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KRYNICA-ZDRÓJ GMINA KARPACKA

We wschodniej części Beskidu Sądeckiego i na zachodnim skraju Beskidu Niskiego,
na terenach górskich, niezwykle malowniczych, położona jest Gmina Krynica-Zdrój.
Gminę tworzy 8 wsi: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna,
Muszynka, Piorunka, Polany, Tylicz oraz miasto Krynica-Zdrój.

Historycznie ten zakątek Polski leżący na dawnym trakcie węgierskim, związany jest
z istniejącym tu do I rozbioru Polski PaństwemMuszyńskim biskupów krakowskich.
Dodatkowo Gmina leżąca na POGRANICZU dwóch dużych grup karpackich:
od zachodu GÓRALI SĄDECKICH, a od wschodu ŁEMKÓW (Rusnaków) oraz istniejące
tu od wieków osadnictwo POLAKÓW zbudowały szczególny pod względem
kulturowym region.
Ta WIELOKULTUROWOŚĆ zaznaczyła się na przestrzeni wieków w stroju,
obyczajowości, tradycjach, architekturze czy dziedzictwie kulinarnym mieszkańców
rejonu Beskidu Sądeckiego i Niskiego.

Łemkowie, którzy w większości zdominowali tereny dzisiejszej krynickiej gminy,
to grupa górali ruskich, która pojawiała się na tych terenach na fali migracji
wołoskich w XV i XVI w. W gospodarce Łemków przeważało pasterstwo.

R.Reinfuss, Ziemia Nr 11, 1936

CZYRNA



Postęp cywilizacyjny zmienił znacznie styl życia tutejszych mieszkańców
i doprowadził do utraty wielu elementów dawnej kultury materialnej
i duchowej.
Obecnie mieszkańcy krynickiej gminy czynią starania odtworzenia
strojów z tego terenu. Nie jest to proste zadanie ze względu na
przenikające się na tym terenie kultury, które niejednokrotnie czerpały
od siebie i różniły się jedynie w detalach.

Najpowszechniejszym strojem a tym terenie był strój łemkowski.
Łemkowie nosili lniane koszule (soroczki), bez zdobień, wpuszczane do
spodni. Na koszulę zakładano granatową kamizelkę (lejbik) zdobioną
czerwonymi haftami. Spodnie w lecie białe z płótna (nohałki), a w zimie
wełniane białe lub brązowe (chołośnie). Zimą wkładano sięgające do
połowy ud kurtki (gunie) - brązowe lub białe, które przypominały kurty
dragoni biskupiej Państwa Muszyńskiego. Na głowie przez cały rok
noszono kapelusz filcowy zwany uherskim, z wysoko podniesionym
rondem. Od święta noszono rodzaj obszernego płaszcza o kroju poncho
(czucha), którego rękawy były zszyte dołem i służyły jako kieszenie, a na
plecy opadał zdobiony, duży kołnierz. Całości dopełniały kierpce.

Na strój kobiecy składały się lniane koszule, które były wyszywane,
spódnice (kabaty) mocno marszczone w pasie, szyte z granatowego
płótna samodziałowego. Na spódnicę zakładano białą zapaskę zdobioną
kolorową koronką lub haftem. Na koszuli błękitne lub czarne aksamitne
gorsety zdobione cekinami i kolorowym haftem. Na głowie dziewczęta
nosiły chustki, kobiety czepce zakładane na fryzurę upiętą na
leszczynowym lub drucianym pierścieniu (chymli). Biżuterię do
odświętnego stroju stanowiły sznurki kolorowych, szklanych paciorków.
Na ramiona zarzucano udrapowany na plecach płat sukna. Na nogach
noszono skórzane kierpce, rzadziej buty z cholewami. W zimie zarówno
kobiety jaki i mężczyźni zakładali kożuchy.

Ważną grupę stanowiła także dragonia sołtysia (jazda w Państwie
Muszyńskim składająca się wyłączenie z sołtysów). Pozostałości z ich
strojów przetrwały do pocz. XX w.

