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O wsi ogólnie 

Sromowce Wyżne to duża wieś pienińska, położona w dolinie Dunajca 
oraz na łagodnych, południowych zboczach, ciągnących się powyżej rzeki aż 
po wapienne skałki Cisowca (720 m n.p.m.) i Zamczyska (692 m n.p.m.). Nad 
całością dominuje lesisty masyw Flaków (805 m n.p.m.). 0 lokalizacji wsi 
zadecydował przed wiekami przebieg starożytnego traktu wiodącego przez 
Dunajec na drugą stronę Karpat, a także bezpośrednie sąsiedztwo zamku 
czorsztyńskiego, strzegącego pogranicza polsko-węgierskiego. 

Do dzisiaj są używane stare nazwy przysiółków. Główne zgrupowanie 
domów - osiedla: Rówienka, Kamieniec, Wieś (ok. 140 domów) - usytuowane 
są na wysokości od 480-485 m n.p.m. Podłożem geologicznym dla zabudowań 
leżących w centrum wsi są warstwy żwiru oraz sinego iłu lub żółtej gliny 
o miąższości od 2-4 m. Nieco wyżej, tj. od 495-530 m n.p.m. położone jest 
osiedle Glinik (ok. 25 domów), zaś od wysokości 570 m n.p.m. osiedle Wygon 
(ok. 80 domów) - powiększone o przesiedlone domy z terenów dawnej 
Równi. Do wsi należy również przysiółek Kąty (lub Zawrocie - ok. 9 domów) 
z przystanią flisacką, gdzie rozpoczyna się spływ Przełomem Dunajca. Na 
zachód od wioski roztacza się malowniczy widok na starodawną Bramę 
Czorsztyńską z dwoma zamkami, a obecnie również na taflę sztucznego 
jeziora (o powierzchni 95 ha) i Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. 

Ogólna powierzchnia sołectwa to 929 ha, w tym: 311 ha - grunty orne, 
77 ha - łąki i pastwiska, 455 ha - lasy i tereny zakrzewione, 17 ha - tereny 
budowlane, 30 ha - drogi, 24 ha - wody płynące, 15 ha - nieużytki. 

Osobliwością wsi jest posiadanie przez mieszkańców ok. 240 ha 
gruntów na terenie Słowacji (w tym 45 ha pastwisk położonych za Dunajcem 
na tzw. Nadjaziu i Zawodziu przy drodze Ces arce). Jest to pozostałość po 
czasach austro-węgierskich, kiedy przodkowie obecnych właścicieli około 
sto lat temu dokonywali tam zakupów ziemi. 

Liczba ludności w wiosce, według stanu na rok 2005, wynosiła 1234 
osoby, w tym 626 kobiet i 608 mężczyzn.1 

1 Zob. Plan rozwoju lokalnego Gminy Czorsztyn na lata 2006-2013. Zestawienie ldasoużytków dla obrębu-
Sromowce Wyżne za 2005 r.; Józef Nyka, Pieniny\ Przewodnik turystyczny, Warszawa 1963, s. 83-85. 
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Mapa Sromowiec Wyżnych 
z naniesionymi starymi nazwami i ważniejszymi miejscami 

* Oznaczenia: 
1, 2, 3,4 - najtarsze ślady pobytu człowieka 

5 - starodawny bród i most na Dunajcu 
6 - fortalicja 
7 - „Dworek Cisowy" 
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Najdawniejsze dzieje 

Osadnictwo prehistoryczne 

Pierwsze ślady pobytu człowieka w rejonie Podhala i Pienin - w świet-
le dotychczasowych badań - sięgają epoki środkowego paleolitu [100-40 tys. 
lat p.n.e.), zaś późniejsze epoki mezolitu (10-6 tys. lat p.n.e.) i eneolitu (4-2 
tyś lat p.n.e.). Pieniny w prehistorycznych epokach okazały się obszarem wie-
lokrotnie nawiedzanym i zamieszkiwanym przez człowieka. Wskazują na to 
najnowsze odkrycia w Jaskini Obłazowej nad rzeką Białką, w Sromowcach 
Wyżnych (Kąty, Papieska) i Niżnych (pod górą Obłaźnią) oraz w słowackiej 
Starej Wsi i grotach Aksamitki. 

