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4 pory roku
W rozdziale „Zapraszamy w Beskid Niski”  

podajemy dostępność atrakcji w ciągu roku.

zima lato

jesień

wiosna

Znajdź na mapie
Przy polecanej atrakcji podajemy jej numer oraz  

współrzędne na mapie dołączonej do przewodnika.
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Jak korzystać z przewodnika

5 stopni trudności
W rozdziale „Zapraszamy w Beskid Niski” podajemy stopień trudności w 5-stopniowej skali.

łatwo dostępne dla całych rodzin, również z małymi dziećmi

wymagające umiarkowanej kondycji fizycznej

rekomendowane dla osób o średniej kondycji fizycznej

rekomendowane dla osób o wysokiej kondycji fizycznej

dostępne jedynie dla osób o wyjątkowo wysokiej kondycji fizycznej

Symbole

Szlak Architektury Drewnianej

Turystyka piesza

Długość trasy (km)

Czas przejścia (h)

W górę (m)

Turystyka rowerowa

Turystyka konna

Lista światowego dziedzictwa przy- 
rodniczego i kulturowego UNESCO

Rozrywka i rekreacja

Kajakarstwo

Żeglarstwo

Pływanie i rekreacja wodna

Wędkowanie

Narciarstwo zjazdowe

Narciarstwo biegowe

Wspinaczka

Grzybobranie

Lotnictwo sportowe

Nordic Walking

Kulinaria

Kultura

Ważne dla inwestora

Port lotniczy

Dojazd samochodem

Dworzec kolejowy

Wieża widokowa
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Wstęp

Beskidzie, malowany cerkiewny dach,
Beskidzie, zapach miodu w bukowych pniach.
Tutaj wracam, gdy ruda jesień
Na przełęcze swój tobół niesie,
Słucham bicia dzwonów w przedwieczorny czas.
Beskidzie, malowany wiatrami dom,
Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią. 
A. Wierzbicki, „Beskid”

Beskid Niski to jedna z najbardziej ma-
lowniczych i wciąż nieodkrytych krain  
w Polsce – nadal niezadeptana, kusząca 
wszystkich spragnionych spokoju, ciszy  
i zieleni. Z  całą pewnością turyści nie na-
potkają tu hałaśliwe tłumy stłoczone wo- 
kół atrakcji turystycznych, natomiast do-
świadczą przestrzeni i wolności. Dobrze 
czuć się będzie tutaj każdy, kto ceni so-
bie swobodę oraz życie blisko natury. To  
wspaniałe miejsce dla tych, którzy chcą 
uciec od zgiełku cywilizacji. W spokojnym, 
pofalowanym pejzażu kryją się zabytki  
i niezwykłe historie. Bez ich poznania ów 
Beskid byłby jedynie pasmem niewysokich 
gór, gdzieś na Podkarpaciu.

W Beskidzie Niskim nietrudno się zako-
chać. Bez wątpienia jednym z powodów 
jest piękno jego dzikiej przyrody. Na stra-
ży jej kruchego wdzięku od 1995 r. stoi 
Magurski Park Narodowy. Park obejmuje 
tereny w okolicach Folusza oraz Kremp-
nej, gdzie znajduje się Ośrodek Eduka-
cyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego. 
Poza różnorodnymi eksponatami znaj-
dziemy tam również ciekawą ekspozy- 
cję multimedialną. Nieco dalej na  
wschód, w Jaśliskim Parku Krajobra-
zowym, znajduje się największy w polskiej 
części Karpat rezerwat przyrody „Źród- 
liska Jasiołki”. Dobrze jest zawitać tu 
wiosną. Kwitnące w tym czasie przebi- 

śniegi, zawilce gajowe, żywce gruczo-
łowate, czosnek niedźwiedzi i cebu-
lice dwulistne tworzą niepowtarzalną  
scenografię budzącej się do życia zie- 
leni. Nie mniejszą ucztę dla oka i duszy 
serwuje jesień. Wówczas lasy, niepo- 
dzielnie rządzone przez buki, eksplo- 
dują rozpłomienionymi odcieniami żół- 
ci, czerwieni i brązu.

Wszystkim amatorom aktywnego spę-
dzania wolnego czasu Beskid Niski  
oferuje niezwykłe warunki i możliwości. 
Wielbiciele pieszych wypraw na pewno 
docenią uroki całorocznych szlaków 
turystycznych. Wśród wielu tras znaj-
dziemy długodystansowy Główny Szlak 
Beskidzki oraz szlak kurierski „Jaga- 
-Kora”, przebiegający pomiędzy Ja-
sielem i Rymanowem-Zdrojem. Wy-
znaczono go w celu upamiętnienia 
kurierów beskidzkich, ze szczególnym 
uwzględnieniem postaci Jana Łożań-
skiego, który pokonał go 45 razy pod-
czas II wojny światowej. Coraz częściej 
trasy te wybierają również organiza- 
torzy biegu górskiego „Łemkowyna  
Ultra Trail”. W okresie zimowym nie  
brakuje osób, które przemierzają szlaki, 
poruszając się na rakietach śnieżnych 

lub nartach skiturowych. W zimie swo-
je podwoje otwierają stoki narciarskie  
w Puławach, Chyrowej i Czarnorze-
kach. W cieplejszych miesiącach świet- 
ną propozycją są liczne szlaki rowero- 
we, z których chętnie korzystają zarów-
no „sakwiarze”, jak i fani MTB. 
 
Przebiegający przez te tereny Trans-
beskidzki Szlak Konny stanowi nie lada  
gratkę dla wszystkich miłośników tury-
styki jeździeckiej. Licznie zlokalizowane 
tu stadniny zapewniają znakomite za- 
plecze dla tej formy wypoczynku.  
Latem, dla odmiany, można skorzy-
stać z nowego szlaku kajakowego, jaki  
stworzono na Wisłoku. Na tych, którzy 
cenią sobie zapierające dech w pier- 
siach widoki, czekają wieże widokowe  
w Cergowej, Grzywackiej Górze, Liwo- 
czu oraz nad Czarnorzekami.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Lodospady w dolinie Wisłoka w Rudawce 

Rymanowskiej, fot. T. Poźniak
– Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem, 

fot. H. Bielamowicz
– Stare Łazienki w Iwoniczu-Zdroju,  

fot. archiw. Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
– Wieża widokowa na Cergowej,  

fot. Ł. Kuczmarz

Beskid Niski na 4 pory roku
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Fotografia u góry: Sanatorium Pod Jodłą, fot. Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój

Jednak Beskid Niski to nie tylko urzeka- 
jące piękno natury. O jego istocie sta-
nowi również historia, której tajemnice  
warto poznać bliżej. 

Ważnym, choć trudnym i pełnym cier-
pienia okresem była I wojna świa-
towa, w czasie której toczono na 
tych terenach liczne walki. Milczącą  
pamiątką tych smutnych czasów są 
cmentarze, które odnaleźć możemy  
w miejscach, gdzie dochodziło do 
starć. Należą do nich obiekty w Cieklinie  
i Woli Cieklińskiej, Krempnej, Łysej Gó-
rze, Desznicy, Grabiu, Ożennej oraz pod  
górą Kamień nad Jaśliskami. 

Mówiąc o przeszłości Beskidu Niskie-
go, nie sposób nie wspomnieć o cza-
sach szczególnie istotnych z perspek-
tywy rozwoju tych terenów. Warto więc  
wrócić do lat, w których dynamicznie 
rozwijał się przemysł naftowy. Niezwy-
kle ważną postacią, nie tylko z punktu  
widzenia lokalnej historii, ale również  
z perspektywy światowej, był wówczas 

Ignacy Łukasiewicz. Ten wynalazca,  
farmaceuta, społecznik i szambelan  
papieski odegrał tu trudną do prze-
cenienia rolę, która do dziś wydaje się 
niedostatecznie podkreślona. Więcej  
o jego pracy i wynalazkach oraz  
o historii wydobywania ropy można  
dowiedzieć się w Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbr-
ce, położonym na terenie historycznej  
kopalni sprzed 160 lat, w której wciąż 
wydobywa się „czarne złoto”. Ropę,  
choć w niewielkich ilościach, eksploa- 
tuje się na Podkarpaciu do dziś, a kraina 
Beskidu Niskiego jest jej największym  
zagłębiem. 

Pasjonaci pradziejów znajdą coś dla  
siebie w miejscu, które jest wyjątkowym 
połączeniem nowoczesnej placówki 
muzealnej i tradycyjnego parku etno- 
graficznego – Skansenie Archeolo-
gicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy  
k. Jasła. Obiekt jest zlokalizowany na  
terenie silnie ufortyfikowanej osady,  
jaka istniała w tym miejscu u zarania 

epoki brązu, czyli ponad cztery tysiące  
lat temu. Wizyta w tym drewnianym 
grodzie to gwarancja ciekawej podró-
ży w czasie i dużej dawki wiedzy na te- 
mat przedhistorycznych dziejów tego 
regionu.

Obszar Beskidu Niskiego cechuje róż-
norodność etniczna. Wciąż żywa jest  
tu pamięć o zamieszkującej te tereny 
ludności łemkowskiej, która przywędro-
wała zza łuku Karpat jako potomkowie 
pasterzy ruskich. Dziś już niewielu spo-
śród nich żyje w miasteczkach i wios- 
kach Beskidu Niskiego, gdyż wysiedlo-
no ich w ramach akcji „Wisła” na tereny  
tzw. Ziem Odzyskanych. Obecnie po-
dejmowane są próby ocalenia tradycji 
łemkowskiej od zapomnienia. Jej pie-
lęgnowaniu służą doroczne spotkania 
łemkowskie, między innymi kermesz 
(odpust) w Olchowcu i „Od Rusal do 
Jana” w Zyndranowej. Wszechobec-
nymi pamiątkami po dawnych miesz-
kańcach są stare domostwa, zwane 
chyżami, krzyże i kapliczki przydrożne 

– dzieła lokalnych kamieniarzy – oraz 
drewniane cerkwie, między innymi  
w Kotani, Krempnej i Zawadce Ryma-
nowskiej. 

W krajobrazie Beskidu Niskiego nie  
brakuje miejsc po dawnych, przedwo- 
jennych wsiach, obecnie nieistniejących. 
Na szczególną uwagę zasługują miej-
scowości: Ciechania, Świerzowa Ruska, 
Wilsznia, Polany Surowiczne, Surowi-
ca. Trafimy tam na stare podmurówki,  
piwnice i ślady po kwitnących tu nie- 
gdyś sadach. 

Żeby lepiej poznać kulturę Łemków,  
ich historię oraz świat, w którym żyli, 
warto zajrzeć do Muzeów Kultury Łem-
kowskiej w Zyndranowej i Olchow-
cu. Wysunięte na północ Pogórze za-
siedlone było przez Pogórzan oraz 
Zamieszańców. Teren Beskidu Niskiego 
licznie zamieszkany był również przez 
ludność żydowską. Synagogi i kirkuty 
(cmentarze żydowskie) zachowały się  
w różnym stanie. Oglądać je można 

Beskid Niski na 4 pory roku
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między innymi w Jaśle, Krośnie, Dukli, 
Nowym Żmigrodzie, Rymanowie i Jaśli-
skach. 

Dzika przyroda, zieleń i czyste po- 
wietrze to również wsparcie dla zdro-
wia. Nie przypadkiem podkarpacka  
część Beskidu Niskiego szczyci się  
dwiema miejscowościami uzdrowisko-
wymi. Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój 
oferują nie tylko oryginalną i urokliwą 
uzdrowiskową architekturę wzorowa-
ną na miejscowościach szwajcarskich,  
ale też szereg prozdrowotnych zabie-
gów. 

Ważnym aspektem nieprzeciętnej uro- 
dy Beskidu Niskiego jest architektura.  
Pozostałości po dawnej warowni na  
skraju Czarnorzecko-Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego – ruiny zamku 
Kamieniec – kryją swoją tajemnicę. Wła-
ścicielem posiadłości był przez pewien 
czas Aleksander Fredro. Opowieść, którą 
znamy z kart Zemsty, ma swoje źródło 
w autentycznych wydarzeniach stano-
wiących część historii zamku Kamie- 
niec. Jeśli już o pisarzach mowa, to  
należałoby wspomnieć też o Marii Ko-
nopnickiej, która upodobała sobie tę 

okolicę. Warto odwiedzić muzeum  
poświęcone znanej poetce, zlokalizowa-
ne w należącym do niej dworku w Żar-
nowcu. 

Inną sferą architektury są galicyjskie 
miasteczka. Pamiątkę po ich dawnych 
mieszkańcach stanowi charakterystycz-
na stara zabudowa, na którą składają  
się przede wszystkim drewniane domy 
podcieniowe. Tego rodzaju domostwa 
można znaleźć w Jaśliskach. Wyjątko-
wy charakter tego miejsca sprawił, że 
stało się ono planem dla filmów Wino 
truskawkowe oraz Boże Ciało. Urokliwa, 
zabytkowa architektura zachowała się 
także w Dukli, gdzie na uwagę zasłu- 
gują: rynek z ratuszem, ruiny bożnicy, 
rokokowy kościół pw. św. Magdaleny 
oraz zespół pałacowy. Stara zabudowa 
stanowi także atrakcję Rymanowa oraz 
Nowego Żmigrodu, położonego u wrót 
Magurskiego Parku Narodowego. 

Województwo podkarpackie wytyczy-
ło Szlak Architektury Drewnianej, który 
stał się atrakcją turystyczną tych tere-
nów. Na opisywanym obszarze znajdują 
się dwa główne skupiska tych obiektów  
– pierwsze to okolice doliny Wisłoki,  

drugie to ziemia krośnieńska. Za naj-
cenniejsze budowle uznaje się kościoły  
w Haczowie i Bliznem, od 2003 roku 
znajdujące się na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodni-
czego UNESCO.

Ta malownicza kraina z pewnością  
przypadnie do gustu miłośnikom tu- 
rystyki pielgrzymkowej oraz wszyst-
kim osobom poszukującym cichych  
i spokojnych miejsc gwarantujących 
doskonałe warunki do refleksji i modli-

twy. Warto zatem odwiedzić świątynie 
w Dukli, Jaśliskach, Dębowcu, Nowym 
Żmigrodzie, Miejscu Piastowym i Sta-
rej Wsi koło Brzozowa. Obowiązkowym 
punktem na mapie są miejsca związa-
ne ze św. Janem z Dukli: tzw. „Złota  
studzienka” pod Cergową oraz „Pustelnia 
na Puszczy”.

Beskid Niski, w przeciwieństwie do  
sąsiednich Bieszczadów i Beskidu  
Wysokiego, wciąż pozostaje mało zna-
nym pasmem górskim. Ale stan ten 
zmienia się z roku na rok. Przybierający 
na sile trend slow sprawia, że rokrocz- 
nie przybywa osób oczarowanych 
pięknem krajobrazu Beskidu Niskie-
go. Rozwijająca się tu baza noclegowa 
oraz oferta turystyczna stwarzają coraz  
więcej możliwości. Zacisza, skąpane  
w kwiatach zielone łąki, przepastne 
bukowe lasy, w połączeniu z czarem  
pełnych dostojeństwa świątyń, pach-
nących wiekowym drewnem, tworzą  
niepowtarzalnego ducha tych tere-
nów. Jedyna w swoim rodzaju kultura,  
ciekawe zwyczaje oraz życzliwość 
mieszkańców sprawiają, że czas spę-
dzony w tej krainie z pewnością będzie 
wyjątkowy.

Fotografia u góry: Cerkiew w Olchowcu, fot.  M. Bosek

Drewniana zabudowa w Jaśliskach,  
fot. Wyd. Compass

Beskid Niski na 4 pory roku
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Niniejszy przewodnik jest częścią serii 
pięciu wydawnictw informacyjno-pro-
mocyjnych poświęconych pięciu krainom 
turystycznym województwa podkarpac-
kiego. Celem publikacji jest popularyzacja 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych  
i kulturowych regionów, jak również ukaza-
nie ich potencjału turystycznego.

Opisane w ramach tej serii wydawnictw 
krainy województwa podkarpackiego to: 
Roztocze, Rzeszów – miasto i region, 
Beskid Niski, Bieszczady oraz Dolina 
Sanu i Wisły. W każdym przewodni-
ku zaprezentowany został jeden region  
– w niniejszym jest to Beskid Niski.  
Wszystkie wydawnictwa są ze sobą spójne 
graficznie i merytorycznie. Cechą wspól-
ną publikacji jest identyczna struktura 
wewnętrzna, w tym także układ tekstu. 
Poszczególne części przybliżają daną te-
matykę, w każdym wydawnictwie zajmując 
ściśle określone, według przyjętego wzoru, 
miejsce. Konspekt ten najłatwiej dostrzec, 
spoglądając na spisy treści. Analogiczne 
tytuły dla odrębnych działów, rozdziałów  
i podrozdziałów umożliwiają czytelnikowi 
sprawne i szybkie odnajdywanie informa-
cji z tego samego zakresu tematycznego  
w każdym wydawnictwie. 

W pierwszej kolejności przedstawione zo-
stały walory przyrodnicze, historia, kul-
tura i sztuka danej krainy. Następnie nasza 
uwaga zostaje skierowana na potencjał 
turystyczny terenu, z uwzględnieniem 
szans i perspektyw jego rozwoju. Kolejny 
rozdział to najbardziej rozbudowana i zło-
żona część przewodników, w pełni dedy-
kowana turystyce. W tym miejscu Czytel-
nik może zaczerpnąć wiedzy o głównych 
atrakcjach regionu. Opisano tu najważ-
niejsze zabytki, muzea, miejsca rekreacji  
i szlaki tematyczne. Wyjątkowym rozdzia-
łem jest „Turystyka aktywna”, w którym 
zaproponowane zostały trasy i szlaki pie-
sze, rowerowe, nordic walking oraz kajako-
we. Przemierzenie każdego z nich stworzy 
doskonałą okazję do poznania różnorod-
ności krajobrazowej krain i odkrycia w wo-
jewództwie podkarpackim oblicza praw-
dziwej przygody. W rozdziale „Turystyka 
pobytowa” zawarto ofertę wypoczynku  
w różnych miejscowościach, z wyszcze-
gólnieniem pobytów jednodniowych, 
weekendowych i dłuższych. Rozdział  
„Kulinaria” skierowany jest przede wszyst-
kim do osób zainteresowanych popularną 
w ostatnich czasach turystyką kulinarną  
i enoturystyką. Wspomniane są w nim 
produkty regionalne, jak również serwują-

ce je lokale gastronomiczne. W kolejnym 
rozdziale poświęconym turystyce bizne-
sowej znajdują się informacje o obiektach 
wystawienniczych będących miejscem 
organizacji targów o randze krajowej  
i międzynarodowej. Przedstawione są 
tu także wybrane, najważniejsze ośrodki 
noclegowe przystosowane do odbywa-
jących się kongresów i konferencji bizne-
sowych lub naukowych. Na końcu działu 
czwartego zaprezentowano natomiast 
bazę turystyczną z danymi teleadreso-
wymi obiektów różnej kategorii. Co cieka-
we i ważne dla turysty, każdej omówionej  
w tym dziale aktywności (także tej zwią-
zanej ze zwiedzaniem zabytków, muzeów 
i innych miejsc) przypisano, za pomocą 
ustalonych ikonek, odpowiedni stopień 
trudności. Dodatkowo, określono porę lub 
pory roku najbardziej sprzyjające wykony-
waniu tych czynności.

Na końcu przewodnika załączono indeks 
miejscowości i atrakcji turystycznych 
wraz z numerami stron, na których znajdu-
ją się ich nazwy. Spis ten zawiera również 
współrzędne odwołujące się do mapy. 

Dzięki takiemu układowi treści przewodnik 
można traktować jak książkę o regionie  

i czytać ją od początku do końca. Naj-
pierw zapoznajemy się z podstawowymi 
informacjamio krainie w aspekcie geogra-
ficznym i historycznym. Czytelnik znajdzie 
je w dalszej części w opisach wybranych 
atrakcji, np. zabytków. Z drugiej strony 
przewodnik może być praktycznym infor-
matorem o regionie: o jego największych 
atrakcjach, miejscach i sposobach spędza-
nia wolnego czasu, gastronomii, nocle-
gach itp. Wówczas otwieramy przewodnik 
na konkretnej stronie poświęconej za-
gadnieniu, którym się zainteresowaliśmy. 

Integralną częścią przewodnika jest mapa 
opracowana w skali 1:200 000. Od-
zwierciedlono na niej obszar krainy oraz 
zaznaczono wszystkie mieszczące się  
w tej skali atrakcje turystyczne. Mapa 
posiada siatkę indeksową. Na jej pod-
stawie wyznaczono współrzędne tych 
głównych punktów ujętych w indek-
sach na końcu przewodnika.

Drogi Turysto, jeśli zawitasz w Beskidzie  
Niskim – weź pod uwagę nasze su-
gestie, by zatrzymać się tu i spędzić kil-
ka dłuższych chwil. Poznaj nasz region 
– w tym pomoże Ci ten przewodnik.   
Na pewno się nie zawiedziesz…. 

Beskid Niski na 4 pory roku

Przewodnik na 4 pory roku

Bieszczady
Przewodnik na 4 pory roku

Beskid Niski

Przewodnik na 4 pory roku

Dolina Sanu 
i Wisły Przewodnik na 4 pory roku

Roztocze

Przewodnik na 4 pory roku

Rzeszów 
miasto i region
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Położenie 
i dojazd

Południowo-zachodnią część wojewódz- 
twa podkarpackiego stanowi obszar Be-
skidu Niskiego, Kotliny Jasielsko-Krośnień-
skiej oraz na północy Pogórza Ciężkowic-
kiego, Strzyżowskiego i Dynowskiego. Ta 
ukryta w głębi Karpat kraina to dawny świat 
Łemków, Pogórzan i Zamieszańców, nie-
naruszonej przyrody oraz ważnych i jakże 
licznych pamiątek po wielkiej historii. Nie-
zależnie od pory roku – idealne miejsce do 
smakowania każdej chwili.

Wszyscy, którzy chcieliby odwiedzić to 
miejsce, nie będą mieli z tym żadnych 
problemów. Wygodny dojazd zapewniają 
bowiem dwa ważne szlaki komunikacyj-
ne przecinające się w Miejscu Piastowym: 
droga krajowa nr 28 i droga krajowa nr 19. 
Pierwsza z nich prowadzi z południowej 
części Małopolski, z Zatoru, Nowego Są-
cza, Gorlic do Sanoka i Przemyśla. Druga 

to międzynarodowa droga E371 biegnąca 
na terenie Polski od granicy z Białorusią  
w Kuźnicy (województwo podlaskie) do 
granicy ze Słowacją na Przełęczy Dukiel- 
skiej. Łączy ona Beskid Niski nie tylko z Rze-
szowem, stolicą województwa, ale również 
ze Stalową Wolą, Lublinem i Białymsto- 
kiem. W przyszłości trakt ten zostanie  
przebudowany na nowoczesną drogę eks-
presową „Via Carpatia” (Kłajpeda–Saloniki). 

Do krainy Beskidu Niskiego można tak-
że dojechać koleją. Przebiega tędy jedna  
z najstarszych linii kolejowych w połu- 
dniowej Polsce, zwana transwersalną.  
Wybudowana w latach 80. XIX wieku, 
przebiega po łuku Karpat, od Chabówki 
przez Nowy Sącz, Krosno, Sanok do Za-
górza. W dzisiejszych czasach obsługuje 
głównie lokalne bezpośrednie połączenia 
z Rzeszowa i Krakowa.

Obszar Liczba mieszkańców

ogółem miasto wieś

% % %

Krosno 46 291 100 46 291 42,28 – –

Woj. podkarpackie 2 127 164 100 881 092 41,45 1 244 809 58,55

Polska 38 382 576 100 23 001 184 59,97 15 352 989 40,03

Liczba mieszkańców krainy turystycznej Beskid Niski na tle województwa podkarpackiego i Polski (na podstawie 
GUS, dane z 30 czerwca 2020 r.) 

Miejscowość Stacja kolejowa Krosno Węzeł A4 Rzeszów Wschód

odległość (km) czas
(min)

odległość (km) czas
(h/min)

Krosno 0 0 65 1 h 05 min

Jasło 25 34 75 1 h 10 min

Iwonicz-Zdrój 20 27 77 1 h 20 min

Rymanów-Zdrój 23 22 85 1 h 25 min

Brzozów 25 30 60 1 h 00 min

Dukla 19 20 80 1 h 20 min

Odległość do najbliższej czynnej stacji kolejowej i węzła autostradowego z wybranych miejscowości krainy 
turystycznej Beskid Niski  

Miasto Odległość 
(km)

Czas  
dotarcia

Rzeszów 55 0 h 55 min

Kraków 164 2 h 05 min

Lublin 220 3 h 20 min

Katowice 240 2 h 40 min

Łódź 335 4 h 55 min

Warszawa 340 4 h 20 min

Wrocław 450 4 h 20 min

Białystok 540 6 h 10 min

Olsztyn 555 6 h 45 min

Poznań 555 6 h 50 min

Gdańsk 655 7 h 20 min

Szczecin 835 7 h 50 min

Odległość i czas dotarcia samochodem do Krosna 

Miasto Liczba mieszkańców

Krosno 46 291

Jasło 34 882

Brzozów 7438

Jedlicze 5717

Rymanów 3816

Dukla 2070

Iwonicz-Zdrój 1789

Kołaczyce 1400

Miasta krainy turystycznej Beskid Niski wraz z liczbą 
mieszkańców 

Powierzchnia Beskidu Niskiego stanowi 11,9% po-
wierzchni województwa podkarpackiego.
Powierzchnia Beskidu Niskiego stanowi 0,68% po-
wierzchni Polski. 
Gęstość zaludnienia: 148,2 os./km2.

Obszar Powierzchnia (km2)

Beskid Niski 2 130

Woj. podkarpackie 17 846

Polska 312 705

Powierzchnia krainy turystycznej Beskid Niski 

Jasło na zachodzie i centralnie położo- 
ne Krosno to dwa najważniejsze miasta  
regionu będące osią jego rozwoju. To  
także ważne punkty na mapie komu- 
nikacyjnej krainy. W każdym z nich znaj- 
dują się stacje kolejowe oraz dworce  
autobusowe, skąd lokalni przewoźnicy 

zapewniają dojazd do większości miej-
scowości krainy. Oba miasta to również 
doskonałe miejsca, od których warto 
rozpocząć zwiedzanie regionu. Zarówno 
Krosno, jak i Jasło mogą pochwalić się 
interesującą ofertą turystyczną,  bogatą 
bazą noclegową i gastronomiczną. 
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Beskid Niski to jedna z najbardziej rozle-
głych grup górskich w polskich Karpa-
tach. Obszar ten rozciąga się na długości  
ok. 100 km między dwiema przełęczami:  
Tylicką (683 m n.p.m.) na zachodzie, na  
granicy z Beskidem Sądeckim oraz Łup-
kowską (640 m n.p.m.) na wschodzie, po-
przez którą region graniczy z Bieszczadami. 

Jak wskazuje sama nazwa, Beskid Niski jest 
jednym z najniższych pasm w całych Kar-
patach. Wybitny geograf i poeta Wincen-
ty Pol pisał w XIX w. o Beskidzie Niskim:  
„Beskidzie graniczny! Beskidzie zielony!”.  
Te góry od zawsze leżały nie tylko na po-
graniczu geograficznym, ale i kulturowym. 

Osią Beskidu Niskiego jest główny grzbiet 
karpacki pokrywający się z obecną grani-
cą Polski ze Słowacją. Wyróżniające się  
w jego obrębie obniżenia to wyjątkowo 
niskie przełęcze, przez które już od śre-
dniowiecza przebiegały trakty komu-
nikacyjne na Węgry. Najniższą w całym 
głównym grzbiecie karpackim jest Prze-
łęcz Dukielska (500 m n.p.m.). Wschodnia 
granica Beskidu Niskiego jest jednocze-
śnie granicą między Karpatami Wschod-
nimi i Zachodnimi – tak odmiennymi pod 
względem przyrodniczym i kulturowym. 

Beskid Niski tworzą liczne, długie pasma 
– niewysokie, o szerokich wierzchowi-
nach, ale o stromych stokach. Przebywa-
jąc w tych górach, z pewnością zwróci-
my uwagę na wyniosłe północne stoki, 
które już niejednemu turyście dały się we 
znaki podczas wędrówki. Szczególnie 
imponująco prezentuje się Cergowa  
(716 m n.p.m.) nad Duklą, o wysokości 
względnej 300 m. Stoki tego masywu są 
tak strome, że zimą schodzą nimi lawiny. 

W przewodniku skupimy się na środkowej 
części tego obszaru górskiego położo-
nego na terenie województwa podkar-
packiego. W topografii możemy wydzielić 
mniejsze krainy geograficzne: Pasmo Ma-
gurskie (z częścią Magury Wątkowskiej), 
Beskid Dukielski, Wzgórza Rymanowskie, 
Grupę Jawornika, Pasmo Graniczne z Ka-
mieniem nad Jaśliskami (Bieszczadem)  
(857 m n.p.m.) – najwyższym szczytem  
w opisywanej części Beskidu Niskiego.

Bardzo ciekawą, choć zazwyczaj niedo-
cenianą częścią tego regionu, jest Pogó-
rze Karpackie, które ze względu na małą 
wysokość wzniesień często nazywane jest 
przedsionkiem gór. To najbardziej na pół-
noc wysunięta część Karpat. 

W województwie podkarpackim wyróż-
niamy kilka jednostek geograficznych 
pogórzy. Na zachód od doliny Wisłoki 
leży niewielka część Pogórza Ciężko-
wickiego. Najwyższym szczytem tego 
regionu jest góra Liwocz (562 m n.p.m.). 
Na jej wierzchołku znajduje się plat- 
forma widokowa wraz z Sanktuarium 
Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej  
Królowej Pokoju. A widoki na Beskidy  
i Tatry są stąd przecudne. Gdy przesu- 
niemy się na wschód, zobaczymy  
rozpościerające się Pogórze Strzy-
żowskie, ograniczone dolinami Wisłoki  

i Wisłoka. Najwyższym wzniesieniem 
jest Bardo (534 m n.p.m.) w Paśmie 
Klonowej Góry. Na południowym krań-
cu tego obszaru wznoszą się zalesio-
ne, niskie Wzgórza nad Warzycami.  
W ich pobliżu znajduje się wzgórze  
Golesz z wychodniami skalnymi i owia-
nymi legendami ruinami średniowiecz-
nego zamczyska. Dalej na wschód, 
aż po rzekę San, rozciąga się rozległe  
Pogórze Dynowskie. Na tym tere-
nie znajdują się liczne masywy i pa-
sma przypominające obszar górski 
– Pasmo Jazowej, Królewskiej Góry, 

Użytek ekologiczny – Czarna Młaka, Jaśliski Park Krajobrazowy, fot. Zespół Karp. Parków Krajobraz. w Krośnie

Fotografia u góry: Las w Czarnorzekach, fot. Zespół Karp. Parków Krajobraz. w Krośnie

Dziedzictwo 
przyrodnicze

O regionie Dziedzictwo przyrodnicze
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Brzeżanki, Czarnego Działu, Wilcze-
go oraz najwyższe – Suchej Góry 
(585 m n.p.m.), z charakterystycznym  
nadajnikiem telewizyjno-radiowym wi-
docznym ze wszystkich stron. Praw-
dziwym skarbem tego terenu są  
liczne wychodnie skalne, które z powo-
du procesów erozji i wietrzenia przybrały 
ciekawe kształty. Mowa tu o piaskow-
cach w rezerwacie „Prządki”, czy też  
o Zaginionych Skałach w Komborni.  
Najcenniejsze przyrodniczo miejsca  
objęte są ochroną w ramach Czarno-
rzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobra-
zowego. 

U podnóża Beskidu położone są łagod-
ne wzgórza rozcięte szerokimi dolinami, 
wchodzące w skład Pogórza Jasielskiego 
oraz Bukowskiego. Na północy graniczą 
z obniżeniem Kotliny Jasielsko-Krośnień-
skiej. Jest to teren znacznie zurbanizo- 
wany, przez który przebiegają najważ- 
niejsze szlaki komunikacyjne. Najwięk-
szym bogactwem spośród surowców na-
turalnych regionu są złoża ropy naftowej.  
Tutaj właśnie mieści się najstarsza, bo 
założona w 1854 r. kopalnia w Bóbrce  
i to właśnie tu bierze początek światowy 
przemysł naftowy. Złoża te są eksplo-
atowane w niewielkich kopalniach, m.in. 
w Foluszu – „Pielgrzymce”, „Równem”, 

„Rogach”. Wydobyty urobek jest prze-
twarzany w rafineriach w Jaśle i Jedliczu.
Beskid Niski i Pogórza zbudowane są  
z naprzemianległych warstw piaskow- 
ców, łupków, margli i zlepieńców  
– zróżnicowanych pod względem skła-
du mineralnego i strukturalnego, silnie 
zaburzonych, pofałdowanych i poprze-
cinanych uskokami. Takie serie skał nazy-
wane są fliszem karpackim, a powstały na  
dnie głębokiego zbiornika morskiego  
zwanego Oceanem Tetydy, który istniał 
przez około 100 milionów lat. Charakte-
rystycznym zjawiskiem dla terenów fli-
szowych są osuwiska. Zjawiska te mogą 
mieć katastrofalny charakter i pozostawia- 
ją ślady w formie wychodni skalnych,  
wałów i jeziorek osuwiskowych. Najwię- 
cej osuwisk można zobaczyć między  
Polanami, Tylawą i Duklą, na południo- 
wych stokach Kamienia, na stoku Mszany 
(Pustelnia św. Jana z Dukli), na północnych 
stokach Cergowej. 

Teren Beskidu Niskiego i Pogórza należy 
do zlewiska Morza Bałtyckiego. Granicz-
nym grzbietem Beskidu Niskiego biegnie 
główny europejski dział wód rozdziela-
jący zlewiska Morza Bałtyckiego i Mo-
rza Czarnego. Najważniejszymi rzekami  
przepływającymi przez ten teren są  
Wisłoka, Ropa, Jasiołka, Wisłok i Stob- 

nica. Niektóre z rzek tworzą malownicze 
przełomy. Imponująco prezentuje się do-
lina Wisłoka na odcinku między Wisło-
kiem Wielkim a Beskiem, przełom Wisłoka  
„Brama Frysztacka” czy przełom Jasiołki  
pomiędzy Ostrą i Piotrusiem. Na opisywa-
nym terenie znajdziemy również fotoge-
niczne wodospady w Wisłoczku, Foluszu, 
Iwli, Rudawce Rymanowskiej, Komborni 
czy w Krajowicach. Zbiorniki wodne, któ-
re znajdują się na tym obszarze, choć po-
wstały w wyniku działalności człowieka, 
efektownie wpisują się w krajobraz. Na 
Wisłoku w 1978 roku utworzono Jezioro 
Sieniawskie (poza terenem przewodnika),  
a mniejszy zbiornik powstał w 1971 roku  
na Wisłoce w Krempnej. Planowane są 
kolejne sztuczne jeziora: na Jasiołce  
w Trzcianie oraz na Wisłoce w Myscowej. 

Osobliwością tego regionu jest wystę- 
powanie wód o dużej zawartości skład- 
ników mineralnych. W Iwoniczu-Zdroju 
i Rymanowie-Zdroju występują wody 
chlorkowe, szczawy (z wolnym dwutlen- 
kiem węgla) i solanki jodkowo-bromowe. 
Na Pogórzu wody mineralne spotkamy  
w Brzozowie (solanki).

Na klimat tego terenu główny wpływ 
ma ukształtowanie powierzchni. Wraz 
ze wzrostem wysokości bezwzględnej 

jest chłodniej i wilgotniej. Mamy tu do 
czynienia z dwoma regionami klima-
tycznymi: górskim (Beskid Niski) oraz 
podgórskim (Pogórze). Góry nie są zbyt 
wysokie, więc docierają tu często cie-
płe masy powietrza z południa Europy.  
W Beskidzie Niskim średnia temperatura 
w roku wynosi +6°C, średnia tempera- 
tura dnia w ciągu lata to +17°C, w zi-
mie –5°C. Średnia suma opadów jest 
największa w województwie i wynosi  
ok. 1000 mm (podobnie w Bieszcza- 
dach). 

Pokrywa śnieżna zalega w Beskidzie  
Niskim do 150 dni. Pogórza wykazują 
cechy klimatu przejściowego. Średnia 
temperatura w roku sięga +7°C, w lecie 
osiąga średnio +18°C, a zimą od –3°C do 
–5°C. Średnia suma opadów wynosi ok. 
750 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się 
przez około 80 dni. Cechą charaktery-
styczną jest występowanie wiatrów fe-
nowych. Są to porywiste, ciepłe wiatry 
wiejące z południa. Występują w okresie 
późnej jesieni, w zimie i wczesną wio-
sną. Okolice Dukli i Rymanowa charakte- 
ryzują się wiatrami wiejącymi znad  
Niziny Węgierskiej dzięki dużemu obni-
żeniu Karpat w rejonie Przełęczy Dukiel-
skiej. Są nazywane wiatrami dukielskimi  
i rymanowskimi.

Fotografia u góry: Jasiel – opuszczona wieś, Jaśliski Park Krajobrazowy,  
fot. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
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Nadobnica alpejska, fot. A. i D. Nowak, 
Magurski Park Narodowy

Świat roślin i zwierząt 

Region Beskidu Niskiego wyróżnia nie- 
zwykle bogata i dzika przyroda. Prak- 
tycznie podczas każdej, nawet krótkiej wy- 
cieczki możemy spotkać ciekawe gatunki  
roślin i zwierząt. W okresie międzywo- 
jennym pola i łąki sięgały wysoko w gó- 
rach, a zalesienie nie przekraczało 30%.  
Obecnie lasy zajmują około 75% po- 
wierzchni Beskidu Niskiego. Przyczyniło się 
do tego zjawisko sukcesji wtórnej będą-
ce następstwem powojennych wysiedleń 
miejscowej ludności. W składzie gatunko-
wym tutejszych lasów dominuje dorodna 
buczyna karpacka. Szata roślinna obej- 
muje około 850 gatunków roślin naczy-
niowych, w tym około 59 gatunków chro-
nionych. Najwspanialej buczyna wyglą-
da wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści na 
drzewach, a w runie rozkwitają typowe  
dla karpackich lasów bukowych rośliny: 
kwitnący na fioletowo żywiec gruczoło-
waty, żywokost sercowaty z bladożółtymi  
kwiatami i charakterystycznymi liśćmi  
oraz tworzący niekiedy białe kobierce  
zawilec gajowy. 

Kraina Beskidu Niskiego leży w zasięgu 
dwóch pięter roślinnych: pogórza i re-
gla dolnego. Piętro pogórza sięga do  

530 m n.p.m. i obejmuje obszar Pogó-
rzy: Ciężkowickiego, Strzyżowskiego  
i Dynowskiego oraz w niższych partiach 
Beskidu Niskiego. Spośród zbiorowisk 
nieleśnych tworzą je łąki, pastwiska,  
a miejscowo także torfowiska niskie.  
Zbiorowiska leśne to lasy liściaste  
i grądy. Należy do nich jaworzyna gór-
ska porastająca strome stoki i posia-
dająca często cechy lasu naturalnego. 
W warstwie drzew tego zespołu roślin 
przeważa klon jawor, a w runie takie ga-
tunki, jak: turzyca orzęsiona, kosmatka 
orzęsiona, kostrzewa górska, gajowiec 
żółty i kopytnik pospolity. W piętrze po-
górza Beskidu Niskiego znajduje się naj-
większa w Polsce populacja języcznika  
zwyczajnego. Roślina ta jest rzadkim  
i dość nietypowym gatunkiem paproci. 
Od innych paproci porastających lasy 
naszego kraju wyróżnia się podłuż-

nym kształtem liści o jednolitej i niepo- 
dzielonej blaszce. Wyrastają one bez-
pośrednio z kłącza, tworząc charaktery-
styczny pióropusz.

Wyższe piętro – regiel górny – wy-
stępuje wyłącznie w Beskidzie Niskim na 
wysokości przekraczającej 530 m n.p.m. 
Dominują w nim lasy bukowe, mniejszy 
udział mają jedliny i sztucznie nasadzone 
drzewostany sosnowe i mieszane.

Cechą szczególną flory Beskidu Niskiego 
jest charakter przejściowy pomiędzy ro-
ślinnością wschodniokarpacką i zachod-
niokarpacką. Oznacza to, że tutaj swoje 
maksymalne zasięgi rozprzestrzenienia 
na północ i zachód ma szereg gatunków  
rozpowszechnionych na terenach gór-
skich Ukrainy i wschodniej Rumunii. Ro-
śliny te przystosowane są do klimatu  
o cechach kontynentalnych. Na ogół  
zatem lepiej znoszą surowe, długotrwałe 
zimy oraz upalne, ale suche lata. Przed-
stawicielami tutejszej wschodniokarpac-
kiej szaty roślinnej są między innymi: sa-
łatnica leśna, tojad wiechowaty, kozłek 
trójlistkowy, a z roślin kserotermicznych, 
czyli sucholubnych i ciepłolubnych – róża 
francuska, nawrot lekarski, kocimiętka 
naga, kłokoczka południowa i cebulica 

dwulistna. Gatunki zachodniokarpackie 
reprezentowane są z kolei przez rośliny 
przystosowane do klimatu gór pozo- 
stałej części Karpat Polskich. Beskid 
Niski jest więc miejscem najbardziej  
wysuniętym na wschód, gdzie jeszcze 
można spotkać takie rośliny górskie,  
jak: przytulia okrągłolistna, tojad dzió- 
baty, występujący na pogórzach skrzyp 
olbrzymi oraz rośliny subalpejskie: cie-
miężycę zieloną czy omieg górski.

Na terenie Beskidu Niskiego występują 
bardzo cenne gatunki z Polskiej czer-
wonej księgi roślin, m.in.: cis pospo-
lity, kukułka bzowa, storczyk samiczy 
oraz gatunki z czerwonej listy roślin  
zagrożonych w Polsce, m.in.: storczy-
ki (buławnik wielkokwiatowy, kukułka 
Fuchsa, kruszczyk błotny), owadożerna 
rosiczka okrągłolistna występująca na 
torfowiskach, irys syberyjski porastający 
podmokłe łąki. Bardzo bogaty jest świat 
mchów, porostów i grzybów.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Orlik krzykliwy, fot. A. i D. Nowak,  

Magurski Park Narodowy
– Storczyk męski, fot. A. Nowak,  

Magurski Park Narodowy
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Obszar Beskidu Niskiego charakteryzuje 
także duże bogactwo gatunkowe fauny. 
Dzięki sprzyjającym warunkom przy-
rodniczym znajdują się tu ostoje wielu 
rzadkich zwierząt. Do najważniejszych 
osobliwości faunistycznych należy wy- 
stępowanie gatunków puszczańskich. 
Żyją tu duże ssaki, takie jak: niedźwiedź 
brunatny, wilk, ryś i żbik. Niedźwiedzie nie 
są tu tak liczne jak w sąsiednich Bieszcza-
dach. Tylko kilka ich osobników posiada  
w Beskidzie Niskim swoje mateczniki.  
Jednak ich populacja jest stabilna i nie-
zagrożona. Niezwykle rzadkim gatun-
kiem jest ryś, który na terenie Polski żyje 
wyłącznie w Karpatach i w północno-
-wschodniej części kraju. Ten nocny my-
śliwy, przystosowany do samotniczego 
trybu życia, jest największym przedsta-
wicielem kotowatych w Europie. Jego 
pokarm stanowią głównie inne ssaki,  
w tym zające, sarny, cielęta jeleni, lisy, 
warchlaki, a nawet dorosłe jelenie. Ryś 
pełni podobną funkcję do wilków, wspo-
maga proces naturalnej selekcji, łowiąc 
głównie zwierzęta słabe i chore. Niestety 
jest gatunkiem najbardziej zagrożonym  
i wymagającym specjalnej troski spo- 
śród wszystkich ssaków na terenie Beski-
du Niskiego. Żbik, drugi kotowaty żyjący 

naturalnie w polskich lasach, zaliczany 
jest do gatunków ginących ze względu 
na zdolność krzyżowania z kotem do-
mowym. Jego jedyne znane stanowi-
ska położone są na terenie Magurskiego 
Parku Narodowego, gdzie bytują dwie  
rodziny (2021 r.). 