Istotną grupę stanowili także mieszczanie – kupcy i rzemieślnicy. Jako
bogatsza grupa społeczna nosili stroje odmienne od chłopskich,
wzorowane na zagranicy.

STROJE

Józef Wysłocki
z Piorunki

Tyliczanki w strojach regionalnych

Strój dragoni, fot. R ReifussMieszczanie tyliccy



Jak w każdej kulturze, także i u Łemków bardzo ważne
było zachowanie obrzędowości, która była ściśle
powiązana z wierzeniami. Jeszcze w niektórych rodzinach
po dziś dzień przetrwały pozostałości lokalnych
obrzędów, które były odprawiane przez wieki przez
miejscową ludność.

I tak w Wielką Sobotę bacowie przynosili do kościoła
wysuszoną hubę drzewną i wkładali do niej ogarek
z ogniska palonego podczas nabożeństwa. Następnie
hubę palono podczas pierwszego ogniska po zimie w
bacówce. Wierzono, że w ten sposób odgoni się złe czary.

Inny zwyczaj nakazywał zostawiać w domu przez cały rok
zioła święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej, żeby złe
moce przegonić. A jeśli ktoś w domu umarł to wkładano
mu pod głowę te zioła w postaci wianków.

Ogień należało trzymać w czystości, nie wolno było do
niego wrzucać brudnych przedmiotów. Żar pozostawiany
na noc koniecznie musiał być obsypany popiołem, żeby
nie wygasł, a na piecu musiał być garnuszek z wodą aby
ogień miał się czym ochłodzić. Ogień miał właściwości
chroniące przed chorobami, dlatego skakano przez ogień
oraz przepędzano bydło przez dogasające ognisko.

Matka, której dziecko było chore na padaczkę musiała
nocą wziąć je na ręce i trzykrotnie okrążyć na kolanach
cerkiew w kierunku odwrotnym niż chodzi procesja,
a z kolei ciężarna nie mogła patrzeć na ludzi chorych
i kalekich, bo mogła się „zapatrzyć” i dziecko mogło się
urodzić kaleki i chore. Kobiety ciężarne też nie mogły
patrzeć na pożar, bo dziecko rodziło się
z ogniem (znamieniem) na twarzy.

A odczynić urok można było tylko wrzucając do wody
drewniane ogarki i modląc się od tyłu.

ZWYCZAJE

ŚWIĘCENIE WODY



O CUDOWNYM ŹRÓDLE I KAMIENIU DIABELSKIM

Przed wiekami, powracający w krynickie strony z wojennej
wyprawy rycerz został napadnięty przez zbójców na zboczu
dzisiejszej Góry Parkowej.

Jęki ciężko rannego usłyszała pasterka pasąca w pobliżu
owce. Zobaczywszy rycerza uklękła i zaczęła się modlić do
Matki Boskiej.

Nagle w błękitnej jasności zstąpiła z nieba Matka Boża i
wskazując na bijące obok źródło powiedziała, żeby przemyć
wodą śmiertelne rany rycerza, a ten przeżyje. I tak się stało.

Kiedy diabły usłyszały o istnieniu w krynickich borach tak
cudownego źródełka z życiodajną wodą, postanowiły je
zniszczyć. Jeden z nich podniósł z Tatr potężny kamień,
którym miał zatkać źródło. Jednak kiedy pod szczytem
Jaworzyny zapiał kur, diabeł się przestraszył i upuścił
kamień, który leży tam do dziś.

A sława krynickiego zdroju i cześć Najświętszej Panienki
uzdrawiającej chorych przetrwała do dziś.

LEGENDY

DIABELSKI KAMIEŃ NA JAWORZYNIE

BESKIDNICY
Na stoku Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.) znajduje się
Jaskinia zwana Zbójecką lub Diablą Dziurą (40 m długości i
12 m głębokości). Według ludowych podań, zbójnicy
chowali tutaj swoje łupy, a także przysięgali swojemu
hetmanowi i kamratom wierność. Najbardziej karawanom
kupieckim oraz harnikom pilnującym porządku dawał się we
znaki zbój (beskidnik) Sawko Hańczowski. Marnie skończył
ów Sawko swe zbójowanie, bo został złapany i skazany na
nabicie na pal.
W lasach Jaworzyny w zbutwiałych świerkach, jodłach
bukach nadal spoczywają zbójeckie skarby.