Strefa pienińskiego pasa skałkowego była jednym z ważniejszych eu-
ropejskich ośrodków eksploatacji radiolarytu - surowca do produkcji narzę-
dzi kamiennych - warunkująca wtedy rozwój człowieka.2 Ludzie tamtych 
odległych epok zajmowali się głównie zbieractwem i myślistwem, wędrując 
za stadami reniferów, bizonów, koni, a nawet mamutów. Przemieszczano się 
sezonowo całymi rodzinami, z terenu na teren, eksploatując go i przystoso-
wując się do lokalnych surowców. Człowiek okresu mezolitu, żyjący w wa-
runkach postępującego ocieplenia, wzrostu wilgotności i ciągłego rozwoju 
ogromnych kompleksów leśnych potrafił już rozniecać ogień, posługiwał się 
mową, sto-sował rytualny obrządek pogrzebowy. Pasmo Pienin - zapewnia-
jące obfitość radiolarytu do produkcji narzędzi kamiennych, będące atrak-
cyjnym regionem dla rybołówstwa i polowań, a także dające schronienie 
w jaskiniach - stwarzało dobre warunki do stabilnej egzystencji. 

Znaleziska na terenie Sromowiec Wyżnych pochodzą z epoki kamienia 
łupanego. Osadnictwo tzw. technokompleksu magdaleńskiego, datowane na 
ok. 15-12 tys. lat p. n. e. napotkano na wysokim brzegu, przy zakolu Dunajca 
w pobliżu dzisiejszej przystani flisackiej w Kątach (pozostałości łupków na 
polach prowadzą w rejon Wierch Skałek); tam również pomiędzy wyrobami 
z wiórów krzemiennych znaleziono ślady późniejszej - bo liczącej ok. 3 tys. 
lat p.n.e. - kultury ceramiki sznurowej. 

2 Radiolaryty pienińskie („złoto epoki kamienia") - skały organiczne, o niezwykle twardych i ostrych 
krawędziach, powstałe z mikroskopijnych organizmów pierwotniaków, radiolarii. Por. Jacek 
Rydlewski, Badania nad najstarszym osadnictwem na Podhalu, w: „Prace Pienińskie", pod red. R. M. 
Remiszewskiego, 2007,1 .17 , s. 204. 
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Sromowce Wyżne - skrobaki, grociki, rylce z radiolarytów 

Podobne znalezisko napotkano w okolicach cmentarza parafialnego 
i na zagonie ciągnącym się ponad wapienną skałką Popieski (na tzw. orga-
nistówce). W porze wiosennych lub jesiennych prac polowych - wykonując 
orkę - można było bez większych trudności wydobyć z ziemi ostre jak nóż, 
szarozielone łupki kamienne. Nikt wcześniej nie zwracał na nie uwagi, dopie-
ro pojawienie się archeologów i studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie wywołało zdziwienie u tutejszych górali. Prace wykopaliskowe 
prowadzone w latach 1988-1989 doprowadziły do odkrycia obozowiska 
i pracowni narzędzi krzemiennych. 

W wykopie archeologicznym, na głębokości ok. 0,5 m natrafiono m.in. 
na odłupki i wióry z radiolarytu. Pozostałości na polach wskazywały, że czło-
wiek pierwotny toczył bryły radiolarytu prawdopodobnie aż z grani na Fla-
kach. W obozowiskach położonych nad brzegiem Dunajca twardy kamień 
poddawany był obróbce przez odpowiednie ociosywanie. W ten sposób wy-
twarzano prymitywne narzędzia potrzebne do codziennego życia, polowań, 
obróbki skór i drzewa, a więc różnego typu rylce, skrobaki, przekłuwacze czy 
też zbrojniki stanowiące groty strzał.3 

3 Zob. J. Rydlewski, Badania nad najstarszym osadnictwem na Podhalu..., s. 204-206, tamże: Neander-
talczycy pod Tatrami, s. 276. 
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Z upływem czasu, w neolicie pojawiła się na tych terenach ludność 
reprezentująca kulturę, pasterską i rolno-hodowlaną. Z epoki brązu (około 
II wieku p.n.e.) pochodzą znaleziska z Jarmuty w Szlachtowej i Krościenka, 
pozostawione przez ludność kultury łużyckiej przybyłą tu być może od po-
łudnia (zachodnia Słowacja, Morawy). Ludność ta prowadziła już osiadły 
tryb życia, budowała solidne domostwa, formowała naczynia z gliny, wyta-
piała metalowe wyroby i grzebała swoich zmarłych na nieznanych wcześniej 
cmentarzyskach.4 