Populacja wilka w Beskidzie Niskim nie 
należy do dużych, choć, jak w całej 
Polsce, jego liczebność systematycz-
nie wzrasta. W zależności od pory roku 
wilki prowadzą urozmaicony tryb życia,  
w okresie rozrodu basior zapewnia wa-
derze i młodym pożywienie, natomiast  
w okresie zimowym wilki łączą się  
w większe watahy i przemieszczają się  
w poszukiwaniu zwierzyny. Polują głównie 
na duże ssaki kopytne, przeważnie jelenie, 

sarny i dziki, a wyłapując słabsze osobniki, 
stają się ważnym elementem selekcji na-
turalnej. Wilki potrafią czynić szkody czło-
wiekowi, zabijając słabo pilnowane bydło, 
owce oraz pozostawione na zewnątrz 
psy. Dość nietypowym gatunkiem, jak na 
teren górski, jest występujący tu w liczbie 
około 10 osobników łoś.

W Beskidzie Niskim stwierdzono tak-
że występowanie piżmaków i jenotów, 
dwóch gatunków introdukowanych  
w Europie. Drugi z wymienionych łatwo  
się zaadaptował do panujących tu wa- 
runków i szybko zwiększa swoją liczeb-
ność, co stanowi duże zagrożenie dla  
tutejszej fauny. 

Innymi interesującymi gatunkami są: bóbr, 
wydra i borsuk. Sarny, jelenie, a także kuny 
leśne i lisy – te pospolite zwierzęta żyją 
wszędzie, nie brak ich także tutaj. Ptaki re-
prezentują rzadkie w kraju gatunki drapież-
ne (orzeł przedni, orlik krzykliwy), sowy 
(puchacz, puszczyk uralski), a także bocian 
czarny, czapla siwa, dzięcioł trójpalczasty  
i dzięcioł białogrzbiety. Warto zaznaczyć, 
że przez Przełęcz Dukielską przebiega 
szlak migracyjny ptaków. Stąd właśnie  
w Beskidzie Niskim i w Kotlinie Jasielsko–

Fotografie u góry (od lewej): 
– Buczyna karpacka, fot. A. Nowak, Magurski 

Park Narodowy
– Cebulica dwulistna, Czarnorzecko-Strzy-

żowski Park Krajobrazowy, fot. Zespół Kar-
packich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

Krośnieńskiej ornitolodzy obserwowali 
przedstawicieli egzotycznych gatunków 
ptaków, mających swoje naturalne sie-
dliska w centralnej i południowej Azji, 
Afryce i na południu Europy. Wśród nich 
częstymi przybyszami były drapieżne 
sępy płowe, orły cesarskie czy pasterz 
przypominający wyglądem krajową sowę. 
To one, dzięki okresowym ciepłym prą-
dom powietrznym, zaleciały tak daleko 
na północ. Wśród gadów na uwagę za-
sługuje nieszkodliwy dla człowieka wąż 
– gniewosz plamisty. Ryby reprezentują 
m.in. pstrągi (potokowy, tęczowy), lipień, 
piekielnica, strzebla potokowa i głowacz 
pręgopłetwy. Podczas leśnych wędrówek 
możemy natknąć się na liczne bezkrę-
gowce: szczególnie piękne chrząszcze 
z rodziny kózkowatych, nadobnicę al-
pejską (błękitne ubarwienie, występuje 
w lasach bukowych), kozioroga dębosza 
(czarne ubarwienie, spotykany w lasach  
z udziałem dębu) i wiele innych. 

Dzięcioł trójpalczasty, fot. B. Czerwiński
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Podkarpacie jest niewątpliwie jednym  
z najatrakcyjniejszych pod względem tu-
rystycznym obszarów Polski. Wizytówką 
województwa podkarpackiego są zabytki 
architektury drewnianej, piękne rezyden-
cje na czele z zamkiem łańcuckim, miasta 
i miasteczka, które mimo upływu dziesią-
tek lat nadal zachowały galicyjski klimat. 
Poznanie spuścizny, jaką pozostawiła po 
sobie ludność łemkowska, bojkowska czy 
żydowska, jest głównym celem przybywa-
jących tu miłośników turystyki historycznej 
i sentymentalnej. Ale najsilniejszym ma-
gnesem przyciągającym rokrocznie rzesze 
turystów wydaje się przyroda. I nic w tym 
dziwnego. Fenomen ten tłumaczą dane 
statystyczne. Otóż województwo pod-
karpackie może poszczycić się wysokim 
odsetkiem powierzchni objętej ochroną 
przyrody. Wynosi on aż 55,5%. Lepszym, 
choć bardzo zbliżonym wynikiem (56%) 
może pochwalić się jedynie województwo 
warmińsko-mazurskie. Również drugie 
miejsce w rankingu województw, ale jak 
najbardziej chlubne, podkarpackie zajmu-
je pod względem procentu powierzchni, 
którą porasta las (37%). Piękno podkar-
packiej przyrody najczęściej kojarzone jest  
z krajobrazem bieszczadzkich połonin. 
Dużą i wciąż wzrastającą popularnością 

wśród turystów cieszy się Beskid Niski. 
Sprawia to niepowtarzalna na skalę krajo-
wą specyfika tej grupy górskiej. To miejsce 
przenikania i uzupełniania się przyrody, 
kultury i historii. Na wspaniały krajobraz 
Beskidu Niskiego składa się mozaika ma-
lowniczych, niewysokich gór i nieomal 
„naturalnie” wrośniętych w nią opuszczo-
nych łemkowskich wsi, cerkwi, samot-
nych krzyży, a także cmentarzy wojennych  
z I wojny światowej.

Ten wyjątkowy twór przyrodniczo-kultu-
rowy, zarówno jego górską, jak i pogórską 
cześć, bezwzględnie należy zachować 
dla przyszłych pokoleń. Do ochrony jego 
najcenniejszych obszarów powołano  
Magurski Park Narodowy, utworzono 
parki krajobrazowe: Jaśliski i Czarnorzec-
ko-Strzyżowski, 14 rezerwatów przyrody  
i liczne pomniki przyrody. Od 2004 r.  
najbardziej cenne siedliska oraz zagro-
żone wyginięciem gatunki roślin strzegą  
23 obszary ochrony Natura 2000.

Magurski Park Narodowy 

Centralną część Beskidu Niskiego zajmuje 
utworzony w 1995 r. Magurski Park Naro-
dowy. Powstał on w celu objęcia ochroną 

Fotografia u góry: Magurski Park Narodowy, fot. D. Nowak, Magurski Park Narodowy

Ochrona  
przyrody

Przebiśniegi, fot. A. Nowak, Magurski Park Narodowy

unikatowej przyrody w strefie przejścio-
wej pomiędzy Karpatami Wschodnimi  
i Zachodnimi. Zajmuje prawie 20 tys. ha. 
Jest istotnym ogniwem w systemie ob-
szarów chronionych w Polsce. Dzięki jego 
istnieniu ekosystem tutejszej puszczy kar-
packiej może zapewnić dogodne warunki 
życia rzadkim gatunkom roślin i zwierząt.

To park o charakterze leśnym, gdzie zbio-
rowiska leśne zajmują ok. 95% powierzch-
ni. Występują w nim dwa piętra roślinnoś- 
ci – pogórza i regla dolnego. Dzięki temu 
szczyty porośnięte są lasem, przez co na 
widoki możemy liczyć głównie w dolinach. 
Podstawowym zbiorowiskiem leśnym 
jest buczyna karpacka, ale możemy też 
spotkać rzadkie w Karpatach jaworzyny. 
Ważnym ekosystemem są łąki, na któ-
rych zakwitają liczne storczyki (samicze, 
męskie, podkolany białe, kukułki bzowe  
i szerokolistne). Zachwycają one fanta-
zyjnym kształtem kwiatów i bogactwem  
kolorów. Na uwagę zasługują również ro-
śliny związane z dawnymi mieszkańcami 
Beskidu Niskiego. Stare odmiany drzew 
owocowych z opuszczonych wsi, łany 
barwinka i chabra miękkowłosego na sta-
rych cmentarzach i przy przydrożnych 
kapliczkach to świadkowie dawnej historii.

Ważnym elementem przyrody i krajo-
brazu parku jest rzeka Wisłoka – pra-
wy dopływ Wisły. Wypływa ona spod 
głównego grzbietu Karpat na stokach 
Dębiego Wierchu. Toczy swe wody ku 
północy, zmieniając raz po raz kierunek  
i tworząc malownicze przełomy i zakola.

Magurski Park Narodowy to jedna z naj-
bogatszych w Karpatach ostoi fauny  
puszczańskiej. Bytują tu m.in.: niedźwiedź, 
wilk, ryś, żbik. Symbolem parku jest orlik 
krzykliwy, którego zagęszczenie jest jed-
nym z najwyższych w Polsce. Tego pięk- 
nego ptaka drapieżnego możemy dość 

często zobaczyć kołującego nad be-
skidzkimi łąkami, polami i wydającego 
charakterystyczne okrzyki. Możemy tu-
taj zaobserwować również największe-
go polskiego orła – orła przedniego oraz 
ok. 30% krajowej populacji puszczyka  
uralskiego – sowy nazywanej „duchem 
lasu”, która w obronie lęgu jest zdolna  
zaatakować człowieka. Dla ochrony naj-
cenniejszych przyrodniczo miejsc utwo-
rzono obszary ochrony ścisłej: „Kamień”, 
„Magurę Wątkowską”, „Zimną Wodę”.

Po parku możemy się poruszać boga-
tą siecią szlaków turystycznych i ścieżek 
przyrodniczych. Są to trasy przygotowane 
dla turystów poszukujących interesują- 
cych miejsc do wędrówek. Jednocze-
śnie przybliżają odwiedzającym wiedzę  
z zakresu przyrody, historii i kultury  
terenu Magurskiego Parku Narodowego. 
Przykładem może być ścieżka „Kiczera” 
im. prof. Jana Rafińskiego, poprowadzona 
w pobliżu nieistniejącej miejscowości Ży-
dowskie. Na jej trasie możemy zobaczyć 
między innymi cmentarz łemkowski wraz 
z cerkwiskiem oraz zbiorowiska roślinne 
występujące w parku. Inną ciekawą pro-
pozycją jest ścieżka „Hałbów – Kamień”, 
na której możemy się zapoznać z zagad-
nieniami ochrony czynnej i ścisłej. Warto 
także wybrać się na ścieżkę „Folusz”, aby 
odwiedzić dwa ciekawe obiekty geolo-
giczne – Wodospad Magurski i wychodnię 
skalną Diabli Kamień. Dla turystów pie-
szych została stworzona „Magurska Od-
znaka Terenowa”, którą można uzyskać 
po odwiedzeniu dziewięciu wskazanych 
miejsc na terenie parku. Dla osób niegu-
stujących w wędrówkach czeka ośrodek 
edukacyjny w Krempnej, z bardzo cieka-
wą ekspozycją multimedialną dotyczącą 
przyrody MPN. Ponadto pracownicy par-
ku prowadzą interesujące prelekcje, za-
jęcia, gry i warsztaty terenowe dla osób  
w każdym wieku.
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Parki krajobrazowe 

W obszarze źródliskowym Jasiołki i Wisło-
ka, we wschodniej części Beskidu Niskiego 
rozpościera się Jaśliski Park Krajobra-
zowy, który powstał w 1992 r. Zajmu-
je on powierzchnię 25 288 ha i stanowi  
bardzo istotny łącznik pomiędzy Ma-
gurskim i Bieszczadzkim Parkiem Naro-
dowym. Położony jest na terenie gmin: 
Jaśliska, Dukla, i Krempna. Najwyższym 
punktem parku jest leśny masyw Kamie-
nia (857 m n.p.m.) położony w grzbiecie  
granicznym. Największą osobliwością  
parku jest przełomowa dolina Jasiołki. 
Można tu zaobserwować budowę fliszu 
karpackiego, a szczególnie tzw. „hierogli-
fy” piaskowców jednostki dukielskiej, czyli  
wypukłe nierówności o charaktery-
stycznych kształtach na powierzchniach  
warstw skał osadowych. Ciekawe wy-
chodnie piaskowców występują w stre- 
fach grzbietowych Piotrusia i Kamienia.

Buczyna karpacka porasta około 65% po-
wierzchni parku. Występują tu również  
naturalne stanowiska cisa pospolitego  
i modrzewia polskiego. Oprócz ochro-
ny roślin (ok. 900 gatunków) i zwierząt  
(ok. 270 gatunków kręgowców) park  
chroni historyczne pozostałości po daw-

nych wsiach, takich jak Ropienka, Sme-
reczne, Jasiel, Rudawka Jaśliska, Wola 
Wyżna, Czeremcha i Lipowiec. 

Wszędzie tam zachowały się stare przy-
drożne krzyże, cmentarze i cerkwiska. 
Szeroka dolina Wisłoka zajmuje cenny 
ekosystem łąkowy, gdzie można zobaczyć 
liczne gatunki roślin zielnych, wilgocio-
lubnych, a nawet storczyków. Unikato-
we walory przyrodnicze zostały objęte 
ochroną w ramach rezerwatów przyrody:  
Wadernik, Modrzyna, Źródliska Jasiołki, 
Przełom Jasiołki, Kamień nad Jaśliskami.

Najcenniejsze i najwyżej położone frag-
menty Pogórza Strzyżowskiego i Dynow-
skiego obejmuje Czarnorzecko-Strzy-
żowski Park Krajobrazowy, powstały  
w 1993 r., o powierzchni 25  784 ha.   
Najwyższym wyniesieniem parku jest  
Sucha Góra (585 m n.p.m.), która wzno-
si się ponad 300 m nad dnem Kotliny  
Jasielsko-Krośnieńskiej. Choć są to góry 
niższe niż w Beskidzie Niskim, to jednak 
łudząco są do nich podobne. Obszar  ten 
posiada pasmowy układ grzbietów, od-
dzielony obniżeniami, tworzonymi przez 
przełomy rzek i potoków. Dla turysty  
zaskoczeniem mogą być liczne zgru- 
powania skałek o bajkowych kształtach, 

niektóre mają formę wolnostojących  
wychodni – baszt, ambon, grzęd (m.in.  
w rezerwacie geologicznym Prządki im. 
prof. Henryka Świdzińskiego, w okolicach 
zamku Kamieniec w Odrzykoniu, Pie-
truszej Woli, Łączek Jagiellońskich i Woli 
Komborskiej). W parku występują jaski-
nie tektoniczne (m.in. Królewska Góra) 
oraz unikatowe sztolnie o charakterze 
jaskiń powstałych na skutek podziemnej  
eksploatacji piaskowca (na stokach Su- 
chej Góry nad Czarnorzekami).

Najwyższe partie Pogórza porastają lasy 
bukowo-jodłowe (ok. 48% powierzchni).  

W parku występuje około 40 gatunków 
roślin objętych ochroną oraz ok. 140 ga-
tunków chronionych kręgowców i bez-
kręgowców. Bardzo cenne są tutejsze 
rośliny, takie jak: krzew kłokoczka połu-
dniowa, paproć pióropusznik strusi czy  
języcznik zwyczajny, krzewy cisa, róża 
francuska. Przy odrobinie szczęścia spo-
tkamy rzadkie owady: modliszkę, nad-
obnicę alpejską, jelonka rogacza, kozio-
roga rogacza; ptaki: orlika krzykliwego, 
puchacza, puszczyka uralskiego, bociana 
czarnego, derkacza; ssaki: bobra, wydrę, 
borsuka, a nawet wilka.

Obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego obejmuje wie-
le cennych zabytków kultury material-
nej, m.in. zamek Kamieniec (Odrzykoń),  
dawne cerkwie pozostałe po Zamie-
szańcach (Węglówka, Rzepnik, Krasna, 
Czarnorzeki, Oparówka, Bonarówka), 
zespoły dworskie (Łęki Strzyżowskie, Brat- 
kówka, Żyznów), a także jedną z najstar-
szych kopalń ropy naftowej – w Węglówce. 

Smotrawa okazała nad rzeką Jasiołką,  
fot. Zesp. Karpackich PK w Krośnie

Krzew kłokoczka południowa, fot. B. Czerwiński

Fotografia u góry: Rezerwat przyrody Prządki im. prof. H. Świdzińskiego, fot. Zesp. Karpackich PK w Krośnie
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Rezerwaty przyrody 

W Polsce na mniejszych powierzchniach 
ochrona przyrody realizowana jest po-
przez rezerwaty. Na opisywanym terenie 
znajduje się 14 takich obszarów. Naj-
bardziej znanym jest rezerwat geolo-
giczny im. prof. Henryka Świdzińskiego  
Prządki [1]  DE2, położony w pobliżu 
Krosna. Obejmuje on powierzchnię po-
nad 13 ha. Został utworzony w 1957 roku  
w celu ochrony grupy ostańców gru-
boziarnistego piaskowca, które dzięki  
warunkom atmosferycznym przybrały  
niezwykłe kształty. Nazwy skał wywodzą 
się z różnych legend. Najbardziej znana 
opowiada o matce i córkach zamienio- 
nych w kamień za to, że przędły len w świę-
to. Dlatego też skały nazywamy Prządką  
– Matką oraz Prządką – Babą. Inna le-
genda wspomina o pannach z odrzykoń-
skiego zamku, które zostały napadnięte  
przez zbójów. Stąd też nazwy skał: Zbój 
Madej oraz Herszt. Na Pogórzu Dynow-
skim w otulinie Czarnorzecko-Strzyżow-
skiego Parku Krajobrazowego znajdują 
się także dwa rezerwaty utworzone dla 
zachowania naturalnych stanowisk cisa 
pospolitego. Mowa tu o rezerwatach Cisy 
w Malinówce oraz Kretówki. Inne obszary 

tego typu chronione na terenie Pogórza 
to: Golesz – ochronie podlega wzgórze 
zamkowe wraz ze skałami oraz Liwocz 
– rezerwat leśny w rejonie najwyższe-
go szczytu Pogórza Ciężkowickiego. Są  
one położone w okolicach Jasła.

Na terenie Beskidu Niskiego znajduje się 
malowniczy rezerwat Źródliska Jasioł-
ki. Utworzony został w 1994 r., zajmuje 
ponad 1,5 tys. ha powierzchni i obejmu-
je swoim zasięgiem obszary źródlisko-
we rzeki Jasiołki i Wisłoka. Występują tu 
torfowiska o powierzchni 100 ha. To naj- 
większy tego typu obszar chroniony  
w polskich Karpatach. W obrębie szczytu 
Cergowej (716 m n.p.m.) znajdują się dwa 
leśne rezerwaty: Cisy w Nowej Wsi oraz 
Tysiąclecia na Cergowej Górze, w któ-
rych chronione są naturalne stanowiska 
cisa pospolitego. Ponadto na Cergowej 
znajduje się jedno z większych stanowisk 
kłokoczki południowej w Polsce. Dawniej 
nasiona tej rośliny stosowano do wyrobu 
biżuterii oraz paciorków różańców. Inną 
interesującą rośliną tu występującą jest 
miesiącznica trwała, która podczas kwit-
nienia tworzy fioletowe łany. Dla odmiany, 
jesienią i zimą charakteryzuje się szelesz-
czącymi na wietrze blaszkami łuszczynek 

nasiennych, zwanymi judaszowymi srebr-
nikami. Stanowisko cisa znajduje się rów-
nież w rezerwatach Wadernik i Igiełki. 
 
W ostoi Modrzyna występuje skupisko 
modrzewia europejskiego polskiego. Na-
tomiast w rezerwacie Przełom Jasiołki 
ochronie podlega przełomowy odcinek 
rzeki Jasiołki wraz z naturalnym drze-
wostanem, który jest pozostałością daw-
nej Puszczy Karpackiej. Na tym obszarze 
znajduje się także siedlisko bociana czar-
nego. Zgoła odmienny krajobraz może-
my zobaczyć w rezerwacie Kamień nad 
Jaśliskami. Są to wychodnie piaskowca, 
pola rumowisk skalnych, a także zaro- 
śnięte wyrobiska po starych kamienio-
łomach. Naszym oczom ukazują się tam 
pionowe ściany skalne, które są wynikiem 
działalności kamieniarzy z Jaślisk. Cieka-
wostką przyrodniczą jest wysoko poło- 
żone torfowisko zwane „berezednią”.  
W okolicy Nowego Żmigrodu położony jest 
rezerwat Łysa Góra. Ochronie w nim pod-
lega starodrzew bukowo-jodłowy pora- 
stający zbocza wzniesienia. Warto wspo-
mnieć, że jest to obszar występowania 
rzadkiego chrząszcza – nadobnicy alpej-
skiej oraz pająka tygrzyka paskowanego.

Natura 2000  

Natura 2000 to jedna z najważniejszych 
form ochrony przyrody. W Polsce została 
wprowadzona w 2004 r. Głównym celem 
utworzenia sieci obszarów Natura 2000 
jest powstrzymanie wymierania gatun-
ków uważanych za cenne i zagrożone  
w skali całej Europy oraz ochrona róż- 
nych siedlisk przyrodniczych. Opiera się 

ona na dwóch dyrektywach: ptasiej oraz 
siedliskowej. Dyrektywa ptasia określa 
kryteria do wyznaczania ostoi gatun-
ków ptaków zagrożonych wyginięciem.  
Natomiast dyrektywa siedliskowa określa 
zasady ochrony innych gatunków flory  
i fauny, siedlisk i obszarów cennych przy-
rodniczo. Tego typu ochronie podlega aż 
32% powierzchni całego województwa 
podkarpackiego. 

Na terenie Beskidu Niskiego występują  
23 obszary należące do sieci Natura 2000. 
Większość z nich pokrywa się z istnieją-
cymi formami ochrony przyrody, takimi 
jak Magurski Park Narodowy czy też par-
ki krajobrazowe i rezerwaty. Największy 
jest obszar specjalnej ochrony ptaków 
„Beskid Niski” (ponad 151 tys. ha). Cha-
rakteryzuje się najliczniejszą w Polsce 
populacją orlika krzykliwego i puszczyka 
uralskiego. Jest to jedna z najważniej-
szych w Polsce ostoi orła przedniego, 
bociana czarnego, dzięciołów (m.in. bia-
łoszyjego, trójpalczastego) oraz mucho-
łówki małej. Najmniejszy obszar ochro-
ny stanowi z kolei Kościół w Równem 
o powierzchni 1,4 ha. Został utworzony 
dla ochrony nietoperza – nocka dużego. 
Kolonie tego samego gatunku chronione 
są również w ramach obszarów Kościół 
w Skalniku oraz Rymanów. Na potrzeby 
nietoperzy zostały zaadaptowane stry- 
chy i wieże świątyń. Ciekawe murawy  
kserotermiczne – ciepłolubne zbioro-
wiska roślin – znajdziemy w obszarach:  
Łąki w Komborni, Łąki nad Wojkówką.  
W ramach sieci Natura 2000 ochronie 
podlegają również doliny rzek: Jasiołki, 
Wisłoka i Wisłoki.

Fotografia u góry: Rezerwat  przyrody Źródliska Jasiołki, fot. Zesp. Karpackich PK w Krośnie
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Pomniki i osobliwości przy- 
rody

Podróżując po Beskidzie Niskim i po-
górzach, można spotkać liczne pomni-
ki przyrody. Są nimi zazwyczaj wiekowe 
drzewa (dęby, lipy), wodospady, kaskady 
potoku czy też ostańce skalne. W regionie 
na uwagę zasługują: 

Wodospad Trzy Wody w Komborni
Jest to malowniczy i największy wodospad 
położony na Pogórzu Dynowskim, w obrę- 
bie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego. Uformował się w korycie 
potoku na wychodni piaskowca. Posiada 
wysokość ok. 5 m, szerokość u podsta-
wy ok. 6 m. W pobliżu możemy zobaczyć  
grupę wychodni skalnych zwanych Zagi- 
nionymi Skałkami. Do obu miejsc można 
dotrzeć za znakami specjalnie wytyczonej 
ścieżki przyrodniczej.

Źródło Mieczysław nad Czarnorzekami
Źródło położone jest w masywie Suchej 
Góry, nad Czarnorzekami. Posiada formę 
niewielkiego oczka wodnego o powierzchni 
prawie 25 m2, o głębokości ok. 10 m. Źró-
dło powstało w miejscu dawnej eksploatacji 
piaskowca w głębokim wyrobisku, w którym 

wybiła woda. Znajduje się przy czarnym szla-
ku turystycznym z Czarnorzek do Węglówki.

Skała Konfederatka w Woli Kombor-
skiej
Skała Konfederatka to jeden z kilku ostań-
ców położonych w lesie Pałki. Jej kształt 
przypomina nakrycie głowy konfederatów 
barskich. Inni obserwatorzy w tej samej ska-
le doszukują się sylwetki niedźwiedzia sto-
jącego na tylnych łapach. Z tego powodu  
jest czasami nazywana „Niedźwiedzią Skałą”.

Dąb Poganin w Węglówce 
Pomnik przyrody – dąb szypułkowy Poganin 
rośnie przy zabytkowej cerkwi w Węglów-
ce. Jego wiek datuje się na ok. 650–700 lat,  
zaś obwód pnia osiąga ok. 890 cm. 

Diabli Kamień nad Foluszem
Wychodnia skalna Diabli Kamień usytuowa-
na jest na zboczu góry Kosmy w okolicach 
Folusza, w Magurskim Parku Narodowym. 
Zbudowana jest z gruboziarnistego pia-
skowca magurskiego oraz zlepieńców. Ca- 
łość to sześć bloków skalnych o wyso-
kości ponad 10 m, oddzielonych od sie-
bie szczelinami. Nazwa związana jest  
z legendą o diable, który chciał zniszczyć 
głazem kościół w Cieklinie.

Wodospad Magurski 
Wodospad Magurski powstał w wyniku 
długowiecznej działalności wody, która 
spływając, odkryła twardsze warstwy skal-
ne – piaskowce magurskie. Woda spada 
tutaj dwiema kaskadami liczącymi łącznie  
ok. 7 m wysokości w głęboki parów,  
przekształcający się niżej w V-kształtną  
dolinkę potoku. Wodospad najpiękniej wy-
gląda podczas wiosennych roztopów lub  
po dużych opadach deszczu. 

Wodospad Przy Młynie na Iwielce
Wodospad powstał na potoku Iwielka,  
który, przepływając przez schodkowe od-
słonięcia fliszu karpackiego, tworzy ciekawe 
kaskady. Liczą sobie one ok. 4 m wysokości. 
W pobliżu rzeki znajdują się fundamenty 
młyna wodnego, którego budowę prze-
rwał wybuch wojny w 1939 r. Ciekawostką  
jest to, że nad wodospadem kręcono  
sceny do filmu Wino truskawkowe.

Źródło Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju
Źródło położone jest w Iwoniczu-Zdroju. 
Ulatnia się z niego gaz ziemny, wywołu-
jąc bełkot wody. Dawniej uważane było za 
najcenniejsze źródło lecznicze w okolicy. 
Wskutek eksploatacji miejscowych złóż ropy 
naftowej wypływ gazu znacznie się zmniej-

Fotografie u góry (od lewej): 
–  Ostaniec w Woli Komborskiej,  

fot. Wyd. Compass
– Ściana Olzy i przełom Wisłoka w Rudaw- 

ce Rymanowskiej, fot. T. Poźniak

szył. Przy źródle znajduje się obelisk oraz  
tablica z wierszem Wincentego Pola:

W cieniu tych lasów, coś tam szemrząc słodko,
Dziś, jak przed wieki, witasz nas Bełkotko!
O jak natchnienie przez dusze przepływa,
Czysty się płomień z twych nurtów dobywa,
A czcią przejęci nad źródłami twemi,
Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi
Bo ogień święty i szmer źródła rzewny,
Co tajemniczo spod ziemi wychodzi,
Jest jemu życiu serc naszych pokrewny,
Co się z płomieni i łez cichych rodzi.

Ściana Olzy i przełom Wisłoka w Rudaw- 
ce Rymanowskiej [2]  E3

Ściana Olzy to największe w polskich Karpa-
tach odsłonięcie oligoceńskich łupków me-
nilitowych. Menilit to odmiana opalu, której 
zawdzięczamy złoża ropy naftowej. Ściana 
osiąga wysokość 30 m. Zimą w jej pobli-
żu, na urwistych ścianach opadających ku  
Wisłokowi, tworzą się wspaniałe lodospady. 
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Fotografia u góry: 
– Prehistoryczna osada w Trzcinicy, obecnie 

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja, 
fot. M. Ślawska-Dubiel

Czasy prehistoryczne i osadnictwo
Pierwsze ślady obecności ludzi na tym te-
renie to pozostałości obozowisk myśliw-
skich oraz narzędzia kamienne datowane  
na okres paleolitu. W Bierówce ludzie 
mieszkali już 4600 lat temu, a był to schyłek  
epoki kamienia. Odkryto tam kurhany  
z epoki ceramiki sznurowej ukazujące nam 
sposób, w jaki wówczas chowano zmar-
łych. Podczas badania kurhanów w tej 
miejscowości odnaleziono narzędzia uży-
wane przez prarolników stosujących go-
spodarkę żarową. Pamiątki z epoki brązu  
to pozostałości po osadach, na które bada-
cze natrafiają na terenie całego Podkarpa- 
cia. Przykładem jest Trzcinica koło Jasła, 
zwana dzisiaj Karpacką Troją. Funkcjono- 
wała tam osada zakarpackiej kultury Oto-
mani-Füzesabony, której mieszkańcy po-
zostawali pod wyraźnymi wpływami śród-
ziemnomorskimi (okres 1650–1350 p.n.e.). 

Nieco później – w epoce żelaza – zaczęły 
powstawać liczne grody w dolinach oko-
licznych rzek. Budowały je ludy kultury 
łużyckiej, a pozostałości po tych osadach 
odnajdziemy dziś między innymi w Skal-
niku i Wietrznie. Ich mieszkańcy musieli 
pozostawać w dobrych kontaktach han-
dlowych z przedstawicielami innych kultur 

Europy, czego dowodem są znaleziska ar-
cheologiczne, takie jak rzymskie monety. 
Bez wątpienia rejony te często odwiedzali 
przybywający zza Karpat przedstawiciele  
ludów myśliwskich i rolniczych.

Sieć istniejących tu grodów intensywnie 
rozbudowywano od VI w., kiedy na tych 
ziemiach pojawili się pierwsi Słowianie. 
Wówczas to gród istniejący w Trzcinicy 
był jednym z największych na zajmowa-
nych przez nich terenach. Wpływy Słowian 
wzrosły znacząco w XIII wieku, jednak po-
dejmowane przez nich próby rozwoju 
tych ziem zbiegły się niefortunnie w czasie  
z powodującymi duże spustoszenia najaz-
dami tatarskimi. W tym okresie intensyw-
ną akcję osadniczą prowadziły klasztory:  
cystersów z Koprzywnicy oraz benedykty-
nów z podkrakowskiego Tyńca. 

Od XII wieku akty lokacyjne nadawano na 
tzw. prawie polskim, natomiast od przełomu 
XIII i XIV wieku – na prawie niemieckim. Nie 
bez znaczenia pozostawały wówczas ksią-
żęce i królewskie nadania na rzecz rycerstwa 
(np. ród Bogoriów). W tamtym czasie Beskid 
Niski podlegał podziałowi na dwa obszary: 
wschodni, należący do Księstwa Halickie-
go (Rusi), oraz zachodni, pozostający pod 

wpływem państwa Wiślan, a następnie 
Polski. Tereny te oddzielała od siebie dolina 
Jasiołki. Całość Beskidu Niskiego została 
wcielona do obszaru Polski przez króla Ka-
zimierza Wielkiego wraz z przyłączeniem 
ziemi sanockiej. To za jego panowania 
powstały pierwsze miasta regionu, z kró-
lewskim Krosnem na czele (ok. 1348 roku). 
Następnie lokowano Jasło (1360), Jaśliska 
(1365), Brzozów (1366), Rymanów (1376) 
oraz Duklę (1380). Intensywnie rozwijające 
się tereny Karpat przyciągnęły osadników  
z rejonów Wrocławia, Śląska i Saksonii.  
Wraz z nimi zawitały tu kultura rolna i ho-
dowlana, nowatorskie na tych ziemiach 
techniki rzemieślnicze, a bywało, że również 
elitarna sztuka czytania i pisania. 

Lokacja miejscowości i rozbudowa miast 
przyczyniała się do rozwoju szlaków ku-
pieckich. Ożywienie handlowe powodowa-
ło bogacenie się regionu, a to z kolei stawało 
się magnesem zarówno dla kolejnych osad-
ników, jak i… rozbójników. Coraz częściej 
gromady zbójów łupiły kupców na traktach 
handlowych, rabowały dwory i plebanie 
oraz mniejsze osady. Rozbójnicy panoszy-
li się po obu stronach ówczesnej granicy.  
Ze względu na zagrożenie, jakie stanowili,  
zaczęły powstawać oddziały smolarzy i harni-

ków, mające poskromić bandycką chciwość. 

Nisko położone przełęcze Beskidu Niskie-
go sprawiały, że miał on istotne znaczenie 
strategiczne i handlowe. Karpackie doliny  
z wolna zaludniały się polskimi osadnikami.

Na przełomie XV i XVI wieku wraz z Wo-
łochami zaczęła napływać tutaj również 
ludność rolnicza z Rusi. W ten sposób  
w regionie zaczęły powstawać sioła loko-
wane na prawie wołoskim. Wiek XV przy-
niósł Rzeczypospolitej konflikt z Węgrami, 
których wojska rozlały się po okolicy, zajmu-
jąc tereny aż po Pilzno i Muszynę. Przeciwko 
nim występowały zbrojnie oddziały lisow-
czyków, które jednak w późniejszym czasie 
dały się poznać z mniej przyjaznej strony  
i zapisały się w pamięci jako grupy rozbój-
ników i rabusiów. W wieku XVI zmianie ule-
gła struktura własności niektórych rejonów  
i w ten sposób Jaśliska wraz z pobliskimi  
wioskami weszły w skład dóbr biskupów 
przemyskich. Konwersja ta okazała się nie-
zwykle korzystna i przyniosła owym zie-

Dziedzictwo 
historyczne

O regionie Dziedzictwo historyczne
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O regionie Dziedzictwo historyczne

Fotografie u góry (od lewej): 
– Prehistoryczna osada w Trzcinicy, fot. 

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
– Wiertnica Bitków z 1922, fot. Muzeum 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
 w Bóbrce

miom rozwój rzemieślniczy i handlowy. Wiek 
XVII odcisnął krwawe piętno na wszystkich 
rejonach Rzeczypospolitej. Wojenna pożo-
ga nie oszczędziła również Beskidu Niskiego, 
gdzie śmierć i zniszczenie szerzyły sprzymie-
rzone ze Szwedami siedmiogrodzkie wojska 
księcia Rakoczego. Półtora wieku później,  
w roku 1799, spiesząc z pomocą w tłumieniu 
powstania na Węgrzech, beskidzkimi szlakami 
wędrowały oddziały wojsk rosyjskich.

Konfederacja barska
To wydarzenie, brzemienne w skutkach  
z perspektywy funkcjonowania całej Rze- 
czypospolitej, miało miejsce na terenie Be-
skidu Niskiego. Chociaż oddziały konfedera-
tów poniosły klęskę na Podolu, w różnych za-
kątkach kraju powoływano do życia inicjatywy 
zrzeszające zwolenników tego ruchu. 

6 lipca 1768 roku w Sieniawie, nieopodal Ry-
manowa, zawiązana została konfederacja na 
Ziemi Sanockiej. Jej inicjatorem i dowódcą 
był ksiądz Marcin Lubomirski. Na pogórzu 
powstawały umocnione przyczółki, z któ-
rych atakowano wrogie wojska. Walczących 
konfederatów wspierał między innymi ród 
Mniszchów z Dukli, przekazujący im zarów-
no zapasy żywności, jak i środki finansowe. 
Natarcia trwały do sierpnia 1770 r., a doko- 

nywano ich z wyżej położonych terenów. 
W Barwinku, Czeremsze, Radoszycach oraz 
nad Grabiem powstawały warowne obo-
zy, dogodne miejsca do prowadzenia akcji 
zbrojnych, które w istotnym stopniu wpły-
nęły na przebieg wydarzeń zakończonych 
pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej. 

Okres galicyjski
Po roku 1772 Beskid Niski przestał być  
częścią Rzeczypospolitej na korzyść  
Austrii. Decyzją administracyjną władz  
austriackich na tych ziemiach powstała 
Galicja i Lodomeria, jak się wkrótce oka-
zało jedna z najbiedniejszych prowin-
cji monarchii Habsburgów. Rozpoczę-
to intensywne działania mające na celu  
germanizację miejscowej ludności. Wy-
miar chłopskiej powinności objęto nad-
zorem władz państwowych, dążono do 
osłabienia pozycji polskiej szlachty. 
 
W 1846 roku doszło do rozruchów wśród 
chłopstwa. Wydarzenia te, nazwane póź-
niej rabacją galicyjską, dały się we znaki 
przede wszystkim mieszkańcom Krosna  
i Jasła. Dochodziło wówczas do napadów 
i rabunków na tamtejsze plebanie i dwory. 
Dwa lata później nastąpił zupełny prze-
łom w sposobie funkcjonowania galicyj-

skich wsi, czego przyczyną było zniesienie 
pańszczyzny oraz zobowiązań chłopstwa 
względem dworu. Rok 1867 przyniósł Ga-
licji dość szeroką autonomię, dzięki której 
możliwy stał się postęp w zakresie kultury 
i gospodarki. Dynamiczny rozwój ekono-
miczny terenów leżących na pograniczu 
Pogórza i Beskidu Niskiego wynikał z od-
krycia złóż ropy naftowej i rozpoczęcia 
wydobycia tego surowca. Prekursorami 
przemysłu naftowego byli Ignacy Łuka-
siewicz, Tytus Trzecieski oraz Karol Klo-
bassa-Zrencki. Poszukiwania „czarnego 
złota” rozpoczęto w Bóbrce w roku 1854. 
Odkrycie wydajnych pokładów tego su-
rowca wymagało aż siedmiu lat ciężkiej 
pracy przy ręcznym kopaniu. Pierwszy na 
terenie Rzeczypospolitej zakład destylacji 
ropy naftowej powstał w 1856 roku w Ula-
szowicach nieopodal Jasła. W tym samym 
czasie w Chorkówce uruchomiono naj-
większą rafinerię. Nieustannie pracowano 
nad szybszą i bardziej efektywną metodą 
pozyskiwania ropy. Dwanaście lat później 
na terenie Beskidu Niskiego funkcjonowały 
już 84 szyby. Wtedy też otwarto kopalnię 
w Ropiance, a wkrótce potem w Rogach  
i Równem. W 1884 roku uruchomiono  
trasę Kolei Transwersalnej, wiodącą ze 
Stróż do Zagórza, zaś sześć lat później  

linia kolejowa połączyła Jasło z Rzeszo-
wem. Na dynamicznym rozwoju całego 
regionu skorzystały również miejscowości 
uzdrowiskowe: Iwonicz oraz Rymanów.

Podczas Wielkiej Wojny
I wojna światowa była straszliwym, krwa-
wym wydarzeniem, które przyniosło śmierć 
i zniszczenie we wszystkich państwach bio-
rących w niej udział. Obszar Beskidu Niskie-
go zyskał wówczas szczególne znaczenie 
pod względem strategicznym – zarówno 
dla Rosjan, upatrujących w karpackich prze-
łęczach szansy na najwygodniejsze prze-
mieszczenie swoich sił na obszar Niziny 
Węgierskiej, jak i dla Austriaków, liczących 
na utrzymanie stanowisk broniących gra-
nic w tym rejonie. Starcia w Karpatach były 
niezwykle zacięte i podczas bitew obie za-
angażowane strony ponosiły dotkliwe stra-
ty – ginęły tysiące żołnierzy. Strona rosyjska 
zbyt późno zyskała jednak świadomość, że 
działania na froncie południowym są dale-
ce bardziej istotne niż na froncie zachod-
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nim. Siły austriackie zdołały umocnić się  
na obszarze przełęczy i grzbietu karpac- 
kiego. Linia frontu oparła się na dolinach  
Dunajca, Białej i Sękówki, sięgając daleko  
na wschód, w głąb grzbietu karpackiego.  
Zmorą żołnierzy stała się nie tylko sama  
walka, ale również tutejsza przyroda.  
Ukształtowanie terenu powodowało bo-
wiem dodatkowe, znaczące trudności  
w prowadzeniu działań wojennych. Walczą-
cy zmagali się także z dotkliwym mrozem  
i śniegiem, a wiosną – z roztopami. W maju  
1915 roku rozpoczęła się tak zwana „ope-
racja gorlicka”. Połączone siły niemieckie  
i austriackie wyprowadziły wspólną kontr- 
ofensywę. Wobec istotnej przewagi wro-
giej artylerii Rosjanie nie zdołali utrzymać  
swoich stanowisk i linia obrony została  
przełamana. Dwa tygodnie później walki to-
czyły się już nad Sanem i pod Przemyślem.  
O tysiącach żołnierzy, którzy stracili życie 
w krwawych starciach, przypominają dzisiaj 
liczne cmentarze. Na miejsca pochówku  
trafimy między innymi w pobliżu Cieklina, 
Grabu, Krempnej, Łysej Góry oraz Jasła. 

Dynamikę zmian następujących po za-
kończeniu pierwszego globalnego kon-
fliktu postanowili wykorzystać Łemkowie. 
W 1926 roku doszło do tak zwanej schi-

zmy tylawskiej. Był to proces konwersji  
z grekokatolicyzmu na prawosławie, któ-
remu uległa część łemkowskich miesz-
kańców tego regionu. Łemkowie widzieli  
w tym jedną z metod mających doprowa-
dzić do uzyskania przez nich autonomii. 
Spotkało się to z reakcją Watykanu, który 
– chcąc zapobiec ekspansji prawosławia 
– utworzył Apostolską Administrację Łem-
kowszczyzny. Pierwotnie funkcjonowała 
ona w Rymanowie-Zdroju, później zaś  
– w Sanoku. Łemkowie dokonywali kon-
wersji jeszcze przez ponad dekadę, aż do 
wybuchu II wojny światowej.

Pod niemiecką okupacją
Działania wojenne prowadzone w ra- 
mach kampanii wrześniowej nie przynio- 
sły Beskidowi Niskiemu poważniejszej 
szkody. Po zakończeniu wojny obronnej 
nastał czas okupacji związany na tych  
terenach z działalnością konspiracyjną, 
funkcjonowaniem oddziałów partyzanc-
kich oraz działalnością kurierów przemie-
rzających kurierskie szlaki. Jednym z nich 
jest biegnący z Jasiela do Rymanowa–
Zdroju szlak „Jaga-Kora”. Okres okupa- 
cyjny to czas krwawych represji i pacy- 
fikacji licznych wsi oraz wielu ofiar,  
również wśród ludności żydowskiej, na 

której dokonywano masowych egzekucji. 
W Barwinku oraz na Przełęczy Hałbow-
skiej znajdują się mogiły z tamtego czasu. 

Operacja dukielsko-preszowska
Rok 1944 przyniósł istotne postępy w mar-
szu Armii Czerwonej. Oddziały Stalina parły 
na zachód, a pierwszy front ukraiński pod 
dowództwem marszałka Iwana Koniewa 
zajął obszary południowo-wschodnich wo-
jewództw Polski. W czerwcu przy wspar- 
ciu Armii Krajowej Sowieci zdobyli Lwów, 
dwa miesiące później znaleźli się już pod 
Sanokiem i Jasłem. Wydawało się, że dro-
ga do zajęcia Słowacji, prowadząca przez 
Przełęcz Dukielską, stoi przed czerwonoar-
mistami otworem. Oddziały radzieckie, przy 
wsparciu lokalnej partyzantki, zainicjowa-
ły na terenach Beskidu Niskiego ofensywę  
mającą odbić obszar Słowacji z rąk Niem- 
ców oraz dać wsparcie tamtejszemu po- 
wstaniu przeciwko Niemcom i kolaboracyj-
nym rządom księdza Jozefa Tiso. Opera-
cja okazała się jednakznacznie trudniejsza 
niż pierwotnie zakładano. Niemcy stawili  
bowiem nadspodziewanie zaciekły opór,  
a krwawe boje trwały do 30 listopada 1944 r.  
Żołnierze czechosłowaccy Przełęcz Du-
kielską zwykli nazywać „miasoróbką”, czyli  
„maszynką do mielenia mięsa”. Trudno  

dziwić się takim określeniom, gdyż obie 
strony konfliktu poniosły w tych walkach 
niezwykle dotkliwe straty: armia radziecka 
80–100 tys. zabitych lub rannych, Niem-
cy  70 tys., zaś oddziały czechosłowackie 
ok. 6 tys. Wraki czołgów, resztki zniszczo-
nego sprzętu wojskowego, niewybuchy 
i pola minowe – to niezliczone pamiąt-
ki, na które jeszcze przez wiele lat po za-
kończeniu działań zbrojnych można było  
natrafić w wielu miejscach Beskidu Niskie- 
go. Chociażby w rejonie Iwli i Chyrowej,  
czyli w tak zwanej Dolinie Śmierci. 