JAWORZYNA



O TYLICKIEJ CZAROWNICY –
LEGENDA, KTÓRA OKAZAŁA SIĘ PRAWDZIWĄ HISTORIĄ

Żyła w Tyliczu (daw. Miastko) czarownica Oryna Pawliszanka, która
wczesnym rankiem rosę po polach zbierała do uprawiania czarnej magii,
czyniła uroki na ludzi i zwierzęta i bratała się z diabłem. Taką legendę
opowiadali do niedawna mieszkańcy Tylicza. Jak to bywa z legendami,
zawsze jest w nich cząstka prawdy. W 2011 r. odnaleziono w Archiwum
Narodowym zbiór „Księgę Zapisów i Spraw Miasteczka Tylicza”, w którym
dokładnie opisano proces Oryny Pawliszanki oskarżonej o czary, i wkrótce
skazanej na śmierć. Kobieta została oskarżona przez mieszkańców
o zaczarowanie mleka krowom, popsucie obory oraz o zbieranie rankiem
rosy na polach. Sama Oryna mówi: „Ranka tamtego, gdy mnie młynarka
widziała, szłam z konewką, by nabrać wody ze strumienia zanim ptak nad
nią przeleci. Siostra męża mi ten przepis z Węgier przyniosła, by krowy,
które mleko przestały dawać, znów dawały” (Akta sądu kryminalnego
kresu muszyńskiego 1647 -1765, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1889).
Ktoś inny zeznał, że Pawliszanka w cerkwi w niedzielę Komunii św.
nie przyjęła, ale schowała ją dla czynienia czarów. Ostatecznie sąd uznał
Orynę Pawliszankę za czarownicę i skazał na stos, jednak w drodze łaski
została ona ścięta pod szubienicą i zaraz pochowana pod nią, tak żeby
światło księżyca jej nie dosięgło i nie mogła ponownie ożyć.

LEGENDY

ŁĄKA BESKIDZKA

ŁĄKA BESKIDZKA



Bardzo ciekawą i zupełnie odmienną zabudowę uzdrowiskową
od otaczających wsi posiada sama Krynica-Zdrój. Są to wille
w stylu szwajcarskim z obszernymi gankami opartymi na słupach
oraz balkonami posiadającymi ozdobne balustrady (Witoldówka,
Romanówka). Zabudowa ta pochodzi z II poł. XIX w.

Najstarszym obiektem zabudowy jest pijalnia „Słotwinka” z 1806
r. znajdująca się w Parku Słowińskim. Innym ciekawym zabytkiem
uzdrowiskowym jest Stary Dom Zdrojowy z 1889 r. z oryginalnie
zachowaną Salą Balową.

ARCHITEKTURA
Bardzo ważnym elementem krajobrazu Gminy krynickiej jest
Szlak Cerkwi Łemkowskich, który nierozerwalnie związany jest
z grupą Łemków. Na szlaku można zobaczyć tradycyjne budowle
drewniane, jak i też świątynie murowane (grekokatolickie). W
cerkwiach pozostał oryginalny wystrój. Przeważnie w najbliższej
okolicy cerkwi znajdują się cmentarze. Cerkwie zostały zbudowane
na przełomie XVIII-XIX wieku, w typie budownictwa zachodnio-
łemkowskiego. Szlak przebiega przez Krynicę-Zdrój, Berest, Polany,
Piorunkę, Czyrną, Mochnaczkę, Tylicz i Muszynkę. Po wsiach licznie
można spotkać łemkowskie kapliczki oraz krzyże trójramienne.