Wędrówki plemion i Frasłowiaeie 

W okresie wędrówki ludów o Podhale i Pieniny otarły się żyjące na 
wysokim stopniu rozwoju gospodarki plemiona wojowniczych Celtów, które 
dokonały wiele trwałych przemian kulturowych na tym terenie. Być może 
nazwa „Pieniny" pochodzi od celtyckiego słowa „pen" - oznaczającego głowę, 
górę (podobnie jak Apeniny, Peniny w Anglii). Pojawiły się tutaj również na 
krótko germańskie plemiona Wandalów i Gotów. 

W początkach naszej ery z terenów pomiędzy Dnieprem a Karpatami 
Wschodnimi, z indoeuropejskiej wspólnoty etnicznej i językowej wyodrębni-
li się Słowianie. Stopniowo, w ciągu V i VI wieku zasiedlili wschodnią i środ-
kową część Europy, prowadząc spokojny tryb życia, karczując lasy, uprawia-
jąc rolę i hodując zwierzęta. Również na szeroko pojętej ziemi podhalańskiej 
- wzdłuż biegnących dolinami rzek szlaków handlowych, coraz to bardziej 
udoskonalanych i poszerzanych - zaczęły nieśmiało powstawać małe osady 
ludzkie.5 

Z czasem umocnione poszczególne rody przekształcały się w związki 
sąsiedzkie tzw. opola; te z kolei łącząc się w plemiona zdolne już były prowa-
dzić walki i zdobywać łupy. Jako ciekawostkę można podać, że podczas oblę-
żenia Konstantynopola (626 r.) Słowianie wspomagali wojownicze plemio-
na Awarów i Persów, przewożąc ich na swoich łodziach - dłubankach przez 
cieśninę Bosfor.5 W końcu, jednoczące się plemiona słowiańskie utworzyły 
w 830 roku pod wodzą księcia Mojmira, państwo Wielkomorawskie, a wkrót-
ce przyjęły wiarę chrześcijańską. 

Po północnej stronie Karpat również następowało przekształcanie 
plemion w państwo z jednym władcą. W VIII wieku powstało kilka związków 
plemiennych, byli to: Wiślanie z siedzibą prawdopodobnie na wzgórzu wa-
welskim oraz Polanie, Mazowszanie, Lubuszanie, Pomorzanie. 

1 /.ob. P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, J. Wyrozumski, Wielka Historia Polski, Kraków 20031.1, s. 90-168. 
Zob. S. Smólski, Pieniny-przyroda i człowiek, Kraków 1955, s. 132. 

" Zob. K. Moskal, Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004, s. 17. 
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Początki państwowości i chrystianizacja 

Nie zagłębiając się zbytnio w szczegóły zasygnalizujmy tylko „nowy 
etap" w naszych dziejach. Rodzenie się państwa polskiego rozpoczęło się 
w roku 965 z chwilą zawarcia małżeństwa Mieszka I - księcia Polan - z Do-
brawką, pochodzącą z rodu czeskich Przemyślidów. W rok później Mieszko I 
wraz z dworem przyjął chrzest rozpoczynając akcję misyjną w państwie gnieź-
nieńskim, a później w reszcie kraju. Następny piastowski władca, Bolesław 
Chrobry, przesunął granicę polityczną poza południowe grzbiety Karpat, jed-
nak niedługo potem utracił te tereny, pomimo że utrzymywał dobre stosunki 
z Węgrami. Kolejni władcy, a więc Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław 
Śmiały, Bolesław Krzywousty dbali o umacnianie granic i prowadzili politykę 
niezależności wobec cesarstwa Rzymskiego i Niemiec.7 

O początkach państwowości i przyjmowaniu chrześcijaństwa na te-
renach polskich nie mamy zbyt wielu wiarygodnych informacji. Zacytujmy 
zatem historyka Henryka Kapiszewskiego, pięknie opisującego przełom, jaki 
się wtedy dokonywał: 