Więcej informacji o tych morderczych zma- 
ganiach znajdziemy w muzeum w Du-
kli, a o tysiącach ofiar przypomina mię-
dzy innymi zbiorowy cmentarz w tym 
mieście oraz samotne mogiły nieopodal  
Muzeum w Bóbrce. Częstym elementem 
lokalnego krajobrazu są również pomniki  
poświęcone poległym żołnierzom zloka- 
lizowane między innymi w Zyndranowej 
oraz na wzgórzu Franków.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cmentarz z I Wojny Światowej w Krempnej, 

fot. UG Krempna
– Ekspozycja plenerowa w Muzeum Histo-

rycznym w Dukli, fot. Archiwum MHwD
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Wysiedlenia i czasy powojenne
Zbliżający się koniec II wojny światowej 
witano z ulgą, radością i nadzieją na spo-
kój. Nadzieje te miały okazać się jednak 
płonne, ponieważ na mocy układu za-
wartego w 1944 roku pomiędzy Sowie-
tami i komunistycznymi władzami Pol-
ski, zarówno Ukraina, jak i Polska miały 
stać się terenami jednolitymi etnicznie. 
Oznaczało to konieczność przesiedle-
nia ludności ukraińskiej z ziem polskich 
oraz ludności polskiej z obszarów Związ-
ku Radzieckiego. Pierwotnie akcja miała 
formę dobrowolną, jednak nie wywoła-
ła spodziewanych rezultatów. Od jesieni  
1945 roku do lipca 1946 roku pod  
przymusem, przy wsparciu wojska, prze-
siedlono z Łemkowszczyzny 65 tys. jej 
mieszkańców. Wiosną 1947 r. rozpoczęto 
brutalną akcję przesiedlenia pozostałych 
mieszkańców pochodzenia ukraińskiego 
na północne i zachodnie obszary Polski, 
czyli tak zwane Ziemie Odzyskane. Ope-
rację tę opatrzono kryptonimem „Wisła”. 
Pretekstem do jej przeprowadzenia była 
w ujęciu propagandy komunistycznej 
działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii 
oraz konieczność jej zwalczania. Oddzia-
ły UPA faktycznie były wciąż aktywne, 
jednak głównie w Bieszczadach, mniej  
na pograniczu Bieszczad i Beskidu Ni-
skiego, natomiast na terenach Łem-
kowszczyzny nigdy nie obserwowano 
ich intensywnych działań. Na skutek akcji 
„Wisła” ucierpiało wielu cywilów, zwykłych 

mieszkańców terenów Beskidu Niskie-
go, z którego wysiedlono 26 tys. Łemków 
oraz przedstawicieli wszystkich ruskich  
grup etnicznych, między innymi Zamie-
szańców. Przesiedleńców pozostawiono  
na łasce losu, skazano na osiedlanie się  
w nieznanych rejonach, „samotnie wśród 
żywiołu polskiego”. Istniał imperatyw, żeby 
zniszczyć pamięć o dawnych mieszkań-
cach Beskidu Niskiego. W ramach wciela-
nia w życie tej koncepcji zmieniano nazwy 
miejscowości, burzono cerkwie i domy, 
demolowano cmentarze. Z map zniknę-
ło wiele całkowicie zniszczonych wsi. Nie  
brakowało również takich, z których 
wszyscy mieszkańcy zostali przesiedleni.  
Te z kolei z wolna popadały w ruinę,  
ulegały dewastacji, a cerkwie w nich były 
okradane i palone. Na obszarach dawnych 
wsi, gospodarstw i domostw nowa władza 
organizowała państwowe gospodarstwa 
rolne lub spółdzielnie rolne. Na miejsce 
wyrzuconych mieszkańców sprowadzano 
polskie rodziny. Zdarzali się i tacy, którzy 
podjęli decyzję o powrocie na ojcowiznę. 
Po 1956 roku nieliczni Łemkowie wrócili do 
Tylawy (31 osób), Zyndranowej (29 osób),  
Polan (27 osób) i Barwinka (10 osób).  
Otrzymywali z powrotem ziemię, która 
była ich własnością, jednak ich zagrody 
często już nie istniały. Wiele rodzin straci-
ło dorobek całego życia, a często – wie-
lu pokoleń. W 1975 roku decyzją władz 
PRL zaprowadzono nowe porządki  
w zakresie podziału administracyjnego.  

Jedną ze zmian była decyzja o utwo- 
rzeniu województwa krośnieńskiego. 
Dla Krosna była to nie tylko nobilitacja  
i prestiż, ale przede wszystkim początek 
okresu rozwoju tego regionu. Miasto 
pozostało stolicą województwa do roku 

1998. Wówczas zmniejszono liczbę wo-
jewództw do szesnastu, a Krosno wraz 
Jasłem, Brzozowem i innymi miastami 
stało się siedzibą władz powiatowych  
w powstającym województwie podkar-
packim. 

Lekki pojazd wielozadaniowy Sdkfz-2 Kettenkrad w Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, 
fot. K. Kolanko

Ekspozycja broni z II wojny światowej w Muzeum Historycznym w Dukli, fot. Archiwum MHwD

Rozwój turystyki w Beskidzie Niskim
Nieodzowną częścią bogatej historii Beskidu Niskiego jest okres kształtowania się  
i rozwoju turystyki, który trwa od czasów powojennych do dnia dzisiejszego. Początkowo 
odkrywanie Beskidu Niskiego było możliwe dzięki wytyczaniu i znakowaniu szlaków tury-
stycznych. Główny szlak wschodniobeskidzki powstał w latach 1952–53 i prowadził z Kryni-
cy przez Magurę Wątkowską, Cergową, Iwonicz Zdrój aż do Komańczy i dalej w Bieszczady. 

W późniejszym czasie został wytyczony szlak graniczny Krynica – Lackowa – Wysowa – 
Jaworzyna Konieczniańska – Barwinek, nazywany Szlakiem Kazimierza Pułaskiego, oraz  
dalszy jego przebieg do Nowego Łupkowa. Istotnym faktem było także wydanie prze- 
wodnika pt. „Beskid Niski i Podkarpacie” przez Władysława Krygowskiego w 1954 roku.  
Zawierał on szczegółowy opis proponowanych tras dojazdowych i górskich ułatwia- 
jących zaplanowanie wycieczek. Wraz z udostępnieniem tych terenów turystom, roz- 
budowano bazę noclegową oraz wypoczynkową. Było to wymiernym efektem rozwoju  
gospodarki i przemysłu w ówczesnej Polsce. Szczególnym przykładem są dynamicznie  
rozwijające się uzdrowiska Iwonicz-Zdrój  i Rymanów-Zdrój. 

Z inicjatywy Komisji Turystyki Górskiej  ZG PTTK, przy sieci szlaków turystycznych powstawa-
ły schroniska górskie na Magurze Małastowskiej (1955) i w Bartnem (1977.) oraz tzw. stacje  
turystyczne m.in. w Krempnej, Iwoniczu-Zdroju i Puławach. Ważnym wydarzeniem zwią-
zanym z turystyką było utworzenie Magurskiego Parku Narodowego w 1995 roku, co  
przyczyniło się do ożywienia ruchu turystycznego w środkowej części Beskidu Niskiego.

Obecnie region ten jest miejscem coraz częściej wybieranym przez turystów – można  
wręcz powiedzieć, że stał się modny. A zawdzięcza ten stan przede wszystkim dzikiej przy-
rodzie, ciekawej historii, zabytkom drewnianym i terenom mało zurbanizowanym. Są to  
rozległe góry, w których można nacieszyć się ciszą, spokojem i możliwością wędrowania 
po interesujących szlakach bez tłumu turystów. Wielu, którzy raz się zachwycą „tą pięk-
ną beskidzką krainą”, szuka sposobności, by znów tu powrócić. I to właśnie jest trwający  
mimo upływającego czasu fenomen Beskidu Niskiego.



40 41

Dziedzictwo 
kulturowe

Etnografia, tradycje i zwyczaje 

Beskid Niski był regionem o dużym  
zróżnicowaniu wyznaniowym i etnicz- 
nym. Spotykały, ścierały i mieszały  
się tutaj wpływy zachodnie (małopolskie), 
wschodnie (ruskie) i południowe (wę- 
gierskie i słowackie). Stan ten został  
zniszczony przez działania wojenne na 
frontach I i II wojny światowej i w wy- 
niku powojennych wysiedleń ludności 
łemkowskiej. 

Pogórzanie
Określenie tej grupy etnicznej powstało  
w latach 30. XX wieku, a za jej wyznacznik 
posłużyło umiejscowienie geograficzne  
rejonu zajmowanego przez jej przedsta- 
wicieli. Był to zresztą największy obszar  
zajmowany przez mniejszość etniczną  
na południu Podkarpacia. 

Domena Pogórzan rozciągała się od 
północnych stoków Beskidu Niskiego  
na południu aż po wschodnią część Pogó- 

rza Rożnowskiego i środkowe fragmenty  
Pogórzy: Ciężkowickiego, Strzyżowskiego  
i Dynowskiego na północy. Granicę  
wschodnią wyznaczał środkowy bieg 
Sanu, zachodnią zaś – dolina Białej Dunaj-
cowej. Występujące wśród społeczności 
Pogórzan różnice kulturowe skłaniają do 
dokonania podziału ich społeczności na 
Pogórzan Wschodnich i Zachodnich. Gra-
nicę pomiędzy tymi dwiema podgrupa-
mi wyznaczał bieg Wisłoka. W ujęciu et-
nograficznym od północy Pogórzanie  
sąsiadowali z Krakowiakami i Rzeszowia-
kami, a na południu – z Łemkami. Na za-
chodzie zamieszkiwali Lachowie Sądeccy,  
a na wschodzie – Dolinianie. 

Osady Pogórzan aż do XX wieku charakte-
ryzowały się drewnianą zabudową. Prze-
ważnie budowano zagrody wielobudynko-
we, dom mieszkalny stawiano oddzielnie. 
Domostwa o konstrukcji zrębowej wień-
czono zwykle czterospadowym dachem 
krytym słomą. W przeważającej większo-
ści aż do końca XIX wieku były to chaty  
dymne (kurne), pozbawione komina. Za- 
chowane domy tego rodzaju do dziś  
oglądać można w Bliznem, Odrzykoniu 
oraz Jazowej. We wnętrzu uboższych chat  
znajdowała się jedynie izba i sień, w bogat- 
szych natomiast po drugiej stronie sieni  
lokalizowano stajnię, rzadziej komorę lub 
spichlerz. W rejonie Krosna często spoty- 

kane były domy z oddzielną izbą wyko- 
rzystywaną jako warsztat tkacki. Pogó- 
rzanie trudnili się przede wszystkim upra-
wą roli, do której wykorzystywali głównie 
woły, w rzadszych przypadkach – konie. 
Najuboższym zaś za siłę pociągową słu-
żyły krowy. Najpopularniejszymi forma-
mi aktywności rzemieślniczej Pogórzan 
było sukiennictwo i tkactwo płócienne.  
Produktami sukienniczymi handlowano 
na targach nie tylko w pobliskich miejsco-
wościach, ale i po drugiej stronie Karpat. 
Inną chętnie wykonywaną profesją było  
garncarstwo. 

Pogórzanie lubili muzykę, śpiew i taniec. 
Ludowe kapele sięgały po skrzypce, basy, 
klarnet i trąbkę, w okolicach Jasła zaś  
– po cymbały. Chętnie śpiewano i tań-
czono podczas ostatków i kolędowania. 
Okazją do wspólnego śpiewu były rów-
nież spotkania przy pracach gospo- 
darskich: przędzeniu, szatkowaniu i kisze- 
niu kapusty, wykonywaniu ozdób choinko-
wych czy skubaniu pierza. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Zagroda pogórzańska w Muzeum  

Budownictwa Ludowego w Sanoku,  
fot. J. Stankiewicz

– Zagroda jednobudynkowa z 1892 r.  
z Węgierki koło Krosna, Muzeum Kultury 
Ludowej w Sanoku, fot. J. Stankiewicz

Tradycyjne stroje Pogórzan, fot. Muzeum Regionalne w Jaśle

O regionie Dziedzictwo kulturowe
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Wieża widokowa na Dziale w Czarno- 

rzekach nawiązująca do architektury  
i tradycji kamieniarskich Zamieszańców,  
fot. UG Korczyna

– Czarnorzeki – dawna wieś Zamieszańców, 
fot. Ł. Kuczmarz

– Wnętrze cerkwi w Rzepniku, fot. A. Musiał

Wpływy sąsiednich ludów, o których już 
wcześniej wspomniano, widoczne były 
również w folklorze i ubiorze Pogórzan. 
W stroju odświętnym zauważyć można 
elementy góralskie, nizinne małopolskie,  
a także zdobnictwo krakowskie: kobiece 
melizonki, płótniaki i magierki oraz węgier-
skie cuwy.

Zamieszańcy
Tym określeniem zwykło się nazywać Ru-
sinów zasiedlających dziesięć wsi położo-
nych na Pogórzu Dynowskim na północ 
od Krosna. Gwoździankę i Bliziankę ulo-
kowano w sąsiedztwie polskich siół, na-

tomiast pozostałych osiem: Bratkówka, 
Bonarówka, Wola Pietrusza, Rzepnik, Opa-
rówka, Krasna, Czarnorzeki i Węglówka, 
usytuowanych było w niewielkiej odległości 
od siebie nawzajem. Na tym terenie, zwa-
nym przez Polaków Rusią, jeszcze w latach  
30. XX wieku mieszkało ponad 7500 Rusi-
nów, którym to mianem określano wszyst-
kich grekokatolików. Zamieszkiwali oni 
obszary o nieurodzajnych glebach i du-
żym stopniu zalesienia, toteż zajmowali się  
głównie rzemiosłem związanym z wystę-
pującymi lokalnie surowcami: drewnem  
i kamieniem. W 2. poł. XIX w. Łemkowie 
stworzyli określenie „zamiszanyj narid”,  

które weszło do języka polskiego jako „Za- 
mieszańcy” i na stałe przylgnęło do przed- 
stawicieli tej grupy etnicznej. Różnice  
pomiędzy Zamieszańcami i Polakami były 
niewielkie i obejmowały głównie wyzna-
nie, świadomość narodową oraz język.  
Mówili oni gwarą zbliżoną do łemko- 
wskiej, akcentując ostatnią sylabę i często 
używając zwrotów „eno”, „acy” oraz „jacy”.

Po zakończeniu II wojny światowej nie- 
mal 7 tysięcy osób zostało przesie- 
dlonych na Ukrainę, w większości do 
obwodu lwowskiego i tarnopolskiego,  
a także w okolice Doniecka. Na obszarze  
Beskidu Niskiego powstały wioski za- 
mieszkane wyłącznie przez Zamieszań- 
ców, takie jak Podzamcze czy Kolorówka.  
Ich mieszkańców przymusowo prze- 
siedlono na Ziemie Odzyskane podczas 
operacji „Wisła” w roku 1947, a na ich  
miejsce sprowadzono Polaków prze- 
siedlonych z Ukrainy. 

Kraina Zamieszańców wciąż skrywa wiele 
tajemnic. Strzępów historii jej mieszkań-
ców szukać dziś możemy w przydroż-
nych kapliczkach, murowanych cerkwiach  
w Krasnej, Rzepniku, Węglówce i Czar-
norzekach oraz drewnianych – takich,  
jak ta w Bonarówce. 

Łemkowie
Stanowią jedną z grup górali ruskich. Ob-
szar, który zamieszkiwali i częściowo za-
mieszkują nadal, rozciąga się długim pa-
sem od doliny Osławy na wschodzie po 
dolinę Popradu na zachodzie, obejmując 
Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. 
Sami Łemkowie nazywali siebie Rusinami 
i Rusnakami, natomiast określenie Łem-
ko było żartobliwym przezwiskiem, które 
zostało im nadane przez bieszczadzkich  
sąsiadów – Bojków. Powstało od słowa  
łem (tylko), używanego właśnie przez  
Łemków, a zapożyczonego od Słowaków. 
W XIX wieku tą nazwą zaczęli się posługi-
wać badacze, a po II wojnie światowej zo-
stała zaakceptowana także przez samych 
Łemków.

Łemkowie są grupą etniczną, która ukształ-
towała się  prawdopodobnie na przeło- 
mie XVII i XVIII wieku, z napływającej tutaj 
od schyłku średniowiecza rolniczej lud-

Doroczny festiwal Od Rusal do Jana w skansenie w Zyndranowej, fot. B. Bajorski
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ności ruskiej, polskiej i słowackiej oraz 
pasterskiej ludności wołoskiej (rumuń-
skojęzycznej). Dominacja Rusinów i Wo-
łochów oraz ich wspólnota wyznaniowa 
– prawosławie, a potem grekokatolicyzm 
– doprowadziły do ujednolicenia mowy  
i kultury, co zaowocowało powstaniem  
tej ruskiej etnicznie grupy góralskiej.

Łemkowie przez długi czas zachowywali 
swój język oraz dawne obyczaje, wykazy-

wali widoczną odmienność od sąsiadów 
zarówno polskich, jak i rusińskich. Charak-
teryzowali się silnie ukształtowaną tożsa-
mością i poczuciem odrębności. Zagładę 
przyniosły Łemkowszczyźnie powojenne 
przesiedlenia na Ukrainę radziecką (lata  
1944–1946), częściowo dobrowolne oraz 
przymusowe deportacje na Ziemie Od-
zyskane przeprowadzone w ramach akcji  
„Wisła” (rok 1947). Świat Łemków upadł, 
mimo że w 1956 roku i później część  

z nich wróciła w rodzinne strony.  
Utracili zwartość terytorialną, a wielu po-
rzuciło życie na gospodarstwie. Pozosta-
ło im jedynie poczucie więzi grupowej, 
umocnione przez wysiedlenia. 

Łemkowskie wioski lokowano na prawie 
wołoskim. Odpowiednikiem sołtysa był  
tutaj kneź, natomiast krainą, czyli grupą  
wsi ulokowanych w tej samej dolinie,  
zarządzał krajnik, zwany też wajdą (wo-
jewodą). Mieszkańcy trudnili się przede 
wszystkim rolnictwem, mniej pasterstwem. 
Uprawiali głównie żyto, owies, ziemniaki  
i len, hodowali woły i owce, a z czasem  
coraz więcej koni i krów. 

Łemkowie trudnili się szczególnymi  
rzemiosłami, byli między innymi wędrow-
nymi szklarzami i druciarzami (drutowali 
rozbite gliniane garnki, naprawiali obrę-
cze naczyń bednarskich, wyrabiali łapki  
na myszy), a także producentami wapna 
palonego. W wielu wsiach działały folusze 
(warsztaty wytwarzające sukno), a płót-
no na sprzedaż tkano prawie wszędzie.  
Dobrze znani byli łemkowscy kamienia-
rze, którzy nie tylko pozyskiwali kamień 
budowlany, wytwarzali płyty posadzko-
we, osełki, brusy, żarna i kamienie młyń-

skie, ale też specjalizowali się w wyrobie  
kropielnic do cerkwi i kościołów, rzeź-
bionych krzyży czy kapliczek i figur przy-
drożnych. Te ostatnie do dzisiaj stanowią 
charakterystyczny element tutejszego  
krajobrazu. Wśród licznych ośrodków ka-
mieniarstwa wymienić można między in-
nymi Folusz, Krempną, Klimkówkę koło 
Rymanowa i Posadę Jaśliską.

Jednym z najciekawszych elementów 
kultury Łemków był barwny strój ludo-
wy, szczególnie oryginalny u mężczyzn.  
Nosili oni spodnie płócienne (nohałky) 
lub wełniane (chołoszni) oraz rozcięte  
na karku lniane koszule, na które nakła- 
dali łejbyky, czyli błękitne lub granatowe  
kamizelki wykonane z fabrycznego suk- 
na. Jednak najbardziej charakterysty- 
czną częścią ich stroju była czuhania  
– płaszcz wykonany z brązowego sukna,  
który zarzucało się na ramiona, z sze- 
rokim kołnierzem wykładanym na plecy,  
a w razie niepogdy zarzucanym na 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Szaty liturgiczne obrządku greckokatolic-

kiego, MKŁwZ, fot. J. Stankiewicz
– Ekspozycja w Muzeum Kultury Łemkow-

skiej w Zyndranowej, fot. B. Bajorski

Izba w łemkowskiej chyży, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, fot. J. Stankiewicz
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głowę. Kołnierz ten oraz zaszyte  
u dołu rękawy (służące jako kieszenie)  
zdobione były białym sznurkiem, a spo- 
sób tej dekoracji pozwalał rozpoznać,  
z jakiej okolicy pochodziła dana oso- 
ba. Osobliwe były też nakrycia głowy  
– kapelusze z zawiniętym do góry kre-
sem, zgodnie ze swym pochodze-
niem zwane uherskimi lub madziarski-

mi (czyli węgierskimi). Łemkowie, jak 
wszyscy górale, na nogi ubierali skó- 
rzane kyrpci, czyli kierpce. 

Większość wsi łemkowskich ma postać 
tzw. łańcuchówki, gdzie chałupy (chyże) 
stawiano wzdłuż głównej drogi prowadzą-
cej doliną potoku. Były to jednobudynkowe, 
długie i obszerne zagrody (do 25 m długo-

ści i 7 m szerokości) mieszczące pod jednym 
dachem izby mieszkalne (zazwyczaj dwie) 
oddzielone sienią (boiskiem) od stajni prze-
znaczonej dla całego żywego inwentarza. 
Natomiast funkcję stodoły pełnił obszerny 
strych. Chałupy takie ustawiano frontem  
do drogi, a budowano je w konstrukcji  

zrębowej i nakrywano dwuspadowym, 
wysokim i stromym dachem. Podczas 
srogich karpackich zim tego rodzaju dach 
ułatwiał zsuwanie się zalegającego na  
nim śniegu. Dachy były przeważnie  
łomiane z obramowaniami gontowymi.  
Do I wojny światowej na Łemko- 
wszczyźnie dominowały domy dymne  
(kurne). Belki ścian zazwyczaj malowano  
od zewnątrz na czerwono farbą z wy- 
palonej gliny, a szpary pokrywano wap- 
nem. Na terenach roponośnych zamiast 
farby stosowano ropę, wskutek czego  
belki nabierały czarnego zabarwienia.  
Ciekawostką jest, że drzwi i wrota go-
spodarcze ozdabiano białymi malun-
kami, które miały odpędzać złe moce, 
diabły i duchy. Przykłady tego rodza-
ju budownictwa znajdziemy jeszcze tu  
i ówdzie w naturze, a ponadto we wspo- 
mnianym już małym skansenie w Zyn- 
dranowej oraz w sektorze łemkow-
skim Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Piec z kapą i zapieckiem w chyży łem- 

kowskiej, Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej, fot. J. Stankiewicz

– Muzeum Zabytkowa Chyża w Olchowcu, 
fot. T. Kiełbasiński

Stroje łemkowskie, Muzeum Zabytkowa Chyża w Olchowcu, fot. T. Kiełbasiński

Aby zobaczyć piękne łemkowskie stro-
je, warto odwiedzić wieś Olchowiec 
koło Dukli w dniu jej święta parafialne-
go – kermeszu (niedziela najbliższa 
22 maja). Po uroczystym nabożeństwie 
mieszkańcy wsi idą w procesji wokół ko-
ścioła, a potem odbywają się występy 
łemkowskich zespołów folklorystycz-
nych. Podobną okazją do spotkania  
z żywą kulturą i językiem tutejszych Ru-
snaków jest Święto Tradycji Łem-
kowskiej na Pograniczu Kultur „Od 
Rusal do Jana” (czyli od Zielonych 
Świątek do Świętego Jana), które od-
bywa się w Muzeum Kultury Łemkowskiej  
w niedalekiej Zyndranowej. Natomiast 
najbardziej znany festiwal tej grupy et-
nicznej – Łemkowska Watra – orga- 
nizowany jest w bliskim sąsiedztwie wo-
jewództwa podkarpackiego, w Zdyni  
koło Gorlic (województwo małopolskie).  
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Fotografia u góry: 
– Kolekcja judaików,  

fot. Muzeum Regionalne w Jaśle
– Świecznik chanukowy, XIX w.,  

fot. Muzeum Regionalne w Jaśle

Gdybyśmy chcieli określić kuchnię łem-
kowską wedle współczesnych standardów, 
można byłoby powiedzieć, że była ona 
wegetariańska, bowiem 90% spożywanych 
potraw przyrządzano z produktów roślin-
nych. Podstawę diety stanowiły: rzepa, 
brukiew (karpiele), ziemniaki, kasze oraz 
produkty mleczne. Funkcję codziennego 
pieczywa pełniły osuchy, czyli placki z mąki 
owsianej, chleb natomiast wytwarzano z 
mąki żytniej, mieszanej czasem z tartymi 
ziemniakami. Kilka razy w roku, w okre-
sie świątecznym, stoły zdobiły odświętne 
wypieki – na przykład na Wielkanoc bułki 
paski, a na Boże Narodzenie kraczun, czyli 
duży, okrągły chleb ze wszystkich rodzajów 
zbóż, oraz połaznyky, czyli podłużne żytnie 
chlebki. Specjałem weselnym był z kolei 
spory chleb z białej mąki, zwany korowa-
lem. Z kukurydzy przygotowywano gęstą 
mamałygę, którą spożywano z bryndzą lub 
mlekiem. 

Znano także używki. Poza alkoholem  
w postaci piwa i palunki (wódki) raczono 
się również kropkami, czyli eterem, któ-
ry to zwyczaj przejęto od wracających  
do domu ze służby wojskowej żołnierzy 
armii austriackiej. Palono także przemy- 
cany z Węgier tytoń.

Ważnym elementem życia Łemków była 
muzyka, w której mocno pobrzmiewały 
wpływy wschodniokarpackie i bałkańskie. 
Do popularnych instrumentów należały 
skrzypce, basy i… cymbały, częste w kape-
lach węgierskich i ukraińskich.

Żydzi
Społeczność żydowska stanowiła przed  
II wojną światową ponad 10% ludności 
Beskidu Niskiego. Zamieszkiwała głów-
nie mniejsze i większe miasta, w któ-
rych niejednokrotnie stanowiła więk-
szość, jak choćby w Dukli, gdzie 84% 
wszystkich mieszkańców było pocho-
dzenia żydowskiego. Takie miejscowo-
ści nazywano sztetlami. Podczas gdy 
Polacy i Rusini zajmowali się głównie 
rolnictwem, społeczność żydowska od-
grywała decydującą rolę w rozwoju miast  
i miasteczek regionu, zarządzając więk-
szością handlu, rzemiosłem, w później-
szym zaś czasie – również przemysłem.

Miejscami niezwykle istotnymi z punktu 
widzenia codziennego funkcjonowania 
społeczności sztetli były synagogi, kloj-
zy (prywatne domy modlitwy), mykwy 
(łaźnie rytualne) oraz chedery (szko-
ły religijne dla chłopców). Mieszkańcy  

różnili się pod względem doktryny reli-
gijnej: zamieszkiwali tutaj zarówno żydzi 
ortodoksyjni, jak i reformowani oraz nie-
zwykle charakterystyczni chasydzi. Sta-
nowili oni społeczność skupioną wokół 
świętych mężów. Duchowymi przewod-
nikami byli cadycy, między innymi Izaak 
Friedman, Cwi Hirsz Kohen oraz Mena-
chem Mendel. Głównym ośrodkiem ich 
działalności był Rymanów.

Społeczność żydowska nie wykazywa-
ła chęci asymilacji, czego bezpośred-
nią przyczyną było to, że w niektórych 
ośrodkach miejskich funkcjonowało pra-
wo zakazujące Żydom osiedlania się na 
ich terenach. Zakaz ten był podyktowany 
chęcią ochrony interesów w zakresie rze-
miosła i handlu mieszkańców wyznania 
chrześcijańskiego. Z drugiej strony rów-
nież ludność polska nie wykazywała więk-
szej inicjatywy w kwestii wspomagania 
rozpoczętego pod koniec XIX w. procesu 
asymilacji, wskutek czego przebiegał on 
bardzo powoli.

Wybuch II wojny światowej, a wraz z nim 
Holocaust, przyniósł zagładę większości 
żydowskich mieszkańców obszaru Pod-
karpacia. W większych ośrodkach miej- 

skich tworzono getta, przeprowadza-
no masowe egzekucje, a tysiące istnień 
ludzkich pochłonął Bełżec – obóz zagła-
dy stworzony przez Niemców w pobliżu  
Narola. 

Po historycznych grupach etnicznych, 
osiadłych niegdyś na terenach Beski-
du Niskiego, pozostały dziś materialne  
pamiątki współtworzące jego wyjąt- 
kowy krajobraz. Różnorodność za-
mieszkujących te tereny grup ludno-
ści, z których każda cechowała się 
odrębną, oryginalną kulturą, stworzyła  
podstawy wyjątkowego charakteru  
tych terenów. W miastach zamiesz-
kiwanych przez społeczność żydow-
ską odnajdziemy kirkuty i synagogi.  
Po Łemkach i Zamieszańcach pozo-
stały drewniane i murowane cerkwie,  
a w osadach, które od wieków  
zasiedlała ludność polska, zachowały się 
zabytkowe kościoły. 
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Festiwal Karpackie Klimaty, fot. P. Fiejdasz
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Kultura i sztuka 

Podkarpacie to nie tylko góry, zieleń, cisza 
i spokój. Istotną rolę w życiu mieszkań- 
ców regionu pełni życie kulturalne. Na te-
renie Beskidu Niskiego odbywa się szereg 
imprez i wydarzeń związanych z kulturą  
i sztuką. Zdecydowanie najciekawsze pod 
tym względem jest Krosno – największe 
miasto regionu.

Portius Festiwal – to impreza, która zro-
dziła się z miłości do starej tradycji han-

dlowej oraz kulturowej miasta. Przypomina 
o tym, że Krosno słynęło z węgierskiego 
wina. Swoją nazwę zawdzięcza Roberto-
wi Wojciechowi Portiusowi – szkockiemu 
kupcowi, który na handlu winem dorobił 
się majątku oraz królewskich przywilejów. 
Natomiast historia samego wydarzenia 
sięga 2002 r. Wówczas dzięki powoła-
nemu do życia Stowarzyszeniu Portius 
udało się nawiązać relacje z Węgrami,  
a w kolejnym roku zainicjować festiwal.  
Od tej pory impreza ta odbywa się cyklicz-
nie, zawsze podczas sierpniowego week-

endu. Wówczas na krośnieńskiej starów- 
ce gromadzą się mieszkańcy i turyści, któ- 
rzy z lampką węgrzyna w atmosferze  
życzliwości i przy muzyce spacerują po 
zabytkowych uliczkach, obcując z kulturą. 
Mają możliwość wysłuchania koncertów, 
które nierzadko porywają do tańca, obej-
rzenia wystaw, ale też degustowania w ra-
mach organizowanych „Portiusowych Pod-
wieczorków” regionalnych wędlin, serów  
i innych polskich i węgierskich smakołyków.

Young Arts Festival – cykliczna im-
preza organizowana w Krośnie, która ma  
na celu popularyzację klasycznego, ja-
zzowego oraz współczesnego brzmienia. 
Można powiedzieć, że podczas festiwalu 
odkrywane są nieznane oblicza muzyki po-
ważnej i z tego też powodu określa się go 
crossoverem, łączącym różne muzyczne 
stylistyki, prezentującym oryginalne, wręcz 
nietypowe interpretacje, a także odważne 
improwizacje często w zaskakujących 
lokalizacjach. Jest to trzydniowa impre-
za inicjowana od 2016 r., w trakcie której 
występują największe gwiazdy świata mu- 
zyki, takie jak choćby jeden z najbardziej 
znanych współczesnych muzyków jazzo-
wych Jan Garbarek, legendarny Kronos 
Quartet czy Jacob Collier, młody brytyjski 

piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, 
ale też multiinstrumentalista, nazywany 
Mozartem XXI wieku. Wzięli w nim udział 
także pianista Leszek Możdżer, skrzypek 
jazzowy Michał Urbaniak, Artur Lesiecki  
i Marek Napiórkowski – czołowi polscy 
gitarzyści jazzowi oraz Atom String Quar-
tet – intrygujący kwartet smyczkowy, na-
leżący do grona najlepszych wykonawców  
jazzowych w Polsce. Klasyczny repertuar 
na festiwalowej scenie zaprezentowa-
li do tej pory Jakub Józef Orliński, okre-
ślany jako jedno z największych odkryć 
ostatnich lat w światowej muzyce kla-
sycznej, czy uznany i doceniony Kwar-
tet Śląski. Podczas festiwalu nie zabrakło  
też przedstawicieli współczesnej muzyki  
rozrywkowej m.in. Miłosza Miuosh Bo-
ryckiego – znanego rapera i producen-
ta muzycznego, który balansuje na styku 
różnych brzmień i gatunków. Wydarze-
nie corocznie gromadzi wielotysięczną  
widownię oraz dociera do milionów ludzi 
poprzez media i transmisje online.

Fotografie u góry (od lewej): 
– UrbSymphony wykonywana na Young Arts 

Festival, fot. D. Krzanowski
– Michał Urbaniak podczas Young Arts Festi-

val, fot. D. Krzanowski
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne  

Teatralia Strachy, fot. FSANTS
– Festiwal Karpackie Klimaty, fot. P. Fiejdasz

Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne  
Teatralia Strachy – to impreza, która 
powstała w 2007 r. z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Teatr s.tr.a.c.h. Od tamtego 
czasu jest organizowana z każdym koń-
cem lata we współpracy z Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 
Ma przede wszystkim na celu promo-
wanie sztuki alternatywnej jako rodzaju 
wyjątkowego spotkania z prawdziwymi 

emocjami, oryginalnym spojrzeniem na 
otaczającą rzeczywistość oraz doświad-
czaniem drugiego człowieka. Z tego też 
powodu nigdy nie miała charakteru kon-
kursu, podczas którego wyłaniani byliby 
zwycięzcy, a raczej przeglądu. Festiwal jest 
przestrzenią skupiającą artystów z Polski  
i z zagranicy, którzy tworzą przekaz skie-
rowany do publiczności za pośrednic-
twem słów, muzyki, tańca oraz plastyki. 

Interesujące atrakcje, jakie czekają na 
przybyłych, to między innymi spotkania 
z różnymi twórcami sztuki, wystawy rę-
kodzieła artystycznego i fotografii, reci-
tale, a także pokazy kina plenerowego. 
Cały program jest realizowany zarówno 
w zamkniętych pomieszczeniach, jak  
i na krośnieńskim rynku.

Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie 
Klimaty – to jedna z największych imprez 
organizowanych w województwie pod-
karpackim od 2009 r. Jej twórcy mówią 
o niej w następujący sposób: „Karpackie 
Klimaty to muzyka i taniec ze wszystkich 
stron Karpat, zapach świeżo pieczonego 
chleba i smak wina, trzy intensywne dni  
i odpoczynek w jednym. Próżno szukać 
drugiego takiego miejsca i wydarzenia”.  
Jest w tym dużo prawdy, atrakcję festiwa-
lu stanowi bowiem między innymi ręko- 
dzieło, twórczość malarska, rzeźby, folk-
lor, przeglądy filmowe, koncerty, a także 
spotkania z licznymi artystami przybywają- 
cymi z różnych stron świata, w tym  
np. z Węgier, Czech i Słowacji, którzy  
prezentują sztukę ludową oraz folkową.  
Kolorowe stragany wypełnione są ręcznie 
wykonanymi drobiazgami. Kuszącą propo-
zycją jest też zapach świeżo pieczonego 
chleba lub tradycyjne kulinarne produkty  
lokalne, smak węgierskiego wina, jak również 
uwielbiane w regionie proziaki, czyli pyszne 
domowe placuszki. W przedsięwzięciu nie 

Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy, fot. FSANTS Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia 
Strachy, fot. FSANTS
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brakuje wspaniałej publiczności w postaci 
zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.   
Gdy w barwnym korowodzie przez kro-
śnieński rynek przechadzają się kuglarze  
oraz ludowi artyści, to znak, że rozpoczyna  
się długo wyczekiwane święto wina, muzyki 
i folkloru.

Galicja Blues Festiwal – to nieprzerwa-
nie widniejąca na mapie wydarzeń blu-
esowych w Polsce impreza krośnień-
ska, która została zainicjowana w 2004 r.  
przez dwóch bluesmanów: Roberta  
Lenerta oraz Łukasza Gorczycę. Obec-
nie jest organizowana przez Krośnień-

ski Dom Kultury i posiada ugruntowaną  
pozycję, a o jej renomie świadczy choć-
by fakt, że zgłoszeń na nią przybywa  
z każdym rokiem. Nie sposób też nie 
wspomnieć o profesjonalnym poziomie 
wykonawczym wszystkich zgromadzo-
nych artystów. Jako ciekawostkę nale-
ży wskazać, że dotychczasowi laureaci  
biorący udział w przesłuchaniach kon-
kursowych stali się uznanymi muzykami  
w Polsce.  Na krośnieńskiej scenie poja-
wiają się słynne nazwiska, takie jak choć-
by Sławek Wierzcholski, Ireneusz Dudek, 
a także Jan Litecky Sveda, Griff Hamlin. 
Przedsięwzięcie to cieszy się ogrom-
ną popularnością i przyciąga całe rzesze  
miłośników bluesa. Panująca tam atmos-
fera doceniana jest w polskim środowi- 
sku bluesowym, a nawet poza krajem.

Ciekawe wydarzenia odbywają się rów-
nież w innych miejscowościach. Impre-
zą bez wątpienia godną uwagi są orga-
nizowane w Jaśle Międzynarodowe 
Dni Wina. Koncerty, jarmark regional-
nych wyrobów i rękodzieła, degustacje 
komentowane, warsztaty degustacyj-
ne, zwiedzanie winnic oraz spotkania  
z winiarzami to wydarzenia towarzy-
szące organizowanej na jasielskim ryn-

ku dwudniowej prezentacji winiarskiej.  
Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy  
„Vinum Pro Cultura” ogłasza podczas 
Międzynarodowych Dni Wina wyniki 
Konkursu Win Polskich. 

Podejmowane są starania, by boga-
te i oryginalne dziedzictwo kulturo-
we regionu pogranicza zachować dla 
przyszłych pokoleń. Jego prezentacją 
i rozwojem oraz wspieraniem dialogu 
międzykulturowego zajmuje się między 
innymi Regionalne Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie. Warto odwie-
dzić również Etnocentrum Ziemi Kroś- 
nieńskiej. Rzemiosło, rękodzieło, ku- 
chnia, śpiew, gawędy i opowieści,  
tańce i obrzędy – to elementy kultury 
ludowej, z którymi można się spotkać  
dzięki tej inicjatywie. Ocalenie dawne- 
go życia od zapomnienia to najważ- 
niejsza myśl przyświecająca zrze- 
szonym w tej instytucji pasjonatom  
lokalnych tradycji.

Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle, fot. M. Bosek

Fotografie u góry (od lewej): 
– Galicja Blues Festiwal, fot. P. Fiejdasz
– Galicja Blues Festiwal, fot. P. Fiejdasz
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Zamek Kamieniec, fot. Ł. Kuczmarz

O regionie Dziedzictwo kulturowe

Region w literaturze i sztuce

Komedii Zemsta Aleksandra Fredry niko-
mu nie trzeba przedstawiać. Inspiracją 
do jej napisania były autentyczne wy-
darzenia, o których pisarz dowiedział 
się z aktów procesowych znajdujących 
się w archiwaliach zamku Kamieniec  
w Odrzykoniu koło Krosna. Fredro stał 
się jego właścicielem na skutek maria-
żu z Zofią Jabłonowską. W aktach opi-
sane były dzieje wieloletniego sporu 
pomiędzy Janem Skotnickim i Piotrem 
Firlejem, którego rozwiązaniem okazał 

się ślub Mikołaja Firleja z kasztelanką 
Zofią Skotnicką. Hrabia Fredro to jeden  
z wielu sławnych twórców związanych 
z ziemią podkarpacką. 

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu stał 
się inspiracją nie tylko dla autora Ze-
msty. Znalazł on swoje miejsce rów-
nież na płótnie Jana Matejki, a także 
w poemacie Król zamczyska. Autorem 
tego wydanego w 1842 roku utwo-
ru był Seweryn Goszczyński, który 
odwiedził Odrzykoń podczas wizyty  
w dworze Jabłonowskich. Spacerując 

po ruinach zamku, spotkał ich rezy-
denta, ekscentrycznego Machnickie-
go, który stał się protoplastą tytuło-
wego bohatera. 

Na murowanej tablicy obelisku znaj-
dującego się nad źródłem Bełkotka  
w Iwoniczu-Zdroju umieszczono wiersz 
Wincentego Pola. Nie jest to przypadek, 
bowiem ten znany geograf, poeta i pro-
zaik związany był z okolicami Jasła i Kro-
sna. Przebywając w tym regionie, odwie-
dził również Iwonicz-Zdrój. 

O ziemiach podkarpackich pisali  
w swoich pracach znani regionaliści, 
wśród nich między innymi: Andrzej Po-
tocki, Jerzy Ferdynand Adamski, Jerzy 
Fąfara oraz Stanisław Kryciński. Beskid 
Niski, jakkolwiek piękny i pełen uroku,  
był miejscem niełatwym do życia. Wie-
dział o tym dobrze Andrzej Stasiuk,  
znakomicie oddając klimat i charakter  
lokalnego miasteczka oraz specyfikę 
życia w tym regionie. Stasiuk w swo-
jej twórczości poruszał również tematy 
związane ze społecznością łemkowską. 
Wątki te znajdziemy w takich powie-
ściach, jak Dukla, Wschód, czy Jadąc do 
Babadag. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

fot. Archiwum Muzeum Marii Konopnickiej
– Portret Marii Konopnickiej z 1902 r.,  

fot. J. Mien

Osobowości regionu

Najbardziej znaną i powszechnie rozpo-
znawalną postacią, integralnie związaną  
z Beskidem Niskim jest Maria Konopnicka 
(1842–1910).  To jedna z najwybitniejszych 
polskich pisarek, a zarazem tłumaczka, 
publicystka, krytyczka literacka, nowelistka 
oraz poetka. Dworek w Żarnowcu pocho-
dzący z XVIII wieku to miejsce nieopodal 
Krosna, w którym spędzała wiosenno-let-
nie miesiące i prowadziła szeroką działal-
ność pisarką, oświatową, ale też społeczną. 
Powstały tam między innymi takie dzieła, 
jak Rota i Pan Balcer w Brazylii. Dworek 
został jej przekazany w dowód uznania  
w 1902 r. jako dar narodu polskiego. Był  
to prezent od Polaków z okazji jej  
60. urodzin. W 1910 r. opuściła go, uda-
jąc się do sanatorium „Kisielki” we Lwo-
wie, gdzie po upływie niecałego miesią-
ca zmarła. Po jej śmierci właścicielkami 
dworku zostały jej córki. W roku 1956 po-
siadłość została przekazana narodowi 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Stanisław Bergman, Autoportret w stroju 

hiszpańskim
– Izydor Izaak Rabi, fot. Wiki
– Józef Gazda, fot. K. Jarosz
– Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz,  

fot. C. Piwowarski

polskiemu. Rok później Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki powołało do życia Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żarnowcu, które 
obecnie gromadzi i przechowuje dobra 
kultury po tej wybitnej artystce, w tym 
zabytki oraz materiały dokumentacyjne  
w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii,  
a także upowszechnia wiedzę na jej temat 
w wartościach literatury, nauki i kultury. 

