaginiêciu jest wtórnie odkrywanych i prezentowanych turystom jako atrakcja.
Aby tradycje czarnodunajeckich górali nie tylko trwa³y, ale wrêcz rozkwita³y, organizowane s¹
ró¿ne coroczne imprezy kulturalne na terenie ca³ej gminy.
Muzeum Powstania Chocho³owskiego w Chocho³owie. Jest Oddzia³em Muzeum Tatrzañskiego w Zakopanem. Muzeum mieœci siê w XIX-wiecznym drewnianym domu góralskim nale¿¹cym do Jana Bafii. Zebrane tu pami¹tki, dokumenty, fotografie obrazuj¹ dzieje wsi
Chocho³ów oraz przygotowania, przebieg i sylwetki przywódców Powstania Chocho³owskiego.
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Zabytki Architektury
Architektura sakralna. Na terenie gminy Czarny Dunajec znajduje siê wiele obiektów architektury sakralnej, które s¹ cennymi,
ciekawymi i wartymi poznania zabytkami. Szczególn¹ uwagê warto zwróciæ na wiêkszoœæ koœcio³ów ze wzglêdu na ich oryginalny
styl architektoniczny, historiê oraz zabytkowe wyposa¿enie:
•Koœció³ œw. Jacka w Chocho³owie z lat 1853-1866
•Koœció³ Przenajœwiêtszej Trójcy w Czarnym Dunajcu z lat 1863-1865
•Koœció³ œw. Rozalii w Podszklu z 1787 r.
•Koœció³ œw. Marii Magdaleny w Odrow¹¿u z lat 1825-31
•Koœció³ œw. Jakuba w Piekielniku z 1878 r.
•Koœció³ Matki Boskiej Bolesnej w Pieni¹¿kowicach z 1900 r.
•Koœció³ Najœwiêtszej Marii Panny Królowej Polski w Cichem-Miêtustwie z lat 1924-1928
•Kaplicê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Za³ucznem z lat 1930-31
Stare, ale utrzymane w dobrym stanie XIX-wieczne drewniane
dzwonnice s³upowe z gontowym dachem mo¿emy spotkaæ jeszcze w Koniówce, Cichem i Czerwiennem. Z kolei du¿¹ grupê tworz¹
piêkne, w wiêkszoœci XIX w., a z rzadka XVIII w., drewniane i murowane kapliczki oraz krzy¿e i figury. Rozsiane po ca³ym obszarze
gminy stanowi¹ sta³y element tutejszego krajobrazu, któremu swoj¹
osobliwoœci¹ i form¹ nadaj¹ dodatkowo swoistego uroku. Spotkaæ je mo¿na w ka¿dej wsi, przy g³ównych i polnych drogach,
wœród starych drzew i na rozstaju dróg oraz w miejscach czêsto
przez ludzi uczêszczanych i zacisznych, a tak¿e w nieznanych
i dawno przez nich zapomnianych.
Sanktuarium Maryjne. Jednym z najwy¿szych wzniesieñ Pogórza Guba³owskiego jest Bachledowy Wierch (947 m npm) potocznie zwany Bachledówk¹. Do istniej¹cej tutaj kaplicy i pustelni
o.o. Paulinów z Jasnej Góry na odpoczynek czêsto przyje¿d¿ali
kardyna³ Stefan Wyszyñski i metropolita krakowski Karol Wojty³a,
póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II. Przywi¹zanie miejscowej ludnoœci
do chrzeœcijañskiej tradycji zaowocowa³o wzniesieniem w 1991 r.
Sanktuarium Maryjnego na Bachledowym Wierchu. Popularna
„Bachledówka” sta³a siê centrum pielgrzymkowym dla okolicznej
ludnoœci. Wie¿a koœcio³a widoczna jest prawie z ka¿dego miejsca gminy.
Drewniana zabudowa w Chocho³owie. Zabudowa starej czêœci wsi stanowi ¿ywy skansen ludowej architektury i jako zbytek
klasy zerowej objêta jest ochron¹ konserwatorsk¹ i patronatem
UNESCO. Chocho³ów to przyk³ad zwarto zabudowanej ulicówki.