„W drugiej połowie X wieku zaczęły się dokonywać na tych ziemiach 
wielkie zmiany, kiedy w pustkę pogaństwa, które stało się już za ciasne i za 
małe, uderzyła gwałtownie fala nowej wiary, przeorywująca głęboko dotych-
czasowe poglądy, zwyczaje i styl życia. Kto chciał iść z postępem czasu, musiał 
opowiedzieć się za nowym, które szło z Południa, i przyjąć chrześcijaństwo 
w rzymskiej czy bizantyjskiej szacie. W ten sposób Krzyż zdobywał nowe ludy, 
wytyczając im drogi postępu i kultury. 

Z klasztorów i eremów zaczęły wychodzić niezwykłe postacie mnichów 
i pustelników, jak święty Wojciech, św. Nil, św. Romuald, Św. Bruno, opat 
Leon i inni, którzy nie tylko nieśli światło nowej wiary, ale byli także nieraz 
aktorami zdarzeń o znaczeniu społecznym czy politycznym. Karawany kupie-
ckie, przecinające ziemie Słowian ze wschodu na zachód czy też z południa 
na północ, wysłannicy książąt i władyków, drużyny wojenne, mnisi idący 
z Monte Cassino czy z Góry Athos - cała ta liczna, różnorodna, wędrująca rze-
sza zalewała szlaki i drogi... 

Przy wieczornym postoju u przeprawy przez Dunajec, wśród gęstych 
puszcz karpackich spotykał się woj słowiański z granicznej stróży z mnichem 
greckim, z arabskim kupcem czy wysłannikiem dalekiego Rzymu... Drogi, 
rzeczne szlaki, przeprawy, osady przydrożne, stróże, gospody i klasztorne ho-
spicja były tym korytarzem, którym płynął ów prąd kształtującej się ówcześnie 
nowej rzeczywistości."8 

7 Zob. tamże, s. 19-29. 
8 tamże, s. 24. 
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Trakty, przeprawy rzeczne, szlaki wodne 
Od najdawniejszych czasów podnóżem Pienin można się było przedo-

stać na drugą stronę Karpat, omijając barierę groźnie sterczących Tatr. Już od 
drugiego wieku przed nową erą kupcy greccy i etrusko-italscy ciągnęli tędy 
po bursztyn nad daleki Bałtyk. W początkach państwowości również tędy 
starano się zachować łączność kraju z ziemią spiską. Od XII wieku prowadził 
przez Pieniny utarty i dobrze znany szlak komunikacyjno-handlowy. 

Jeden z głównych traktów wiódł z Koszyc przez Lewoczę, Kieżmark, 
Starą Wieś Spiską i bród na Dunajcu w Przekopie - Sromowcach Wyżnych. 
Podróżni, dochodząc do rzeki - czy to z południa, czy z północy - zatrzymy-
wali się, szukając miejsc najpłytszych. Z pewnością zasięgano opinii miejsco-
wych osadników, kmieci czy przewoźników, znających bród i kapryśną rzekę. 
W XIV wieku nad drożnością przeprawy sromowieckiej czuwał pobliski za-
mek Czorsztyn, gdzie była zlokalizowana komora celna. 

Trakt, po przekroczeniu Bramy Czorsztyńskiej rozgałęział się i po-
dróżujący kierowali się albo na Nowy Targ, Myślenice i Kraków albo skręcali 
w kierunku Krościenka, na Stary i Nowy Sącz. Usytuowane w widłach Dunajca 
i Popradu miasto Nowy Sącz było znanym węzłem komunikacyjnym, stąd pro-
wadziła droga doliną Popradu na Węgry, a w kierunku północnym na Kraków.9 

Według polskiego XIII wiecznego kronikarza Boguchwała w 1108 roku na 
trakcie głównym - z drugiej strony Sromowiec, w Starej Wsi - doszło do spot-
kania króla Bolesława Krzywoustego z węgierskim królem Kolomanem, pod-
czas którego zawiązano przymierze i zdecydowano o małżeństwie ich dzieci 
Judyty i Stefana. Kilkadziesiąt lat później - jak podaje Długosz, w roku 1193 

na tym samym trakcie nastąpiło spotkanie księcia polskiego Kazimierza II 
Sprawiedliwego z królem węgierskim Belą III.10 