W Krośnie przez wiele lat mieszkał Sta-
nisław Bergman (1862–1930) – uczeń 
Jana Matejki. Na jego twórczość skła-
dały się przede wszystkim obrazy o te-
matyce historycznej, ale też portrety, 
przedstawienia postaci, sceny rodzajo-
we z życia wyższych sfer, portrety dam, 
kompozycje kwiatowe, pejzaże, martwe 
natury oraz sceny religijne. Był też twór-
cą polichromii w kościołach w Błażo-
wej, Bobowej i Albigowej. Do najbardziej 
znanych jego obrazów należą dzieła 
Syn marnotrawny i Stanisław Oświęcim 
przy zwłokach Anny Oświęcimówny. Był 
pionierem polskiego modernizmu i ko-
loryzmu. Wybitne prace tego malarza 
można podziwiać między innymi na 
ekspozycji Muzeum Podkarpackiego  
w Krośnie. Jego grób znajduje się na 
krośnieńskim Starym Cmentarzu.

Miłośnikom malarstwa z pewnością nie-
obce jest też nazwisko innego miesz-
kańca Beskidu Niskiego Józefa Gazdy,  
urodzonego w 1941 r. we Wrocan-
ce koło Krosna. Od lat sztuka zajmuje  
w jego życiu bardzo istotne miejsce. Ma  
na swoim koncie wiele funkcji związanych 
z tym obszarem, jak również liczne dzie-
ła. Od czasu ukończenia studiów bierze  
udział w wystawach i konkursach pla-
stycznych, ale też w aukcjach dzieł sztuki,  
takich jak np. Aukcje Polskiego Malar-
stwa Współczesnego w Nowym Jorku.  
Jest laureatem nagród i wyróżnień. Otrzy-
mał między innymi Nagrodę Ministra  
Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dy- 
daktyczne i wychowawcze, Nagrodę Mia- 
sta Rzeszowa w dziedzinie kultury i sztu-
ki za wybitne osiągnięcia artystyczne  
w dziedzinie plastyki. Co ważne, został 
dwukrotnie wyróżniony tytułem „Zasłużony 
Działacz Kultury”. Jego prace znajdują się  
w zbiorach i kolekcjach zarówno w kraju, jak 
i za granicą, np. w USA, we Włoszech, Francji, 
Niemczech, Słowacji i na Ukrainie.

Postacią, której również nie trzeba przed-
stawiać, jest Wojciech Smarzowski. 
Ten reżyser filmowy i teatralny, operator 
filmowy i scenarzysta, twórca takich fil- 

mów jak Dom zły, Wesele czy Wołyń, 
urodził się w 1963 r. w Korczynie. 

Inną znaną postacią jest z pewnością 
uczeń szkoły średniej w Jaśle, dyrek-
tor Teatru Ateneum i znakomity aktor  
– Stefan Jaracz.

Z Jasła pochodzi również urodzony 
w 1928 roku znakomity kompozytor, 
saksofonista i muzyk jazzowy Jerzy 
„Duduś” Matuszkiewicz. Jest on au-
torem muzyki do takich produkcji, jak  
Wojna domowa, Janosik, Czterdziesto- 
latek, Jak rozpętałem drugą wojnę świa-
tową czy Alternatywy 4.

Na ziemi jasielskiej urodził się także 
uznawany za prekursora narciarstwa 
pedagog, malarz i architekt Stanisław 
Barabasz. Używał nart już podczas  
zimy w 1888 r., a miało to miejsce  
w Cieklinie koło Jasła. 

Również w Jaśle swoje pierwsze estrado-
we kroki stawiało wiele osób związanych 
ze sceną muzyczną. Z Beskidu Niskie-
go pochodzą między innymi: urodzony  
w Krośnie laureat „Fryderyka” oraz Nagrody 
Publiczności Krajowego Festiwalu Piosenki 

Polskiej w Opolu, znakomity kompozytor, 
piosenkarz i muzyk Łukasz Federkiewicz, 
bardziej znany jako Kortez, pochodzący  
z Jasła piosenkarz oraz juror telewizyj-
nych programów typu talent show Michał 
Szpak, będący także reprezentantem Polski 
na konkursie Eurowizji i laureatem nagrody 
Super Artysta oraz Super Premier na Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.; urodzo-
na w Jaśle zdobywczyni pierwszej nagro-
dy konkursu Eurowizja dla Dzieci w 2018 r.  
Roksana Węgiel.

Rymanów natomiast jest rodzinnym 
miastem wybitnego fizyka Izydora Iza-
aka Rabiego (1898–1988). Przez wie-
le lat zajmował się on właściwościami 
magnetycznymi jąder atomów. Badania 
te miały istotny wpływ na postęp prac  
nad konstrukcją bomby atomowej.  
W 1944 r. za swoje dokonania nauko-
we został uhonorowany Nagrodą Nobla  
z dziedziny fizyki.
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Na poziom atrakcyjności Beskidu Niskiego 
w oczach turystów składa się wiele czyn-
ników. Jednym z nich jest bogata tradycja  
i różnorodność kultur Łemków, Zamie-
szańców i Pogórzan. Z tym aspektem 
wiąże się mnogość zabytków architektury 
drewnianej oraz murowanej – pamiątek 
po dawnych mieszkańcach tego rejonu. 
Miłośnikom historii oraz techniki z pewno-
ścią do gustu przypadną zabytki związane 
z przemysłem naftowym, które podziwiać 
można w Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce. Swoją infrastrukturę i ofertę 
turystyczną wciąż rozwijają Krosno i Jasło.  
A wszystko to w otoczeniu wspaniałej zie-
leni i wciąż dzikiej przyrody, niezaanekto-
wanych przez człowieka rozległych dolin 
i pełnych uroku naturalnych kompleksów 
leśnych. Ich ostoję stanowią: Magurski 
Park Narodowy, Czarnorzecko-Strzyżow-
ski Park Krajobrazowy oraz Jaśliski Park 
Krajobrazowy. W tak pięknych okolicz-
nościach przyrody uprawianie aktywnej  
turystyki jest podwójną przyjemnością. 

Beskid Niski to wymarzona kraina dla tych, 
którzy cenią sobie wędrowanie wśród 

pięknych krajobrazów. Największy wybór 
szlaków na Pogórzu Dynowskim znaj-
dziemy w okolicach zamku Kamieniec  
i pobliskiego rezerwatu Prządki. Są tutaj 
również ścieżki spacerowe, przyrodnicze 
oraz historyczne. Ich nazwy często pod-
powiadają nam, jakich atrakcji możemy 
się na nich spodziewać: Wodospady Trzy 
Wody, Bierówka, W przełomie Jasiołki, 
Przy zamku Kamieniec, Czy zobaczymy 
Tatry?, Na węgierskim trakcie. Dobrze 
rozbudowaną sieć szlaków znajdziemy 
również w pobliżu Rymanowa, Iwonicza-
-Zdroju, Dukli oraz na terenie Magurskiego 
Parku Narodowego. Amatorzy długody-
stansowych marszów powinni spróbować 
swoich sił na trasie przebiegającego  
przez Beskid Niski czerwonego Główne-
go Szlaku Beskidzkiego lub niebieskiego  
szlaku Rzeszów – Grybów.

Piękno Beskidu Niskiego podziwiać moż-
na również z rowerowego siodełka.  
W regionie znajdziemy wiele szlaków 
zróżnicowanych pod względem trudności 
i długości. Najchętniej odwiedzanymi tra-
sami są: zielony szlak wiodący doliną Wi-
słoka, czarny szlak cmentarzy wojennych 

(okolice Folusza), transgraniczny szlak 
rowerowy Beskidzkie Muzea, żółty szlak 
Huta Polańska – Krempna, niebieski szlak 
zabytkowych świątyń (w rejonie Osieku 
Jasielskiego), zielony szlak św. Wojcie-
cha (na południe od Nowego Żmigrodu)  
oraz szlak czerwony Na styku kultur  
przebiegający od Jasła do przełęczy Be-
skid nad Ożenną. 

Godne polecenia są również szlaki te-
matyczne posiadające walory kulturo-
we, historyczne oraz przyrodnicze. Do 
najciekawszych z nich należą niewątpli-
wie: Karpacki Szlak Wina, Szlak Kulinarny 
Podkarpackie Smaki oraz Szlak Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej.

Na osobne wyróżnienie zasługuje Szlak 
Architektury Drewnianej ukazujący kul-
turę zaklętą w drewnie. Podążając tą 
trasą, natrafimy na rozliczne zabytki ar-
chitektury prezentujące niezwykły kunszt 
wykonania detali, wystroju wnętrz oraz 
malarskich dekoracji. Pierwszą grupę 
stanowią zabytki architektury świeckiej, 
między innymi zachowana zabudowa 
uzdrowisk (Rymanów-Zdrój, Iwonicz-
-Zdrój), małych miasteczek (np. w Ja-
śliskach) oraz dworków (Trześniów).  
Drugą kategorią jest drewniana archi- 
tektura sakralna, czyli zabytkowe cer- 
kwie i kościoły, licznie rozsiane po tere-
nie całego Beskidu Niskiego. Świątynie  
w Bliznem i Haczowie zostały wpisane 
na Listę światowego dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO.

Teren Beskidu Niskiego niejednokrotnie  
stanowił scenografię dla produkcji filmo-
wych. Kręcono tutaj między innymi Boże  
Ciało, Twarz czy Wino truskawkowe. Dlate- 
go też w sierpniu 2020 r. rozpoczęto  
realizację pomysłu stworzenia Podkarpac-
kiego Szlaku Filmowego. Pierwsze punkty 
trasy to Jaśliska, Daliowa, Dukla, wodospad  
w Iwli oraz kapliczka na Trakcie Węgier- 
skim. Wedle założeń, na szlaku mają  
znaleźć się miejsca związane ze sztuką  
filmową i twórcami filmowymi z terenu 
 całego Podkarpacia. 

Okres zimowy przyciąga miłośników 
śnieżnego szaleństwa. W Czarnorzekach 
na Pogórzu Dynowskim, poza istnieją-
cym stokiem, funkcjonują również trasy 
do narciarstwa biegowego. Główna trasa 
leśna posiada homologację Międzyna-
rodowej Federacji Narciarskiej oraz Pol-
skiego Związku Narciarskiego. Jej długość 

wynosi 2,5 km. Narciarze mają do wyboru 
również ośrodki narciarskie w Świątko- 
wej Wielkiej, Chyrowej oraz Puławach. 
Stoki są dobrze przygotowane, dysponu-
ją odpowiednim zapleczem technicznym. 
Nie ma również problemu z wypoży- 
czeniem sprzętu narciarskiego. 

Wielbiciele jazdy konnej z pewnością nie 
rozczarują się możliwościami, jakie ofe-
ruje Beskid Niski. Oferta licznych stadnin 
adresowana jest zarówno do początku-
jących, jak i doświadczonych jeźdźców.  
Skorzystać więc można z nauki podstaw 
jeździectwa oraz z konnych wypraw  
w teren, by podziwiać urokliwe wido- 
ki z perspektywy końskiego grzbietu.  
Wśród obiektów związanych z turysty-
ką konną należałoby wyróżnić: Dwór  
Trześniów, Ostoję w Lipowcu, stajnię  
Trafunek w Dębowcu, Ośrodek Jaz-
dy Konnej Huzar w Jaśle, stajnię Galicja  
w Bieździedzy, stadninę Stella i Otello  
w Ladzinie oraz stajnię Gawęda w Jedliczu. 

W cieplejszych porach roku na popular-
ności zyskuje w ostatnich latach turysty-
ka kajakowa. Zwiększone zainteresowa-
nie tego rodzaju sposobem obcowania 
z przyrodą i zwiedzania Beskidu Niskie- 
go powoduje rozwój infrastruktury wod- 
nej i wypożyczalni sprzętu wodnego.  
Wszystko to składa się na nieustanne 
zwiększanie potencjału turystyczne-
go gmin położonych w dolinie Wisłoka. 
Na tej rzece bowiem funkcjonuje szlak 
wodny dający możliwość organizowania  
spływów kajakowych. 

Infrastruktura turystyczna Beskidu Ni-
skiego nieustannie się rozwija wraz  
z poszerzaniem oferty różnorodnych 
usług i atrakcji przeznaczonych dla osób 
pragnących odkryć uroki tego wyjąt-
kowego regionu. Rośnie baza nocle-
gowa. Zakwaterowanie oferują kilku-
gwiazdkowe hotele, takie jak: Dwór 
Kombornia Hotel & Spa, Nafta Krosno, 
Portius w Krośnie, Jaś Wędrowniczek  
w Rymanowie, Natura Zdrój Wellness  
& Spa w Iwoniczu-Zdroju. Skorzystać 
można również  z gościnności licznych 
obiektów o nieco niższym standardzie. 
Wśród nich między innymi: Swojskie Za-
cisze w Zimnej Wodzie, zajazd Kasztelan 
w Krośnie, Wichrowe Wzgórze w No-
wym Żmigrodzie, Gościniec Chyrowianka  
w Chyrowej oraz zajazd Zacisze w Ryma-
nowie-Zdroju. Inną propozycją są ośrodki 
wypoczynkowe, takie jak Nad Zalewem 

POTENCJAŁ 
TURYSTYCZNY 
REGIONU

Fotografia u góry: Dwór Kombornia Hotel & Spa, fot. DKH&S
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w Krempnej czy ośrodek wypoczynkowy 
w Foluszu. Osoby pragnące połączyć re-
kreację z korzyściami płynącymi z przy-
rodolecznictwa powinny zwrócić uwagę 
na możliwości, jakie oferują uzdrowiska. 
W Rymanowie-Zdroju na turystów czeka-
ją między innymi willa Zofia, Świtezianka, 
Karpacki Dworek czy sanatorium Teresa.  
W Iwoniczu-Zdroju zaś willa Rubinia, sa-
natorium Biały Orzeł, sanatorium Pod 
Jodłą. 

Z całą pewnością kierunkiem wyznacza-
jącym trendy dla nowoczesnych obiek-
tów rekreacyjnych będzie wykorzystanie  
potencjału wód geotermalnych oraz in-
nych źródeł odnawialnych. Pozwoli to na 
ograniczenie zużycia energii pochodzącej  
z przetwarzania paliw kopalnych, a w kon-
sekwencji zmniejszenie poziomu zanie-
czyszczeń emitowanych do atmosfery. 

Turyści spragnieni bliższego kontaktu  
z naturą powinni zwrócić uwagę na bo-
gatą i wciąż rozwijającą się ofertę usług 
agroturystycznych. Wiele gospodarstw 
oferuje zdrową, ekologiczną żywność 
pochodzącą z wiejskich zagród (warzywa  

z przydomowych ogródków, wypieka-
ne na miejscu pieczywo, mleko oraz sery 
własnej produkcji). Często wytwarza się 
tradycyjne wyroby, między innymi ser 
wołoski biały, wędzony oraz wędliny – 
pasztet zapiekany, salceson dukielski. 
Połączenie tradycyjnej, zdrowej żywności  
z wypoczynkiem na łonie natury to nie tyl-
ko przyjemność, ale również wsparcie dla 
zdrowia. Takie warunki zapewniają między 
innymi: Farfurnia w Zawadce Rymanow-
skiej, Hajstra w Hucie Polańskiej, Dzikie 
Wino i Zakucie w Daliowej, Gutkowa Koli-
ba w Lipowcu, Dom na Piekle w Odrzyko-
niu, Pod Brzęczącymi Trzmielami w Kom-
borni czy Salamander w Puławach. 

Beskid Niski to bez wątpienia region god-
ny polecenia miłośnikom wina. Wysokiej  
jakości enoturystykę realizują między in-
nymi lokalne, najbardziej znane na Pod- 
karpaciu winnice: Dwie Granice, Golesz, 
Wiarus i Zamkowa. W Jaśle swoją siedzibę 
ma Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vi-
num Pro Cultura”, jedna z najważniejszych 
organizacji winiarskich w rejonie Podkar- 
pacia, prowadząca kursy i szkolenia  
w ramach Podkarpackiej Akademii Wina.  

Grono znawców zajmujących się tą pro- 
fesją nieustannie się powiększa. Swój re-
nesans przeżywają również rzemieślni-
cze browary, między innymi w Dukli czy  
Wojkówce. 

Na szczególną uwagę zasługuje rów-
nież tradycyjna, lokalna kuchnia. Jedną  
z metod odkrywania uroków Beskidu 
Niskiego jest podążanie Szlakiem Kuli-
narnym Podkarpackie Smaki. Na szlaku 
tym znajdziemy szereg ciekawych miejsc 
oferujących niezapomniane wrażenia 
kulinarne. Należą do nich między innymi 
te znajdujące się w Krośnie: restauracja 
hotelu Pałac Polanka, restauracja Naf-
taya hotelu Nafta, restauracja Talerzyki, 
restauracja Posmakuj oraz zlokalizowana  
w Przysiekach winnica Dwie Granice. 
Spróbować w nich możemy inspirowa-
nych staropolską kuchnią dań skom-
ponowanych z naturalnych, lokalnych 
produktów. W regionie znajdują się tak-
że trzy restauracje zrecenzowane przez 
międzynarodowy przewodnik „Gault  
& Millau”. Obiekty te to Naftaya w Kro-
śnie, Magnolia w Dworze Kombornia 
oraz Stary Lwów w Krasnej.

Ważnymi elementami na turystycznej 
mapie Beskidu Niskiego są także muzea  
i skanseny, w których sztuka wystawien-
nicza łączy w sobie tradycję i historię oraz 
nowoczesne technologie. Znajdziemy  
w nich interesujące wystawy poświęcone 
historii tego regionu oraz jego bogactwu 
kulturowemu. Ciekawą propozycją dla 
dzieci są zajęcia edukacyjne oraz warsz-
taty poświęcone dawnym aktywnościom 
i rzemiosłu: łucznictwu, garncarstwu czy 
ceramice. Najbardziej popularnymi insty-
tucjami są: Muzeum Podkarpackie w Kro-
śnie, Muzeum Historyczne w Dukli, Skan-
sen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, 
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja 
w Trzcinicy, Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana 
Szafrańskiego w Krempnej oraz Muzeum 
Narciarstwa w Cieklinie. Miłośnikom słod-
kości oraz najmłodszym do gustu przy- 
padnie zapewne wizyta w Pijalni Czekolady  
w Korczynie i w Muzeum Lizaka w Jaśle. 

Naprzeciw oczekiwaniom zwiedzają-
cych wychodzą liczne firmy i instytucje. 
Istotną rolę odgrywają punkty informacji 
turystycznej, gdzie dowiedzieć się moż-
na więcej o atrakcjach turystycznych 

regionu oraz podmiotach świadczą-
cych rozmaite usługi turystyczne. Na 
obszarze Beskidu Niskiego funkcjonuje 
wiele takich miejsc: Gminny Ośrodek 
Kultury – Biuro Informacji Turystycznej 
w Rymanowie-Zdroju, Punkt Informa-
cji Kulturalno-Turystycznej Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie, Punkt Informa-
cji Turystycznej PTTK oraz Centrum 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej  
w Jaśle, Centrum Informacji Turystycz-
nej w Iwoniczu-Zdroju oraz Transgra-
niczna Informacja Turystyczna w Dukli. 
Rosnącym zainteresowaniem cieszą się 
piesze, krajoznawcze oraz autokarowe 
wycieczki po Beskidzie Niskim. Organi-
zują je lokalne przedsiębiorstwa, mię-
dzy innymi: OMNIBUS Iwonicz-Zdrój, 
Madart Jasło, PTTK Krosno, PTTK Jasło, 
Biuro Podróży „Pawuk”, Biuro Podróży 
„Bieszczader” oraz Biuro Pielgrzymko-
wo-Turystyczne „Mateusz” w Ryma-
nowie-Zdroju. Oferty lokalnych biur  
i agencji turystycznych pozytywnie 
wpływają na rozwój potencjału tury-
stycznego regionu.

Turystyczne aktualności oraz ciekawostki 
dotyczące Beskidu Niskiego znajdziemy 
na stronach internetowych poświęco-
nych temu regionowi. Rozwijający się 
przemysł turystyczny wymaga odpo-
wiedniej bazy informacyjnej dostępnej 
od ręki w Internecie. Odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie są strony Podkarpac-
kie Travel (www.podkarpackie.travel/pl) 
oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Beskid Niski” (www.beskidniski.org.pl).  
Zapewniają one dostęp do rzetelnych 
informacji o lokalnych zabytkach, ba-
zie noclegowej, instytucjach muze-
alnych oraz szlakach turystycznych  
i tematycznych.

Wsparciem lokalnej gospodarki oraz 
turystyki są inwestycje komunikacyjne 
oraz rozbudowa i udoskonalenie sieci 
drogowej. W ramach tych działań pro-
wadzone są prace nad modernizacją ko-
munikacji drogowej z województwem 
małopolskim i budową obwodnic miast 
i miasteczek (np. Miejsca Piastowego). 
Istotne znaczenie ma również rozbu-
dowa dróg krajowych DK28 i DK73 oraz 
infrastruktury drogowej. Najważniejszą 
inwestycją komunikacyjną w regionie 
jest niewątpliwie budowa drogi ekspre-
sowej S19, będącej polskim odcinkiem 
trasy „Via Carpatia”, łączącej Kłajpedę  
z Salonikami.

Fotografia u góry: Winnica Widokowa w Komborni, fot. Winnica Widokowa
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TOP 10
Skansen Archeologiczny 
Karpacka Troja w Trzcinicy1 2

Kościoły 
w Haczowie i Bliznem  
obiekty na Liście światowego dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego UNESCO

Zapraszamy w Beskid Niski

Opis na str. 122

Opis na str. 75

Opis na str. 76

TOP 10

Fotografie (od góry): fot. T. Trulka, fot. J. Stankiewicz Fotografia: fot. Archiwum Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy 
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Muzeum Kultury 
Łemkowskiej 
w Zyndranowej

4
Muzeum Przemysłu  
Naftowego i Gazowniczego  
im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce

Ruiny zamku Kamieniec 
w Odrzykoniu5 6Centrum Dziedzictwa 

Szkła w Krośnie

3

Opis na str. 123

Opis na str. 96Opis na str. 120

Opis na str. 124

Fotografie (od góry): fot. Archiwum MPNiGwB, fot. Archiwum Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Fotografie (od góry): fot. B. Wadas, fot. Ł. Kuczmarz



70 71

Zapraszamy w Beskid Niski TOP 10

Przełom Wisłoka 
– wodospady i lodospady 
w Rudawce Rymanowskiej8

Uzdrowiska 
w Rymanowie-Zdroju 
i Iwoniczu-Zdroju

Wieża widokowa 
na Cergowej 9 10Szlak Frontu Wschodniego 

I Wojny Światowej

7

Opis na str. 31

Opis na str. 200Opis na str. 144

Opis na str. 244

Opis na str. 247

Fotografie (od góry): fot. Archiwum Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój, fot. L. Lipka, fot. K. Gaworowski Fotografie (od góry): fot. T. Poźniak, fot. Ł. Kuczmarz
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Zabytki

Zabytki architektury 
drewnianej

Trudno dziś wyobrazić sobie sielankowy, 
malowniczy krajobraz Beskidu Niskiego  
bez jego nieodłącznych elementów: drew-
nianych cerkwi i kościołów. Te zabytkowe 
budowle stanowią nie tylko piękną deko- 
rację – to prawdziwe perły drewnianej archi-
tektury. Obdarzone jedyną w swoim rodza- 
ju magią, rozlokowane malowniczo wśród 
wzgórz i starych drzew, wrosły całkowicie 
w pejzaż tego regionu, stając się elemen- 
tem jego tożsamości. Ich wnętrza, prze- 

pełnione niepowtarzalnym zapachem  
wiekowego drewna, aromatem historii,  
zachęcają do modlitwy, zadumy i refleksji.  
Pokryte misternymi zdobieniami ściany  
i sklepienia pamiętają chóralne zaśpiewy 
wiernych gromadzących się w nich przez  
setki lat ich istnienia.

Najstarsze kościoły znajdują się w Haczowie, 
Bliznem, Trzcinicy i Humniskach. Pochodzą  
z XV–XVII wieku i pamiętają czasy, gdy  
w architekturze sakralnej tryumfy święcił styl 
gotycki oraz późnogotycki. W przeważającej 
większości są one orientowane, co oznacza, 
że prezbiterium (sanktuarium) skierowa-
ne jest w stronę wschodnią. W symbolice  

chrześcijańskiej taki sposób usytuowania  
świątyni nawiązuje do postaci Chrystusa,  
który niczym wschodzące słońce rozświet- 
lał mroki nocy i ofiarowywał ludziom życie 
wieczne. Charakterystyczną cechą świątyń  
jest ich konstrukcja. Ściany budowano  
z układanych poziomo belek, które łączono 
ze sobą na narożach za pomocą specjal- 
nych nacięć. Ten rodzaj konstrukcji nazy- 
wany jest zrębowym. Kościoły te są zwykle  

jednonawowe. Zakrystia znajduje się od  
strony północnej, natomiast prezbiterium  
jest zamknięte trójbocznie. Do nawy do-
stawione są kruchty oraz podcienia (so- 
boty), a także wieże budowane z izbicą,  
o konstrukcji słupowo-ramowej.  Dachy są  
jednokalenicowe, strzeliste, budowane  
w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym,  
zazwyczaj kryte gontem lub blachą.  
Ściany natomiast pokrywa gont lub deski 
szalunkowe. Ze względu na konstrukcję  
dachu lokalne świątynie klasyfikujemy do 
odmiany małopolskiej.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Kosmy 

i Damiana w Kotani, fot. M. Bosek
– Polichromie wewnątrz cerkwi greckokatolic-

kiej pw. św. Michała Archanioła w Świątkowej 
Wlk., fot. Ł. Kuczmarz

Wieża o konstrukcji szkieletowej

słup

zastrzał

rygiel Przekrój poprzeczny kościoła / cerkwi: 1–strop, 
2–zaskrzynienie, 3–obniżony zrąb nawy, 4–zrąb 
prezbiterium

1
2

3

4

Zapraszamy w Beskid Niski Zabytki

Cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego Cerkiew łemkowska typu północno-wschodniego
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Zapraszamy w Beskid Niski Zabytki

Narożnik budynku o konstrukcji zrębowej  
(dwa rodzaje wiązań)

Soboty – niskie podcienia wsparte na słupach i przy-
kryte jednospadowym dachem, otaczające drewniane 
kościółki lub cerkwie

Fotografia u góry:  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Arch. w Haczowie. fot. T. Trulka

Kościół pw. św. Mikołaja w Domaradzu – przykład od-
miany małopolskiego typu kościoła

Odmiany regionalne kościołów – typ małopolski  
(wg R. Brykowskiego „Drewniana architektura kościel-
na w Małopolsce XV w.”)

łuk tęczowy

Elementy wnętrza kościoła

belka
tęczowa

prezbiterium

Teren Beskidu Niskiego obfituje w drewniane 
cerkwie łemkowskie. Jak już wspomniano, 
świątynie te są kryte gontem, orientowane  
i mają konstrukcję zrębową. Dzielą się na  
dwie kategorie: północno-zachodnie oraz 
północno-wschodnie. Pierwszy rodzaj cha-
rakteryzuje się okazałą wieżą, umieszczoną 
nad wejściowym przedsionkiem. Budow-
le tego typu spotkać możemy między in-
nymi w Kotani oraz w Świątkowej Małej.  
W cerkwi typu północno-wschodniego  
(np. w Zawadce Rymanowskiej) wszystkie 
jej części mają tę samą wysokość. Cerkwie 
charakteryzują się trójdzielną bryłą. Pierw-
szą, najważniejszą, jest miejsce najświętsze, 
czyli prezbiterium lub sanktuarium (światy-
łyszcze). Drugą – miejsce święte, czyli nawa 
dla wiernych (chram wirnych). Trzecią część 
stanowi babiniec (prytwor). Cerkiew posiada 
dachy czteropołaciowe (zwane brogowy-
mi lub namiotowymi). Prezbiterium, będące 
symbolem nieba na ziemi, jest niedostępne 
dla wiernych. Wstępować do niego może 
jedynie prowadzący liturgię duchowny.  
Przesłania je ikonostas, czyli ściana wypeł-
niona ikonami, która jednocześnie umożli-
wia lepsze zrozumienie sacrum oraz odsła-

nia wiernym tajemnice wiary. Najpiękniejsze 
ikonostasy podziwiać można w Chyrowej, 
Krempnej, Pielgrzymce oraz w Świątkowej 
Małej. 

Zabytki architektury drewnianej to jed-
nak nie tylko obiekty sakralne. Na uwa-
gę zasługują również budowle świeckie.  
W wioskach Beskidu Niskiego znajdziemy 
zachowane chyże oraz drewniane dwory. 
Zabudowę małych miasteczek (np. Jaślisk) 
zdobią domy o konstrukcji zrębowo-przy-
słupowej. W uzdrowiskach zaś (w Rymano-

wie-Zdroju oraz w Iwoniczu-Zdroju) wciąż 
podziwiać można zabudowę wzorowaną na 
stylu szwajcarskim. Wszystkie te zabytki roz-
taczają wyjątkowy czar dawno minionych 
czasów. Przywodzą na myśl gwarne uliczki, 
pełne wykonujących codzienne czynności 
mieszkańców, handlujących rozmaitymi to-
warami, wymieniających pozdrowienia, in-
formacje, plotki.

Kościół parafialny pw. Wniebowzię-
cia NMP i św. Michała Archanioła  
w Haczowie  [3]  E2–3    
Datowany jest na XV wiek, należy do naj-
większych i najstarszych drewnianych bu-
dowli sakralnych na Starym Kontynencie. To 
prawdziwy unikat na skalę światową. Słusznie 
w wierszu Barbara z Haczowa Miron Biało-
szewski pisał: „nie znajdziesz w nim gwoź-
dzia”. Piękna, ozdobna polichromia, którą 
podziwiać możemy na ścianach i stropie, zo-
stała wykonana w 1494 roku. Są to najstarsze 
w Polsce malowidła figuralne. Soboty oraz 
wieżę dobudowano w XVII wieku, natomiast 
w kolejnym stuleciu powiększono zakrystię, 
a prezbiterium i nawę przykryto wspólnym, 
jednolitym dachem. Dodano również ka-
plicę Matki Bożej, która przylega do nawy.  
W XIX stuleciu miejsce starszych malowideł 
ściennych zajęła eklektyczna polichromia. 

Przyglądając się ścianom świątyni, dostrzec 
można namalowane na nich krzyże. Te, nazy-
wane zacheuszkami, pamiętają jej konsekra-
cję, która miała miejsce w XV w. To najstarsze 
elementy polichromii. Obok nich znajdują 
się także fragmenty dekoracji ornamental-
nej oraz figuralnej. Nawę zdobią malowidła 
o tematyce związanej z żywotami świętych, 
spośród których wyróżnia się okazały św. 
Krzysztof, przenoszący Chrystusa przez rze-
kę. Towarzyszą im sceny z Księgi Rodzaju. Na 
ścianie południowej widnieją sceny korona-
cji Najświętszej Marii Panny oraz zabójstwa  
św. Stanisława, na północnej zaś – cykl Męki 
Pańskiej. Sklepienie sanktuarium oraz część 
ścian nawy bocznej pokrywa polichromia 
iluzjonistyczna, wykonana w XIX wieku. Zdo-
bienia kaplicy Matki Boskiej wykonano zaś  
w stylu rokokowym. We wnętrzu kościoła 
znajdują się również: zabytkowy prospekt  
organowy, ława kolatorska, datowana na  
połowę XVI wieku rzeźba Matki Bożej  
z Dzieciątkiem, pochodząca z tego samego 
stulecia kamienna chrzcielnica z drewnianą 
barokową pokrywą, wykonana w XVIII wie-
ku ambona oraz barokowe ołtarze boczne.  
W kaplicy podziwiać można ołtarz Chrystusa 
Miłosiernego z końca XVII wieku z kopią go-
tyckiej piety z około 1400 roku. Oryginał tej 
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rzeźby, który znajduje się w nowym koście-
le, wykonany został na początku XV wieku,  
a wedle podań przyniesiony został przez  
nurt Wisłoka i wyrzucony na brzeg w okolicy 
drewnianej świątyni. Rzeźba została koro-
nowana przez papieża Jana Pawła II wizy- 
tującego Krosno w 1997 roku. Na belkach  
zrębu po południowej stronie kościoła  
znajdziemy napis wskazujący poziom wody  
podczas powodzi, jaka miała miejsce  
w 1771 roku na skutek wylewu wód Wisłoka. 

Kościół pw. Wszystkich Świętych  
w Bliznem  [4]  E2   
Zbudowana przypuszczalnie w XV wieku  
świątynia jest bezspornym skarbem śre-
dniowiecznej architektury drewnianej, jed-
nym z najcenniejszych tego typu zabytków 
w Polsce. Otaczające kościół soboty oraz 
dzwonnica zostały dobudowane w póź-
niejszych czasach. Polichromię dodano 
w połowie XVI wieku, wiek później wnę-
trze pokryły nowe zdobienia, ufundowane 
przez okolicznych chłopów. W XVIII stu-
leciu powstała zaś wieżyczka na sygna-
turkę. Skutkiem remontu, jaki wykonano  
w 1811 r., było dostawienie kruchty oraz 
rozebranie sobót, natomiast pod koniec 
ubiegłego stulecia zamalowano szarą  
farbą wszystkie polichromie. Zostały one 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wnętrze kościoła parafialnego pw. Nie-

pokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy 
Rosielnej, fot. T. Trulka

– Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem, 
fot. T. Trulka

ocalone przed zniszczeniem i ponow-
nie odsłonięte dzięki działaniom księdza  
proboszcza Stanisława Siuty. 

Ozdobne malowidła pochodzą z różnych 
okresów. Najstarsze, zacheuszki, pamię-
tają XV stulecie. Z wieku XVI pochodzą zaś 
kasetony na sklepieniu prezbiterium oraz 
znajdujący się w nim cykl Męki Pańskiej, 
a także widniejąca na ścianie nawy sce-
na Sądu Ostatecznego. W XVII wieku za-
możniejsi chłopi sfinansowali wykonanie 
nowych fresków przedstawiających wize-
runki świętych oraz sceny ich męczeństwa.  
Warto zwrócić uwagę na pochodzącą  
z 1. połowy XVI wieku gotycką figurę Ma- 
donny ze sceny Zwiastowania. Najważ-
niejszym elementem wnętrza kościoła jest 
barokowy ołtarz główny z XVII-wiecz-
nym obrazem Adoracji Matki Bożej przez  
Wszystkich Świętych.  Uroku pięknemu ko- 
ściołowi dodaje zabytkowe otoczenie: 
zabudowania starej plebanii (wikarówki),  
szkoły parafialnej (organistówki), lamusa  
i stodoły. Ciekawostkę stanowi ogrodze-
nie terenu świątynnego określane mianem 
ludowego kalendarza. Wyposażone jest  
w cztery kaplice, kojarzone z liczbą pór  
roku, oraz dwanaście przęseł odzwiercie- 
dlających liczbę miesięcy.

Kościół parafialny pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej  

 [5]  E2  
Podążając Szlakiem Architektury Drew- 
nianej, warto zajrzeć do Jasienicy Ro- 
sielnej. Tutejszą barokową świątynię 
wzniesiono w roku 1770 ze środków 
Ignacego Załuskiego i jego małżon-
ki Marianny z Dębińskich. Jest to jeden  
z niewielu drewnianych kościołów wy-
posażonych w dwie wieże, obrazuje on 
popularną w baroku tendencję do kon-
struowania budowli drewnianych naśla-
dujących architekturę murowaną zarów-
no na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. 
Rokokowe wnętrze w 1870 roku pokry-
te zostało iluzjonistyczną polichromią  
wykonaną przez Jana Tabińskiego. Prze-
malowano ją 130 lat później.

Dostojne wnętrze kryje nawę podzieloną 
na trzy części przez słupy z arkadami. Bel-
ka tęczowa z grupą Pasji z XVIII wieku od-
dziela sanktuarium od nawy. Warto zwrócić  
uwagę na portrety fundatorów świątyni,  
a także na XIX-wieczne epitafia rodziny  
Załuskich. Z czasem Wielkiego Postu zwią-
zana jest tradycja przesłaniania główne-
go ołtarza. Służy temu płócienna zasło-
na ozdobiona sceną Ukrzyżowania na  

tle Jerozolimy. Nazywa się ją oponą  
wielkopostną. Ołtarz główny w świątyni  
zawiera wspaniały przykład gotyckiego  
malarstwa tablicowego, jakim jest obraz 
Koronacji Matki Bożej. Wykonał go lokal-
ny rzemieślnik, przypuszczalnie w jed- 
nym z warsztatów w Krośnie. W sąsiedz- 
twie kościoła znajdziemy pochodzącą  
z XIX wieku kapliczkę Matki Bożej  
Niepokalanie Poczętej oraz zaprojekto- 
waną przez Stanisława Bergmana pa- 
rawanową kamienną dzwonnicę, zbudo-
waną w 1928 roku. 

Kościół parafialny pw. św. Stanisława 
Biskupa w Humniskach   [6]  F2  
W tej niewielkiej, sąsiadującej z Brzozo-
wem miejscowości znajduje się jeden  
z najstarszych zabytków drewnianej archi- 
tektury sakralnej na terenie Polski. Ma-
lowniczo położony kościół zbudowany  
został w XV wieku. Według legendy  
pochowano w nim znamienitego ryce-
rza, bohatera bitwy pod Grunwaldem, 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych  

w Iwoniczu, fot. J. Stankiewicz
– Kościół parafialny pw. św. Stanisława  

Biskupa w Humniskach, fot. M. Ralowski

Zyndrama z Maszkowic. Jak dotąd nie 
odnaleziono niestety wiarygodnych in-
formacji potwierdzających te podania. 
Świątynię oszczędziła historia, a zwłasz-
cza wydarzenia XVII wieku, obfitującego 
w wojny i konflikty. Pewnych zniszczeń 
doznała jedynie podczas najazdu Tatarów  
w 1624 roku. W XIX wieku dokonano jej 
przebudowy. Niedawno odsłonięte zosta-
ły krypty znajdujące się pod sanktuarium,  
gdzie odkryto pozostałości dekoracji ma-
larskiej belek stropowych z 1460 roku  
oraz renesansowe zdobienia. 

Wnętrze kryje wyposażenie przeważnie 
XVII i XVIII-wieczne, choć znajdziemy tu-
taj również gotycką, kamienną chrzciel-
nicę i kropielnicę, pamiętającą XVI stule- 
cie. Na szczególną uwagę zasługuje  
XVII-wieczny ołtarz główny, wykonany  
w stylu manierystycznym. Przypuszcza 
się, że wcześniej zdobił zburzony kościół 
Kapucynów w Bliznem. Warto przyjrzeć 
się barokowej ambonie oraz czterem 
późnobarokowym ołtarzom bocznym 
pochodzącym z XVIII wieku. Prezbiterium 
od nawy oddzielone jest tęczową ścianą  
zamkniętą półkolistym łukiem. Na spi-
nającej go tęczowej belce umieszczono  
barokowy krucyfiks. 

Kościół parafialny pw. Wszystkich 
Świętych w Iwoniczu  [7]  D3  
Jadąc z Rymanowa do Miejsca Piasto-
wego, warto zboczyć z DK28 i zatrzy- 
mać się w Iwoniczu. Znajdziemy tam  
jedną z największych drewnianych świą- 
tyń na Podkarpaciu. Wybudowana  
w XV wieku dzięki inicjatywie i fundu- 
szom Marcina Iwonickiego, do dziś  
zachowała gotycki układ i konstrukcję.  
W połowie XVI wieku odebrano ją kato- 
likom i zmieniono na zbór protestancki.  
W 1. poł. następnego stulecia ponow- 
nie stała się własnością katolików. Do 
ściany północnej dobudowano wówczas 
murowaną zakrystię ze skarbczykiem.  
Najprawdopodobniej w tym samym  
czasie powstała również izbicowa wie-
ża od strony zachodniej. Barokowa sty- 
listyka wnętrza to efekt remon-
tu przeprowadzonego w XVIII wieku,  
natomiast pod koniec XIX wieku ko-
ściół powiększono i poddano grun-
townej przebudowie. Stało się tak na  
skutek decyzji rodziny Załuskich, właś- 
cicieli Iwonicza. Powstały wówczas  
dwie kaplice, które tworzą rodzaj  
pseudotranseptu. Z jednonawowego na 
trójnawowy zmieniono również układ 
świątyni. Ściany oszalowano deskami,  

przy sanktuarium powstała kaplica Za-
łuskich, a wnętrze zdobi efektowny  
wystrój neobarokowy. Wyposażenie jest 
dziełem snycerza Józefa Aszklara z Luba-
towej. Piękna polichromia natomiast to 
efekt pracy Jana i Pawła Bogdańskich  
z Jaślisk. 

Po założycielach uzdrowiska w Iwoniczu–
Zdroju, Amelii i Karolu Załuskich, pozo- 
stała w kościele pamiątka w postaci  
murowanych epitafiów. W prezbiterium 
znajdziemy pozostałości po malowidłach  
z XV i XVI wieku z charakterystycznym 
roślinnym motywem. Warto zwrócić 
uwagę na zabytkowy prospekt organowy  
z XVII w., drewnianą chrzcielnicę  
o kształcie kielicha pochodzącą z po- 
czątku XVIII w. oraz późnobarokowe  
antepedium w ołtarzu św. Józefa wy- 
konane w podobnym czasie przez kro-
śnieńskich snycerzy. 

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja  
w Rogach  [8]  D3  
Ta położona na urokliwym wzniesie-
niu świątynia znajduje się w centrum wsi  
Rogi, przy drodze do Iwonicza. Zbudo- 
wany ok. 1600 roku kościół jest oriento- 
wany, o konstrukcji zrębowej, na kamien- 

nym podmurowaniu. Ściany oszalowa-
no pionowymi deskami z listwowaniem.  
Ornamentalne freski namalował Michał  
Hornialkiewicz w 1888 r., natomiast figu- 
ralną polichromię w prezbiterium wykonał 
Włodzimierz Lisowski w roku 1931. 

W pachnącym wiekowym drewnem wnę-
trzu odnajdziemy cenne elementy wypo-
sażenia. Pochodzą one z XVII i XVIII wieku  
i wykonane zostały w stylu barokowym 
oraz późnobarokowym. Szczególną uwa-
gę zwracają: nietypowa ambona, której  
korpus przypomina kształtem owoc gra- 
natu, barokowa chrzcielnica mająća formę  
kielicha, dwa ołtarze boczne przy tę-
czy z XVII wieku i przede wszystkim  
XVIII-wieczny ołtarz główny. Warto przyj-
rzeć się także ławom pochodzącym  
z 1756 roku. Ujrzymy na nich zdobienia 
przedstawiające apostołów, sceny z No-
wego Testamentu oraz przedstawicieli róż- 
nych stanów społecznych. 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Kościół parafialny pw. św. Michała Archa-

nioła w Wietrznie, fot. R. Trzmielewski
– Kościół parafialny pw. św. Doroty  

w Trzcinicy, fot. J. Stankiewicz

Kościół parafialny pw. św. Michała 
Archanioła w Wietrznie  [9]  D3  
Świątynia w Wietrznie usytuowana jest  
w niezwykle malowniczej okolicy,  
a z przykościelnego terenu roztacza się  
piękny widok na pobliskie obszary. Jest  
to kościół orientowany, o konstrukcji 
zrębowej, postawiony na podmurówce, 
wznoszący się pośród zieleni i ciszy. Zbu- 
dowano go w 1752 roku w miejscu  
istniejącej tu wcześniej świątyni, której  
elementy wykorzystano do budowy tegoż 
kościoła. Polichromię, którą możemy dziś 
podziwiać, wykonał w 1880 roku Leon 
Wróblewski. Ćwierć wieku później prze-
prowadzono remont, podczas którego  
powiększone zostały otwory okienne  
w nawie i prezbiterium. Nadano im wów-
czas formę ostrołukową. 