Wszystkie cha³upy ustawione s¹ frontem do s³oñca i tzw. szczytem do ulicy, za nimi ukryte s¹ budynki gospodarcze, skupione
wokó³ dziedziñca. Cha³upy, w przewa¿aj¹cej czêœci XIX-wieczne,
wygl¹daj¹ jak nowe, dziêki ciê¿kiej pracy chocho³owskich gospodyñ, które co roku myj¹ drewniane p³azy, tak ¿e lœni¹ one w s³oñcu jasnym drewnem. Zwyczaj mycia cha³up jest charakterystyczny dla Chocho³owa. Ciekaw¹ historiê ma cha³upa oznaczona nr 24.
Zbudowana jest z ogromnych p³azów pochodz¹cych z jednego
drzewa, jod³y rosn¹cej na zboczach Ostrysza, tak potê¿nej, ¿e
fundator cha³upy Andrzej Kois, nie mog¹c jej zwieŸæ na dó³, obrabia³ p³azy na górze.
Dworki w Czarnym Dunajcu. Tak zwany dworek czarnodunajecki to przyk³ad indywidualnego stylu budownictwa wyros³ego na gruncie podhalañskiej architektury drewnianej. Po wielkim
po¿arze wsi w 1859 r., zdolny i przedsiêbiorczy majster budowlany zacz¹³ stawiaæ zamo¿niejszym gospodarzom zamiast drewnianych domostw, trwalsze domy murowane. Te parterowe domki
posiadaj¹ ³adne i kszta³tne ganeczki, których trójk¹tne szczyty
wspieraj¹ siê na ciê¿kich kolumnach o szerokich coko³ach.
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Przyroda
Walory przyrodnicze gminy zwi¹zane s¹
przede wszystkim z torfowiskami i rzek¹ Czarny
Dunajec. Rozleg³e torfowiska wysokie typu alpejskiego, zwane puœciznami, przechowa³y œwiat roœlin
sprzed setek tysiêcy lat. Na tym obszarze do wa¿niejszych torfowisk nale¿¹: Puœcizna Rêkowiañska i Baligówka, po³o¿one na pó³noc od Czarnego Dunajca,
tworz¹ce kompleks o pow. ok. 300 ha oraz PuœciŸna
Wielka (ponad 400 ha) i PuœciŸna Ma³a (100 ha). W
zachodniej czêœci s¹ mocno zniszczone, ku wschodowi lepiej zachowane. Wystêpuj¹ na nich stanowiska rzadkich i chronionych roœlin. Spotkaæ tu mo¿na gatunki flory tak rzadkie, jak: rosiczka, mech torfowiec, storczyki,
¿urawiny, we³nianka, borówka bagienna. W wy¿szych
partiach króluje unikatowa odmiana kosówki. Teren proponowany jest do objêcia ochron¹ rezerwatow¹. Spoœród obszarów nadrzecznych najbardziej wartoœciowe z
przyrodniczego punktu widzenia s¹ tereny ci¹gn¹ siê
wzd³u¿ Czarnego Dunajca od Chocho³owa do Koniówki, na niezniszczonym jeszcze odcinku powy¿ej mostu
we Wróblówce oraz pomiêdzy Wróblówk¹ i D³ugopolem. Ten ostatni odcinek jest zdecydowanie najbardziej
naturalny, z dobrze wykszta³conym uk³adem zbiorowisk
roœlinnych tworz¹cych ci¹g sukcesyjny od prawie nagich
kamieñców do zbiorowiska olszynki karpackiej. Na uwagê zas³uguje te¿ znaczne bogactwo florystyczne tego odcinka, z gatunkami wysokogórskimi i górskimi. Jego wartoœæ podnosi te¿ powi¹zanie przyrodnicze z dobrze zachowanym torfowiskiem ko³o D³ugopola. Godne uwagi
s¹ tak¿e obiekty przyrody nieo¿ywionej, szczególnie w
okolicy Starego Bystrego i na zboczach Domañskiego
Wierchu. Mo¿na tam obserwowaæ utwory pasa ska³kowego, fliszu podhalañskiego oraz osady neogenu.
Zwierzêta wystêpuj¹ce na terenie gminy to przede
wszystkim fauna torfowisk orawsko-nowotarskich. Dla
œwiata zwierz¹t kraina torfowisk jest naturalnym korytarzem miêdzy Tatrami a masywem Babiej Góry, wiêc
teren ten odwiedzany jest przez migruj¹ce osobniki.