Obie rzeki - Dunajec i Poprad - stanowiły również szlak wodny, któ-
rym posługiwali się kupcy sądeccy płynąc aż do Wisły i dalej. W 1273 roku 
otrzymali od księcia Bolesława Wstydliwego pozwolenie na spławianie łodzia-
mi zboża, a w XIV wieku na rzece odbywał się już spory ruch; przewożono 
drewno, żelazo, miedź i inne towary. Prawdopodobnie, już wtedy istniała przy-
stań i komora celna w Starej Wsi Spiskiej. Znaczenie dróg - zarówno kiedyś jak 
i obecnie - było ogromne; jedne sprzyjały bardziej handlowi, drugie zaś wyko-
rzystywano dla celów podróży dyplomatycznych i poselskich. Jak pokażą przy-
szłe czasy, przeprawa przez bród na rzece i późniejszy most w Sromowcach 
Wyżnych będzie ważnym punktem na odcinku łączącym Kraków z Węgrami.11 

'' S. Smólski, Pieniny-przyroda i człowiek, s. 134. 
111J. Endródi, Spiśska Stara Ves v stredoveku w: Praca zbiorowa „Spiśska Stara Ves", Preśov 2008, s. 46. 
11 Por. K. Moskal, Zamki w dziejach..., s. 70-71. 
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Pierwsze osady i księżna Kinga 

Bardzo trudno oSreślić początki stałego osadnictwa na pienińskiej zie-
mi. Niewątpliwie pierwsi mieszkańcy szukali terenów dobrze nasłonecznio-
nych, ale z dostępem do wody; łatwych do uprawy i o żyznej ziemi. Ponie-
waż w większości teren był trudny, skalisty, porośnięty nieprzebytą puszczą, 
najlepiej nadawały się pod zamieszkanie ziemie położone w dolinie Dunajca 
i dopływających do niego potoków. Początkowo powstawały rozproszone osa-
dy rybackie i myśliwskie, z czasem coraz bardziej zajmowano się rolnictwem, 
a teren pod uprawę i pasterstwo zdobywano poprzez karczowanie i wypala-
nie lasów. 

Do kolonizacji „pogranicznych pustkowi" pienińskich i sądeckich ziem 
w sposób decydujący przyczyniła się księżna Kunegunda (1234-1292), żona 
księcia krakowskiego i sandomierskiego, Bolesława Wstydliwego. Do Polski 
przybyła z Węgier mając pięć lat i od razu została zaślubiona trzynastoletnie-
mu księciu. Po drugim najeździe Tatarów w 1259 roku ofiarowała mężowi 
część posagu na ratowanie kraju z ruin; on dał jej w wieczyste posiadanie 
Pieniny i Ziemię Sądecką. Po śmierci Bolesława (w 1279 r.) osiadła w ufun-
dowanym przez siebie sądeckim klasztorze św. Klary i z troską rozpoczęła 
umacnianie polskiego stanu posiadania przez zakładanie w puszczy osad na 
l:zw. „surowym korzeniu". Pani Sądecka - „Domina de Sandecz"- sprowadziła 
do kolonizacji spiskich Sasów, wystawiała dokumenty lokujące wsie, zarzą-
dzała sołectwami, sprawowała sądy, budowała grody. Możliwe, że pobliski 
gród Wronin-Czorsztyn powstał ok. 1280-1292 roku. Po jej śmierci następ-
czynie (księżna Gryfina i Konstancja) długo jeszcze prowadziły rozpoczęte 
dzieło osadnictwa na prawie niemieckim.12 

Taką osadą rolniczą, rybacką, a równocześnie służebną wobec grodu 
mógł być Przekop, dający początek Sromowcom Wyżnym. Pierwsze doku-
menty z roku 1320 dotyczące grodu Wronin-Czorsztyn i lokowanej wsi klasz-
tornej wskazują, że w jego sąsiedztwie była już osada rybaków klasztoru są-
deckiego, którym przysługiwało pierwszeństwo połowu.13 

'•' Por. Cz. Deptuła, Czorsztyn czyli Wronin, Studium z najstarszych dziejów osadnictwa na pograniczu 
polsko węgierskim w rejonie Pienin, Lublin 1992, s. 81-85; M. Antoniewicz, Zamki i przestrzeń 
społeczna w Europie środkowej i wschodniej. Warszawa 2002, s. 251. 