W środku dominują XVIII-wieczne ele- 
menty późnobarokowe, wśród nich nie- 
zwykle cenne dwa ołtarze boczne 
oraz obrazy tzw. szkoły krośnieńskiej:  
XVII-wieczna Grupa Opłakiwania z Matką  
Boską Bolesną oraz namalowany  
w 1760 roku św. Wawrzyniec. Warto przyj-
rzeć się bliżej kamiennej chrzcielnicy  
z 1906 roku oraz ołtarzowi głównemu  
i późnogotyckiemu obrazowi tablico-

wemu Matki Bożej Anielskiej z 2. poł.  
XV wieku.

Kościół parafialny pw. Przemienienia 
Pańskiego w Osieku Jasielskim  [10] 

 B3  
Położony jest w narożu dawnego rynku, 
otoczony starodrzewem i ogrodzony ka-
miennym murem z kaplicami. Oriento-
wany, o konstrukcji zrębowej, zbudowany 
został krótko po bitwie pod Grunwaldem, 
w drugiej dekadzie XV wieku. Charaktery-
zuje się układem bazylikowym, w którym 
do nawy głównej przylegają dwie niższe 
nawy boczne. Jest to wyjątkowy przy-
kład zastosowania tego rodzaju układu  
w kościele drewnianym. W XVII wieku  
w wyniku przebudowy i rozbudowy po-
wstała wieża z kruchtą, zmieniono kon-
strukcję dachu i wyposażenie. Na skutek 
remontów wykonywanych w dwóch ko-
lejnych stuleciach powstała nowa, neo-
barokowa, iluzjonistyczna polichromia. 
Na szczególną uwagę zasługuje przed-
stawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem  
w otoczeniu św. Dominika i św. Katarzyny, 
a także przedstawienie Boga Ojca Stwo-
rzyciela. Warto przyjrzeć się ołtarzowi 
głównemu oraz późnogotyckiej kamiennej 
chrzcielnicy i krucyfiksowi z XVI wieku. Do 

nowej świątyni przeniesiono późnogotyc-
kie obrazy malowane na desce – Salvator 
Mundi oraz obraz Matki Bożej Śnieżnej.  
W trakcie wykonywania prac remonto- 
wych pod szalunkiem odnaleziono  
w ścianie ludzkie zęby. Znalezisko jest 
związane ze zwyczajem, w myśl którego 
ofiarowywano Bogu swoje cierpienie.

Kościół parafialny pw. św. Doroty  
w Trzcinicy  [11]  B2  
Wybudowany w XV lub XVI wieku w tra-
dycji gotyckiej, orientowany, jednonawo- 
wy, o konstrukcji zrębowej. Zlokalizowa- 
ny został na niewielkim wzniesieniu  
w centrum miejscowości. W XVI stuleciu  
wzbogacono go o wieżę oraz rene- 
sansową polichromię. Kaplica Matki Bożej 
powstała w XIX wieku. W ostatnim czasie 
świątynię poddano zabiegom konserwa-
torskim.

We wnętrzu świątyni rzuca się w oczy 
imponujących rozmiarów (niemal 4 m 
wysokości) przedstawienie św. Krzysz-
tofa widniejące na ścianie nawy. Wraz  
z zacheuszkami należy do najstarszych 
elementów polichromii pochodzących  
z XVI wieku. Nieco młodsza jest kaseto-
nowa dekoracja sklepienia z przełomu  

XVI i XVII stulecia. Podziwiać możemy  
freski wykonane w stylu manierystycz- 
nym: Chrystusa Salwatora i dwunastu  
apostołów na parapecie chóru, figural-
ne kompozycje z postaciami aniołów  
z arma Christi oraz kompozycję z Sądem  
Ostatecznym na ścianie prezbiterium.  
Warto zwrócić uwagę na przyścien- 
ny nagrobek Stanisława Jabłonowskie-
go, ambonę, chrzcielnicę oraz ołtarze  
z XVIII stulecia. 

Kościół parafialny pw. św. Anny w Świę-
canach  [12]  A2  
W cieniu wysokich, rozłożystych, leci-
wych drzew, na wzniesieniu otoczonym 
rybnymi stawami, stoi kościół zbudowany  
w 1. poł. XVI wieku. Do dzisiaj na jego  
ścianach i stropie podziwiać można  
częściowo zachowaną, późnorenesanso-
wą polichromię z tamtych, tak odległych 
czasów. Świątynia o konstrukcji zrębowej, 
z wieżą i szalowanymi ścianami, nakry-
ta jest wysokim, dwuspadowym dachem  
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Kościół parafialny pw. św. Anny w Święca-

nach, fot. Ł. Kuczmarz
– Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Prze-

najświętszej Bogarodzicy w Chyrowej,  
fot. M. Bosek

krytym blachą. Od strony zachodniej do 
nawy dostawiono wieżę. W XVII wieku 
dobudowane zostały soboty, pojawiło 
się również nowe wyposażenie wnętrza.  
W 1863 roku utworzono kaplicę  
pw. św. Jana Nepomucena. Niedługo 
potem przebudowy doczekała się wie-
ża, która przyjęła obecny kształt. Wnę-
trze zyskało nową polichromię, którą  
wykonał Jan Tabiński. Podczas komplek- 
sowej renowacji stropu, która miała  
miejsce w latach 1993–1994, odsłonięto  
jednak polichromię wykonaną w stylu  
późnorenesansowym. 

Sklepienie nawy pokrywają renesanso- 
we malowidła figuralno-ornamentalne  
wykonane w XVI wieku, na stropie san- 
ktuarium widnieje zaś kasetonowa de-
koracja z XIX stulecia. Nawę od pre-
zbiterium oddziela belka stropowa  
oraz tęczowa z późnogotycką gru-
pą Pasji wykonaną około 1540 roku 
przez nieznanego snycerza określanego  
jako Mistrza Pasji Przydonickiej. Wśród 
elementów wyposażenia warto zwrócić 
uwagę na pochodzącą przypuszczal-
nie z XV wieku figurę św. Wojciecha,  
XIV-wieczną gotycką rzeźbę Matki Bożej  
z Dzieciątkiem oraz na ołtarz główny  

z przełomu XVII i XVIII wieku z późno- 
gotyckim obrazem św. Anny.

Kościół filialny pw. św. Wojciecha  
w Krośnie  [13]  D2  
Legenda głosi, że ulokowano go w miej- 
scu, gdzie sam św. Wojciech wygłaszał 
kazanie lub regenerował siły w trakcie 
swojej wędrówki do Prus. Świątynię, któ-
rą dziś możemy podziwiać, wzniesiono  
w XV wieku na ówczesnym przedmie-
ściu. Z biegiem lat, na skutek wykonywa-
nych w świątyni remontów, zatraciła ona  
swój gotycki charakter. Całkowitą prze-
budowę według projektu Tadeusza Stry-
jeńskiego przeprowadzono w ubiegłym 
stuleciu. 

Kiedy wchodzimy do środka, wita nas 
misternie wykonana polichromia: umiej-
scowiona centralnie scena Ukrzyżowa-
nia, po bokach zaś przedstawienia postaci 
św. Wojciecha oraz św. Stanisława. Warto 
przyjrzeć się rzeźbom: XV-wiecznemu wy-
obrażeniu św. Wojciecha oraz pochodzącej  
z XVI stulecia figurze Matki Boskiej Niepoka-
lanie Poczętej. Na uwagę zasługują baroko-
we boczne ołtarze wykonane w początkach 
XVIII wieku przez lokalnych mistrzów. Prze-
niesiono je tutaj z kościoła farnego. 

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki 
Przenajświętszej Bogarodzicy w Chy-
rowej  [14]  C3  
Obecnie jest to kościół filialny Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny. Opiekuje się 
nim parafia w Iwli. Położony na uboczu, 
w otoczeniu bujnej zieleni, już na pierw-
szy rzut oka budzi wyjątkowe wrażenia. 
Jest to świątynia orientowana, trójdziel-
na. Półkoliste prezbiterium oraz zakrystia 
są murowane, babiniec i nawę wykona-
no zaś z drewna. Data „12 czerwca 1780”, 
zamieszczona w nadprożu portalu wio-
dącego do babińca, stanowi powszech-
nie przyjęty czas powstania świątyni. 
Wiele wskazuje na to, że jej murowane 
elementy są starsze i pochodzą nawet  
z początku XVIII wieku. Po akcji „Wisła”, na 
skutek której okoliczne ziemie opuściła 
ludność łemkowska, opustoszała cerkiew 
stała się własnością rzymskokatolickiej 
parafii w Dukli. Nieużytkowana popadała 
w ruinę, aż w 1982 roku podjęto decyzję 
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Typowy układ ikonostasu w cerkwi karpackiej: 
A–Patriarchowie i prorocy starotestamento-
wi, B–Wielka Deesis – modlitwa przebłagalna 
za rodzaj ludzki wznoszona do Chrystusa przez 
Matkę Bożą, św. Jana Chrzciciela i Dwunastu 
Apostołów, C–Prazdniki – małe ikony wyobra-
żające poszczególne święta roku liturgiczne-
go, D–Ikony tzw. namiestne, 1–Ukrzyżowanie, 
2–Chrystus Pantokrator na tronie w otoczeniu 
Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela, 3–Apostoło-
wie, 4–Ostatnia Wieczerza, 5–Mandylion, czyli 
Spas Nerukotwornyj („nie ludzką ręką malo-
wany”) – wyobrażenie wywodzące się według 
tradycji od odbicia twarzy Chrystusa na chu-
ście, 6–Święty szczególnie czczony – najczę-
ściej św. Mikołaj, 7–wrota diakońskie, 8–Matka 
Boża z Dzieciątkiem, 9–Chrystus nauczający  
z Ewangelią w ręku, 10–wrota diakońskie, 11–
ikona chramowa (wyobrażająca wezwanie cer-
kwi), 12–wrota carskie z małymi ikonami Zwia-
stowania Najświętszej Marii Panny i Czterech 
Ewangelistów
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Kosmy 

i Damiana w Krempnej, fot. J. Adamski / 
stock.adobe.com

– Greckokatolicka cerkiew parafialna  
pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja  
w Olchowcu, fot. M. Bosek

o jej rozbiórce. Na szczęście szybko prze-
rwano rozpoczęte prace, gdyż parafianie  
z Iwli zadeklarowali chęć zaopiekowania  
się cerkwią. W latach 90. przeprowadzono 
generalny remont świątyni.

Mamy tutaj do czynienia (podobnie jak  
w świątyni w Bałuciance) z rodzajem obiek-
tu, w którym zastosowano wielopolowe 
sklepienia zrębowe. Wnętrze wita zwie-
dzających pięknym XVIII-wiecznym roko-
kowym ikonostasem, który uzupełniono  
w XIX wieku. Za nim zaś znajdziemy pocho-
dzący z XVIII stulecia ołtarz z ikoną Matki 
Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii. 
Mieszkańcom okolic znana jest legenda, 
wedle której ów obraz miał pojawić się 
na jednym z drzew. Podejmowano próby  
wywiezienia go na Słowację, wrócił jed-
nak do Chyrowej. Wydarzenie to uznane 
zostało za cud i dlatego właśnie wybudo-
wano tutaj cerkiew mającą być godnym 
miejscem i schronieniem dla świętej ikony, 
która w dawniejszych czasach przyciągała  
do Chyrowej liczne pielgrzymki. 

Greckokatolicka cerkiew parafialna 
pw. Przeniesienia Relikwii św. Miko-
łaja w Olchowcu  [15]  C4  
Świątynia posiada zrębową konstrukcję, 

jest tradycyjnie orientowana oraz trój-
dzielna – z wyodrębnionym babińcem, 
nawą oraz prezbiterium. Leży na Szla-
ku Architektury Drewnianej. W 1932 roku  
wokół mniejszej świątyni, istniejącej w tym 
miejscu najprawdopodobniej od końca  
XVIII wieku, rozpoczęto wznoszenie nowej 
budowli. Niestety nie oszczędziły jej tragicz-
ne wydarzenia II wojny światowej. Znisz-
czona cerkiew popadała w ruinę, a część 
wyposażenia rozkradziono. W 1949 roku 
przeszła na własność kościoła rzymskoka-
tolickiego, a wkrótce potem podjęto decyzję  
o jej rozbiórce. Działania te napotkały jed-
nak na zdecydowany opór mieszkańców.  
W sprawę włączyli się łemkowscy emigran-
ci, którzy wsparli finansowo prace, ma-
jące przywrócić świątyni jej dawny blask.  

W 1989 r. zielonogórzanin Andrzej Stefa-
nowski stworzył nowy ikonostas. Jede-
naście lat później właścicielem cerkwi stał 
się greckokatolicki władyka z Przemyśla. 
Wówczas nowy ikonostas przetranspor-
towano do cerkwi w Gajach i zastąpiono 
XVIII-wiecznymi ikonami z nieistniejących 
już świątyń w Leszczawce i Ruszelczycach. 
Wnętrze świątyni nie wypada szczególnie 
imponująco na tle innych zabytkowych, 
drewnianych cerkwi regionu. Niewątpli-

wym atutem cerkwi jest jednak bardzo 
urokliwe położenie w sąsiedztwie kamien-
nego, zabytkowego mostku z 1825 roku. 
Sprawia to, że cerkiew oraz jej okolica 
są wyjątkową scenerią do zdjęć. Znajdu-
jące się w cerkwi wrota diakońskie oraz  
wrota carskie wykonano współcześnie. 
Wewnętrzne ściany obito deskami, a po-
zbawiony ram ikonostas zawiera jedynie 
dwa rzędy: ikon namiestnych oraz Deesis.

Od 1991 roku na terenie cerkwi orga-
nizowany jest kermesz, czyli uroczysty 
odpust, będący świętem miejscowych 
Łemków oraz pasjonatów Beskidu Ni-
skiego. Odbywa się wówczas nabożeń-
stwo z procesją, swoje dzieła na sprze-
daż wystawiają lokalni producenci  
i artyści, posłuchać można również wy-
stępów zespołów folklorystycznych. Wy-
darzenie ma charakter doroczny, a od- 
bywa się zawsze w sobotę i niedzielę,  
które przypadają najbliżej święta Prze- 
niesienia Relikwii św. Mikołaja (22 maja). 

Cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Ko-
smy i Damiana w Krempnej  [16]  

 C3  
Stanowi znakomity przykład jednego  
z typowych obiektów sakralnych, jakie  

budowano na zachodniej Łemkowsz-
czyźnie (północno-zachodni typ  
cerkwi). Jest budowlą o konstrukcji zrę-
bowej, orientowaną, trójdzielną. Po-
wstała dzięki inicjatywie i funduszom 
kolatora księcia Karola Radziwiłła. Usy-
tuowana została na miejscu starszej 
świątyni, która funkcjonowała tutaj 
przez 275 lat. Drewniana tablica, wid-
niejąca nad drzwiami wejściowymi, za-
wiera datę 1782, natomiast na gzymsie 
nad wejściem do przedsionka spotkać 
możemy datę 1778. Przyjmuje się za-
tem, że cerkiew zbudowano w latach 
1778–1782. Dwukrotnie remontowana  
w XIX w., oparła się pożodze I wojny  
światowej, choć wieś Krempna została 
niemal doszczętnie spalona. Od począt-
ku lat 70. XX wieku opiekę nad świątynią  
sprawuje Kościół katolicki.

Przed cerkwią widnieje oryginalna rzeźba 
św. Mikołaja wykonana przypuszczalnie 
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przez kamieniarzy z Bartnego. Wewnątrz, 
nad chórem, znajdują się ikony z rzędu 
Deesis z poprzedniego, XVII-wiecznego 
ikonostasu. Ten, który można podziwiać 
obecnie, ma charakter rokokowy. Wy-
konał go w XIX wieku malarz Krasucki.  
Co ciekawe, w ikonach namiestnych 
zamiast zazwyczaj występującej w Kar- 
patach ikony św. Mikołaja widnieje scena  
przekazania kluczy św. Piotrowi. 

Cerkiew greckokatolicka pw. św. św. Ko-
smy i Damiana w Kotani  [17]  B3  
Ta dawna łemkowska cerkiew peł-
ni dziś funkcję kościoła filialnego parafii  
w Krempnej. Jest to budowla o kon-
strukcji zrębowej, orientowana, trójdziel-
na, z wysoką wieżą wieńczącą babiniec.  
Ze względu na trudność precyzyjnego 
ustalenia daty powstania świątyni przyj- 
muje się, że została ona zbudowana  
w XVIII wieku. W roku 1841 przeprowa-
dzono jej gruntowny remont. Ponad sto 
lat później, kiedy wysiedlono stąd łem-
kowskich mieszkańców, nieużytkowa-
na cerkiew popadła w zapomnienie.  
W 1962 roku wykonano niezbędne na-
prawy podczas rozbiórki i ponownego 
złożenia świątyni w całość. Po upływie 
półwiecza przeprowadzono prace kon-

serwatorskie, w wyniku których położono 
nowe poszycie nawy oraz prezbiterium.  
W 2010 roku do cerkwi wróciły ikony  
z XVIII-wiecznego ikonostasu znajdują- 
cego się dotąd w składnicy ikon w Łań-
cucie. 

Cerkiew w Kotani jest kolejnym przy-
kładem typowej konstrukcji sakralnej  
w typie łemkowskim północno-zachod-
nim, wykonanej przez niezwykle spraw-
nych rzemieślników. Tego zdania są rów-
nież specjaliści z Ukrainy, którzy uznali  
ją za najbardziej reprezentatywny wzór 
łemkowskiej cerkwi. We lwowskim skan-
senie od 1992 roku podziwiać można 
 jej wierną kopię. Zabytek opieką oto- 
czyło Towarzystwo Miłośników Krempnej  
i Okolicy. Na terenie cerkwi znajduje się 
lapidarium zawierające 22 zabytkowe 
nagrobki. Przeniesiono je tutaj z róż-
nych miejsc na terenie Łemkowszczyzny  
w latach 60. XX wieku. Inicjatorem  
przedsięwzięcia był ówczesny krośnieński 
konserwator zabytków Olgierd Łotoczko.  
Remont krzyży przeprowadziła Niefor-
malna Grupa Kamieniarzy „Magurycz” pod 
przewodnictwem Szymona Modrzejew-
skiego. Większość nagrobków stanowią 
dzieła kamieniarzy z Bartnego i okolic.

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Mi-
chała Archanioła w Świątkowej Ma-
łej  [18]  B3  
Ta drewniana, orientowana, trójdzielna 
świątynia o zrębowej konstrukcji stano-
wi dzisiaj filię parafii rzymskokatolickiej  
w Desznicy. Jest dobrym przykładem 
klasycznej cerkwi łemkowskiej w ty-
pie północno-zachodnim. Zbudowana 
w roku 1762, podlegała przebudowom  
w XIX i XX stuleciu. Po zakończeniu  
II wojny światowej i wysiedleniu oko-
licznych Łemków podzieliła los innych 
łemkowskich cerkwi w regionie – zosta-
ła opuszczona i ulegała postępującej de-
wastacji. Poddawana kilkakroć pracom 
remontowym, ostatecznie została odno-
wiona w roku 2010. Wówczas przywró-
cono oryginalne zabarwienie elementom  
wieży: pozornym latarniom na hełmach 
oraz izbicy. 

Wnętrze świątyni wypełniają liczne ikony.  
W pierwszej kolejności w oczy rzuca się 
sporych rozmiarów (niemal 2-metrowa) 
odrestaurowana ikona Sądu Ostateczne-
go z 1653 r. Ściany ozdobiono fragmen-
tami XVII i XVIII-wiecznych ikonostasów, 
między innymi z cerkwi w Rozstajnym. 
Warto zwrócić uwagę także na niekom-

pletny barokowy ikonostas. Wykonano go  
w 1670 roku, a elementy rokokowe dołą- 
czono w następnym stuleciu. Zdobią go 
ikony z pobliskich cerkwi, a jego kompo-
zycja jest zaburzona. W miejscu, w któ- 
rym tradycyjnie lokuje się przedstawie- 
nie Chrystusa Pantokratora, widnieje iko-
na Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Umilenie). 
Ikonę Chrystusa umieszczono natomiast  
w miejscu carskich wrót. 

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Mi-
chała Archanioła w Świątkowej Wiel-
kiej  [19]  B3  
Ta wyróżniająca się niezwykłą kolorystyką 
świątynia jest pod opieką rzymskokatolic-
kiej parafii w Desznicy. Budowla oriento-
wana, trójdzielna, o konstrukcji zrębowej, 
włączona została do podkarpackiego Szla-
ku Architektury Drewnianej. Zbudowana  
w 1757 roku, poddana została remontom  
w dwóch kolejnych stuleciach. W wyniku 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała 

Archanioła w Świątkowej Małej,  
fot. Ł. Kuczmarz

– Polichronia sklepienia w greckokatolickiej 
cerkwi pw. św. Michała Archanioła  
w Świątkowej Wielkiej, fot. Ł. Kuczmarz
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Ikonostas w cerkwi greckokatolickiej  

pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy  
w Bałuciance, fot. Wyd. Compass

– Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała 
Archanioła w Pielgrzymce, fot. Wyd. Compass

prac prowadzonych w XIX wieku odnowione 
zostało wnętrze oraz dobudowano wieżę. 
Po 1947 roku opuszczona cerkiew pozo-
stawała nieużytkowana i niszczała. Jedynie 
dzięki nielicznym pracom zabezpieczają-
cym nie popadła w całkowitą ruinę. Lepsze 
czasy nadeszły dopiero w ostatnich latach, 
kiedy dokonano generalnego remontu tego 
cennego obiektu sakralnego. Odtworzono 
wówczas pierwotne zabarwienie cerkwi, 
przypominające dzisiaj o tym, jak barwne  
i piękne były dawniej łemkowskie świątynie.

W jej wnętrzu próżno by szukać ikono-
stasu. W prezbiterium znajduje się póź-
nobarokowy ołtarz z obrazem Serca 
Jezusa. W oczy rzuca się natomiast prze-
piękna, niezwykle barwna, XVIII-wiecz-
na polichromia figuralna i ornamental-
na, którą przemalowano w 1826 roku.  
Na sklepieniu babińca znajduje się  
sugestywne przedstawienie Eliasza zasia-
dającego w rydwanie i dzierżącego w dło-
ni pioruny. Prezbiterium zdobi wizerunek 
Trójcy Świętej na tle gwieździstego nieba,  
w nawie natomiast malowidła przedsta- 
wiają sceny z życia Chrystusa i Marii. 

Najbliższe otoczenie cerkwi bywało 
scenerią dla Krempniańskiej Parady Hi-

storycznej – imprezy każdego roku na-
wiązującej do innego wydarzenia historycz-
nego związanego z regionem. Widowisku  
towarzyszą stoiska z lokalnymi produk- 
tami i rękodziełem oraz występy muzyczne 
zespołów folklorystycznych.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mi- 
chała Archanioła w Pielgrzymce

 [20]  B3  
Świątynia orientowana, oszalowa-
na, trójdzielna. Zbudowana została  
w XIX stuleciu, po II wojnie światowej  
i akcji „Wisła” popadała w ruinę. Stan  
taki utrzymywał się aż do roku 1960. 
Wówczas to opiekę nad nią przejął  
kościół prawosławny, a w Pielgrzymce 
erygowano parafię. 

W sanktuarium podziwiać możemy duży 
ołtarz z baldachimem oraz mały ołtarz 
boczny zawierający XVII-wieczną cudow- 
ną ikonę Matki Bożej typu Hodegetria.  
Funkcjonujące wśród miejscowej ludności 
podanie głosi, że ikona przybyła tutaj aż  
z Węgier i znalazła się przy sąsiadującej  
z cerkwią lipie. Wkrótce potem mieli zja-
wić się jej właściciele pragnący odzyskać 
utraconą własność. Ikonę załadowano na 
wóz, jednak zaprzęgnięte do niego ko-

nie nie chciały ruszyć. Sytuację tę zinter-
pretowano jako znak od Boga, w związku  
z czym zapadła decyzja, aby ikona pozo- 
stała w Pielgrzymce. Sklepienie prezbite- 
rium zdobi piękne przedstawienie Trójcy 
Świętej, na suficie nawy widnieje Prze-
mienienie Pańskie, zaś na stropie babińca  
ujrzymy Matkę Bożą Opieki (Pokrow).  
Figuralna i ornamentalna polichromia wnę- 
trza wykonana jest techniką olejną na  
drewnie. Jej autorami są Jan i Paweł Bog-
dańscy. Ich dziełem są również ikony  
ikonostasu z lat 1872–1887, którego wy- 
konawcą był Roman Rychlicki. 

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnię-
cia Przenajświętszej Bogarodzicy  
w Bałuciance  [21]  D3  
Malowniczo położona w cieniu drzew, 
na lekkim wzniesieniu, ogrodzona niewy-
sokim kamiennym murem, stanowi wy-
jątkowo urokliwe dopełnienie pięknego  
krajobrazu okolicy. Budowla jest oriento-
wana, trójdzielna, na cokole z kamienia 
polnego, charakteryzuje się konstrukcją 
zrębową, zwęgłowaną na jaskółczy ogon. 
Powstała przypuszczalnie w XVII wieku,  
trzy stulecia później poddano ją re-
montowi i gruntownej przebudowie.  
Po 1947 roku przeszła na własność Ko-

ścioła rzymskokatolickiego, który użyt-
kował ją do 2003 roku. W roku 2009  
rozpoczęto w niej prace remontowe.

Na barokowy ikonostas, który podziwiać 
możemy we wnętrzu świątyni, składają 
się fragmenty dwóch innych ikonostasów. 
Nie ma w nim ikony św. Mikołaja oraz ikony 
chramowej. Środkową część zasłania oł-
tarz rokokowy z obrazem Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej. Cztery ikony na-
miestne mają niecodzienny skład: Anna  
z Marią i św. Joachimem, Matka Boża  
z Dzieciątkiem (Hodegetria), Chrystus 
Nauczający oraz św. Jerzy. Wszystkie są 
autorstwa Józefa Bogdańskiego. Zacho-
wały się ażurowe carskie wrota, zdobio-
ne wizerunkami czterech ewangelistów  
(XIX–XX wiek). Z cerkwi w Bałuciance po-
chodzą – jedyne tego typu na Podkarpa-
ciu – XV-wieczne carskie wrota szkoły  
halickiej, wykonane z pełnych desek.  
Część ikon z tej świątyni podziwiać moż-
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na w Muzeum-Zamku w Łańcucie oraz  
w Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku. 

Cerkiew greckokatolicka pw. Naro-
dzenia Bogurodzicy w Zawadce Ry-
manowskiej  [22]  D3  
Świątynia orientowana, trójdzielna, o kon-
strukcji zrębowej, znajduje się obecnie 
pod opieką Kościoła rzymskokatolickiego 
i stanowi filię parafii w Zawadce. Jest kla-
sycznym przykładem cerkwi łemkowskiej 
typu północno-wschodniego. Powstała  
w roku 1855 na miejscu poprzedniej bu-
dowli. Gruntowny remont wykonano  
w 1931 roku. Po II wojnie światowej i ak-
cji „Wisła” przejęli ją bernardyni z Dukli,  
a następnie – parafia w Trzcianie. W wy- 
niku następnego remontu zarówno ściany, 
jak i sklepienie zostały obite deskami.

Wewnątrz świątyni uwagę przykuwa cen- 
na, zabytkowa ambona z początku  
XVIII wieku, którą przeniesiono tutaj  
z kościoła w Lubatowej przeznaczone- 
go do rozbiórki. Warto również bliżej  
przyjrzeć się ikonostasowi. Wykonany  
w XVIII stuleciu w stylu późnobarokowym 
wyróżnia się niezwykle bogatą i rzadką de-
koracją snycerską z motywami suchego 

akantu oraz winnej latorośli. Na ościeżach 
carskich wrót ujrzymy przedstawienia św. 
Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzosto-
ma. Ikonostas został przemalowany i uzu-
pełniony podczas remontu w 1931 roku,  
a dokonał tego W. Buczkowski.

Dwór w Trześniowie  [23]  E3

Pięknie położony dwór w Trześniowie 
robi wrażenie. Przywodzi na myśl dawne 
czasy, mimowolnie kojarzy się ze szla-
checką tradycją. Wykonany z drewna, 
charakteryzuje się zrębową konstrukcją  
z drewnianymi gankami oraz krytymi  
gontem dachami. Zewnętrzne ścia-
ny oszalowano w ozdobną rybią łuskę. 
Dziś jest siedzibą gospodarstwa agro-
turystycznego, a powstał w XIX wieku 
w miejscu dawnej rezydencji starostów. 
Otaczająca go zieleń oraz starannie  
zadbane obejście zachęcają, by zatrzy-
mać się i odpocząć w tym pięknym miej-
scu.

Iwonicz-Zdrój  [24]  D3

To kameralne, pięknie położone miastecz-
ko jest jednym z najstarszych uzdrowisk  
w Polsce. Niezwykle cenna, pięknie pre-
zentująca się architektura zaprojektowana 
została w stylu szwajcarskim. Wśród tej  

niezwykłej, zabytkowej zabudowy wy- 
różnić możemy kilka obiektów stano-
wiących znak rozpoznawczy Iwonicza-
-Zdroju. Jednym z nich jest bez wątpie- 
nia „Bazar”, czyli sporych rozmiarów  
budynek z czworoboczną zegarową  
wieżą. Innym przykładem ciekawej ar-
chitektury są między innymi: utrzymana  
w stylu secesji szwajcarskiej willa  
„Ustronie”, eklektyczna letnia rezydencja 
Załuskich zwana „belwederem”, a także 
drewniany budynek „Krakowiaka”. Wszyst-
kie pochodzą z XIX wieku. W kolejnym 
stuleciu zaś – pod kierunkiem majstra  
ciesielskiego Floriana Wajsa z Klimkówki  
– powstała willa „Biały Orzeł”.

Warto przytoczyć tutaj opinię history-
ka Juliusza Rossa: „Architektura centrum 
iwonickiego uzdrowiska stanowi obecnie 
bodajże jedyny w swoim rodzaju przykład 
zwartego zespołu drewnianej zabudowy 
uzdrowiskowej w Polsce […] Stanowi ona 
jakby swoistą syntezę rozpowszechnio-
nego wówczas w całej Europie tzw. stylu 
szwajcarskiego z późnoklasycystycznym 
nurtem rodzimej architektury polskiej.  
W późniejszej fazie krzyżują się w niej  
elementy secesji z różnymi formami  
ciesiołki i budownictwa ludowego”. 

Rymanów-Zdrój  [25]  E3

Do leżącego pośród zalesionych wzgórz 
uzdrowiska Rymanów-Zdrój co roku przy-
bywają goście spragnieni relaksu, ciszy  
i spokoju. Z pewnością na brak możliwości 
aktywnego spędzania czasu narzekać nie 
będą amatorzy spacerów, jazdy na rowerze 
czy pieszych wędrówek. Bez wątpienia coś 
dla siebie znajdą tu również miłośnicy za-
bytków architektonicznych. Spotykamy się  
w tej miejscowości z rodzajem zabudo-
wy, który wyrósł z inspiracji stylem tyrol-
skim. Na wyróżnienie zasługuje szereg 
XIX-wiecznych willi, wśród nich między 
innymi: „Pogoń”, „Leliwa”, „Gołąbek”, 
„Opatrzność” oraz „Zofia”. Najbardziej 
rozpoznawalną z nich jest jednak „Dom 
pod Matką Boską”. Ta dwukondygna-
cyjna, imponujących rozmiarów willa  
o zrębowej konstrukcji i ścianach szalowa-
nych deskami, ozdobiona jest werandami 
i gankiem na piętrze. Wspaniałego efektu 
dopełnia trójkondygnacyjna wieża, zwień-
czona oszkloną galeryjką. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Sanatorium Biały Orzeł, fot. Archiwum 

Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój
– Bazar w Iwoniczu-Zdróju, fot. M. Bosek
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Drewniana zabudowa w Jaśliskach,  

fot. Wyd. Compass
– Muzeum Chyża Łemkowska w Olchowcu, 

fot. B. Wadas

Zapraszamy w Beskid Niski Zabytki

Jaśliska  [26]  D4

Ta senna, otoczona rozległymi przestrze-
niami, ulokowana nieopodal Dukli wieś 
była niegdyś miastem. Dzisiaj pamiątkę  
po dawnych latach stanowi ciąg drewnia-
nych zabudowań znajdujących się przy 
ulicy łączącej kościół parafialny z rynkiem.  
Powstały one najpewniej na przeło- 
mie XIX i XX stulecia. Ustawione szczy- 
towo domy (tzn. węższą ścianą skiero- 
waną w kierunku rynku) są parterowe, nie 
tylko konstrukcji zrębowej, niektóre także 
zrębowo-przysłupowej. Nakryto je dwu- 
spadowymi dachami, które od frontu wy- 
sunięte są poza bryłę budynku i tworzą 
wsparte na słupach podcienie. 

Niektóre domostwa kryją interesujące  
niespodzianki: piwnice o kolebkowych 
sklepieniach, pamiętające prawdopodob-
nie XVII stulecie. Szczyty domów osza-
lowano pionowymi deskami zdobionymi  
u dołu wycinanką. Aktualnie podejmo-
wane są działania mające na celu zacho- 
wanie tych obiektów dla przyszłych  
pokoleń. Wykonywane są prace remon- 
towe, a domy zyskują nowe funkcje – 
jak na przykład dom nr 126, w którym  
powstało Muzeum Regionalne „Kuźnia 
Tradycji” (patrz: str. 139). 

Dębowiec   [27]  B2

Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku 
wielką ozdobą Dębowca, położonego 
na południe od Jasła, była małomia-
steczkowa zabudowa w centrum wsi. 
Stanowił ją zespół kilkunastu drew- 
nianych domów z gankami lub pod- 
cieniami zwróconymi w kierunku ryn- 
ku lub sąsiednich ulic. Dwa z tych  
budynków, usytuowanych w pobli-
żu kościoła parafialnego, przetrwa-
ły do dziś. W jednym z nich, zwanym  
„Szpitalką”, mieścił się niegdyś dom  
dla ubogich. Na ścianie frontowej tego 
blisko dwustuletniego obiektu znajdu- 
je się figura Chrystusa Ukrzyżowa- 
nego wykonana prawdopodobnie 
przez ludowego artystę pod koniec  
XVIII wieku. Rzeźba ta darzona jest 
szczególną czcią przez mieszkańców 
Dębowca, którzy często gromadzą  
się przed nią, modląc się za konają- 
cych.

Chyże i budynki gospodarcze
Chyże jest to nazwa wiejskiej chaty budowanej przez Łemków w Beskidzie Niskim, 
gdzie spotkać możemy głównie zagrody jednobudynkowe składające się z czę-
ści mieszkalnej, inwentarskiej oraz gospodarczej. Taki dom miał zwykle długość do  
25 m i szerokość 6–7 m. Budynek sytuowany był częścią mieszkalną na połu-
dnie lub południowy zachód.  Podmurówkę tworzono z kamieni spajanych gliną,  
a ściany wykonane były w konstrukcji zrębowej. Domostwa nakrywano wysokim 
dachem dwuspadowym. Posiadały one szerokie okapy ze wszystkich stron osła-
niające ściany i poprawiające warunki termiczne budynku. Ściany z bali bielono,  
a gliniane wypełnienia malowano na biało lub niebiesko. Dziś już nieliczne zacho- 
wane chyże można zobaczyć w Krempnej, Polanach, Myscowej, Kotani, Olchowcu, 
Zawadce Rymanowskiej. 

Przykładem jest chyża w Olchowcu (patrz: str. 136) – zagroda nr 23 – powstała  
ok. 1910 roku, przeniesiona na obecne miejsce w 1939 roku. Chyża wybudowana  
jest według rzutu wydłużonego prostokąta na podmurowaniu z kamienia łamanego. 
Pod jednym spadem stromego dachu mieszczą się dwie izby mieszkalne, stajnie oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Obok głównego budynku mieści się spichlerz, który  
również jest drewniany, wykonany w konstrukcji zrębowej, przykryty dachem dwu- 
spadowym. Obecnie  zagroda pełni funkcję prywatnego muzeum łemkowskiego.

Drewnianą zabudowę posiadały nie tylko zabudowania gospodarcze zwykłych, 
ubogich mieszkańców wsi Beskidu Niskiego i okolic. Także właściciele dużych 
majątków dworskich wykorzystywali drewno do wznoszenia budynków do prze-
chowywania płodów rolnych. Przykładem jest  spichlerz dworski wzniesiony  
w połowie XIX wieku w Jasienicy Rosielnej. To jedyna zachowana budowla wcho-
dząca w skład nieistniejącego już zespołu dworskiego znajdującego się  niegdyś  
w tej miejscowości.
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Wały Królewskie w Trzcinicy koło Jasła, fot. Ł. Kuczmarz
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Wały Królewskie w Trzcinicy koło Jasła, 

fot. Archiwum Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie

– Wzgórze Walik w Brzezowej, fot. K. Cygan

Zamki i grodziska

Obszar Beskidu Niskiego niejako z natury 
skazany był na burzliwą historię. Decydującą 
rolę odgrywała jego lokalizacja. Położenie 
w najniższym miejscu Pasma Karpackiego 
nadawało mu ogromne znaczenie strate-
giczne. Przez niskie i łatwe do przekrocze-
nia przełęcze Beskidu Niskiego od najdaw-
niejszych bowiem czasów przemieszczali 
się ludzie. Niemal samoistnie powstawały 

wygodne drogi prowadzące przez przełę-
cze – nazwane w późniejszym czasie Du-
kielska i Beskidek – łączące północ z po-
łudniem Europy. Szybko stały się trasami, 
którymi chętnie podążały nie tylko liczne 
karawany handlowe, ale także żołnierze 
różnych armii zmierzający na pola bitew-
ne lub wracający z nich. W celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa tych ważnych traktów 
wznoszono wzdłuż nich grody warowne,  
a w ich pobliżu zakładano osady. 

Jednym z istotnych grodzisk były tzw. 
Wały Królewskie w Trzcinicy koło Ja-
sła. Słowianie wznieśli tam wielki gród  
o powierzchni 3 ha otoczony wałami 
obronnymi (sięgały do 10 m wysoko-
ści). Gród powstał na miejscu wcześniej-
szej osady zakarpackiej kultury Otoma-
ni–Füzesabony. Istnienie tego grodziska  
szacuje się na lata 770–1030. Po Sło- 
wianach pozostało bardzo wiele znale- 
zisk. Jednym z nich jest tzw. srebrny  
skarb, w którego skład wchodziło okucie 
pochwy miecza – arcydzieło rzemiosła 
wczesnośredniowiecznego. Grodzisko  
stanowi część Skansenu Archeologiczne-
go Karpacka Troja.

Miłośnicy epoki wczesnego średniowie-
cza odwiedzić powinni również jeden  
z najstarszych grodów wczesnosło-
wiańskich na Podkarpaciu, jakim jest 
tzw. „Walik” nad Brzezową. Prowadzone 
tutaj badania archeologiczne wskazu-
ją, że budowano go w okresie, w któ-
rym tworzyły się zręby księstwa piasto- 
wskiego, czyli między VIII a X wiekiem.  
Do dzisiejszych czasów zachował się  
majdan – główny plac osady oraz  ota-
czający ją podwójny pierścień wałów 
obronnych o wysokości ponad 3 m.  

W centrum tego ogromnego (zajmują-
cego obszar około 4 ha) grodu odnale-
ziono pozostałości po półziemiankach 
o konstrukcji słupowej. Odkryto rów-
nież fragmenty ceramiki z VIII–X wieku. 
Przypuszcza się, że gród był użytkowa- 
ny jedynie okresowo lub uległ zniszcze-
niu w wyniku pożaru, który strawił go, 
zanim zdążono ukończyć budowę.

Na mierzącym 426 m wysokości wzgórzu, 
zwanym Grodziskiem, na północ od wsi 
Wietrzno także znajdowała się warow-
na osada. Właściwie były dwie. Pierwsza 
funkcjonowała tutaj między X a XI wie-
kiem, druga zaś w XII stuleciu. Gród był 
silnie ufortyfikowany – otoczony cztere-
ma pierścieniami drewniano-ziemnych 
wałów. Nieopodal znaleźć można kopiec, 
stanowiący pamiątkę po punkcie obserwa-
cyjnym, z którego korzystali obrońcy.

Pozostałości wiekowej warowni podziwiać 
możemy także w okolicach Mrukowej. 
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Tam, nad doliną potoku Szczawa, piętrzy 
się kamieniste, strome wzniesienie – Góra 
Zamkowa, zwana również Górą Mruków 
oraz Zamczyskiem. Nie sposób ze stu-
procentową pewnością ustalić, kto zbu-
dował ten gród datowany przez badaczy  
na XII–XIV stulecie. Przypuszcza się  
jednak, że historia osady jest znacznie 
dłuższa, bowiem już Jan Długosz pi-
sał, że „zastał tu ślady dawnego zamku”.  
Powierzchnia grodu wynosi 3,8 ha,  
a w pobliżu wierzchołka wzniesienia  
wciąż dostrzec mona fragment ka- 
miennego muru, zagłębienie mogące  
być śladem po studni, pozostałości  
wałów oraz dwa sztuczne przekopy.

Zamek Golesz  [28]  B2

W pobliżu Jasła, na wzniesieniu górują-
cym nad doliną Wisłoki, zachowały się  
ruiny zamku Golesz. Już w XII lub XIII wie-
ku znajdowało się tutaj warowne gro- 
dzisko, które w XIV stulciu zastąpiono  
kamiennym zamkiem. Była to twierdza  
strzegąca traktu handlowego prowa- 
dzącego w kierunku Węgier. Zamek  
należący do benedyktynów tynieckich 
aż do rozbiorów Polski był również sie-
dzibą starosty jasielskiego. Czas niepo-
kojów, walk i najazdów, jakim był wiek 

XVII, przyczynił się do upadku warow-
ni. Oblegany przez wojska księcia sied-
miogrodzkiego Jerzego II Rakoczego,  
ostatecznie padł i został zdobyty. Opusz-
czony, szybko obrócił się w ruinę.  
W XIX wieku, dzięki inicjatywie i fundu-
szom właściciela fabryk tkackich, Achillesa  
Johannota, zamek został wyremontowa-
ny i stworzono tutaj miejsce przywodzące  
na myśl park rozrywki. Obiekt ten niestety  
nie przetrwał do czasów współczesnych. 

Od 2010 roku prowadzone są tutaj pra-
ce archeologiczne oraz konserwatorskie.  
Do dzisiejszych czasów przetrwały legendy  
o ukrytych skarbach, pustelniku Ściborze  
czy o duchu rycerza Bogorii, którego  
podobno po dziś dzień zdarza się spotkać  
w ruinach starej warowni.

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu  [29] 

 D2

To warownia niezwykle zasłużona dla  
historii polskiej literatury. Znana jest  
z tego, że należała niegdyś do hrabie-
go Aleksandra Fredry. Znakomity poeta  
i komediopisarz napisał swoje najbardziej 
znane dzieło zainspirowany autentycz-
nymi wydarzeniami, które miały miejsce  
w murach tejże warowni. Fabułę Zemsty,  

bo o niej mowa, stworzył po zapoznaniu  
się z przeszłością budowli, w której  
posiadanie wszedł dzięki mariażowi  
z Zofią Jabłonowską. Ciekawostką jest  
fakt, że do dziś zamek pozostaje niejako 
przedmiotem sporu, bowiem położo-
ny jest na terenie dwóch gmin: Woja- 
szówki i Korczyny.