Stale na tym terenie bytuj¹ raczej drobne ssaki,
zw³aszcza owado¿erne i gryzonie, a tak¿e zaj¹ce,
lisy, sarny i dziki. Natomiast z s¹siednich kompleksów leœnych (S³owacja) zachodz¹ te¿ wiêksze
zwierzêta, jak jelenie, ³osie, a nawet wilki.
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Czasem przemknie niedŸwiedŸ.
Z drapie¿nych ptaków szponiastych wystêpuj¹ zarówno pospolite pustu³ki, puszczyki
i myszo³owy, jak i rzadsze w Karpatach b³otniaki
reprezentowane przez wszystkie trzy krajowe gatunki. Nie brak tak¿e ptaków zwi¹zanych z siedliskami wodno-b³otnymi i wilgotnymi ³¹kami, jak
np. rzadki pszczo³ojad. Najwiêksze znaczenie ma
fakt, ¿e na torfowiskach znajduj¹ siê tokowiska cietrzewi, gatunku, który w Polsce zanika. Lêgn¹ siê tu
tak¿e bociany czarne, a dzikie gêsi maj¹ swój przystanek. Torfowiska i do³y potorfia s¹ dogodnym œrodowiskiem dla p³azów, których zanotowano 10 gatunków. Natomiast spoœród gadów wystêpuje jedynie jaszczurka ¿yworodna i ¿mija zygzakowata. Osobliwoœci¹ przyrodnicz¹ torfowisk, zwi¹zan¹ z przebiegaj¹cym przez nie dzia³em wodnym, jest wystêpowanie w potokach uchodz¹cych do Czarnej Orawy
kilku gatunków minogów i ryb niespotykanych w zlewisku Ba³tyku. Faunistyczne rzadkoœci znane s¹ tak¿e
wœród wystêpuj¹cych na torfowiskach owadów,
w szczególnoœci motyli i pluskwiaków.
Drug¹ osobliwoœci¹ czarnodunajeckich okolic,
poza torfowiskami, s¹ Dzia³y Orawskie - p³askowy¿
uformowany kilka milionów lat temu bêd¹cy najstarszym elementem rzeŸby terenu. S¹ one czêœci¹ obni¿enia ³uku Beskidów miêdzy Pasmem Babiogórskim
a Gorcami. Wododzielne grzbiety wypiêtrzone najwy¿ej miêdzy Podwilkiem a Odrow¹¿em (Paj¹ków
Wierch 934m npm, Bukowiañski Wierch 940m npm
i ¯eleŸnica 912m npm) przegradzaj¹ zlewiska Morza Czarnego i Ba³tyku. Po jednej ich stronie p³ynie
bowiem Czarna Orawa, z drugiej le¿¹ Ÿródliska Dunajca. Do lokalnych bogactw zaliczyæ te¿ trzeba
zalegaj¹ce g³êboko pod ziemi¹ wody geotermalne (bardzo wydajny odwiert w Chocho³owie) jedne z najwiêkszych w Polsce po³udniowo-wschodniej pok³ady ¿wirów rzecznych; wystêpuj¹cy
w niewielkich iloœciach wêgiel brunatny; masywy leœne i skalne surowce, zw³aszcza piaskowce wapienie.
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Szlaki turystyczne na terenie gminy:
szlak czerwony:
7 km fragment Szlaku im. Powstania Cho-cho³owskiego: Wierch Ciche - Chocho³ów
szlak zielony:
Zakopane - Z¹b - Czerwienne - Maruszyna - Szaflary - Dursztyn
szlak czerwony:
Dzia³ - Pieni¹¿kowce - ¯eleŸnica
szlak ¿ó³ty:
Zubrzyca Dolna - Orawka - Paj¹ków Wierch
- Podszkle - ¯eleŸnica
szlak niebieski:
Prze³êcz Bory - Harkabuz -¯eleŸnica
szlak niebieski:
Prze³êcz Sieniawska - Jani³ówka - Kawulówka - ¯eleŸnica
Podhalañski Szlak Papieski - s¹ to œcie¿ki spacerowe, do których
prowadzi z Rabki przez Pi¹tkow¹ szlak ¿ó³ty.