Chyża, czyli chata łemkowska, to już nieliczne pozostałości po Łemkach w tym
regionie. Gospodarstwo Łemków była to zagroda jednobudynkowa,
w której w jednej części mieszkali ludzie, a druga stanowiła pomieszczenia
inwentarskie i gospodarcze. Nad całością znajdował się strych, który pełnił
rolę stodoły. Chyże budowano z półbali, świerkowych lub jodłowych
układanych konstrukcją zrębową. Cała konstrukcja opierała się na
podmurówce wykonywanej najczęściej z kamieni złączonych gliną.

CERKIEW W BEREŚCIE

CHYŻA W CZYRNEJ

WITOLDÓWKA



W gminie krynickiej funkcjonuje ponad 50 organizacji
pozarządowych, które realizują przeróżne zadania na rzecz
społeczności lokalnej. Wiele z nich koncentruje się na
działaniach kulturalnych i sportowych w samej Krynicy-Zdroju.
Na wsi aktywnie działają organizacje, których głównym
zamierzeniem jest zrównoważony rozwój sołectw, w tym
ocalenie od zapomnienia wielowiekowych tradycji i dziedzictwa
kulturowego tego regionu i zachowanie walorów
przyrodniczych.

Dzięki lokalnie działającym organizacjom udaje się zintegrować
i zaktywizować miejscową społeczność, czego rezultatem są
ciekawe wydarzenia dla mieszkańców krynickiej gminy: festyny,
pikniki, dożynki, koncerty, wystawy, wycieczki, zawody
sportowe, ale także wspólne prace społeczne np. sprzątanie
starych cmentarzy łemkowskich.

ZASOBY SPOŁECZNE

PRACE PRZY PROJECKIE NATURA 2000 DOŻYNKI GMINNE W TYLICZU
WYSTĘP CHÓRU PRAWOSŁAWNEGO 

NA KRYNICKIM DEPTAKU

BIENNALE ŁEMKOWSKIE W KRYNICY-ZDROJU



Bardzo aktywnie na terenie miasta działają grupy
senioralne, które mogą korzystać z ciekawej oferty
Krynickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu
Seniora, Stowarzyszenia „Aktywną Bądź”,
Polskiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z oddz. w Krynicy-Zdroju. Zajęcia
adresowane do seniorów obejmują różne obszary:
kulturę, naukę, sport, turystykę.

ZASOBY SPOŁECZNE

CHÓR „KRYNICCY SENIORZY”

GMINNE ZAWODY OSP

Każde sołectwo posiada własną jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej, która zrzesza całkiem pokaźna grupę
kobiet.

GMINNE ZAWODY OSP

GMINNE ZAWODY OSP

GMINNE ZAWODY OSP



W 2014 r. Gmina podjęła się udziału
w dwóch ciekawych projektach „Model
współpracy – współpraca na medal.
Wdrażanie standardów współpracy JST-
NGO w Małopolsce” oraz „Karpacki
Uniwersytet Partycypacji”, w ramach
których przeprowadzono m.in. działania
edukacyjne, diagnozujące kondycję
lokalnych ngo, zrealizowano wizyty
studyjne w innych województwach,
podczas których zapoznawano się
z dobrymi praktykami. Dotychczas
samorządowi i organizacjom udało się
wypracować wspólnymi siłami wieloletni
program współpracy oraz powołać
gminną Radę Konsultacyjną złożoną
z przedstawicieli mieszkańców
poszczególnych miejscowości.

I to co najistotniejsze – nastąpiła większa
integracja i aktywizacja wśród lokalnych
organizacji.

ZASOBY SPOŁECZNE

KARPACKI UNIWERSYTET PARTYCYPACJI -
szkolenie

KARPACKI UNIWERSYTET PARTYCYPACJI -
szkolenie

I    INTEGRACYJNE SPOTKANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH Z GMINY 

I    INTEGRACYJNE SPOTKANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH Z GMINY 



Przyroda stanowi największy skarb gminy krynickiej. Dzięki niej
rozwinięto na tym terenie uzdrowisko oraz turystykę. Całkowita
powierzchnia obszarów chronionych wynosi na tym terenie
aż 14 515 ha.