Kamieniec należy do najbardziej rozpo-
znawalnych obiektów na Podkarpaciu. 
Jego ruiny znajdują się na liczącym sobie 
452 m wysokości kamiennym wzgórzu  
w miejscowości Odrzykoń. Swój po- 
czątek warownia zawdzięcza najzna- 
mienitszemu budowniczemu zamków  
w polskiej (i nie tylko polskiej) historii  
– Kazimierzowi Wielkiemu. Już wtedy,  
w 1348 roku, ruszyły tu pierwsze prace.  
Pod koniec następnego stulecia budowla 
przeszła na własność Klemensa z Mod-
rzeszowa, twórcy potęgi rodu Pilawitów.  
Nazwa zamku dała początek nowe-
mu nazwisku jego potomków, których 
odtąd wołano mianem Kamieniec-
kich. Zbudowana przez króla warow-
nia pozostawała przez długi czas wła-
snością Korony królewskiej, dopiero 
później podzielono ją na dwie części,  
z których każda miała innego właścicie-

la. W 1530 roku w posiadanie jednego  
z fragmentów wszedł Seweryn Boner,  
którego córka została żoną syna woje-
wody lubelskiego – Firleja. W początkach  
XVII stulecia zamek wysoki przeszedł  
na własność Skotnickich, którzy podję-
li decyzję o jego przebudowie. To tutaj  
swój początek miał sławny spór, któ-
rego rozwiązaniem okazał się mariaż 
kasztelanki Zofii Skotnickiej z Mikołajem  
Firlejem. Warownia często zmienia-
ła swoich posiadaczy. Najpierw przejęli 
ją Scypionowie del Campo, a następnie 
Braniccy, Jabłonowscy, Potoccy, Sta-
rowieyscy oraz Szeptyccy. Duże znisz-
czenia spowodowali Szwedzi podczas 
potopu i choć w kolejnych latach zamek 
poddawany był remontom, to już pod  
koniec XVIII wieku popadł w zupełną ru-
inę. Do czasów współczesnych przetrwały 
fragmenty murów obwodowych, por-
tal oraz część murów zamku średniego  
i górnego. Na zamku funkcjonuje  
Muzeum Zamkowe, Pracownia Ceramiki 
Zamkowej oraz Sala Tortur. Wśród eks-
ponatów znajdziemy m.in. gotycki miecz  
z Zyndranowej, herby i portrety szla- 
checkie. W połowie minionego stule-
cia podjęto tutaj trwające do dziś prace  
konserwatorskie.

Fotografia u góy: Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, fot. Ł. Kuczmarz
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Pałace, dwory, wille

Pałac Mniszchów w Dukli  [30]  D3

Dzisiaj w murach tego wystawnego ma-
gnackiego pałacu, zbudowanego w stylu 
francuskiego rokoka, mieści się Muzeum 
Historyczne. Jego początki sięgają poło-
wy XVIII wieku, był on uznawany za jeden  
z najpiękniejszych w ówczesnej Rzeczy- 
pospolitej. 

Historia dworu w Dukli jest jednak starsza 
niż rezydencja Mniszchów. Pierwszą szla-
checką posiadłość zbudowano na tym 
terenie w XVI stuleciu na polecenie Jana 
Jordana herbu Trąby. Po kolejnych prze-
budowach stała się ona naczelną rezyden-
cją miejscowych dziedziców. W 1638 roku 
przekształcono ją w budowlę typu palazzo 
in fortezza, po wybudowaniu ziemnych  
fortyfikacji w stylu bastionowym. Inicja-
torem zmian był Franciszek Bernard Mni-
szech, którego syn – Jan Wandalin – podjął 
się odrestaurowania posiadłości. Nieste-
ty już w 1738 roku wraz z pożarem Dukli  
uległa ona częściowemu zniszczeniu. 
Wielkie zasługi dla pałacu położyli Jerzy 
August Wandalin Mniszech oraz jego żona 
Maria Amelia Brühlowa (córka Henryka, 

pierwszego ministra Augusta II Mocne-
go). Dzięki nim w ciągu dwóch lat prze-
kształcono posiadłość w nowoczesną 
rezydencję, ozdobioną zgodnie z duchem 
epoki, mającą konkurować z Puławami 
Czartoryskich. Rozebrano przestarza-
łe fortyfikacje bastionowe, dostawiono 
dwie oficyny po obu stronach dziedziń-
ca. Powstał budynek teatru dworskiego. 
Dobudowano także drugą kondygnację, 
elewacje zaś udekorowano zdobienia-
mi malarskimi zawierającymi czerwone  
i żółte pasy oraz motywy kwiatowe.  
W kolejnych latach rezydencją zarządzali 
Potoccy, Ossolińscy, Stadniccy oraz Męciń-
scy herbu Poraj. Przyczyną dużych znisz- 
czeń stały się wydarzenia XIX stulecia: 
pierwszym był pożar, a drugim – rabunki 
czynione przez rosyjskich żołnierzy cara 
Mikołaja I. W 1925 roku właścicielami po-
siadłości stali się Tarnowscy herbu Leliwa. 
Podczas II wojny światowej pałac uległ 
poważnym zniszczeniom na skutek dzia- 
łań prowadzonych w ramach operacji  
dukielsko-preszowskiej. Po zakończeniu 
wojny został odbudowany, a na jego te-
renie zorganizowano Muzeum Braterstwa 

Broni. Od 2012 roku ponownie stanowi 
własność rodu Tarnowskich.

Dwór Urbańskich w Komborni [31] 

 DE2

Dwór w Komborni, miejscowości położo-
nej niespełna 10 km na północny wschód 
od Krosna, jest doskonałym przykładem 
siedziby staropolskiej średniozamożnej 
szlachty. Wzniesiony został w połowie  
XVII w. i należał do właścicieli pobliskiego 
zamku kamienieckiego. Ok. 100 lat później 
nabyła go rodzina Urbańskich, która uczy-
niła z niego wytworną rezydencję rodową.

Ten parterowy dwór został wybudowany 
na planie prostokąta. Posiada dwa naroż-
ne alkierze oraz wysoki dach mansardowy 
(czyli taki, którego każda połać złożo-
na jest z dwóch części nachylonych pod  
różnym kątem: górna opada łagodnie, 
dolna stromiej). Bryła budynku obejmuje  
portyk wsparty na czterech filarach i pa- 
rach kolumn po bokach połączonych ar-
kadami. W skład posiadłości wchodziły  
także piętrowa oficyna i lamus.

Wewnątrz uwagę przykuwa reprezenta- 
cyjna sień oraz klasycystyczna polichro- 
mia, którą pokryto ściany parteru. Na  
początku XIX w. powiększono środkową 
część obiektu o poddasze.

W czasie rzezi galicyjskiej w 1846 r. dwór 
został zdewastowany i zniszczony. Do re-
montu i odbudowy trwających kilkanaście 
lat ówcześni właściciele majątku, Maria  
z Urbańskich Szeliska wraz z mężem  
Henrykiem, przystąpili dopiero w la-
tach 70. XIX w. Wzniesiono wówczas 
kaplicę domową w formie okazałej 
ośmiobocznej wieży. Oficynę połączo-

no z głównym budynkiem, przekształ-
cając ją w boczne skrzydło dworu. 
Zmienił się także park dworski. Wcze-
śniej składał się z tarasów górnego  
i dolnego oraz położonego poniżej 
tzw. parteru wodnego z trzema sta-
wami i groblą. Znaczna powierzchnia 
tego założenia wraz z przylegającą do 
dworu dąbrową została przekształco-
na w park krajobrazowy typu angiel-
skiego. Kompozycja ta, zachowana do 
czasów współczesnych, tworzy mo-
zaikę dużych skupisk drzew i trawników  
o charakterze polan śródleśnych.

Dawny majątek Urbańskich pełni dziś rolę 
luksusowego, czterogwiazdkowego hotelu  
Dwór Kombornia, ze strefą wellness oraz 
centrum konferencyjnym. W zabytkwych 
piwnicach zespołu dworskiego został stwo- 
rzony Salon Win Karpackich, co jest nawią- 
zaniem do tradycji handlu winem oraz  
historii węgierskiego traktu handlowego.

Zespół rezydencji Załuskich w Iwoniczu 

 [32]  D3

Obfite źródła jodowe w pobliżu Iwonicza 
znane były już w XV wieku. Przez kilka 
stuleci wielokrotnie podejmowano pró-
by wykorzystania ich właściwości zdro-
wotnych na szerszą skalę w lecznictwie, 
które jednak kończyły się niepowodze-
niem. Dopiero w XIX wieku udało się to 
właścicielom Iwonicza – Amelii i Karolowi  
Załuskim, którzy założyli tutaj jedno  
z piękniejszych i najbardziej znanych  
uzdrowisk w Polsce. Para ta wprowadziła 
się do miasta nad Iwonką w 1837 r.  
Zamieszkali w starym, zaniedbanym 
drewnianym dworku. Załuscy postano-
wili go wyremontować i rozbudować. 
Zmieniono także osiemnastowieczny park  

Pałac Mniszchów w Dukli, fot. Archiwum Muzeum Historycznego w Dukli

Fotografia u góry: Dwór Urbańskich w Komborni, fot. T. Szostak
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otaczający budynek, przekształcając go  
w modny park krajobrazowy. Projektan-
tem założenia ogrodowego była sama 
Amelia Załuska. Ciekawostką jest fakt,  
że w sadzie dworskim znajdowały się 
drzewa owocowe sprowadzone z Włoch. 
Sad zaopatrywał w świeże owoce nie 
tylko rodzinę, ale i kuracjuszy. W latach  
1875–1883 syn Załuskich, Michał, wybu-
dował w pobliżu starego dworu nowo- 
czesną i komfortową rezydencję, tzw.  
pałac zimowy. Ten dwukondygnacyjny, 
murowany budynek wyróżniał się czte-
rokolumnowym portykiem z podjazdem  
na parterze oraz dużym tarasem na pię-
trze. Ponad nim umieszczono herb  
Junosza Załuskich i Strzemię Brzostow-
skich, należący do rodziny, z której wy- 
wodziła się żona Michała Załuskiego,  
Helena. Elewację frontową zdobią cha- 
rakterystyczne wykusze, niejako zawie-
szone w bocznych częściach ściany  
frontowej, na wysokości piętra. Pałac  
został zdewastowany podczas obu wo-
jen światowych. W okresie powojen-
nym często zmieniał właścicieli. Obec- 
nie opiekę nad zabytkową budowlą spra- 
wuje Uniwersytet Rzeszowski. Mieści się  
w niej Międzynarodowe Centrum Edukacji 
Ekologicznej.

Pałac Stawiarskich w Jedliczach  [33] 

 C2

Stawiarscy byli rodziną przemysłowców 
naftowych. Do nich należała m.in. rafineria 
w Chorkówce. Pod koniec XIX wieku stali 
się również posiadaczami dóbr jedlickich. 
Zlokalizowany tu pałac powstał w latach 
1915–1925. Podczas II wojny światowej  
w jego wnętrzu mieściły się biura niemiec-
kich urzędników, następnie zaś stacjonowali 
tu żołnierze radzieccy. Działania wojenne 
spowodowały znaczne zniszczenia, pałac 
popadał w postępującą ruinę aż do czasu, 
w którym zaadaptowano go na cele dydak-
tyczne. Obecnie funkcjonuje tutaj liceum 
ogólnokształcące, a z wyremontowanych 
wnętrz korzystają uczniowie. 

Pałac Sroczyńskich w Jaśle-Gorajowi-
cach  [34]  B2

Ta piękna rezydencja wzniesiona w XIX stu- 
leciu, z pewnością przypadnie do gustu 
wszystkim miłośnikom angielskiego goty-
ku, na wzór którego została zbudowana. 
Miała stanowić siedzibę miejscowych ro-
dów ziemiańskich. Następnie wykonana 
została przebudowa według projektu Ta-
deusza Stryjeńskiego, dzięki której pałac 
posiada dwie wieże, wykusze, loggie oraz 
zdobione gzymsy. Na terenie posiadłości 

założono angielski park, a wnętrza wypo-
sażono w ceramiczne posadzki oraz nowe 
piece kaflowe. Pałac był wówczas w posia-
daniu Tadeusza Sroczyńskiego, człowieka  
o niezwykle ciekawym życiorysie, przed-
siębiorcy, przemysłowca naftowego oraz 
ojca chrzestnego Henryka Dobrzańskiego 
– legendarnego majora Hubala. Niestety już  
w trakcie I wojny światowej zrujnowany 
został folwark, a zniszczeniu uległo wypo-
sażenie pałacowych wnętrz. Po wybuchu 
II wojny światowej pałac zajęła żandar-
meria polowa. Tadeusz Sroczyński zmarł  
w 1942 roku, a już dwa lata później jego ro-
dzinny majątek został podzielony, w pałacu 
umiejscowiła się władza ludowa. W póź-
niejszym czasie funkcjonował tutaj szpital,  
a w latach 60. minionego wieku przepro-
wadzono remont, który umożliwił wyko-
rzystanie wnętrz tej pięknej rezydencji na 
potrzeby szkoły medycznej.

Pałac Ostaszewskich we Wzdowie  [35] 

 EF3

Niedaleko Brzozowa, tuż pod Haczowem, 
leży wieś Wzdów. Tutaj właśnie, na miej-
scu istniejącego wcześniej dworu, swoją 
rodową rezydencję zbudowali Ostaszew-
scy. Najpierw powstał podpiwniczony, 
zwrócony frontem ku wschodowi, jedno-

piętrowy budynek nakryty czterospado-
wym dachem. Jednym z jego właścicieli 
był sławny w okolicy „Leonardo ze Wzdo-
wa”. Takim mianem przyjęło się określać 
Adama Ostaszewskiego – działacza spo-
łecznego, poetę, pisarza, konstruktora 
lotniczego i wynalazcę. Człowieka o nie-
zwykle otwartym umyśle i nieprzecięt-
nie utalentowanego, który opatentował 
szereg wynalazków. Jego dziełami były 
m.in.: model samochodu, sterowca, sil-
nik hydrauliczny, gazowy oraz odrzutowy. 
Również jego inicjatywą była przebudowa 
wzdowskiego pałacu. Powstała wówczas 
klatka schodowa z kamiennymi stopniami 
i balustradą. Dobudowano także wieże, 
podcienie, taras oraz boczne skrzydło re-
zydencji. Wewnątrz stworzono bibliotekę 
z globusami, portretami rodzinnymi oraz 
cennymi rękopisami, a także dwa salony: 
muzyczny i kolumnowy. Okres II wojny 
światowej obszedł się z zabytkiem nader 
łaskawie. Główną tego przyczyną był fakt, 
że najpierw Niemcy zorganizowali tu kasy-
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no, a następnie we wnętrzach rezydencji 
zagościł sztab wojsk radzieckich. W latach 
powojennych, po przeprowadzeniu nie-
zbędnych prac remontowych, pałac peł-
nił funkcję państwowego domu dziecka. 
Następnie, w okresie 1959–2005, mieścił 
się tutaj Uniwersytet Ludowy. Obecnie re-
zydencja pozostaje własnością prywatną. 
W otaczającym ją parku rośnie nietypowe 
drzewo. Jest nim lipa o trzech korzeniach, 
którą – jak głosi legenda – zasadzić mieli 
Kazimierz, Adam i Stanisław Ostaszewscy.

Dwór Urbańskich w Haczowie  [36]  

 E2

Pierwszy dwór na haczowskiej ziemi po-
wstał prawdopodobnie już w XVII w. Przez 
kolejne stulecia był wielokrotnie przebudo-
wywany i remontowany. Ewoluowała za-
równo jego bryła i wnętrza, jak i okalający 
go teren. Pierwsze prace modernizacyjne 
wykonano u schyłku XVIII wieku z inicjatywy 
ówczesnego właściciela, Ignacego Urbań-
skiego. Konstrukcję zwieńczono krytym 
gontem i mansardowym dachem. Powstał 

również portyk z kolumnami podtrzymują-
cy znajdujący się na piętrze balkon. Ściany 
modernizowanego fragmentu wykona-
no z drewna, w części zaś – z muru pru-
skiego. Dokonano także zmian w układzie 
pomieszczeń znajdujących się na parterze. 
Do posiadłości przynależy również oranże-
ria, park, XIX-wieczna dworska kaplica oraz 
oficyna z XVIII stulecia. W trakcie trwania  
II wojny światowej z posiadłości korzystali 
Niemcy. Ostatni właściciel – Mieczysław 
Urbański – zapisem testamentu przekazał 
dwór gminie haczowskiej. Tym sposobem 
dwór podzielił losy setek innych polskich 
dworków, które między 1945 i 1989 rokiem 
ówczesne władze doprowadziły do trwałej 
ruiny na skutek niewłaściwego użytkowa-
nia. Obecnie podejmowane są działania 
mające na celu uchronienie zabytku od 
zniszczenia i przywrócenie mu dawnego 
blasku. W parku natomiast odbywają się  
imprezy plenerowe oraz koncerty.

Pałac Starzeńskich w Grabownicy Sta-
rzeńskiej  [37]  F3

Wnętrza tego znajdującego się przy dro-
dze łączącej Brzozów z Sanokiem pała-
cu mieszczą dziś restaurację oraz pokoje 
gościnne. Piękna, eklektyczna rezydencja 
stoi przypuszczalnie w miejscu, w którym 

już wcześniej istniał starszy od niej dwór. 
Zorientowana jest frontem ku wschodowi, 
piętrowa, ze wspartym na czterech ko-
lumnach portykiem podtrzymującym bal-
kon. Powstała na przełomie XVIII i XIX stu- 
lecia dzięki inicjatywie rodu Starzeńskich. 
Przebudowano ją w połowie XIX wieku.  
Z pałacem wiąże się ciekawa historia doty-
cząca rodu jego właścicieli – Starzeńskich. 
Ich zafascynowany ichtiologią syn założył 
w ogrodach stawy rybne, we wnętrzach 
pałacu zaś zamontował akwaria. W Gra-
bownicy zamieszkał ze swoją żoną, Kata-
rzyną Jaworską. W 1803 roku wyjechali do 
stolicy Francji, gdzie bywali gośćmi same-
go Napoleona, który był podobno żywot-
nie zainteresowany pasją Starzeńskiego. 
Zupełnie odmiennym zainteresowaniom 
poświęciła się Katarzyna Jaworska. Otóż 
zasłynęła ona bowiem na paryskich salo-
nach jako „La Belle Gabrielle” – inicjatorka 
licznych romansów. Francuska przygoda 
nie potrwała więc zbyt długo i Starzeńscy 
rychło powrócili do Grabownicy. Tutaj zaś 
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Katarzyna Jaworska zapałała uczuciem 
do Stanisława Preka z Nozdrzca. Zazdro-
sny mąż wyzwał na pojedynek kochanka 
swojej niewiernej żony i odniósł podczas 
niego śmiertelne rany. Po śmierci Ksawe-
rego Starzeńskiego jego majątek rodowy 
przejęli Ostaszewscy. Z ich inicjatywy po-
wstał tutaj znany w całej Europie ośro-
dek hodowli koni pełnej krwi angielskiej. 
Ostatnim właścicielem dóbr w Grabow-
nicy był Paweł Tyszkowski. Ponieważ 
zmarł on bezpotomnie, pałac przekaza-
no Krakowskiej Akademii Umiejętności. 
Po II wojnie światowej rezydencja zosta- 
ła znacjonalizowana.

Pałac Kotarskich w Brzyskach  [38] 

 B2

Nieopodal Jasła, we wsi Brzyska, pośrodku 
zabytkowego parku, znajduje się otoczo-
ny starodrzewem neorenesansowy pałac. 
Dzisiaj stanowi on własność Urzędu Gmi-
ny Brzyska i jest jednym z wielu smutnych 
przykładów zabytkowej architektury po-
padającej w zupełną ruinę. Zbudowany 
przypuszczalnie w XIX wieku, częściowo 
podpiwniczony, był na początku budyn-
kiem jednokondygnacyjnym, z wielobocz-
nym ryzalitem i arkadową loggią. Jego 
fundatorem był Karol Kotarski. W wyniku 
późniejszych prac modernizacyjnych po-

wstały dwa dwukondygnacyjne skrzydła 
boczne. Kolejnym właścicielem był Stani-
sław Kotarski, po śmierci którego przeszedł 
na własność jego córki Heleny, będącej 
już wówczas żoną hrabiego Mariana Łosia.  
Po II wojnie światowej posiadłość została 
znacjonalizowana.

Dwór Szeptyckich w Korczynie  [39] 

 D2

Dwór wraz z parkiem pochodzi z XIX wie-
ku. Jest to budowla murowana, kilkukrotnie  
w swojej historii przebudowywana. W bryle 
zachował się taras podtrzymywany przez 
podwójne kolumny. Miejsce to związa-
ne było z rodziną Szeptyckich. Na jednej 
ze ścian znajduje się tablica pamiątkowa 
poświęcona generałowi broni Stanisławo-
wi Szeptyckiemu, który mieszkał tutaj do  
9 października 1950 roku. Był on synem 
Zofii Szeptyckiej z Fredrów, córki komedio-
pisarza Aleksandra, oraz młodszym bratem 
greckokatolickiego metropolity lwowskiego 
Andrzeja Szeptyckiego. W okresie I wojny 
światowej dowodził Trzecią Brygadą Le-
gionów. W Wojsku Polskim pełnił funkcję 
szefa sztabu generalnego, dowódcy frontu 
litewsko-białoruskiego oraz ministra spraw 
wojskowych. Pochowany jest na cmenta-
rzu w Korczynie. Obecnie w gruntownie 

odnowionym dworze mieści się gminny 
ośrodek kultury.

Dwór Potockich w Rymanowie  [40] 

 E3

Ten piękny klasycystyczny dwór z 1826 roku 
to dzieło Piotra Signo – znanego lwow-
skiego architekta pochodzenia włoskiego. 
Zaprojektował go dla swej siostry, Zofii 
Skórskiej. Otoczony rozległym parkiem kra-
jobrazowym dwór przyciąga uwagę czte-
rema wysokimi kolumnami przed fasadą  
i krótkimi skrzydłami alkierzowymi. W 1872 
roku został zakupiony przez Stanisława  
i Annę Potockich, założycieli rymanowskie-
go uzdrowiska. Pod koniec II wojny świato-
wej, gdy wyzwalano Rymanów spod oku-
pacji niemieckiej, pożar uszkodził znaczną 
część zabudowań dworskich. Po 1945 roku  
wyremontowany dwór stał się siedzibą ry-
manowskiego nadleśnictwa i ten stan rze-
czy utrzymał się do dziś. W parku zacho- 
wały się dwie aleje: główna lipowa i bie- 
gnąca równolegle do niej grabowa.
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Kościoły, klasztory, sanktu-
aria i miejsca pielgrzymkowe 

Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli 

 [41]  D3

W tym niewielkim miasteczku nieopodal 
Krosna znajduje się jedno z najsłynniejszych 
miejsc kultu na Podkarpaciu. Jan z Dukli 
został beatyfikowany w 1733 roku, a sie- 
dem lat później powstała tutaj pierwsza 
świątynia ojców bernardynów. Wkrótce 
potem sprowadzono w to miejsce srebr-
ny relikwiarz w kształcie monstrancji. Na  
początku lat 60. XVIII wieku ruszyła bu- 
dowa nowego, barokowego, trójnawo- 
wego kościoła, a w lokalnym kalendarzu  
stałe miejsce zajęły doroczne obchody 
święta bł. Jana. W 1835 roku pożar stra- 
wił klasztor oraz kościół wraz z całym  
jego XVIII-wiecznym wyposażeniem. 

Działania mające na celu zrekonstruowanie 
sanktuarium w Dukli trwały do początków 
XX stulecia. Nawa główna wzbogaciła się  
o marmurowe pilastry, prezbiterium zaś  
– o powiększony zakonny chór. Powstały 
również kolumny o złoconych, doryckich 
kapitelach, a ściany udekorowano polichro-
mią ze scenami z życia patrona świątyni. 
Podziwiać możemy tutaj malowidła z przed-
stawieniami: chrztu Jana z Dukli, pobytu  
w Puszczy, przybycia braci mniejszych 
do Krakowa, kazania Jana do prawosław-

nych we Lwowie, objawienia Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem, błogosławieństwa 
obrońców Lwowa przed Chmielnickim  
w 1648 roku, ogłoszenia Jana błogosławio-
nym przez Klemensa XII, procesji z relikwiami 
w 400. setną rocznicę śmierci błogosła-
wionego oraz ołtarz bł. Jana we Lwowie 
i apoteozę bł. Jana. Sanktuarium w Dukli 
stało się centralnym punktem jego kultu  
w 1974 roku, kiedy przeniesiono tu z Rze-
szowa trumnę z relikwiami świętego.  
Kanonizacji błogosławionego Jana z Du-
kli dokonał papież Jan Paweł II. Miało to  
miejsce w 1997 roku, podczas mszy świę- 
tej w kościele w Krośnie. Warto zwrócić  
uwagę na pomniki znajdujące się przy  
murach świątyni w Dukli. Jednym z nich 
jest Krzyż Pojednania ustawiony ku pamię- 
ci żołnierzy poległych w trakcie operacji  
dukielsko-preszowskiej. Na drugim uwiecz-
niono scenę oddawania hołdu Janowi  
Pawłowi II przez św. Jana z Dukli.

Na stokach góry Cergowej odnaleźć moż-
na kapliczkę ze źródełkiem, którą miejsco-
wa ludność zwykła nazywać „Złotą Stu-
dzienką”. Postawiono ją tutaj jako pamiątkę  
faktu, że święty w młodości przebywał  
w tutejszej pustelni. Ślady jego obecności  
znajdziemy również na wzgórzu Zaśpit  
nad Trzcianą. Zachował się tam budynek  
pustelni, mała chatka oraz niewielki neo- 
gotycki kościół z 1906 roku. 

Kościół pw. św. Jana z Dukli na Puszczy  
[42]  CD3

Położony jest w miejscu, w którym we-
dług tradycji Jan z Dukli miał prowadzić 
życie pustelnicze. W 1769 roku powstał 
tu pierwszy mały kościół, a jego fundator-
ką była Maria Amelia Brühlowa. Niestety  
w 1883 roku uległ on pożarowi. Świąty-
nię odbudował Cezary Męciński. W latach 
1906–1908 wybudowano murowany ko-
ściół, którego projektantem był bernar- 
dyński brat zakonny Kamil Żarnowski.  
Wnętrze zdobi dębowy neogotycki ołtarz 
główny. Ściany kościoła pokryte są po-
lichromią przedstawiającą życie św. Jana, 
namalowaną przez sanockiego malarza 
Władysława Lisowskiego.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego 
w Brzozowie [43]  E3

Początki tej pięknej barokowej świątyni się-
gają XVII wieku. Na przestrzeni dekad była 
remontowana i modernizowana, dostawio-
no m.in. nawy boczne oraz kaplice. W są-
siedztwie funkcjonował również dom księży 
misjonarzy oraz seminarium duchowne. 
Generalny remont przeprowadzono na 
początku XX stulecia, zaś seminarium du-
chowne przywrócono do funkcjonowa-
nia dopiero podczas II wojny światowej. 
Kapituła kolegiacka została wznowiona  
w 1975 roku, a trzydzieści lat później na pa-
tronów miasta i parafii powołano bł. siostrę 
Celestynę Faron oraz św. Jana Chrzcicie-
la. W 2017 roku papież Franciszek podniósł  
kolegiatę do godności bazyliki mniejszej. 

Po wejściu do środka nie sposób nie zwrócić 
uwagi na majestatyczny, imponujących roz-
miarów barokowy ołtarz, wyrastający niemal 
pod samo sklepienie świątyni. Znajduje się  
w nim pochodzący z 1. poł. XVIII wieku obraz 
ze sceną ukrzyżowania oraz relikwie świę-
tych umieszczone w relikwiarzach. W nawie 
bocznej podziwiać możemy ołtarz Matki Bo-
skiej Różańcowej zawierający słynący łaska-
mi XVII-wieczny obraz. Postacie Matki Bożej  
i Dzieciątka przyozdobiono srebrnymi sukien-
kami oraz złotymi koronami. Dookoła obra- 
zu umieszczono płaskorzeźby przedstawia-
jące rodowód Chrystusa (drzewo Jessego)  
z postaciami św. Dominika oraz św. Katarzy-
ny Sieneńskiej u dołu. Innym godnym bliż-
szego poznania obrazem jest z pewnością  
XVII-wieczne malowidło Matki Bożej Ogni- 
stej. W istocie przedstawiono na nim Matkę 
Bożą Pocieszenia, nazywa się ją Ognistą na 
pamiątkę cudownego uratowania obrazu  
z pożaru drewnianej świątyni. Widnieje na 
nim postać Matki Bożej adorującej śpią-

ce Dzieciątko, z wkomponowaną postacią  
św. Jana Chrzciciela. W nawie głównej oraz 
prezbiterium znajdują się malowane na 
płótnie barokowe obrazy z przedstawienia-
mi apostołów. Na uwagę zasługuje także 
mosiężna trumienka zawierająca zmumifi-
kowane ręce księdza Bartłomieja Misiałowi-
cza, który szczególnie zasłużył się podczas  
budowy kościoła. Powyżej zamieszczono  
na płótnie epitafium z łacińskim tekstem.  
Ponadto w nawie głównej znajduje się am- 
bona, misternie zdobiona kolumnami, głów-
kami aniołów oraz motywami roślinnymi. 

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej 
w Dębowcu [44]  B2

Majestatycznie górująca nad niewielkim 
Dębowcem świątynia ma dzisiaj god-
ność bazyliki mniejszej, którą nadał jej  
w 2012 roku papież Benedykt XVI. Często 
określa się ją mianem „polskiego La Sa-
lette”. Jej początki były jednak skromne 
i sięgają 1910 roku, kiedy to rozpoczęto 
budowę domu zakonnego wraz z kaplicą. 
Autorem projektu był Stanisław Majerski. 
Wkrótce potem z La Salette przybyli tu-
taj saletyni z misją orędzia. Ołtarz główny 
nowowybudowanej świątyni ozdobio-
no obrazem Matki Boskiej Saletyńskiej,  
a w 1926 roku poświęcono nową fi-
gurę Matki Boskiej Płaczącej. W latach  
30. XX wieku znacząco wzrosła liczba  
pielgrzymów, w związku z czym podjęto 
decyzję o rozbudowie kościoła. Nieste-
ty już dekadę później wojska radzieckie  
przyczyniły się do jego znaczącego uszko-
dzenia. Po zakończeniu działań wojen- 
nych zniszczenia naprawiono, a świąty-
nię oddano w użytkowanie wiernym, jed-
nak rozpoczął się wówczas okres silnych  
represji wobec Kościoła. Pomimo tego  
faktu i dzięki staraniom saletynów udało  
się wykonać nowy wystrój wnętrza. 

Wyjątkowym uwielbieniem obdarza się 
figurę Matki Bożej Płaczącej. Mierzy ona 
130 cm wysokości i została wykonana 
w 1959 roku. Przedstawia pochyloną do 
przodu, siedzącą na skale Maryję ze spo-
kojną, choć smutną, ukrytą w dłoniach 
twarzą. Jej strój nawiązuje do objawie-
nia Najświętszej Marii Panny w La Salette.  
W 1996 roku figurę udekorowano koro-
nami papieskimi. W prezbiterium nato-
miast umieszczono relikwiarz zawierają- 
cy szczątki ponad 50 świętych. W są- 
siedztwie kościoła ulokowano sprowa-
dzoną z Lyonu Kalwarię Saletyńską, grupę 
figur przedstawiających trzy fazy obja- 
wienia Matki Bożej w La Salette.

Fotografia u góry: Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli, fot. Ł. Kuczmarz
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Sanktuarium Matki Bożej Królowej  
Nieba i Ziemi w Jaśliskach  [45]  D4

Jest drugim istniejącym kościołem w Jaśli-
skach. Mówi się o nim, że to duchowe ser-
ce Beskidu Niskiego, a jego nadzwyczajnym 
skarbem jest Cudowny Obraz Matki Bożej. 
Barokowa świątynia powstała w XVIII wie-
ku, przypuszczalnie na zrębach starszego, 
drewnianego kościoła. Zbudowano ją na 
planie krzyża z cegieł i kamienia. W latach  
1908–1912 poddano ją gruntownej prze-
budowie, podczas której podniesiono mury 
oraz dodano wieży jedną kondygnację. Pod 
koniec lat 60. XX wieku kościół doczekał się 
nowej polichromii. Obecnie jednonawowy 
kościół prezentuje styl późnobarokowy. 

W ołtarzu głównym, znajdującym się  
w prezbiterium, umieszczono sygnowany 
przez malarza z Brzozowa, Piotra Rafaela 
Burnathowicza, obraz Matki Bożej Jaśliskiej 
Królowej Nieba i Ziemi z 1634 roku. Zawie-
ra on przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem 
Jezus. Matka Boża siedzi na tronie, a jej gło-
wę zdobi złocona korona przywodząca na  
myśl bizantyjską mitrę. Złocone tło jest mi-
sternie grawerowane w liście akantu. Legen-
da głosi, że malowidło pochodzi z Górnych 
Węgier (dzisiejszej Słowacji), skąd zostało 
ewakuowane w obawie przed zniszcze- 
niem przez protestantów. W jaśliskim ko- 

ściele trzy lata spędził św. biskup Józef  
Sebastian Pelczar, który sprowadził tutaj 
siostry sercanki ze Zgromadzenia Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego. 

Klasztor oo. Franciszkanów, Sanktu-
arium Najświętszej Maryi Panny Obroń-
czyni Wiary w Krośnie  [46]  D2

Aby opowiedzieć więcej o początkach tej 
wiekowej świątyni, musimy cofnąć się aż do 
XIII stulecia. Przypuszczalnie w tym czasie 
lokalną kaplicę zamieniono w niewielki jed-
nonawowy kościół. W XV wieku świątynia 
została powiększona, a dwa stulecia później 
wzbogacono ją o dwie kaplice. W 1872 roku 
cały kościół, z wyjątkiem kaplic, pochło-
nął ogień pożaru. Próbę czasu wytrzymał 
późnogotycki charakter świątyni, a stało się 
tak dzięki licznym odbudowom, jakim była 
poddawana. Wyposażenie wnętrza pocho- 
dzi z XIX i XX stulecia. 

Gwardianem tego kościoła był sam św. Jan  
z Dukli, stąd też znajdująca się w nawie bocz-
nej kaplica poświęcona świętemu. Innym 
przykuwającym uwagę elementem wyposa-
żenia niewątpliwie jest – określana mianem 
perły polskiego baroku – wczesnobaroko-
wa kaplica Oświęcimów, wykonana według 
projektu Vincenzo Petroniego. Podziw budzą 
stiukowe dekoracje, które są dziełem Gio-

vanniego Battisty Falconiego. Fundatorem 
kaplicy był Stanisław  z rodu Oświęcimów. 
Z rodziną tą wiąże się ciekawa historia oraz 
legenda tragicznej miłości, która połączyła 
przyrodnie rodzeństwo: Annę i Stanisława.

Ołtarz główny ozdobiony jest obrazem 
Matki Boskiej zwanej Murkową. Przez długi 
czas znajdował się on we wnęce w murze, 
stąd jego niecodzienny przydomek. Historia 
obrazu wiąże się z oblężeniem miasta, jakie 
miało miejsce w 1657 roku. Armią oblegającą  
były siły księcia Jerzego II Rakoczego. Wów-
czas to przed tym obrazem mieszczanie  
złożyli ślubowanie i obrali Matkę Bożą 
Obrończynię Wiary patronką Krosna. Malo-
widło zostało koronowane w 2010 roku. 

Sanktuarium św. Michała Archanioła  
i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miej-
scu Piastowym  [47]  D3

Miejsce Piastowe – niewielka wieś po-
łożona na skrzyżowaniu dróg krajowych  
nr 19 i 28 – znana jest nie tylko kierow-
com często mijającym tę miejscowość. 
Uwagę niejednego turysty zmierzającego  
w Bieszczady przykuwają dobrze widocz-
ne z drogi zabudowania klasztorne. To tam  
w 1895 roku ks. Bronisław Markiewicz  
założył zakład wychowawczy i szkołę dla 
sierot. Nie poprzestał tylko na tym, wciąż 
bowiem rozbudowywał swoje dzieło. Za-
czął uczyć swoich wychowanków wykony-
wania różnych zawodów. W tym celu zało-
żył stolarnię, ślusarnię, galanterię skórkową  
i drukarnię. Z zakładów wychowawczych  
w Miejscu Piastowym wyszło wielu znako- 
mitych fachowców, których prace były  
podziwiane na wystawach we Lwowie  
i Poznaniu. Ten dawny zespół szkolno-wy-
chowawczy przekształcił się w istniejący  
do dziś, prężnie działający Michalicki  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych z lice- 
um ogólnokształcącym oraz technikum  
i szkołą zawodową o specjalnościach poli-
graficznej, informatycznej i drzewnej.

Ów wielki wychowawca marzył także  
o wybudowaniu kaplicy zakładowej. Pra-
gnienie księdza spełnili michalici, którzy  
w 1935 roku wznieśli kościół pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski i św. Michała Archanio-
ła. Wkrótce Miejsce Piastowe zaczęło się  
rozwijać jako ośrodek kultu religijnego 
związanego z postaciami św. Michała oraz  
bł. ks. Bronisława Markiewicza. W 1997 roku 
kościół ten poświęcił papież Jan Paweł II, 
który przybył tu podczas swojej pielgrzymki 
do Polski. Dziesięć lat później świątynię tę 
podniesiono do rangi sanktuarium. 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Kró-
lowej Gór w Skalniku  [48]  B3

Niewielki Skalnik, położony na lewym brzegu 
Wisłoki, nieopodal Nowego Żmigrodu, nale-
ży do najstarszych miejscowości południo-
wej Polski. Pierwsza historyczna wzmianka  
o tej wiosce, a także o założonej tu parafii,  
pochodzi z końca XIV wieku. Skalnik jest  
znanym lokalnym ośrodkiem głębokiego  
kultu maryjnego, który rozwinął się już na  
przełomie XVII i XVIII wieku. Obiektem oto-
czonym szczególną czcią jest słynący ła-
skami obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Gór, przedstawiający Maryję z Dzieciąt-
kiem w typie Hodegetrii. Według miejsco-
wej legendy, został przyniesiony tu przez  
św. św. Cyryla i Metodego – niestrudzonych 
krzewicieli  chrześcijaństwa wśród Słowian, 
na długo przed powstaniem państwa Miesz-
ka I. W rzeczywistości dzieło to wykonane 
zostało znacznie później – w XIV wieku. 
Niemniej tysiącletnie dęby rosnące w pobli-
żu kościoła (do dziś przetrwał tylko jeden) 
pozwalały przypuszczać, że w ich otoczeniu 
znajdowała się świątynia, być może jeszcze 
pogańska, lub inne obiekty kultu.

Współczesny murowany kościół zbudowa- 
no w latach 1908–1911. Od 1962 roku  
funkcjonuje on w randze sanktuarium.  
Wcześniej w tym miejscu istniały dwa drew-
niane kościoły, z których przeniesiono  
opisany powyżej cudowny obraz.

Ciekawostką jest również ostoja nietoperzy 
– nocków dużych, które wybrały kościelny 
strych na miejsce swojego schronienia.

Sanktuarium Matki Bożej Starowiej-
skiej w Starej Wsi  [49]  F2

Jest jednym z najpopularniejszych ce-
lów pielgrzymek w polskiej części Karpat  
i w archidiecezji przemyskiej. Znajduje się 
tutaj, wzniesiony na miejscu starszej, drew-
nianej świątyni, kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj określa 
się go mianem perełki architektury późne-
go baroku oraz jezuicką perłą Podkarpacia  
i zalicza do najważniejszych zabytków  
w tym regionie. Zbudowano go w latach 
1730–1760, a opiekę nad nim sprawowali 
ojcowie paulini z Jasnej Góry. W 1821 roku 
został przekazany jezuitom, a nieco ponad 
sto lat później podniesiono go do rangi  
bazyliki mniejszej. We wnętrzu świątyni  
podziwiać można cel pielgrzymek, ja-
kim jest obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia 
NMP. Ściślej mówiąc, jest to znajdująca 
się w ołtarzu głównym kopia tego obrazu 
autorstwa Marii Niedzielskiej. Oryginalne  

Fotografia u góry: Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, fot. J. Stankiewicz
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Fotografia u góry: Mrukowa – kaplica Matki Bożej w Magurskim PN, fot. UG Osiek Jasielski

Zabytki

Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, fot. T. Trulka

XVI-wieczne malowidło strawił wcześniej 
pożar. Na całość obrazu składają się dwa 
fragmenty: dolny, przedstawiający Zaśnię- 
cie Maryi, oraz górny, ze sceną przyjęcia  
Matki Bożej w niebiosach. Poza ołtarzem 
głównym podziwiać można aż dziesięć 
późnobarokowych ołtarzy bocznych. Wo-
kół świątyni utworzono Ogród Biblijny,  
a w sąsiedztwie funkcjonuje Muzeum To-
warzystwa Jezusowego Prowincji Polski 
Południowej. Podziwiać w nim można  
m.in. kolekcję szopek i sztuki sakralnej oraz 
zbiory etnograficzne. 

Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia 
w Tarnowcu  [50]  C2

Choć parafia w Tarnowcu została erygo- 
wana już w 1345 roku i jest jedną  
z najstarszych na Podkarpaciu, to ko-
ściół, który stanowi dziś jej siedzi-
bę, pochodzi z 1. poł. XX wieku. Zo-
stał zbudowany w latach 1935–1949  
i jest czwartą z kolei świątynią wzniesioną  
w tej wsi. Trzy poprzednie uległy znisz-
czeniu. Kościół jest murowany z cegły, 
kryty blachą i otynkowany, o konstrukcji 
nawiązującej do stylu włoskich bazylik. 
Oglądany z zewnątrz, przykuwa uwagę 

zwłaszcza okazałą czworoboczną wieżą, 
zdobioną zamieszczonymi z każdej strony 
zegarami. Choć urokliwie położona świą-
tynia sama w sobie cieszy oko, to najwięk-
szym skarbem jest cudowna gotycka figu-
ra Matki Bożej z Dzieciątkiem kryjąca się  
w jej wnętrzu. Powstała przypuszczal-
nie w XV wieku i według podań przybyła  
z Węgier do Jasła, gdzie zagościła  
w kościele karmelitów. Stamtąd z ko-
lei trafiła do Tarnowca, gdzie nazywa 
się ją Tarnowiecką Matką Zawierzenia.  
W 1925 roku obraz otrzymał korony pa-
pieskie. W kościele znajdują się również 
liczne relikwie świętych, wśród nich także 
włoskiej lekarki i działaczki Akcji Katolickiej  
– św. Joanny Beretty Molli – kanonizo- 
wanej w 2004 roku. 

Sanktuarium bł. ks. Władysława Findy-
sza w Nowym Żmigrodzie  [51]  C3

Wzmianki o kościele, znajdującym się  
w tej położonej nieopodal Jasła miejsco-
wości, znaleźć możemy już w pismach 
Jana Długosza oraz wrocławskiego kano-
nika Andrzeja de Vercilis. Już w XIV wieku 
istniała tutaj parafia pw. Świętych Piotra  
i Pawła, jednak po konstrukcjach daw-

nych świątyń zachowała się jedynie kaplica 
Matki Bożej Bolesnej. Obecnie istniejący, 
murowany kościół wzniesiono w XIX wie-
ku, a w 2011 roku doczekał się nadania 
rangi sanktuarium. Bryła kościoła zdradza 
cechy gotyckie, wnętrze jest natomiast 
barokowe. Z sanktuarium związana jest 
postać Władysława Findysza. Ten pierw-
szy wyniesiony na ołtarze polski męczen-
nik reżimu komunistycznego piastował  
w tym miejscu funkcję proboszcza. Stąd 
też szczególnymi względami obdarza  
się tutaj kult jego relikwii. Umieszczone  
są one w sarkofagu znajdującym się  
w bocznej kaplicy. Ponad relikwiarzem 
widnieje malowidło przedstawiające Mat- 
kę Bożą Bolesną. 

Sanktuarium Chrystusowego Krzyża  
i Matki Bożej Królowej Pokoju w Li- 
woczu  [52]  B2

Jest to z pewnością jeden z najciekawiej 
położonych obiektów sakralnych w re-
gionie. Zbudowany jest na szczycie góry 
Liwocz, będącej najwyższym wzniesieniem 
Pogórza Ciężkowickiego, wzbogacony  
o wieżę widokową zwieńczoną 18-me-
trowym stalowym krzyżem. Tuż przy ko-
ściele ujrzeć możemy naturalnej wielkości 
postacie z betlejemskiej szopki oraz figurę  
św. Jana Pawła II. 