1' Dokument starosądecki z 1320 r. przyznaje zasadźcy Hynce Czarnemu polać lasów w celu założenia 
nowej wsi (Kluszkowiec) i jest w nim mowa o 16 latach wolnizny, z czego minęło już 13 lat. Nasuwa 
się więc oczywisty wniosek, że lokacji dokonano w 1307 r. - w: Kodeks Dyplomatyczny Małopolski. 
Wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1905, t. II, s. 247. 

Na poprzedniej stronie: 

Dawne szlaki handlowe z Węgier do Polski w rejonie Pienin 
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Powstawanie zasieków - tarasowanie traktu handlowego przez mieszkańców wsi Przekop 

Sama nazwa „Przekop" oraz usytuowanie osady przy przeprawie przez 
Dunajec wskazywałyby na zadania mieszkańców, jakie otrzymali do wykona-
nia. Wieś zapewne stanowiła oparcie ludnościowe, gospodarcze i informa-
cyjne dla grodu. Pod okiem zamkowych straży cała wieś była mobilizowana 
do utrzymania traktu handlowego, a w razie zagrożenia - miała obowiązek 
przekopać, zatarasować, wykonać zasieki z pni drzew i skał, na całym odcin-
ku przygranicznym prowadzącym do zamku. Mieszkańcy „dawali baczenie" 
na trakt i przekraczające go osoby, trudniąc się także organizacją przepraw 
dla celów handlowych i czerpiąc z tego dochody.14 

Gród zaś Czorsztyn, położony na „ostrej skale" (nazwa być może z nie-
mieckiego „schorstein"), sprawował kontrolę nad ruchliwym szlakiem łączą-
cym Spisz z Sądecczyzną. Stał w takim miejscu, że podróżni nie mogli koło 
niego nie przejechać, stanowił też mocne oparcie militarne dla pogranicza. 

W pobliżu przepraw i brodów stawiano także mniejsze gródki - stró-
że z drewnianym budynkiem otoczonymi częstokołem. Wartę pełnili w nich 
uzbrojeni chłopi, a potem małe drużyny wojów strzegących przejść i bram 
celnych (zwanych wtedy bronami). Chociaż dotychczasowe wyniki badań 

14 Por. Cz. Deptuła, Czorsztyn, czyli..., s. 43, 97-99. Tu dodatkowo można jeszcze przytoczyć dziwną 
zbieżność znaczeniową potocznego słowa Przekop - w terminologii górniczej jest to: główny 
chodnik transportowy. 
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archeologicznych wskazują na dużo późniejsze pochodzenie sromowskiego 
Zamczyska (XV w.), kto v*/ie, czy naprzeciw brodu nie stała XIV-wieczna drew-
niana stróża, strzegąca strategicznej przeprawy przez Dunajec? Z pewnością 
nieraz Zamczysko i otaczający go las był miejscem ucieczki miejscowej ludno-
ści przed napastnikami nadciągającymi od rzeki.15 

Po drugiej stronie Karpat osadnictwo posuwało się od rzeki Hornad, 
gdzie w XIII i XIV w. rody Berzewiczych, Gorgeyów, Mariassych stworzyły 
z pomocą saskich osadników, lokalną administrację świecką i kościelną. 
Już w 1290 roku powstał na prawym brzegu Dunajca drewniano-ziemny 
gród Dunajec - Niedzica, a nieco później zaczęły się tworzyć wsie: Lechni-
ca - Czerwony Klasztor, Niedzica, Frydman, Kacwin, Łasze Niżne, Dursztyn 
i Falsztyn. 

Siła i postęp osadnictwa węgierskiego były tak mocne, że w latach 
1315-1320 Polska utraciła tereny nad Popradem.16 

15 Por. K. Moskal, Zamki..., s. 32 ,42 . 
"' S. K. Michalczuk, Panowie na zamku Dunajec, Kraków 1998, s. 6. 