Obszary wokół gminy wchodzą w skład Beskidu Sądeckiego,
który pokrywają wspaniałe lasy, stanowiące ponad 70%
powierzchni Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Wśród
drzew dominują buczyna karpacka, jodła i świerk.
Osobliwością Parku są mofety (rodzaj ekshalacji wulkanicznych
zawierający głównie dwutlenek węgla)

Główne bogactwo naturalne tych ziem to wody mineralne:
23 ujęcia, w tym 5 źródeł naturalnych oraz 18 odwiertów oraz
zdrowotne pokłady borowinowe.

ZASOBY PRZYRODNICZE

PIJALNIA SŁOTWINKA NA STOKU JAWORZYNY

NA STOKU JAWORZYNY

MOFETA



W okolicach znajduje się 16 rezerwatów przyrody, które
zamieszkiwane są przez rzadkie gatunki zwierząt i ptaków,
a w lasach i na polanach występuje blisko 1000 gatunków roślin.
Funkcje produkcyjne lasu zeszły tutaj na plan dalszy, ustępując miejsca
funkcjom ochrony gleb, wody, krajobrazu, czy też turystyce i edukacji.
Podstawowym zadaniem leśników jest w tym terenie hodowla lasów
zdrowych, stabilnych i różnorodnych pod względem wieku, składu i
struktury wysokości.
Z rzadkich roślin chronionych można tutaj spotkać: pióropusznik strusi,
widłak goździsty i jałowcowaty, powojnik alpejski, łuskiewnik różowy,
storczyki: podkolan biały i storczyk plamisty, gnieźnik leśny, listera
jajowata, czosnek niedźwiedzi, psianka słodkogórz i parzydło.

ZASOBY PRZYRODNICZE

OSRTOŻEŃ 
DWUBARWNY

ROZCHODNIK 
KARPACKI

CZOSNEK 
SIATKOWATY

W okolicach Krynicy znajdziemy wiele
obiektów, powierzchni i organizmów, które
podlegają specjalnej ochronie. Są to między
innymi: stanowisko czosnku siatkowatego i
ostrożnia dwubarwnego, Diabelski Kamień,
mofety, źródła wód mineralnych, stanowiska
rozchodnika karpackiego, trybuli lśniącej i
śnieżyczki przebiśnieg.

Tutaj znajdziemy strefy ochrony miejsc
gniazdowania: orlika krzykliwego, orła
przedniego czy bociana czarnego.

BOCIAN CZARNY



Grozę u niejednego turysty
budzą węże, w tym licznie
występująca żmija zygzakowata,
obok której spotkać można
piękne zaskrońce czy nawet
węża eskulapa.

Również różnorodność świata zwierząt sprawia olbrzymie
wrażenie. Występują tu pospolite ssaki: jeleń europejski,
sarna, dzik, lis.
Z rzadkich zwierząt spotyka się tutaj niedźwiedzia brunatnego,
wilki i rysie, żbika.

ŻBIK

W wodach można spotkać raki co świadczy o czystości
występujących tu wód.

Żyją tu różne gatunki płazów, w tym: kumak górski,
salamandra plamista, traszki.

ZASOBY PRZYRODNICZE

BORSUK

RAK

SALAMANDRA PLAMISTA

Z owadów ciekawym okazem jest
nadobnica alpejska, która występuje
raczej po południowej stronie Karpat.

ŻMIJA ZYGZAKOWATANADOBNICA ALPEJSKA



Gmina Krynica-Zdrój obfituje w różnorodne działania,
których celem jest zachowanie tradycji i dziedzictwa
kulturowego tej krainy.