Mrukowa – kaplica Matki Bożej w Ma-
gurskim Parku Narodowym  [53]  B3

Wędrując żółtym szlakiem turystycznym 
z Mrukowej w kierunku Krempnej, trudno 
przejść obojętnie obok kaplicy wykonanej  

z ciosanego kamienia, położonej tuż przy 
granicy Magurskiego Parku Narodowego. 
Zbudowali ją na początku XX wieku dwaj 
bracia z Samoklęsk jako wotum dziękczyn-
ne za pomyślność w interesach. Wnętrze 
obiektu skrywa cudowny kamień, o któ-
rym opowiada miejscowa legenda. Głosi 
ona, że kaplicę zbudowano w miejscu,  
w którym przystanęli na odpoczynek 
mieszkańcy węgierskiego Stropkowa 
(obecnie na Słowacji), niosący figurę Matki 
Bożej. Podczas postoju ową figurę poło-
żono na jednym z leżących w pobliżu ka-
mieni, na którym odcisnęła się drewniana 
stopa Matki Bożej. Opowieści te sprawiły, 
że kamień ten miejscowa ludność zaczę-
ła uważać za obdarzony szczególnymi 
właściwościami uzdrawiającymi. Skutkiem 
tego nie sposób dziś dostrzec owego  
odcisku, ponieważ przez wiele lat piel- 
grzymi odłupywali niewielkie fragmenty 
kamienia, by zabrać ze sobą część jego  
cudownej mocy.

Ciekawa była również dalsza historia 
drewnianej figury. Zgodnie z pierwotnym 
założeniem trafiła ona do klasztoru oo. 
Karmelitów w Jaśle. W 1875 roku w mie-
ście wybuchł pożar, który doszczętnie stra-
wił klasztor. Rzeźbę Matki Bożej udało się 
jednak szczęśliwie uratować, co również 
uznano za cud. Figurę przeniesiono do  
kościoła w Tarnowcu, a jej kopię umiesz-
czono w kaplicy w Mrukowej. W jej sąsiedz-
twie znajduje się również źródełko z wodą  
o cudownych właściwościach oraz kamien-
na kapliczka słupowa o dwóch wnękach.
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Cerkiew w Węglówce, fot. Ł. Kuczmarz

Cerkwie murowane 

Wielką ozdobą Beskidu Niskiego są nie-
wątpliwie pełne uroku drewniane cerkwie.  
Należały one do Łemków – wyznawców 
Kościoła wschodniego, którzy z założenia 
budowali je niemal w każdej zamieszkałej 
przez siebie wsi. Aby sprostać temu kosz-
townemu zadaniu, wykorzystywali tańszy  
i łatwiej dostępny surowiec, jakim było 
drewno. To odróżniało ich od sąsiadów 
wyznania rzymskokatolickiego. Ci bowiem 
stawiali świątynie murowane i znacznie 
większych rozmiarów, które miały służyć 
mieszkańcom kilku lub nawet kilkuna-
stu miejscowości. Dlatego przemierzając 
lokalne szlaki i poznając piękno tej wy-
jątkowej krainy,  zdecydowanie rzadko 
można napotkać cerkwie murowane. Za-
ledwie kilka takich przykładów znajduje  
się w Beskidzie Niskim oraz na Pogórzu  
Dynowskim zamieszkałym kiedyś przez 
Zamieszańców.

Warto jednak zwrócić uwagę także i na  
te pamiątki po dawnych mieszkańcach 
regionu. Jedną z nich odnajdziemy  
w Polanach  [54]  C4. Dzisiaj cerkiew 
ta pełni funkcję kościoła rzymskokatolic-

kiego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Zaprojektowana została przez lwowskie-
go architekta, wzorowana na cerkwiach  
kijowskich. Zbudowano ją w 1894 roku na 
planie krzyża greckiego i nakryto central-
nie umieszczoną okazałą kopułą. Budo-
wę cerkwi współfinansowali łemkowscy 
emigranci ze Stanów Zjednoczonych. 
Nieopodal, w Myscowej  [55]  C3, 
znajduje się wzniesiona w 1796 roku mu-
rowana i otynkowana cerkiew pw. św. 
Paraskewii. Obecnie pozostaje pod opie-
ką kościoła rzymskokatolickiego. W jej 
wnętrzu zachowały się wkomponowane 
w wystrój ikony dawnego ikonostasu. In-
nym ciekawym obiektem tego typu jest 
cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika 
w Desznicy  [56]  B3. Wzniesiona zo-
stała w 1790 roku z ciosanego piaskowca 
jako świątynia greckokatolicka. Po wysie-
dleniu miejscowej ludności podczas akcji 
„Wisła” pełniła funkcję kościoła rzym-
skokatolickiego. Większość elementów 
wyposażenia pochodzi z XIX stulecia, 
pod koniec którego cerkiew poddano 
pracom remontowym. Stało się to moż-
liwe dzięki inicjatywie wicemarszałka sej-
mu galicyjskiego i metropolity halickiego  
– kardynała Sylwestra Sembratowicza. 

Od 2012 roku znajdują się tutaj relikwie  
św. Jana Pawła II przekazane przez arcy- 
biskupa Mieczysława Mokrzyckiego.

Zmierzając ku wschodowi wzdłuż urokli-
wej doliny Jasiołki, dotrzemy do niewiel-
kiej wsi Trzciana  [57]  D3, zlokalizo-
wanej nieopodal Dukli. Znajduje się tutaj 
malowniczo położona greckokatolicka 
cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy. Tę 
zabytkową, orientowaną, trójdzielną świą-
tynię wzniesiono w XVII wieku. Obecnie 
posługę duszpasterską pełnią tutaj ber-
nardyni z Dukli. Ściany świątyni zdobią 
wizerunki świętych, m.in. św. Włodzimie-
rza i św. Bazylego. Warto zwrócić uwagę 
również na XIX-wieczny ikonostas będący 
dziełem Jana i Pawła Bogdańskich z Ja-
ślisk. Warto również odwiedzić Tylawę  

 [58]  D4, w której zachowała się 
zbudowana w 1787 roku orientowana, 
trójdzielna łemkowska cerkiew typu za-
chodniego. Pierwotnie greckokatolicka, 
po II wojnie światowej przeszła na wła-
sność Kościoła rzymskokatolickiego.  
W przedsionku jej zabytkowego wnę-
trza podziwiać można fresk Chrzest Rusi, 
w głębi świątyni widnieje zaś ikonostas  
z 1908 roku. Nieopodal znajduje się  
Zyndranowa  [59]  D4, do której tu-
ryści przybywają zwykle, by zobaczyć 
Muzeum Kultury Łemkowskiej. Na uwa-
gę zasługuje również pierwsza świątynia, 
jaką wzniesiono na Łemkowszczyźnie  
po II wojnie światowej. Zbudowana zosta-
ła w latach 1983–1985.

Godne uwagi świątynie kryją się również 
wśród krajobrazu „krainy Zamieszańców”  
na Pogórzu Dynowskim. Niewątpliwie war-
to zajrzeć do Rzepnika  [60]  D2, by 
odwiedzić tamtejszą cerkiew pw. św. Pa- 

raskewy stojącą w cieniu ponad 500-letniego 
dębu. Tę orientowaną, trójdzielną świątynię 
wybudowano w 1912 roku na planie krzyża 
greckiego i zwieńczono okazałą kopułą. 
Wnętrze kryje niecodzienny, ułożony na 
planie łuku ikonostas – dzieło rosyjskich 
artystów, którzy na tych terenach szukali 
schronienia przed prześladowaniami ze 
strony bolszewików po rewolucji paździer-
nikowej. Ściany cerkwi pokryto misterną, 
barwną polichromią. Nieopodal świąty-
ni znajduje się parawanowa dzwonnica. 
Interesującą i cenną murowaną cerkwią 
pochwalić się może również Węglówka 

 [61]  D2. Tutaj, w sąsiedztwie okaza-
łego, liczącego sobie 650 lat dębu zwa-
nego Poganinem, znajduje się świątynia 
pw. Najświętszej Marii Panny. Stanowi ona 
przykład ukraińskiego stylu narodowego 
w architekturze sakralnej. Wzniesiono ją  
w 1896 roku według projektu ukraiń-
skiego architekta Wasyla Nahrinego na 
miejscu starszej, drewnianej świątyni. 
Ołtarz główny ozdobiono pochodzą-
cym z Czukwi koło Stryja obrazem Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem. Przesłania go 
pozbawiony carskich wrót ikonostas 
ułożony na planie półkola. Architekto-
nicznym pokrewieństwem charaktery-
zuje się dawna cerkiew greckokatolicka  
w Czarnorzekach  [62]  D2. Świątynia 
ta, wybudowana w latach 1918–1921 na  
planie krzyża greckiego, reprezentuje tak 
zwany ukraiński styl narodowy. Na dachu 
pokrytym blachą znajduje się duża bania-
sta kopuła zwieńczona żelaznym krzyżem.  
U podstawy krzyża można zauważyć  
półksiężyc, który jest znakiem Bogurodzi-
cy, zaś ulokowane pomiędzy ramionami  
promienie słońca – symbolem Chrystusa. 
Wyposażenie świątyni jest współczesne, 
pozbawione ikonostasu.

Zapraszamy w Beskid Niski
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Fotografia u góry: Synagoga w Rymanowie, fot. Wyd. Compass

Synagogi 
i cmentarze 
żydowskie

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy.
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.
Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany,
Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto
I wapnem sinym czysto wybielono ściany
Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.
[…]
Antoni Słonimski, „Elegia miasteczek żydowskich”

Synagogi i cmentarze żydow-
skie 

Warto pamiętać, że na polskiej ziemi  
w XVIII wieku powstał jeden z najważniej-
szych nurtów judaizmu – chasydyzm. Pol-
ska, a szczególnie Podkarpacie, była przez 
wiele wieków domem dla licznych poko-
leń Żydów. Do dzisiaj w galicyjskich mia-
steczkach napotykamy na lepiej lub gorzej 
zachowane synagogi, kirkuty, domostwa 
– pamiątki po żydowskich mieszkańcach 
tego regionu. Stąd właśnie, a dokładniej  
z Rymanowa, pochodziły dwie sławne 
osobistości pochodzenia żydowskiego:  
fizyk i noblista Izydor Izaak Rabi oraz świa-
towej sławy kantor Israel Schorr.

Rymanów  [63]  E3 należał również 
do najważniejszych ośrodków chasydy-
zmu. Do dzisiaj nieopodal rynku podzi-

wiać można wzniesioną na przełomie 
XVI i XVII wieku synagogę, wyposażoną 
w wieżę o największej średnicy spośród 
wszystkich synagog południowej Polski. 
Na jej wschodniej ścianie zachowała się 
nisza po aron ha-kodesz. Wnętrze boż-
nicy kryje piękne freski przedstawiające 
pałac Dawida, scenę modlitwy pod Ścianą 
Płaczu oraz pochodzące z Przypowieści 
Praojców postacie orła i lamparta. Zruj-
nowaną synagogę przejął w 2004 roku 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich  
w Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęto 
wówczas trwające do dzisiaj działania 
mające na celu przywrócenie świątyni jej 
dawnego blasku oraz funkcji sakralnej.  
W 2004 roku na wspólnych modłach spo-
tkali się tu przedstawiciele chasydyzmu  
z terenów Polski, Stanów Zjednoczonych 
i Izraela. Okazją do tego była 190. rocz-
nica śmierci cadyka Menachema Mendla. 

Będąc w Rymanowie, warto odwiedzić 
również okazały kirkut, zawierający około 
800 macew oraz dwa ohele (grobowce 
cadyków). W jednym z nich złożono ca-
dyka Cwi Hirsza wraz z synem Józefem 
Friedmanem, w drugim zaś – Menachema 
Mendla oraz jego żonę.

Pamiątki po zamieszkującej te tereny spo-
łeczności żydowskiej obecne są dziś na te-
renie całego Podkarpacia, także w Beskidzie 
Niskim. W Dukli  [64]  D3 znajdują 
się sięgające wysokości dachu kamienne 
mury, pozostałości po synagodze z połowy  
XVIII wieku. Świątynię tę zniszczyli i spali-
li Niemcy w 1940 roku. Zachował się tam  
również fragment hebrajskiej inskrypcji  
oraz wnęka po aron ha-kodesz. Z kolei 
na tzw. Trakcie Węgierskim, przy głów-
nej trasie na Barwinek, mieści się stary, 
XVIII-wieczny żydowski cmentarz z kil-
kudziesięcioma macewami. W jego bez-
pośrednim sąsiedztwie leży nowszy, za-
łożony w 1870 roku cmentarz liczący 
około 160 nagrobków, ze zbiorową mogiłą  
40 Żydów rozstrzelanych przez Niemców  
w trakcie II wojny światowej.

Cmentarz żydowski w Jaśle  [65]  B2 

powstał w XIX wieku. Zajmuje powierzch-
nię 0,33 ha. Zachowało się na nim około 
100 nagrobków wykonanych w większości  
z marmuru, granitu i piaskowca. Posiada-
ją one zdobienia oraz inskrypcje nagrobne  
w językach hebrajskim i polskim. W obrębie 
cmentarza ulokowana jest także kwatera 
żołnierzy żydowskich poległych podczas  
I wojny światowej. Na terenie nekropolii  
znajdują się również nieoznakowane zbio- 
rowe mogiły około 200 jasielskich Żydów 
zamordowanych przez Niemców podczas 
II wojny światowej oraz pomnik poświę- 
cony ofiarom Zagłady.

Innym miejscem pochówku lokalnych  
wyznawców judaizmu jest kirkut usy- 
tuowany przy wjeździe do Nowego Żmi-
grodu  [66]  C3. Nie ustalono do-
kładnej daty jego powstania, przypuszcza 
się, że miało to miejsce w czasie, kiedy 
zakładano tutejszą gminę wyznaniową, 
czyli na przełomie XVI i XVII wieku. Wśród 
nagrobków znajdziemy tu stele zwień- 
czone trójkątnie, łukowo oraz prosto-
kątnie. Warto bliżej przyjrzeć się mace-
wom, na których wciąż dostrzec można  
motywy roślinne, architektoniczne oraz 
przedstawienia symboliczne: ptaki, ko-
rony, dzbany, lwy, świeczniki oraz dłonie 
złożone w gest błogosławieństwa. 

Podążając tropem śladów wspólnoty ob-
rządku mojżeszowego, warto odwiedzić 
Korczynę  [67]  E2, w której była ona 
niegdyś całkiem liczna. Pozostał po niej 
XIX-wieczny cmentarz otoczony murem 
z bramą wejściową. Spoczywa tu Aszer 
syn Szmuela Rubin, który przez wiele lat 
pełnił godność korczyńskiego rabina.  
Pochowano tu również dziewięciu ży-
dowskich żołnierzy, którzy zginęli na 
froncie I wojny światowej, oraz osoby 
zamordowane przez Niemców w cza-
sie okupacji. Podczas przeprowadzonej 
w 2012 roku inwentaryzacji członko-
wie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy  
Żydowskich spisali zachowane tu ma-
cewy. Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Dziedzictwa Mniejszości Karpackich ne-
kropolia jest okresowo porządkowana.

W latach 2002–2003 przeprowadzo-
no gruntowny remont powstałego pod 
koniec XIX wieku cmentarza w Krośnie  

 [68]  D2. W 1942 roku większość 
ludności żydowskiej została wywiezio-
na do obozu w Bełżcu lub zamordo-
wana. Ofiary z tego okresu spoczęły  
w zbiorowej mogile na terenie cmen-
tarza. Niemiecki okupant zniszczył kro-
śnieński kirkut, wykorzystując płyty na-
grobne jako budulec. Obecnie nekropolia 
jest otoczona murem, zachowało się  
w różnym stanie około 200 macew.  
Niektóre z nich zdobią płaskorzeźbione  
symbole i hebrajskie napisy. 

Starozakonna społeczność funkcjonowała 
również w Jaśliskach. Istniała tam niegdyś 
synagoga, która niestety nie zachowała  
się do dziś. Przy drodze do Lipowca na-
tomiast znajdował się kirkut, którego nie-
licznych śladów trudno się dziś dopatrzeć. 
Podzielił on los synagogi zniszczonej  
przez Niemców podczas II wojny świa-
towej. Macewy posłużyły okupantom za 
materiał do budowy tamy i umocnienia  
koryta rzeki. Kilkadziesiąt z nich zostało 
wydobytych przez członków Nieformal-
nej Grupy Kamieniarzy „Magurycz”. Za-
bezpieczono je w magazynie, a kunszt ich  
wykonania nie pozostawia wątpliwości, że 
są dziełem zdolnych rzemieślników. 

Na obszarze Beskidu Niskiego nie braku-
je również pomników i mogił żydowskich 
będących jedyną pamiątką po niemiec-
kich zbrodniach wojennych. Miejsca kaźni  
znaleźć możemy m.in. w Barwinku,  
Brzozowie, na Przełęczy Hałbowskiej 
i nad Warzycami. 
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Cmentarze wojenne i miejsca 
pamięci 

I wojna światowa przyniosła potworne 
spustoszenia i pochłonęła miliony ofiar 
na obszarze całej Europy. Przechodzą-
ca przez Beskid Niski linia frontu pozo-
stawiła po sobie tysiące ciał poległych 
żołnierzy, okoliczne tereny roiły się więc 
od prowizorycznych mogił. Działania 
wojenne przyczyniły się do zupełne-

go zrujnowania stanu sanitarnego wsi  
i miasteczek w regionie. Władze zaborcy 
w Wiedniu miały świadomość, że są to 
okoliczności nadzwyczaj sprzyjające wy-
buchowi epidemii. Aby temu przeciwdzia-
łać, powołano do życia Wydział Grobów 
Wojennych, mający koordynować prace 
przy budowie i ewidencji cmentarzy. Na 
terenie Galicji powstały trzy Oddziały 
Grobów Wojennych: Galicja Wschodnia 
we Lwowie, Galicja Środkowa w Przemy-
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ślu oraz Galicja Zachodnia w Krakowie.  
W ramach największej jak dotąd akcji 
budowy cmentarzy wydzielono dwa za-
chodniogalicyjskie okręgi cmentarne: 
Okręg I – Nowy Żmigród oraz Okręg  
II – Jasło. Działaniami prowadzonymi 
na terenie każdego z okręgów zarządzał 
delegowany oficer. Obaj oficerowie mieli 
niezwykle twardy orzech do zgryzienia, 
bowiem przyszło im działać na obsza- 
rach naznaczonych dużymi zniszczenia-
mi wojennymi. Rzecz utrudniał również 
brak dróg dojazdowych. 

Cmentarze, stanowiące pamiątkę po 
burzliwym czasie I wojny światowej, 
nie są oczywiście elementem krajobra-
zu charakterystycznym wyłącznie dla 
Beskidu Niskiego. Również na Pogórzu 
Dynowskim odnajdziemy tego rodzaju 
obiekty. Tutaj, w oddziale Galicja Środ-
kowa, największe z nich usytuowane są 
w Przemyślu, a ich celem było upamięt-
nienie odwagi i waleczności obrońców 
przemyskiej twierdzy. Pozostałe nekro-
polie pozbawione są rozmachu i kunsztu 
wykonania charakterystycznych dla tych 
zlokalizowanych w Beskidzie Niskim. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bez 
wątpienia to, że na tych terenach nie 
zorganizowano tak szeroko zakrojonych 
prac w zakresie budowy cmentarzy jak na 
zachodzie Galicji. Kolejnym czynnikiem  
były z pewnością mniejsze środki finan-
sowe, jakie przeznaczono na ten cel. 
Nie sposób jednak odmówić lokalnym 
cmentarzom uroku wynikającego z ich 
prostoty oraz malowniczego położenia. 
Ich przetrwanie zawdzięczamy inicjaty-
wie członków Stowarzyszenia Eksplora-
cyjno-Historycznego Galicja, działaczom 
turystycznym oraz Lasom Państwowym. 
Na terenie cmentarzysk znajdziemy 
dziś pojedyncze głazy bądź drewniane  
krzyże. Warto odwiedzić obiekty w Wę-
glówce na tzw. Tajwanie, pod Królewską 
Górą oraz pod Suchą Górą.

Wybrane cmentarze z I wojny 
światowej

Cmentarz nr 3 w Ożennej  [69]  B4 

To podwójna kwatera wojskowa pro-
jektu Dušana Jurkoviča, znajdująca się 
w pobliżu nieistniejącej cerkwi w Ożen-
nej – obecnie graniczy z cerkwiskiem.  
W pierwszej kwaterze pochowano  
356 żołnierzy rosyjskich, a drugiej  
67 żołnierzy austriackich. Pola grobowe  
są oddzielone od siebie murkiem ze 

schodkami. Obiekt posiada dwie po-
mnikowe ściany zwieńczone kamienny-
mi krzyżami. Jedna z inskrypcji zawiera  
słowa:
Poległym wrogom – miejsce ostatniego 
spoczynku
Poświęcają – współczucie i humanizm.
Na mogiłach znajdują się stylizowane 
drewniane krzyże. W okolicach Ożennej, 
na stokach wzgórza Czeremcha znajdu-
ją się dwa kolejne cmentarze. Mają one  
formę kurhanów. 

Cmentarz nr 4 w Grabiu [70]  B4 

Obiekt został utworzony przez  Dušana 
Jurkoviča na planie przypominającym 
kształt twierdzy bastionowej. Na cmen-
tarzu spoczywa 141 poległych, głównie  
Rosjan oraz Austriaków. Cmentarz oto-
czony jest wałem ziemnym z kamien-
ną bramą posiadającą drewnianą furtkę.  
W centralnym miejscu mieści się drew-
niana gontyna stojąca na wysokim ka-
miennym fundamencie. Mogiły ułożone 
są półkoliście. Na nich posadowione są 
pięknie zdobione drewniane krzyże zwa-
ne słonecznymi. Z cmentarza roztacza 
się piękna panorama na okoliczne doliny 
i wzniesienia.

Cmentarz nr 6 w Krempnej  [71]  B3 

Obiekt położony jest na wzgórzu Łokieć 
nad Krempną. Powstał według projektu 
Dušana Jurkoviča. Wybudowany został 
na planie dwóch nałożonych na siebie 
owali. W ogrodzeniu kamiennym może-
my zobaczyć dwa potężne, betonowe 
krzyże. Interesujący jest pomnik centralny.  
Stanowią go kamienne filary ułożone 
w okrąg, na których wykuto płasko-
rzeźby przedstawiające twarze antycz-
nych, rzymskich wojowników. Dźwiga-
ją one betonowy wieniec ozdobiony 
miedzianymi elementami w kształcie 
liści dębu. Na cmentarzu pochowa-
no 120 żołnierzy, w tym zidentyfiko-
wano 53 żołnierzy armii austriackiej  
i 33 armii rosyjskiej. Pozostali nie zostali 
zidentyfikowani pod kątem przynależno-
ści do danej armii. Na mogiłach znajdują 
się oryginalne drewniane krzyże. Cmen-
tarz otacza mur z kamienia z kutą bramką. 

Cmentarz nr 7 w Desznicy  [72]  B3 

Nekropolia położona jest w pobliżu 
dawnej cerkwi św. Dymitra. Obiekt zo-
stał wybudowany na planie prostoką-
ta i otoczony kamiennym murem. Na 
dwóch słupach podtrzymujących ścianę 
czołową umieszczone są dwie tablice  

„W pamięci, miłości, błogosławieństwie pokoju 
żyje nasza śmierć”
Inskrypcja z cmentarza nr 6 w Krempnej

Fotografia u góry: Cmentarz nr 11 w Woli Cieklińskiej, fot. UG Dębowiec

Prace w okręgu jasielskim wykonywano pod kierunkiem Johanna Jägera. Nekropo-
lie tworzone według jego projektów charakteryzowały się harmonijnym wkompono-
waniem w lokalny krajobraz. Mury wokół cmentarzy oraz obramowania nagrobków 
wykonywano z kamieni. Na grobach stawiano różnego rodzaju żeliwne krzyże. Za naj-
bardziej udane uznaje się cmentarze nr 13 i 14 w Cieklinie, nr 15 w Harklowej, nr 36  
w Podzamczu oraz nr 20 w Bierówce. Okręg żmigrodzki objął zaś Słowak, Dušan 
Jurkovič. Nazywano go „poetą drewna”, a styl jego projektów przyjęło się określać 
mianem starosłowiańskiego, bowiem w kunsztowny sposób łączył naturalne surowce: 
drewno i kamień. Jego cmentarze miały formę ogrodów, kaplic lub gontyn i charak-
teryzowały się niezwykłą wprost dbałością o wykonanie wszystkich detali. Zwiedzając 
te nekropolie, nietrudno doszukać się starożytnej symboliki (np. twarzy antycznych 
wojowników), której rolą było zaakcentowanie waleczności poległych żołnierzy.  
Elementami harmonijnie współgrającymi z projektami Słowaka były liryczne epitafia 
pisane przez Hansa Hauptmanna. Szczególnie godnymi polecenia są: cmentarz nr 9 
w Łysej Górze, nr 11 w Woli Cieklińskiej, nr 4 w Grabiu oraz nr 6 w Krempnej. 
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z inskrypcjami. Mogiły ujęte są w ka- 
mienne krawężniki. Wieńczą je drewnia-
ne krzyże z tabliczkami imiennymi. Na  
cmentarzu spoczywa 71 żołnierzy ar-
mii rosyjskiej i austriackiej. Obiekt został 
gruntownie odremontowany.

Cmentarz nr 9 w Łysej Górze  [73] 

 C3 

Obiekt został zaprojektowany na planie 
przypominającym nawę kościelną rozsze-
rzoną u góry. Otoczony jest niskim drew-
nianym płotem. Na cmentarzu znajduje się 
kamienny pomnik z krzyżem maltańskim  
na szczycie. Widnieje na nim tablica in-
skrypcyjna z tekstem w języku niemieckim. 
W tłumaczeniu brzmi on następująco:
Bladych żniwiarzy krwawy pokłosie
Bądź przyszłym nasieniem siejby
Nasłuchujcie godziny ostrego nakazu
Stwórzcie życie z naszej śmierci.
Na mogiłach mieszczą się stylizowane 
krzyże z metalowymi daszkami. Groby 
są uszeregowane po obu stronach alej-
ki głównej. Pochowani są tu Austriacy, 
Niemcy oraz Rosjanie polegli w walkach 
na początku maja 1915 roku.

Cmentarz nr 11 w Woli Cieklińskiej 

 [74]  B3 

Obiekt położony jest na stoku wzgórza 
Jałszcz i został idealnie wkomponowany 
w krajobraz. Jest to jedna z najpiękniej-
szych nekropolii utworzonych według 
projektu Dušana Jurkoviča. Powstała na 

planie dwóch zachodzących na siebie 
kół. W miejscu ich przecięcia wznoszą 
się cylindryczne kamienne słupy ze sta-
lowymi krzyżami, które wieńczy kapitel  
z motywem akantu. Obiekt otoczony jest 
kamiennym murem z betonowym dasz-
kiem. Pośrodku stoi kamienne mauzo-
leum kryjące groby dwóch oficerów, le-
karza i nieznanego z nazwiska Rosjanina.  
Na mauzoleum znajduje się kamienna  
tablica inskrypcyjna o treści:
Wspaniale jest poddać się losowi wojny
Oddać życie ludzkości
Śmierć mieć najbardziej honorową.
Na polu grobowym znajdują się mogiły 
ułożone półkoliście z żeliwnymi krzy-
żami, które zostały wykonane w hutach 
Ostrawy. Na cmentarzu spoczywa  
114 żołnierzy z armii austriackiej, nie-
mieckiej oraz rosyjskiej. Na kamiennym 
łuku nad wejściem symbolizującym niebo 
znajduje się inskrypcja:
Dążyliśmy do waśni
Znaleźliśmy pokój.

Cmentarz nr 14 w Cieklinie  [75]  B3 

Nekropolia powstała w miejscach walk  
i linii okopów, w lesie pod górą Cieklinką. 
Projektantem obiektu był Johann Jäger, 
który nadał mu formę wojennej kalwa-
rii. Swoim zasięgiem obejmuje on dwa 
cmentarze i pięć mogił zbiorowych roz-
proszonych po lesie. Elementem cen-
tralnym jest kaplica wykonana z kamienia 
przykryta stromym, gontowym dachem. 

Wewnątrz na ścianach znajdują się tabli-
ce inskrypcyjne. W pobliżu kaplicy uloko-
wane są mogiły indywidualne i zbiorowe  
z drewnianymi krzyżami nagrobnymi. Dalej 
w lesie położone są zbiorowe mogiły oto-
czone drewnianym parkanem, w których 
pochowano niezidentyfikowanych żoł-
nierzy rosyjskich. Na przeciwległym krań-
cu założenia znajduje się drugi cmentarz  
– z drewnianym krzyżem umocowanym 
na kamiennym cokole. Łącznie spoczywa 
tu 545 żołnierzy niemieckich i rosyjskich.
 
Cmentarze pod górą Kamień nad Jaśli-
skami  [76]  E4 

W rejonie szczytu Kamienia nad Jaśliskami, 
przy granicy polsko-słowackiej znajduje 
się siedem cmentarzy z I wojny światowej. 
Jeden z nich położony jest w całości po 
stronie polskiej, przy słupku granicznym  
134/2. Na cmentarzu tym znajduje się  
obelisk z kamieni zwieńczony krzyżem 
maltańskim. Pochowano na nim żołnierzy 
rosyjskich i austriackich poległych na zbo-
czach góry Kamień w latach 1914–1915, 
podczas zimowej bitwy o grzbiet karpacki. 
Cmentarz ten otoczony jest drewniany-
mi żerdziami z bramą, na której widnieje  
sentencja: „Każda wojna jest ostatnia. Z na-
dzieją czekając na stwórcę”. Na pobliskim 
drzewie wisi dzwon wykonany z oryginal-
nej łuski armatniej. Przypomina on swym  
głosem wraz z sentencją o tragicznych 
wydarzeniach: „Podzwoń… nam poległym  
w walce i cierpieniu. Na Kamieniu powsta- 
ła sława naszego życia i śmierci”. Cmen- 
tarz pozostaje pod opieką tzw. G.I.N.  
– Galicyjskiej Inicjatywy „Nekropolia”  
oraz z leśników z Nadleśnictwa Rymanów.

Konieczność budowy tego typu komplek-
sów wywołała również tragedia II wojny 
światowej. Ziemia krośnieńska usiana była 
niezliczonymi miejscami pojedynczych 
i masowych pochówków żołnierzy pol-
skich, czechosłowackich i radzieckich. 
Ich ciała ekshumowano i przeniesiono 
na powstające w regionie cmentarze 
wojenne. Jednym z nich jest nekropolia  
w Dukli  [77]  CD3 – gdzie pocho-
wano 7695 żołnierzy rosyjskich, 221 cze-
chosłowackich, 16 polskich poległych  
w 1939 roku, 149 Polaków, którzy stra-
cili życie w latach 1944–1945 oraz  
2 żołnierzy niemieckich zabitych w roku 
1944. Swoje miejsce wiecznego spoczyn-
ku znaleźli tutaj także dwaj ekshumowa-
ni z Szydłowca francuscy jeńcy oraz ru- 
muński pilot, który stracił życie w kata-
strofie lotniczej w Krościenku. Elementem 

centralnym jest obelisk z postacią umie-
rającego żołnierza. Cmentarz otoczony  
jest kamiennym murkiem z bramą  
w postaci sklepionego łuku. Kolejnym 
miejscem związanym z działaniami  
II wojny światowej jest wzgórze Franków  
(534 m n.p.m.). Stoczono tu ciężkie  
walki podczas operacji dukielsko-pre-
szowskiej, która była jednym z najkrwaw-
szych starć zbrojnych na terenie Polski. 
Na szczycie po wojnie stanął skromny 
pomnik, który ostatnio otrzymał nową  
tablicę o treści:
Miejsce zmagań militarnych w czasie  
operacji dukielsko-preszowskiej i bitwy  
o Przełęcz Dukielską w okresie wrzesień 
– listopad 1944 roku. Ciężkie straty w wal- 
kach z wojskami niemieckimi poniósł tu  
I Czechosłowacki Korpus Armijny.
Inne pamiątki związane z tymi działa- 
niami wojennymi ulokowane są w re-
jonie Przełęczy Dukielskiej – po stronie 
słowackiej. Są to pomniki, egzempla-
rze sprzętu bojowego (samoloty, czołgi)  
ulokowane przy drodze Barwinek – 
Świdnik, cmentarz z pomnikiem o nazwie 
„Oskarżam” oraz pawilon wystawowy  
z wieżą widokową. Po polskiej stronie  
w pobliskiej Zyndranowej znajduje się 
obelisk poświęcony poległym w Karpa-
tach w latach 1944–1945.

Szlak nekropolii z czasów II wojny świa-
towej wiedzie także do Brzozowa  [78]  

 F2 – gdzie w 10 mogiłach indywidu-
alnych i 15 zbiorowych złożono ciała 
około 500 żołnierzy polskich i rosyjskich. 
Na cmentarzu znajduje się wykonany  
z brązu pomnik upamiętniający żołnie-
rzy oraz cywilne ofiary tej wojny. Pod-
stawą pomnika jest kula, wokół której  
umieszczono pamiątkowe tablice po-
święcone ofiarom obozów koncentracyj-
nych oraz pomordowanym mieszkańcom  
Brzozowa. Zwieńczeniem pomnika jest 
krzyż z postacią Chrystusa, u którego  
stóp widnieją mniejsze krzyże. 

Mieszkańcy regionu troszczą się rów-
nież o wciąż istniejące pojedyncze groby  
żołnierzy zarówno polskich, jak i nie-
mieckich oraz rosyjskich. Na te samot-
ne mogiły natrafić można w lasach  
i na skrzyżowaniach głównych dróg,  
m.in. w Iwoniczu, Potakówce czy Bóbr-
ce. Wiele miejsc spoczynku żołnierzy  
znajdujesię również na cmentarzach  
komunalnych, m.in. w Rymanowie,  
Jaśle, Jedliczu, Korczynie, Krośnie i No-
wym Żmigrodzie. 

Fotografia u góry: Cmentarz nr 11 w Woli Cieklińskiej, fot. UG Dębowiec
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Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 

 [79]  D2 Krosno, ul. Blich 2, tel.: 13 
444 00 31, www.miastoszkla.pl
Wizytówką Krosna, od lat nazywanego  
miastem szkła, niewątpliwie są naj-
wyższej jakości wyroby szklane. Tra- 
dycja ta sięga 1923 roku, kiedy przed- 
stawiciele Spółki Akcyjnej Polskie Huty  

Szkła z siedzibą w Krakowie podpisali  
w pałacu Cecylii z hr. Potockich Kacz-
kowskiej akt kupna części ziemi dwor-
skiej. Rok później w Krośnie powstała 
pierwsza huta szkła. Obowiązkowym 
miejscem do odwiedzenia podczas po-
bytu w Krośnie jest niewątpliwie Centrum 
Dziedzictwa Szkła. Muzeum powstało 

przy wciąż funkcjonującej małej hucie 
szkła zlokalizowanej w podziemiach za-
bytkowego Starego Miasta. Sala wystaw 
oraz piwnice przedprożne kryją niezwy- 
kle ciekawe ekspozycje. Możemy po-
dziwiać tu zarówno szkło użytkowe,  
stanowiące kapitalny przykład mistrzo- 
wsko wykonanego wzornictwa użytko-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wystawa e-glass, fot. Centrum Dziedzictwa 

Szkła w Krośnie
– Pracownia hutnicza, fot. Centrum Dziedzic-

twa Szkła w Krośnie

wego, jak i niezwykłe dzieła najlepszych 
polskich artystów, których twórczym 
żywiołem jest szkło artystyczne. Skorzy-
stać można również z pobudzających  
kreatywność zajęć edukacji plastycznej 
oraz szerokiej gamy imprez kulturalno-
-rozrywkowych. Szklane wyroby i ręcz- 
nie wykonane pamiątki oferuje zlokalizo-
wany przy muzeum sklep. 

Do najważniejszych i najbardziej popu-
larnych atrakcji Centrum należą jednak 
interaktywne pokazy produkcji i zdobie-
nia szkła, w których zwiedzający biorą 
czynny udział. Można więc samemu  
doświadczyć sztuki wytopu szkła oraz 
jego formowania poprzez wydmuchi- 
wanie. „Dmucha się w piszczel i jest 
szklany wazon” – aby zrozumieć sens 
tych słów, trzeba odwiedzić Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Istnie-
je możliwość zwiedzania z audio- 
przewodnikiem.

Muzea, 
skanseny, 
galerie

Ekspozycja stała, fot. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Prezentacja w warsztacie hutniczym, 
fot. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
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Skansen Archeologiczny Karpacka Tro-
ja  [80]  B2 Trzcinica 646, tel. 13 440 
50 40, www.karpackatroja.pl
Kompleks muzealny położony w Trzci-
nicy koło Jasła stanowi oddział Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie. Po- 
wstał w miejscu stanowisk archeolo-
gicznych, gdzie dokonano odkrycia jed-
nego z najstarszych grodzisk w Polsce, 
zwanego Wałami Królewskimi,  którego 
początki sięgają wczesnej epoki brą-

zu. Na terenie parku archeologicznego 
zlokalizowane są m.in.: pawilon wysta-
wowy (sala audiowizualna, ekspozycja 
znalezisk), rekonstrukcje wiosek: oto-
mańskiej z początków epoki brązu i sło-
wiańskiej z wczesnego średniowiecza. 
Zrekonstruowano ponad 150 m wałów 
obronnych, dwie bramy prowadzące do 
grodu oraz sześć chat. Nad skansenem 
góruje licząca 44 m wysokości wieża 
widokowa (patrz: Zamki i grodziska, str. 94).

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyn-
dranowej  [81]  D4 Zyndranowa 1, 
38-454 Tylawa, tel.: 13 433 07 12, www.
zyndranowa.org
W Zyndranowej istniało niegdyś 180 za-
gród Łemkowskich. Żyjącą tu od wieków 
ludność wysiedlono po II wojnie świa-
towej. Rojne, gwarne łemkowskie wsie 
opustoszały, a z biegiem lat popadały 
w ruinę, były niszczone, dewastowane  
i grabione, podobnie jak cmentarze, ka-

pliczki i cerkwie. W latach 50. XX wieku, 
po złagodzeniu stosunku władz PRL do 
mniejszości łemkowskiej, nieliczni jej 
przedstawiciele podjęli trudną decyzję 
o powrocie na ojczystą ziemię. Jed-
nym z nich był Teodor Gocz. To właśnie  
z jego inicjatywy w 1968 roku powstało 
Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyn-
dranowej. Zgromadzono w nim licz-
ne eksponaty związane z działaniami 
prowadzonymi na obszarze Przełęczy 
Dukielskiej w 1944 roku. Najważniej-
szym elementem skansenu jest jednak 
XIX-wieczna łemkowska zagroda za- 
wierająca m.in. chyżę, koniusznię, kuź-
nię, wiatrak, małą karczmę i chlewik. 
Przy skansenie powstał nowy pawilon,  
w którym podziwiać można wystawy 
strojów ludowych, pisanek, rzeźb, sta- 
rych fotografii, malarstwa, twórczości  
Iwana Rusenki, a także przedmiotów  
sakralnych i liturgicznych. Organizo- 
wane są też prezentacje i warsztaty  
z zakresu kultury i sztuki łemkowskiej. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Karpacki Festiwal Archeologiczny,  

fot. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
– Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndrano-

wej, fot. B. Wadas

Inscenizacja bitewna podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego, 
fot. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja

Prezentacja zastosowania ziół, 
fot. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
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Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasie-
wicza w Bóbrce  [82]  CD3 Bóbrka,  
ul. Kopalniana 35, tel.: 13 43 33  478, 
www.bobrka.pl
Zlokalizowane jest na terenie najstar-
szej na świecie i wciąż funkcjonującej 
kopalni ropy naftowej. Uruchomiono ją  
w 1854 roku, a pamiątkę po tym  
wydarzeniu stanowi obelisk, który  
w 1872 roku postawił pośrodku kopal-
ni Ignacy Łukasiewicz. Do dzisiaj dzia-
łają tutaj dwa szyby: Franek i Janina.  

W czasach świetności kopalni było 
ich jednak znacznie więcej – ponad 
60. Wszystkie były ręcznie drążone,  
a ich głębokość sięgała nawet 150 m.  
Muzeum jest malowniczo położone, 
otoczone bujną zielenią i rozległym  
lasem. Zajmuje obszar ponad 20 ha. 
Znajdziemy tutaj budynek administra-
cyjny kopalni, zwany Domem Łukasie-
wicza, drewnianą kuźnię kopalnianą  
z 1856 roku, zrekonstruowaną ręcz-
ną wiertnicę, warsztat mechaniczny  
z 1864 roku o konstrukcji drewnia-

nej oraz wiele innych niezwykle cie-
kawych zabytków techniki. Kopalnia 
Bóbrka ma tytuł Pomnika Historii, który  
w 2018 roku nadano jej podczas uro- 
czystej gali zorganizowanej w Teatrze 
Narodowym przez Kancelarię Prezy- 
denta RP. Tradycyjną ekspozycję łączy 
się tutaj z wykorzystaniem nowoczes- 
nej techniki wystawienniczej, m.in. ho-
logramów. Na zwiedzających czekają 
ciekawe trasy turystyczne: Śladami naf-
towych pionierów, Od kopania do wier-
cenia oraz Trzy wieki kopalni w Bóbrce. 

Można także skorzystać z opcji zwiedza-
nia mobilnego pojazdem MELEX oraz 
zwiedzania z audioprzewodnikiem.

Muzeum Kultury Szlacheckiej w Ko- 
pytowej  [83]  C2 Kopytowa 1,  
tel.: 888  959  661, 530  357 755, www. 
kopytowamuseum.eu
Historia Kopytowej jest niezwykle długa 
i sięga XII wieku, kiedy była to niewiel-
ka, położona wśród lasów osada, pozo-
stająca własnością protoplastów rycer-
skiego rodu ze Skotnik herbu Bogoria.  
W 1388 roku kopytowskie włości zostały 
sprzedane przez Bogoriów. Nowymi wła-
ścicielami stali się cystersi z Koprzywni-
cy, którzy zarządzali tymi terenami aż do 
czasu rozbiorów. Od tej pory Kopytowa 
była wsią klasztorną, a funkcję sołtysa 
piastowali kolejni koprzywniccy opaci. 
W okresie rozbiorowym dobra te zosta-
ły sprzedane przez władze austriackie.  

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wiertnice, fot. Muzeum Przemysłu Nafto-

wego i Gazowniczego w Bóbrce
– Wiertnica polsko-kanadyjska, fot. Muzeum 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
w Bóbrce

Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej – salon, fot. J. Stankiewicz Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej  
– jadalnia, fot. J. Stankiewicz
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Po zakończeniu działań II wojny świato- 
wej tutejszy XVIII-wieczny dwór oraz  
rozpościerający się wokół niego park  
stopniowo niszczały i popadały w ruinę. 
Posiadłość ocalił od niechybnej dezin-
tegracji pasjonat zabytków i kolekcjoner 
Andrzej Kołder, który kupił ją w 1996 roku. 
Prace rewitalizacyjne trwały ponad 10 lat. 
Przeprowadzono liczne remonty, napra-
wy oraz działania mające na celu przy-
wrócenie włościom dawnej świetności.  
Dzięki tym staraniom udało się przywró-
cić dworkowi oraz zespołowi parkowe-

mu ponad 80% autentycznej substancji  
zabytkowej. W 2007 roku z inicjatywy  
właściciela powołano tu do życia Mu-
zeum Kultury Szlacheckiej. We wnętrzu 
podziwiać możemy m.in. unikatowy,  
trójbarwny, wolnostojący barokowy piec 
kaflowy. Ozdobiono go marmoryza-
cją oraz misternie wykonanymi płasko- 
rzeźbami ze scenami biblijnymi. Ten wy-
jątkowy piec pochodzi z kolekcji Teresy 
i Franciszka Starowieyskich. Dworko-
we piwnice kryją pracownię, w której nie  
tylko dzieci i młodzież, ale również do- 

rośli mogą skorzystać w warsztatów  
wytwarzania, pieczenia i zdobienia pierni-
ków. W izbach dworku znajdziemy rów- 
nież piękne zabytkowe dworkowe wy- 
posażenie. Są to m.in. rzadkie przykłady 
tkanin, mebli, obrazów i żyrandoli. 