Œcie¿ki spotykaj¹ siê na Rabskiej Górze przy
krzy¿u milenijnym.
czêœæ Szlaku im. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II - Rabska Góra - Stromówka - ¯eleŸnica - Kierówka - Bielan - ka -Sieniawa - Rabska Góra
Transbeskidzki Szlak Konny: Zawoja - Zubrzyca Górna - Orawka- Podszkle - Za³uczne Odrow¹¿ - Dzia³

Turystyka

Podhale nale¿y do najczêœciej odwiedzanych regionów turystycznych naszego kraju. Ka¿dy zna takie miejscowoœci
jak Zakopane, Nowy Targ czy Bukowina Tatrzañska. Planuj¹c wakacje niewiele osób bierze jednak pod uwagê inne miejscowoœci tej
okolicy. Jednym z takich po³o¿onych „trochê na uboczu” terenów jest gmina Czarny Dunajec - zapomniany zak¹tek Podhala. Gmina Czarny Dunajec po³o¿ona jest pod wieloma wzglêdami na terenie granicznym. Od pó³nocy obejmuje ona po³udniowe stoki
Dzia³ów Orawskich, œrodkowy pas zajmuje Kotlina Orawsko-Nowotarska, natomiast po³udnie i po³udniowywschód zajmuje Pogórze Guda³owskie, we wschodniej czêœci w okolicy wsi Stare Bystre gmina siêga a¿ do zachodnich krañców Pasa Ska³kowego. Gdyby utworzyæ trójk¹t
pomiêdzy Tatrami, Beskidem ¯ywieckim a Gorcami, to
gmina Czarny Dunajec znalaz³aby siê dok³adnie w jego
œrodku. Pod wzglêdem administracyjnym okolica ta znajduje siê w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa
ma³opolskiego. Siedmiokilometrowy odcinek po³udniowo-zachodniej granicy gminy jest jednoczeœnie granic¹
pañstwa ze S³owacj¹.
Ziemia Czarnodunajecka jest wyj¹tkowo zró¿nicowana pod wzglêdem rzeŸby terenu. Chocia¿ region ten kojarzony jest g³ównie
z górami, w du¿ej czêœci ma jednak charakter równinny, który tworzy Kotlina
Orawsko-Nowotarska. Ta forma krajobrazu jest jednak tylko pozorem. Obserwuj¹c liczne potoki nietrudno jest dostrzec ich górski charakter. Wi¹¿e siê to z du¿¹
ró¿nic¹ wysokoœci bezwzglêdnych wynosz¹cych ok. 100 metrów na odcinku
ok. 10 km. Takie ukszta³towanie powierzchni kotliny odkrywa turyœcie doskona³y widok na ca³e pasmo Tatr, Gorców i Babi¹ Górê oraz pomniejsze wzniesienia.
Na pó³nocy i po³udniu gminy rzeŸba terenu jest bardziej o¿ywiona. Wspomniane ju¿ Dzia³y Orawskie tworz¹ na pó³nocy pasmo ³agodnych wzniesieñ, z których najwa¿niejsze s¹ szczyty: Paj¹ków Wierch (935m npm), ¯eleŸnica (912m
npm), Markówka (827m npm), G³owaczow Wierch (758m npm), Bucznik (711m
npm). S¹ one ³atwo dostêpne z malowniczo po³o¿onych miejscowoœci: Podszkle, Piekielnik, Za³uczne, Odrow¹¿, Pieni¹¿kowice i Dzia³. Równie atrakcyjne
jest po³o¿one na po³udniu gminy Pasmo G³uba³owskie. Sk³adaj¹ siê na nie takie
wzniesienia jak Ostrysz (1025m npm), Bachledówka (949m npm), Beskid (906m
npm), Zadkowski Wierch (884m npm), Domañski Wierch (753m npm), Cyrhlica
(896m npm). Przez niektóre z tych ³agodnych wzniesieñ, poprowadzono piesze
szlaki turystyczne. Na ¯elaŸnicê prowadzi niebieski szlak z Pieni¹¿kowic i czerwony z Dzia³u. Szczyty Ostrysza i Cyrhlicy obejmuje czêœæ czerwonego szlaku
imienia Powstania Chocho³owskiego prowadz¹cego z Guba³ówki do Chocho³owa. Równie¿ warunki klimatyczne s¹ tutaj bardziej sprzyjaj¹ce ni¿ w s¹siednich
regionach. Œrednie temperatury roczne s¹ wy¿sze ni¿ w otaczaj¹cych gminê