Co dwa lata w maju w Krynicy-Zdroju organizowane jest
przez Stowarzyszenie Łemków Biennale Kultury
Łemkowskiej/Rusińskiej. Podczas wydarzenia odbywają się
koncerty folklorystyczne, wernisaże prac, biesiady literackie.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

Międzynarodowy Festiwal Chórów Cerkiewnych
w Krynicy-Zdroju ideą festiwalu jest ukazanie piękna muzyki
cerkiewnej a także różnorodność jej wykonywania. W czasie
koncertu będzie można usłyszeć utwory skomponowane
przez światowych kompozytorów muzyki cerkiewnej, takich
jak: Wedel, Czajkowski, Bortniański, Koszyc.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod

Kyczerą” to wydarzenie bardzo kolorowe. Jest to jeden

z największych festiwali folklorystycznych w Polsce, podczas

którego w różnych miastach, w tym w Krynicy-Zdroju

występując różne grupy folklorystyczne z całego świata.



W celu zachowania jak największej ilości rzeczy stanowiących
przejaw ludzkiej działalności przez wieki na tym terenie, staraniem
mieszkańców Tylicza oraz Stowarzyszenia Odkryj Tylicz powstało
Muzeum Dziejów Tylicza. To prawdziwa skarbnicę wiedzy o
mieszkańcach Tylicza. Wśród zbiorów można podziwiać m.in. rzeźby
i obrazy tylickich artystów, stroje regionalne – polskie
i łemkowskie, stare dokumenty i zdjęcia sprzęty codziennego użytku
tylickich rzemieślników. W Muzeum znajduje się także sala
poświęcona konfederatom barskim, którzy przez 5 lat stacjonowali
w Tyliczu i okolicach.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

W 2014 r. odbyło się w Mochnaczce Wyżnej IX Seminarium Kół
Gospodyń Wiejskich, na którym wspólnie z udziałem etnografów
podczas którego analizowano elementy dawnych strojów ludności
zamieszkującej okolice Krynicy. To spotkanie odbyło się z inicjatywy
Kół Gospodyń Wiejskich, dla których problem stanowiło
odtworzenie poprawnego stroju. Kłopot ten wynika przede
wszystkim z wielokulturowości tego terenu i przenikania się przez
stulecia kultur Górali Sądeckich i Łemków.



Mimo wielu barwnych wydarzeń i ciekawych
inicjatyw o charakterze folklorystycznym
krynicka gmina współcześnie, do roku 2014 r.,
nie posiadała żadnego zespołu regionalnego.
Niespełna rok temu powołano do życia
w Tyliczu Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe
Pogranicze”, który już raduje serca i duszę
miejscowej ludności i turystów swym
śpiewem. Zespół wykonuje pieśni
charakterystyczne dla tego regionu, gdzie
języki łemkowski, słowacki, węgierski i polski
stykały się przez wieki.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA



Cenną inicjatywą integrującą mieszkańców
okolic Krynicy-Zdroju i kultywującą dawne
obyczaje jest wskrzeszony Hubertus Krynicki
organizowany w październiku. Ideą imprezy
jest promowanie tradycji i zwyczajów
łowieckich oraz edukacja proekologiczna.

Podczas niezwykle ciekawego święta
odbywają się pokazy psów myśliwskich,
ptaków łowczych czy naśladowanie głosów
jeleni. Imprezę uświetnia koncert muzyki
myśliwskiej. Organizatorami Hubertusa są
okoliczne organizacje myśliwskie o ponad
wiekowej tradycji.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA



W podziękowaniu za plony jakie w danym roku wydała
ziemia mieszkańcy od kilku lat organizują Gminne
Dożynki. Po mszy, z kościoła kolorowy korowód
przechodzi do miejsca świętowania. Każde sołectwo
przygotowuje wieniec dożynkowy upleciony ze zbóż, ziół
i kwiatów. Święto dożynek to świetna okazja do
integracji i zaprezentowania się sołectw. Podczas
dożynek nie może zabraknąć regionalnej kuchni:
hałuszków, kiesełyci, różnych odmian serów owczych,
warianki, czy proziakiów, ale przede wszystkim chleba na
prawdziwym zakwasie.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA



W perspektywie długofalowej planowane jest w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Łemków utworzenie Parku
Etnograficznego i Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego w Krynicy-Zdroju. Na wskazanym terenie będą gromadzone obiekty
budowlane oraz inne obiekty małej architektury związane z regionem, w szczególności obiekty architektoniczne i towarzyszące
związane z zanikająca kulturą łemkowską: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, karczma, spichlerze, obiekty małej
architektury (krzyże, kapliczki przydrożne itp.). W Centrum będzie można podpatrzeć pracę rzemieślników oraz samodzielnie
spróbować swych sił np. w pieczeniu chleba czy wyrobie owczych serów. Przewiduje się w Centrum utworzenie ośrodka edukacji
regionalnej Łemkowskiej szkoły”, której zadaniem byłoby zapoznawanie z kulturą i tradycjami łemkowskimi.

PRZYSZŁE DZIAŁANIA

WIZUALIZACJA



Gmina kryje jeszcze wiele historii, które już obecnie
częściowo zapomniane mogą całkowicie umrzeć i nigdy nie
zostać odtworzone.

Aby temu zapobiec koniecznym działaniem jest opracowanie
zasobów kulturowych w celu uchronienia ich przed
zapomnieniem. Przede wszystkim należy dokonać spisu dóbr
materialnych i niematerialnych i stworzyć program ich
ochrony.

W związku z planami rozwoju turystyki, ale mając też na
względzie ochronę tak bogatej przyrody otaczającej Krynicę-
Zdrój należy również dokonać inwentaryzacji zasobów
przyrodniczych.

PRZYSZŁE DZIAŁANIA

Procesja w Boże Ciało, Tylicz

Kapliczka łemkowska, Czyrna

Czyrna



Wieś tematyczna – wieś z pomysłem
Naszym zamierzeniem jest utworzenie w niedalekiej przyszłości
wiosek tematycznych bazujących na dziedzictwie kulturowym,
historycznym i przyrodniczym. Dzięki realizacji tego założenia
mieszkańcy stworzą ciekawą ofertę turystyczną, w której będą
wykorzystywać miejscowe zasoby i produkty lokalne. To
powinno zaktywizować zawodowo niektóre grupy mieszkańców
i dać im możliwość pracy.

Obecnie jesteśmy w fazie początkowej realizacji tego
zamierzenia, tj. mamy już Radę Konsultacyjną złożoną
z przedstawicieli poszczególnych wiosek, bardzo aktywnych
i chętnych do realizacji pomysłu. W niedługim czasie Rada
będzie opracowywać szczegółowo pomysły na swoje wioski, a
następnie je konsultować. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie
funduszy unijnych dzięki zrealizujemy konsekwentnie nasz
zamysł.

PRZYSZŁE DZIAŁANIA

Cerkiew w Muszynce Czyrna



PRZYSZŁE DZIAŁANIA

Szlakiem Konfederatów Barskich

Innym pomysłem, który już się realizuje jest
utworzenie historycznego szlaku turystycznego
obejmującego miejsca, w których stacjonowały
wojska konfederackie na terenie dzisiejszej krynickiej
gminy.

REZERWAT PRZYRODY OKOPYKONFEDERACKIE

KONFEDERACI W TYLICZU

Obecnie dzięki pozyskanej dotacji znakowane są
miejsca pobytu konfederatów. W przyszłości
planuje się odtworzenie stanowisk konfederackich
oraz wieży widokowej oraz oznakowanie całego
szlaku w miejscach gdzie obozowały wojska
gen. Pułaskiego.



KARPACKOŚĆ GMINY

Położenie terytorialne gminy Krynica-Zdrój wymusza bycie karpackim u ludności tutaj
mieszkającej.
A KARPACKOŚĆ to nic innego jak sposób życia ludzi wśród gór karpackich, w zgodzie
i w poszanowaniu przyrody, a także wiara, obrzędowość, muzyka czy choćby tradycja
kulinarna, która wywodzi się od najstarszych ludów Karpat i z dziada, pradziada jest
przekazywana kolejnym pokoleniom i choć nieco dotknięta współczesnością nada trwa
i trwać będzie.



Jaworzyna, w tle  Tatry

KARPACKA GMINA KRYNICA-ZDRÓJ