górach, natomiast opady s¹ znacznie ni¿sze. Pokrywa œnie¿na zalegaj¹ca tutaj
ok. 3,5 miesi¹ca w roku ma gruboœæ 30-50 cm, co stwarza wyj¹tkowo dogodne
warunki dla narciarstwa, szczególnie biegowego. Ciekawostk¹ tego
obszaru jest przebiegaj¹ca têdy granica pomiêdzy rzekami sp³ywaj¹cymi do Morza Czernego i Ba³tyckiego. Potok Piekielnik odprowadza swoje wody do Morza Czarnego. Pozosta³e wody sp³y-
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waj¹ do Morza Ba³tyckiego. Najwa¿niejsz¹ rzek¹ gminy jest Czarny Dunajec. Do niedawna stwarza³ on ogromne zagro¿enie powodziowe dla po³o¿onych nad nim gospodarstw. Przeprowadzone w ostatnim czasie prace regulacyjne, doprowadzi³y do
powstania szeregu stopni wodnych w Koniówce, Podczerwonym, Czarnym Dunajcu i Wróblówce. Stworzono równie¿ w ten
sposób dogodne warunki do biwakowania i k¹pieli, jakich nie
posiada ¿adna z pozosta³ych miejscowoœci w okolicy. Brzegi
Czarnego Dunajca ju¿ obecnie wykorzystywane s¹ w tym celu przed
mieszkañców Podhala jak i turystów. Specyfik¹ tych okolic Czarnego
Dunajca s¹ du¿e po³acie torfowisk wysokich zwanych przez miejscow¹ ludnoœæ puœciznami. Najistotniejszymi z nich s¹ Puœcizna Wielka zajmuj¹ca obszar 507,5 ha, Puœcizna Rêkowiañska, Baligówka (ponad 200 ha) i Puœcizna Ma³a (100 ha) oraz kilka mniejszych. Mi³oœnicy
flory znajd¹ tutaj rzadkie gatunki roœlin, na przyk³ad: rosiczkê, mech
torfowiec, storczyk, ¿urawiny, we³niankê, borówkê bagienna oraz ewenement na tej wysokoœci, jakim jest kosodrzewina. Wêdruj¹ce gatunki
zwierz¹t pomiêdzy Babi¹ Gór¹ a Tatrami przechodz¹ przez ten niezmieniony jeszcze przez cz³owieka teren. ¯yj¹ tutaj takie gatunki ptaków jak: bocian czarny, b³otniak, cietrzew, puszczyk, myszo³ów,
pszczo³ojad, sowa pójdŸka, a spoœród ssaków: ³osie, wilki, jelenie, lisy
i dziki. W przysz³oœci planowane jest na terenie torfowisk utworzenie
parku krajobrazowego lub nawet œcis³ego rezerwatu przyrody. Szans¹
powodzenia tego projektu jest ci¹gle zmniejszaj¹ca siê eksploatacja
torfu oraz przygraniczne po³o¿enie torfowisk. Inn¹ atrakcj¹ przyrodnicz¹ gminy s¹ niespotykane w wiêkszej czêœci Polski obszary lasów
œwierkowych. Najwiêcej z nich wystêpuje na pó³noc od Czarnego Dunajca
w paœmie Dzia³ów Orawskich, na zachód od wsi oraz czêœciowo w Paœmie
Guba³owskim.
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Dane teleadresowe
Urz¹d Gminy
34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Pi³sudskiego 2
tel. 018 261 35 40, tel./fax 018 261 35 30
Centrum Kultury i Promocji
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 14
tel./fax 018 265 71 79
Bank Spó³dzielczy
34-470 Czarny Dunajec, Rynek 19
tel. 018 265 71 96, 018 265 72 96, 018 265 73 90
Oœrodek Zdrowia
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 55
tel. 018 265 74 75, 018 265 72 99
Komisariat Policji
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny
tel. 018 265 72 97
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
34-470 Czarny Dunajec, Rynek, tel. 018 265 72 98
Urz¹d Pocztowy
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 16
tel. 018 265 72 80, 018 265 72 03
TAXI
tel. 018 265 73 91, 018 265 88 97
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