Muzeum Podkarpackie w Krośnie  

 [84]  D2 Krosno, ul. Pisłudskiego 16, 
tel.: 13 43  213 76, www.muzeum.kro-
sno.pl
Zlokalizowane jest w dawnym pałacu  
biskupim na terenie zabytkowego Stare-
go Miasta. Uważane jest za jedną z naj-
ciekawszych instytucji muzealnych nie 
tylko na Podkarpaciu, ale i w całej Pol-
sce. Idea stworzenia muzeum powsta-
ła już na początku minionego stulecia, 
jednak burzliwy wiek XX oraz obie woj-
ny światowe uniemożliwiły wcielenie jej  
w życie. Ostatecznie placówkę powo- 
łano w 1954 roku, od 2000 roku zaś 
funkcjonuje pod obecną nazwą. Warto  
zwiedzić tutejszą wystawę archeolo- 
giczną pn. Przeszłość ożywiona, zawiera-
jącą liczne eksponaty związane z dzieja-
mi miasta i okolic, a także wystawę Szkło 
podkarpackich hut, przybliżającą lokal-
ne tradycje wytwarzania szkła. Godna  
uwagi jest także galeria lokalnych  

twórców XIX i XX wieku. Znajdziemy  
tu obrazy, rzeźby oraz rzemiosło arty- 
styczne znakomitych artystów: Zdzisła-
wa Truskolaskiego, Jana Kazimierza Ol-
pińskiego, Seweryna Bieszczada, Stani-
sława Bergmana, Władysława Kandefera 
 i Andrzeja Lenika. Najcenniejszym muze- 
alnym skarbem jest jednak z pewnością  
największa w Europie kolekcja lamp  
naftowych. Dziewiętnasto- i dwudziesto-
wieczne lampy naftowe są kunsztownie 
wykonane i misternie zdobione, a zgro-
madzono ich tu około 900. Zwiedzając  
tę wystawę, natrafimy również na ekspo-
naty związane z życiem wynalazcy lamp 
naftowych – Ignacego Łukasiewicza,  
a także na fragmenty wnętrz mieszkal- 
nych z przełomu XIX i XX wieku. Mu-
zeum dysponuje także szerokim reper-
tuarem lekcji muzealnych, wśród nich  
są m.in. lekcje: Dział Historii Szkła  
i Przemysłu Szklarskiego – praca muzeal-
nika, Terenowy warsztat pracy archeologa.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Budynek Muzeum Podkarpackiego  

w Krośnie, fot. MPwK
– Wnętrza Muzeum Podkarpackiego  

w Krośnie, fot. MPwK

Lampa naftowa z kolekcji Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, fot. MPwK

Szkło z kolekcji Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, fot. MPwK
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Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej  
w Krośnie  [85]  D2 Krosno, ul. Kole-
jowa 29 a, tel. 13 47 435 12, 13 47 435 13, 
www.etnocentrum.pl
Nowoczesna placówka, która łączy w so-
bie charakter muzeum oraz domu kultury. 
Powstała, by zachowywać, przypominać, 
a jednocześnie przybliżać wszystkim to, 
co najważniejsze w bogatej kulturze tra-
dycyjnej ziemi krośnieńskiej. W swojej 
ofercie posiada szeroki wachlarz warsz-

tatów rękodzielniczych, kulinarnych, rze-
mieślniczych, ale też tanecznych oraz 
śpiewaczych, opartych na dorobku po-
koleń. Poza tym organizuje spotkania  
z mistrzami śpiewu i rzemiosła, ze znaw-
cami kultury tradycyjnej. Interaktywne spa-
cery dostarczają informacji na temat życia 
codziennego oraz dawnych zwyczajów 
mieszkańców tamtejszych okolic. Można 
tu również posłuchać oryginalnych pieśni, 
a także obejrzeć stare zdjęcia, próbując 

odnaleźć ślady historii regionu. W sali le-
gend warto rozsiąść się wygodnie w dra-
biniastym wozie i poznać wiele lokalnych 
opowieści w animowanej, interaktywnej 
wersji. W sali gier można zagrać w kości 
bądź planszówki, a przy wykorzystaniu no-
woczesnej gry komputerowej dowiedzieć 
się, jak powstaje chleb. Dzieci mają moż-
liwość zaznajomienia się z tradycyjnymi 
zabawami, a osoby dorosłe przypomnienia 
sobie smaku potraw z dzieciństwa. To tyl-

ko część atrakcji, jakie czekają na odwie-
dzających. Zwiedzanie Etnocentrum nie 
jest zwyczajnym wydarzeniem. Wszyscy 
mogą skorzystać z nowoczesnych form  
poznawania dawnej kultury.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Warsztaty snycerskie, fot. Etnocentrum 

Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie
– Warsztaty kowalstwa, fot. Etnocentrum 

Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie

Warsztaty pszczelarskie, fot. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie Sala legend, fot. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie
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Muzeum Marii Konopnickiej w Żar-
nowcu  [86]  CD2 Żarnowiec 133, 
38-460 Jedlicze, tel.: 13  435 20 13, 
www.muzeumzarnowiec.pl
Żarnowiecki dworek zbudowano w XVIII wie- 
ku, a przebudowano pod koniec następnego 
stulecia. W jego bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się budynek lamusa (niegdysiej-
szy spichlerz) oraz rozległy zabytkowy park  
o powierzchni 3,5 ha. Posiadłość zosta-
ła zakupiona od Jadwigi Biechońskiej  

i w 1902 roku przekazana znakomitej  
pisarce jako dar narodu polskiego. Ko-
nopnicka wraz ze swoją przyjaciół-
ką Marią Dulębianką przybyła tutaj rok 
później. Przez kolejne lata spędzała  
w tym miejscu właśnie czas wiosenno-letni.  
Pisała, prowadziła działalność społeczną  
i oświatową. Po śmierci poetki właścicielkami 
posiadłości stały się jej córki: Laura Pytlińska 
oraz Zofia Mickiewiczowa, która w 1956 roku, 
na krótko przed śmiercią, ofiarowała dwo-

rek wraz z parkiem narodowi polskiemu. Rok  
później z inicjatywy Ministerstwa Kultury  
i Sztuki powstało tutaj Muzeum Marii Ko- 
nopnickiej. Podziwiać możemy w nim  
obrazy Marii Dulębianki, kolekcję przyborów 
biurowych oraz kałamarzy z XIX i XX wieku,  
znaczny zbiór eksponatów związanych 
z literaturą polską, a przede wszyst-
kim rękopisy utworów Marii Konop-
nickiej. Odbywają się tutaj koncerty  
i wieczory poetyckie oraz plenery ma-

larskie. Skorzystać można także z lekcji mu-
zealnych z zakresu literatury, historii sztuki, 
wiedzy o książce oraz twórczości pisarki.  
Funkcjonuje tu sklep z szerokim asortymen-
tem wydawnictw i pamiątek muzealnych. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wnętrze dworku w Żarnowcu,  

fot. J. Stankiewicz
– Dworek w Żarnowcu,  

fot. Muzeum Marii Konopnickiej

Dworek w Żarnowcu, fot. Muzeum Marii Konopnickiej Kuchnia w dworku w Żarnowcu, fot. J. Stankiewicz
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Mechanizm zegara wieżowego w Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie, fot. J. Stankiewicz
– Muzeum Narciarstwa im. Stanisława  

Barabasza w Cieklinie, fot. W. Czechowicz

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława 
Barabasza w Cieklinie  [87]  B3 

8-222 Cieklin, tel.: 13 479 19 19, www.
muzeum-narciarstwa.pl 
Stanisława Barabasza określa się dziś mia-
nem ojca polskiego narciarstwa. To wła-
śnie on, po trzech stuleciach zapomnienia, 
wprowadził ponownie narty do użytku. 
Korzystał z nart własnej konstrukcji, które 
wykonał dworski stelmach Teodor Poliw-
ka. Miało to miejsce w Cieklinie w 1888 ro- 
ku. Fakt ten uznaje się za początki historii 
współczesnego narciarstwa polskiego. Tu-
tejsza ekspozycja to jedna z największych 
w Polsce kolekcji sprzętu narciarskie-
go. Znajdziemy tu m.in. narty, kijki, buty, 
wiązania, odznaki, medale, książki oraz 
inne eksponaty związane z tym zimowym 
sportem. Najstarszymi z nich są: narta  
z 1917 roku, Podręcznik narciarski Alek-
sandra Bobkowskiego z 1918 roku, narta 
wycięta z bukowej deski z 1925 roku oraz 
Regulamin zawodów narciarskich wyda- 
ny w 1927 roku. Elementy muzealnej 
ekspozycji ciekawie obrazują sposób,  
w jaki rozwijało się polskie narciarstwo na 
przestrzeni minionego stulecia. Instytucję 
powołano do życia w 2008 roku dzięki 
inicjatywie kolekcjonerów, mieszkańców 
Cieklina oraz samorządu gminy Dębowiec. 

Zlokalizowana jest w budynku nowego 
Wiejskiego Domu Kultury w Cieklinie.

Muzeum Wsi w Odrzykoniu  [88]  D2

Odrzykoń, ul. Jana Pawła II 34,  
tel.: 13 431 17 58, www.wojaszowka.pl 
Powstało w 1998 roku jako pierwsze na 
Podkarpaciu muzeum wsi. Powołano je 
do życia z okazji 650-lecia zamku Ka-
mieniec i miejscowości Odrzykoń. Pod-
stawą do jego założenia były eksponaty 
zgromadzone w kolekcjach członków 
Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Znaj-
dziemy tutaj przedmioty związane  
z historią zamku i wsi, stare fotografie, 
wyroby rzemiosła ludowego, zbiory 
etnograficzne, stare narzędzia, stroje 
ludowe, instrumenty muzyczne, akce-
soria strażackie, mundury i odznaczenia 
żołnierzy. Wizyta w tym kameralnym 
muzeum z pewnością pozwoli odwie-
dzającym poznać realia życia mieszkań-
ców dawnej podkarpackiej wsi.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana  
Szafrańskiego w Krempnej  [89]  

 C3–4 Krempna 59, tel.: 13 44140 99, 
www.magurskipn.pl
Wśród malowniczych, urokliwych zakąt-
ków i dzikiej przyrody Magurskiego Parku 

Narodowego kryje się funkcjonujący od 
2005 roku Ośrodek Edukacyjno-Muze- 
alny, popularnie zwany także Muzeum 
Przyrodniczym MPN. Istotą jego dzia- 
łalności jest popularyzacja dziedzic-
twa przyrodniczego Beskidu Niskiego 
oraz zachęcanie do odkrywania ta-
jemnic przyrody. Głównym punktem 
w programie zwiedzania jest tutaj mul-
timedialny spektakl przyrodniczy roz-
poczynający się filmem dotyczącym  
historii kształtowania się górskiego krajo-
brazu Magurskiego Parku Narodowego.  
Następnie przedstawione są cztery pory 
roku w czterech różnych miejscach  
Parku. Warto wsłuchać się w odgłosy  
karpackiej puszczy. W 2019 roku powstała 
nowa ekspozycja wyposażona w szereg 
nowinek technicznych. Znajdują się w niej 
między innymi specjalnie skonstruowa-
ne czatownie, w których wyświetlane są  
filmy z fotopułapek. Inną ciekawostką są 
okulary VR, które umożliwiają obserwa-
cję nocnego życia lasu lub podejrzenie  
rodziny orłów przednich w wielkim  
gnieździe. Ekspozycję rozlokowano na 
trzech piętrach, które łączy naturalnych 
rozmiarów model drzewa. W sąsiedztwie 
muzeum znajdziemy sklep z pamiątka-
mi i materiałami edukacyjnymi. Ośrodek  

zajmuje się również organizacją wycie- 
czek po Magurskim Parku Narodowym  
oraz prowadzeniem zajęć edukacyjnych  
z zakresu ekologii, ochrony środowiska, 
botaniki i zoologii.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie  [90] 

 D2 Krosno, ul. Piłsudskiego 19, tel.: 13 
432 41 88, www.muzeumrzemiosla.pl
Kamienicę z czerwonej cegły, w któ-
rej mieści się ta instytucja, przyjęło się  
określać mianem „domu z zegarem”. 
Wzniesiono ją w stylu wiedeńskiej secesji 
na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie 
tutaj funkcjonowała Pierwsza Krajowa Fa-
bryka Zegarów Wieżowych Michała Mię-
sowicza. Ta szlachetna tradycja stała się 
przyczynkiem do powstania w tym miejscu  
Muzeum Rzemiosła, które otwarto  
w 1990 roku. W jego wnętrzach znajdzie-
my urządzoną w kilku salach ekspozycję  
w formie małych pracowni, m.in. szew-
skiej, rymarskiej, kołodziejskiej, bednar-
skiej, zegarmistrzowskiej, odlewniczej, 



134 135

Zapraszamy w Beskid Niski Muzea, skanseny, galerie

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wystawa militarna, fot. Muzeum Historycz-

ne w Dukli
– Wnętrza Pałacu w Dukli, fot. Muzeum 

Historyczne w Dukli

modniarskiej, krawieckiej, tkackiej i fryzjerskiej. 
Dla podkreślenia wagi tradycji tkackich od  
2000 roku odbywa się tutaj Międzynarodo-
we Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej  
Z krosna do Krosna. W należącej do mu-
zeum Piwnicy Pod Cieniami funkcjonu-
ją wystawy czasowe, urządzane są od-
czyty, konferencje, kameralne koncerty. 
Ważnym punktem muzeum jest wystawa 
stała Dzieje rzemiosła Polski południowo-
-wschodniej, na której znajdują się wyroby  

i narzędzia rzemiosła użytkowego oraz do-
kumenty rzemieślnicze. Dla najmłodszych  
i młodzieży przewidziano ciekawą ofertę zajęć 
edukacyjnych, m.in. Terminowanie u Mistrza, 
czyli: Symbole i insygnia władzy miejskiej  
i cechowej, Od ziarenka do bochenka  
– elementy wiedzy o piekarstwie. Przy in-
stytucji funkcjonuje Punkt Informacji Kultu-
ralno-Turystycznej, w którym zaopatrzyć się  
można w pamiątki, aktualne mapy oraz wy-
dawnictwa związane z regionem.

Muzeum Lizaka w Jaśle  [91]  B2  

Jasło, ul. Floriańska 42, tel.: 797 334 660, 
www.uschabinskiej.pl/muzeum-lizaka
To wyjątkowo słodkie muzeum powstało 
z chęci pokazania szerokiemu gronu od-
biorców jasielskiej tradycji produkcji sło-
dyczy. Możemy tutaj podążyć smacznym 
tropem historii słodyczy oraz surowców 
służących do ich wyrobu, zapoznać się  
z rodzajami składników dodatkowych oraz 
samych słodyczy. Poznajemy również  
maszyny używane do produkcji wyrobów 
cukierniczych, a także różne technologie 
ich wytwarzania. Wystawa oparta jest na 
wrażeniach zmysłów, odpowiednio sty-
mulowanych przez specjalne wyposaże-
nie oraz technikę multimedialną. Można 
smakować surowce i wyroby, doświadczać 
ich aromatów, oglądać multimedialne pre-
zentacje i dotykać urządzeń. Warto wziąć  
udział w pokazie ręcznego wyrabiania  
cukierków i lizaków. Muzeum oferuje  
także zwiedzającym możliwość własno-
ręcznego zrobienia lizaka.

Muzeum Historyczne w Dukli  [92] 

 D3 Dukla, Trakt Węgierski 5, tel.: 
13 433 00 85, www.muzeumdukla.pl
Funkcjonuje w przestrzeniach dawne- 
go pałacu Mniszchów – okaza-

łej XVIII-wiecznej rezydencji otoczo-
nej urokliwym zespołem parkowym.  
To najbardziej reprezentatywny zaby-
tek miasta. W kontekście historycznym  
lokalizacja muzeum nie jest przypadko- 
wa, bowiem już pod koniec XVIII wieku 
pałac był jednym z bardziej istotnych 
ośrodków życia kulturalnego, towa-
rzyskiego i politycznego w ówczesnej  
Polsce. 

Za inaugurację działalności muzeum 
przyjmuje się rok 1964. Wówczas to  
– z okazji 20-lecia operacji dukielsko–
preszowskiej – powstała pierwsza 
wystawa, ukazująca bitwę dukielską 
jako największą bitwę górską II wojny 
światowej. Już od ponad pół wieku du-
kielskie muzeum prowadzi działalność 
popularyzującą lokalną historię. Sta-
łe ekspozycje obfitują w broń i sprzęt 
wojskowy, których używali żołnierze 
walczący w Karpatach na frontach obu 
światowych wojen. Większość ekspo-

Ekspozycja plenerowa, fot. Muzeum Historyczne w Dukli
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum – Zabytkowa chyża łemkowska  

w Olchowcu, fot. T. Kielbasiński
– Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych  

w Krośnie, fot. K. Kolanko

natów związana jest z bitwą na Prze-
łęczy Dukielskiej i pochodzi z terenu 
pobojowiska lub została pozyskana od 
mieszkańców okolicy. Wystawę uzu-
pełniają archiwalia oraz stare fotografie. 
Znajdziemy tutaj pamiątki z życia arty-
stycznego, książki, archiwalne doku-
menty i liczne mapy. Jest też pokaźny 
zbiór eksponatów dotyczących kano-
nizacji św. Jana z Dukli, której dokonał  
w 1997 roku papież Jan Paweł II. Znaj-
duje się w tym miejscu również muze-
alna biblioteka. Na pałacowym dzie-
dzińcu zorganizowano skansen broni 
ciężkiej. Podziwiać można tutaj m.in. 
wyrzutnię rakietową BM-13 „Katiusza” 
oraz czołg T-34. 

Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych 
w Krośnie  [93]  D2 Krosno, ul. Czaj-
kowskiego 92, tel.: 502 994 116, www.
muzeumkrosno.pl
Muzeum zostało stworzone przez lokalnych 
pasjonatów historii po to, by pomóc w zro-
zumieniu trudnej, krwawej i bolesnej historii 
Podkarpacia w latach 1914–1945. Ma stano-
wić pamiątkę po wszystkich tych, którzy stra-
cili tu życie nie z własnej woli, lecz na skutek 
decyzji politycznych swoich przywódców. 
Ma być również hołdem dla bohaterów 

Wojska Polskiego broniących ziem Polski 
we wrześniu 1939 roku oraz walczących  
w zbrojnym podziemiu niepodległościowym.
W muzeum znajduje się około dwóch ty-
sięcy eksponatów, wśród których są m.in.: 
odznaka oddziału partyzanckiego Armii 
Krajowej OP-11, tablica z bramy głównej 
obozu w Szebniach, ryngraf Żubryda oraz 
suknia ślubna z czaszy spadochronowej. 
Ekspozycja zawiera zbiory umieszczone  
w budynku muzeum, schronie przeciwlot-
niczym z okresu II wojny światowej oraz 
wystawę plenerową. Ekspozycje stałe to 
m.in.: Karpaty 1914–1915, Szkoła Podofi-
cerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie  
1938–1939, Wrzesień 1939, Konspiracja  
niepodległościowa, Dukla 1944, Podkar-
pacie 1945, Narzędzia wojen, Lotnictwo  
II wojny światowej w strefie Krosna, Łopatki  
saperskie na przestrzeni wieków, Tyle 
 pozostało. Instytut Pamięci Narodowej 
uhonorował tę placówkę nagrodą honoro-
wą ŚwiadekHistorii. 

Muzeum – Zabytkowa chyża łemkow-
ska w Olchowcu  [94]  C4 Olcho-
wiec 23, www.karpaccy.pl/olchowiec/
muzeum/ 
Ta maleńka wioska położona nieopo-
dal Dukli była niegdyś znacznie większa. 

Na skutek walk prowadzonych w ra-
mach operacji dukielsko-preszowskiej 
oraz późniejszych wysiedleń straciła 
około 90% zabudowań. Zostało tu tylko  
12 gospodarstw, które wymagały napraw 
i remontów. Jedną z ostatnich łemkow-
skich chyż, które zachowały się w nie- 
zmienionym stanie, kupił w 1981 roku  
miłośnik gór i Łemkowszczyzny Tadeusz 
Kiełbasiński. To on rozpoczął zbieranie 
pamiątek związanych z kulturą dawnych 
mieszkańców tego regionu. Muzeum two-
rzy drewniane domostwo łemkowskie 
(chyża) oraz dwukomorowy sypaniec. We 
wnętrzach panuje wyjątkowy klimat. Wy-
pełniają je sprzęty gospodarstwa domo-
wego, wytwory rękodzieła artystycznego, 
modele łemkowskich cerkwi, stroje ludo-
we, ikony, pisanki, zabawki oraz pamiątki  
po walkach o Przełęcz Dukielską. Znajdzie- 
my tu również bibliograficzne i ikonogra-
ficzne zbiory poświęcone Łemkowszczyź-
nie i Huculszczyźnie.

Muzeum Regionalne im. Adama Fast-
nachta w Brzozowie  [95]  EF2 Brzo-
zów, ul. Parkowa 5, tel.: 13 43 418 56, 
www.muzeum.brzozow.pl
Patronem placówki jest Adam Fastnacht 
– kustosz Ossolineum, badacz historii 

Sanoka i ziemi sanockiej. Muzeum znaj-
duje się we wnętrzach zabytkowego 
ratusza wzniesionego w 1896 roku na 
brzozowskim rynku. Warto zwiedzić zre-
konstruowaną izbę chłopską oraz salonik 
mieszczański. Oryginalnym elementem 
ekspozycji jest warsztat grzebieniarski 
służący niegdyś do wytwarzania grze-
bieni z rogów bydlęcych. Należy bowiem 
zauważyć, że właśnie z tego rzemiosła 
słynął niegdyś Brzozów. W przestrze-
niach muzealnych znajdziemy również 
ekspozycje etnograficzne oraz historycz-
ne związane z regionem brzozowskim, 
a także ciekawą kolekcję fajek. Muzeum 
posiada ofertę edukacyjną skierowaną do 
dzieci i młodzieży w postaci lekcji muze-
alnych i warsztatów, np.: Sztuka ludowa 
regionu brzozowskiego, Dzieje i kultura 
Żydów brzozowskich. Organizowane są 
tutaj konkursy, prelekcje, spotkania po-
dróżnicze, promocje książek, koncerty  
i spotkania z ciekawymi ludźmi. Oddzia-
łem obiektu w Brzozowie jest Muzeum 
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Pożarnictwa im. Stanisława Dydka w Sta-
rej Wsi, które prezentuje dzieje pożarnic-
twa na ziemi brzozowskiej. 

Muzeum Regionalne w Jaśle  [96] 

 B2 ul. Stanisława Kadyiego 11, tel.: 13 
446 23 59, www.muzeumjaslo.pl
Powstało w wyniku przekształcenia spo-
łecznego muzeum PTTK w instytucję pań-

stwową, co miało miejsce w roku 1969. 
Funkcjonują tutaj dwa działy: etnograficzny 
oraz historyczny. Zwłaszcza ten drugi jest 
mocno rozbudowany, bowiem do zbiorów 
muzeum należy wiele eksponatów z za-
kresu historii sztuki. Znajdziemy tutaj ikony, 
kolekcję judaików, cenne rzeźby sakralne,  
a także eksponaty z zakresu rzemiosła  
artystycznego: zbiór porcelany i zegarów, 

meble w stylu biedermeier. Bogata jest 
również kolekcja prac artystów związanych  
z Jasłem: Jana Wodyńskiego, Seweryna 
Bieszczada, Jerzego Brandhubera, Apoli-
narego Kotowicza, Ignacego Pinkasa oraz  
Stanisława Szczepańskiego. W zbiorach 
etnograficznych znajdują się natomiast  
eksponaty z dziedziny sztuki ludowej kul-
tury Łemków i regionu Pogórza: rzeźby  
Władysława Chajca, wyroby ceramicz-
ne, pisanki, szopki, narzędzia i stroje. War-
to również zajrzeć do stylowego pokoju  
będącego zobrazowaniem mieszczań-
skiego wnętrza. Jest on poświęcony  
doktorowi Stanisławowi Kadyiemu. W mu-
zeum odbywają się ponadto lekcje muzeal-
ne i wystawy czasowe. Placówka prowadzi 
również działalność wydawniczą.

Muzeum Kuźnia Tradycji w Jaśliskach 

 [97]  D4 Jaśliska 126, tel. 534 450  
222
Swoją działalność, prowadzoną w za-
bytkowej zagrodzie, muzeum rozpo- 
częło pod koniec 2020 roku i jest naj-
młodszą placówką muzealną funkcjo-
nującą na terenie Beskidu Niskiego. 
Muzeum składa się z dwóch części, 
pierwsza obejmuje przestrzenie parteru, 
odzwierciedlając wystrój i wyposażenie  

Fotografie u góry (od lewej): 
– Rzeźby Piotra Worońca, fot. Muzeum 

Regionalne im. Adama Fastnachta  
w Brzozowie

– Zrekonstruowana izba chłopska,  
fot. Muzeum Regionalne im. Adama  
Fastnachta w Brzozowie
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Zbiór rzeźb Władysława Chajca, fot. Muzeum Regionalne w Jaśle

spichlerza, sieni, kuchni i alkowy oraz 
warsztatu rymarskiego, lniarskiego, 
stolarskiego i kamieniarskiego. Część 
drugą ulokowano na poddaszu, na 
którym znajdziemy klasyczną eks-
pozycję muzealną ze ściankami wy-
stawienniczymi i witrynami. Umiesz-
czona jest tu gablota z eksponatami 
pochodzącymi z czasów obu świato-
wych wojen oraz inna, ukazująca bu-
dynek komisariatu Straży Granicznej 
w Jaśliskach i funkcjonariusza straży  
w replice munduru. Warto zwrócić uwa-
gę na fragment poświęcony jaśliskim 
piwnicom i dawnej zabudowie. Znajduje 
się tutaj wyposażenie sklepu żydowskie-
go oraz stare dokumenty. Inne części 
wystawy związane są z odkryciami ar-
cheologicznymi i znaleziskami z terenu 
Jaślisk i okolic, z osobami zamieszku-
jącymi Jaśliska i pobliskie tereny oraz  
z wybitnymi mieszkańcami Jaślisk. 
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Fotografia u góry: Korczyna z lotu ptaka, fot. UG Korczyna

Urok miasteczek

Któż nie chciałby się przenieść, choćby 
na chwilę, do dawnego podkarpackiego 
miasteczka – ujrzeć widok rynku pełne- 
go straganów, usłyszeć gwar i głosy  
handlarzy targujących się do utraty sił, 
poczuć zapach świeżego, wypiekane-
go chleba. W okolicznych miejscowo-
ściach kiedyś tak właśnie bywało. Żyli tu  
społem Polak, Niemiec, Żyd, Rusnak  
– tworząc mozaikę kultur. A jak jest dziś…

Na północ od Jasła, w dolinie Wisło-
ki położone są Kołaczyce. Dzieje tej 
miejscowości sięgają XIV wieku, kiedy 
otrzymała prawa miejskie. W później-
szym okresie stała się bardzo ważnym 
ośrodkiem rzemieślniczym słynącym  
z szewstwa i garncarstwa. W latach 
30. XX wieku Kołaczyce utraciły prawa 
miejskie i ten stan trwał do 2010 roku, 
kiedy powtórnie je otrzymały. W mia-
steczku zachował się obszerny rynek. 
Jego ozdobą jest fontanna Bartek ufun-
dowana przez hrabiego Łosia z Brzysk  
w XIX wieku oraz kapliczka z rzeźbą Mat-
ki Boskiej Niepokalanej z 1803 roku. Pier- 
wotnie rynek dookoła był zabudowany 
domami drewnianymi. Do dziś zacho-
wało się kilka budynków z XVIII i XIX wie-
ku, w tym jeden z podcieniami wspartymi 
na murowanych słupach. Pochodzi on  

z 1792 roku. W pobliżu znajduje się 
neogotycki kościół pw. św. Anny, który  
został wybudowany według projektu 
Stanisława Majerskiego.

U podnóża Beskidu Niskiego, także  
w dolinie Wisłoki, położony jest Nowy Żmi-
gród – miasteczko o bogatej historii. Było 
własnością wielkich rodów szlacheckich, 
m.in. Bogoriów, Stadnickich, Wiśniowiec-
kich. Miejscowość posiadała prawo odby-
wania targów i jarmarków. Jej największy 
rozkwit datuje się na XV oraz XVI wiek.  
W tym czasie Nowy Żmigród stał się 
dużym ośrodkiem rzemieślniczo-han-
dlowym słynącym z handlu winem wę-
gierskim oraz płótnem i suknem, które 
produkowano na miejscu. Ciekawostką 
jest fakt istnienia w Nowym Żmigrodzie 
towarzystwa zajmującego się szyciem  
i sprzedażą szat liturgicznych. W później-
szym czasie miejscowość nieco podupa-
dła, a w 1934 roku utraciła prawa miejskie. 
Znacznie ucierpiała także w czasie II wojny 
światowej. Dziś miasteczko jest siedzibą 
gminy. Zabudowa miejscowości jest ory-
ginalna, z dobrze zachowanymi domami 
i kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. Mamy 
tu rzadko spotykany układ przestrzenny 
z dwoma rynkami, które przedzielone są 
zabudową. W centrum Żmigrodu znajdu-
ją się: kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, 
sanktuarium bł. Władysława Findysza oraz 

Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi 
Żmigrodzkiej z ekspozycją etnograficzną  
i historyczną dotyczącą regionu.

Klimat galicyjskiego miasteczka zachowa-
ła Dukla. Położona jest w dolinie Jasioł-
ki, u stóp góry Cergowej (716 m n.p.m.).  
Usytuowana przy szlaku węgierskim, sta-
ła się ważnym ośrodkiem handlowym, 
rzemieślniczym oraz gospodarczym. 
Podobnie jak w Nowym Żmigrodzie, 
duże znaczenie miał handel winem, 
do czego przyczynił się przywilej na 
jego składowanie. Swój rozkwit Dukla 
zawdzięcza również rodzinie Mnisz- 
chów, która ulokowała tu swoją rodo-
wą rezydencję. Dukielskie stare miasto  
posiadało rynek, a na nim ratusz  
z wieżyczką z XVII–XVIII wieku. Wokół 
otoczony był piętrowymi kamieniczkami  
z XVIII i XIX wieku. W pobliżu rynku 
znajdują się ruiny synagogi z 1758 roku 
oraz kościół pw. św. Marii Magdaleny, 
który stanowi perłę rokoka w regionie. 
Wewnątrz świątyni rzymskokatolickiej  
znajduje się nagrobek Marii Amalii Mnisz-
chowej – dzieło Jana Obrockiego.  
W miejscowości na uwagę zasługuje 
zespół pałacowo-parkowy mieszczący  
Muzeum Historyczne oraz zespół klasz-
torny oo. Bernardynów – sanktuarium 
św. Jana z Dukli.

Miasteczkiem wartym odwiedzenia jest 
także Rymanów. Założony został  
w 1376 roku na prawie magdeburskim. 
W wiekach od XV do XVII prężnie się 
rozwijał, wykorzystując swoje położenie 
u zbiegu szlaków handlowych. Istotną 
grupą ludności byli tu Żydzi, a Rymanów 
stał się jednym z większych ośrodków 
chasydyzmu. Ważną datą jest rok 1872, 
kiedy dobra rymanowskie zakupili Anna  
i Stanisław Potoccy – późniejsi założyciele 
uzdrowiska Rymanów-Zdrój. W miastecz-

ku zachował się rynek z piętrowymi ka-
mienicami mieszczańskimi pochodzącymi 
z XIX wieku. Na rogu ulic Kilińskiego i Pięk-
nej stoi odrestaurowana synagoga, a przy 
rynku usytuowany jest barokowy kościół 
pw. św. Wawrzyńca. W ołtarzu głównym 
tej świątyni na uwagę zasługuje obraz Pie-
ta, według legendy ofiarowany przez króla 
Władysława Jagiełłę. Historię miasta i jego 
mieszkańców dokumentuje Regionalna 
Izba Muzealna mieszcząca się w budynku 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Nieopodal Krosna położona jest Kor-
czyna. Pierwsze wzmianki o tej osadzie 
pochodzą z XIV wieku jako części dóbr 
zamku Kamieniec. Z upływem czasu 
wieś przekształciła się w miasteczko. 
W XVIII wieku otrzymała przywilej ze-
zwalający na organizowanie jarmar-
ków i targów. Miejscowość znana była  
z rzemiosła tkackiego. Działała tu szkoła 
tkacka i „Towarzystwo tkaczy pod opie-
ką św. Sylwestra”. Niestety miastecz-
ko podupadło i utraciło prawa miejskie  
w 1934 roku. Po wojnie odżyły tradycje 
tkackie – powstała Włókiennicza Spół-
dzielnia Pracy „Towarzystwo Tkaczy” 
wytwarzająca gobeliny, kapy oraz kilimy.  
W centrum Korczyny zachował się plac 
dawnego rynku pozbawiony historycznej 
zabudowy. W krajobrazie miejscowości 
dominuje bryła neogotyckiego kościoła 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Od 2004 roku pełni funkcję sank-
tuarium św. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra, który tu się urodził. Wielką atrakcją 
Korczyny jest pijalnia czekolady mistrza 
Polski cukierników – Mirosława Pel-
czara. Oprócz możliwości skosztowa-
nia pysznych czekolad i pralin można tu 
również zapoznać się z kolekcją maszyn  
i urządzeń do produkcji czekolady. Do-
datkowy walor tworzy możliwość po- 
dziwiania na żywo procesu jej tworzenia. 

Korczyna, pijalnia czekolady Mirosława Pelczara – mistrza Polski cukierników, fot. Wyd. Compass
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Szlak Architektury Drewnia-
nej 

W krajobrazie Podkarpacia zachwyca dawne 
budownictwo – kościoły, cerkwie, kaplicz-
ki i krzyże przydrożne, domy, stare budynki 
gospodarcze, młyny i kuźnie. Ostatnimi laty 
architektura drewniana stała się magnesem 
przyciągającym pasjonatów kultury, dzie-
dzictwa i historii, a także zwykłych turystów, 
dla których widok drewnianych perełek sta-
nowi swoiste novum. To właśnie dla nich 
na terenie województwa podkarpackie-
go wyznakowano liczący ponad 1200 km  
Szlak Architektury Drewnianej, który po- 
dzielono na dziewięć krótszych tras. 

Oznaczeniem szlaku są znaki drogo-
we (w kolorze brązowym, z białymi 

literami i logo szlaku) i tablice infor-
macyjne, na których umieszczono 
krótki opis historyczny w trzech wer-
sjach językowych oraz mapkę usytu-
owania obiektu na szlaku. Ulokowane 
są one przed wejściem do budowli. 
Wśród 127 podkarpackich obiektów na 
uwagę zasługują zabytki wpisane na 
Listę światowego dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego UNESCO: 
kościoły w Bliznem i Haczowie, cer-
kwie w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku  
i Turzańsku.

Przez opisany teren przebiegają trzy 
trasy szlaku, zaś najciekawsze i naj-
piękniejsze obiekty opisano w rozdziale 
poświęconym zabytkom architektury 
drewnianej (patrz: str. 72).

Fotografia u góry: Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Arch. w Świątkowej Małej, fot. K. Zajączkowski

Szlaki 
tematyczne

Trasa I Krośnieńsko-Brzozowska
  Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia  
Przeświętej Bogarodzicy w Bałuciance 
(patrz: str. 89)

  Zespół dworski z 1. poł. XIX w. w Trześnio-
wie (patrz: str. 90)

  Kościół pw. Wszystkich Świętych wraz  
z zespołem z 1470 r. w Bliznem (patrz: str. 
76)

  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mi- 
chała Archanioła z XV w. w Haczowie 
(patrz: str. 75)

  Kościół pw. św. Stanisława Biskupa z XV w.  
w Humniskach (patrz: str. 77)

  Kościół pw. Wszystkich Świętych z XV w.  
w Iwoniczu (patrz: str. 78)

  Kościół pw. św. Iwona i Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych z 1895 r. w Iwo-
niczu-Zdroju

  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP z 1770 r. w Jasienicy Rosielnej 
(patrz: str. 77)

  Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego  
i Pana Jezusa Ukrzyżowanego z 1868 r.  
w Klimkówce 

  Kościół pw. św. Wojciecha z XV w.  
w Krośnie (patrz: str. 82)

  Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Wa-
cława w Króliku Polskim

  Kościół pw. św. Bartłomieja z 1600 r.  
w Rogach (patrz: str. 79)

  Kościół pw. św. Małgorzaty z 1461 r.  
w Targowiskach

  Kościół pw. św. Michała Archanioła  
z 1752 r. w Wietrznie (patrz: str. 81)

  Kościół pw. Wszystkich Świętych z 1487 r.  
we Wrocance 

  Zespół zabudowy uzdrowiskowej z XIX w.  
w Iwoniczu-Zdroju (patrz: str. 90)

  Zespół zabudowy uzdrowiskowej z XIX w.  
w Rymanowie-Zdroju (patrz: str. 91)

Trasa IV Sanocko-Dukielska
  Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow 
Przeświętej Bogarodzicy z XVIII w. w Chy- 
rowej (patrz: str. 83)

  Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy  
i Damiana w Kotani (patrz: str. 86)

  Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy  
i Damiana w Krempnej (patrz: str. 85)

  Cerkiew greckokatolicka pw. Przenie-
sienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu  
(patrz: str. 84)

  Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała 
Archanioła z XVIII w. w Pielgrzymce  
(patrz: str. 88)

  Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała  
Archanioła z 1762 r. w Świątkowej Małej 
(patrz: str. 87)

  Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała  
Archanioła 1757 r. w Świątkowej Wielkiej 
(patrz: str. 87)

  Zespół zabudowy małomiasteczkowej  
w Jaśliskach (patrz: str. 93)

Trasa VIII Dębicko-Ropczycka
  Kościół pw. Przemienienia Pańskiego  
z przeł. XV i XVI w. w Osieku Jasielskim

  Kościół pw. św. Marcina z 1605 r.  
w Szebniach 

  Kościół pw. św. Anny z 1520 r. w Święca-
nach (patrz: str. 81)

  Kościół pw. św. Doroty z 1551 r. w Trzcinicy 
(patrz: str. 81)

  Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1760 r.  
w Załężu

www.sad.podkarpackie.travel
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Szlak Frontu Wschodniego 
I Wojny Światowej

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Świa-
towej przybliża znaczące wydarzenia, do 
których doszło na terenie dzisiejszego wo-
jewództwa podkarpackiego w latach 1914–
1915. Jego trasa prowadzi przez miejsca,  
w których pozostały ślady po I wojnie świa-
towej. Są to cmentarze wojskowe, pomniki, 
obiekty wojskowe czy pozostałości forty-
fikacji. Przebiega od granicy z wojewódz-
twem małopolskim, przez Beskid Niski, 
okolice Jasła, Dębicy, miasta garnizonowe 
– Rzeszów oraz Jarosław, twierdzę Prze-
myśl, okolice Lubaczowa, aż po granicę  
z województwem lubelskim. Poznając 
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Świa-
towej, możemy również podziwiać rezy-
dencje magnackie, średniowieczne osady  
i grodziska oraz zabytki położone na Szlaku 
Architektury Drewnianej. Oznaczony jest 
znakami drogowymi w kolorze brązowym, 
z białymi literami i logo szlaku oraz tablica-
mi informacyjnymi przy obiektach. 

Na opisywanym terenie możemy wyszcze-
gólnić następujące odcinki szlaku:

  okolice Krempnej – szlak obejmuje 
cmentarze: w Ożennej nr 3, w Gra-
biu nr 4 i 5, w Krempnej nr 6 oraz  
w Desznicy nr 7;

  okolice Nowego Żmigrodu – w Nowym 
Żmigrodzie nr 8, w Łysej Górze nr 9,  
w Woli Cieklińskiej nr 11 oraz w Cieklinie 
nr 12, 13 i 14;

  okolice Jasła – w Harklowej nr 15,  
w Jaśle nr 22 i 23, w Osobnicy nr 16,  
w Podzamczu nr 36, w Sieklówce nr 42, 
w Sławęcinie nr 26.

Równie atrakcyjnie przedstawiają się 
nekropolie z I wojny światowej w Dę-
bowcu nr 18, w Dukli, w Jaśliskach oraz 
w pobliżu szczytu Kamienia nad Jaśli-
skami.

www.podkarpackie.travel/pl/szlaki/
szlak-frontu-wschodniego-i-wojny-
-swiatowej

Fotografia u góry: Cmentarz w Woli Cieklińskiej, fot. UG Dębowiec

Cmentarz nr 13 w Cieklinie, fot. UG Dębowiec
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Karpacki Szlak Wina

Enoturystyka, czyli turystyka winiarska, cie- 
szy się w Polsce coraz większym zain-
teresowaniem. Jak sugeruje jej nazwa,  
pochodząca od greckiego słowa onios, 
czyli wino, enoturystyka polega przede 
wszystkim na odwiedzaniu winnic oraz 
degustacji win. Nierzadko wizytom po-
śród winnych latorośli towarzyszą zorga-
nizowane imprezy połączone ze smako-
waniem lokalnej kuchni oraz noclegiem. 
Znacznym ułatwieniem w odkrywaniu  
winiarskich zakątków danego regionu są 
tzw. szlaki winne. Jednym z nich jest Kar-
packi Szlak Wina.

Warto jednak zacząć od początku. Hi-
storia podkarpackiego winiarstwa sięga 
czasów zamierzchłego średniowiecza. 
Pierwsze polskie winnice zakładane były  
w XI i XII wieku przy benedyktyńskich  

i cysterskich klasztorach. Produkowane 
przez zakonników wino służyło celom  
liturgicznym, a z czasem również co- 
dziennemu spożyciu. Do popularyzacji 
podkarpackiego winiarstwa przyczyniła  
się także szlachta z Grodów Czerwień-
skich (głównie z Przemyśla), która spro-
wadzała na swoje tereny winorośle oraz 
znawców tajników produkcji wina.

Kres winiarskich tradycji na Podkarpaciu 
nastąpił w XVII wieku, gdy do Polski szla-
kami handlowymi zaczęło napływać wino  
z Węgier. Rozwój dróg i handlu międzyna-
rodowego oraz szkodliwe dla upraw pol-
skie zimy spowodowały, że import trunku  
od węgierskich sąsiadów stał się bar- 
dziej opłacalny niż jego produkcja. I tak 
polskie wino na kilkaset lat zniknęło z ro-
dzimego rynku i odeszło w zapomnienie.
Odrodzenie polskich tradycji winiarskich 
nastąpiło dopiero w XX wieku. Pionierem 

dzisiejszej, krajowej produkcji wina jest Ro-
man Myśliwiec z Jasła, który w 1982 roku 
założył pierwszą współczesną winnicę  
– Golesz. W ślad za nim poszli kolejni pa- 
sjonaci tego zapomnianego rzemiosła,  
czego efektem jest niemal 160 winnic,  
którymi Podkarpacie może się dziś po-
szczycić. A liczba ta stale rośnie, po-
dobnie jak jakość wytwarzanych w nich 
trunków.

Podkarpacie jest bez wątpienia naj-
szybciej rozwijającym się regionem wi-
niarskim w naszym kraju. Sukces ten 
zawdzięcza sprzyjającym warunkom 
klimatycznym, odpowiedniemu ukształ-
towaniu terenu oraz wielowiekowym 
tradycjom produkcji wina istniejącym  
na tych obszarach od czasów śre-
dniowiecza. O winiarskiej przeszłości  
Podkarpacia świadczą niektóre nazwy 
miejscowości w regionie, takie jak: Win-
nica, Winna Góra czy Winiary.

Karpacki Szlak Wina powstał dzięki sta-
raniom lokalnych właścicieli winnic oraz 
Stowarzyszenia ProCarpathia. Jest to 
jedno z wielu działań podejmowanych  
w ostatnich latach na drodze do wzmoc-
nienia winiarskiego wizerunku woje-
wództwa. Inicjatywa zrzesza 29 pol-
skich i słowackich winnic dążących do 
stworzenia wspólnego produktu tury-
stycznego. Większość uprawianych tutaj 
szczepów nosi oryginalne, międzyna-

rodowe nazwy, co ułatwia ich identyfi- 
kację. W samym Beskidzie Niskim  
znajduje się 13 stowarzyszonych w pro-
jekcie winnic, które dumnie budują re-
gionalną enoturystykę. Nie jest to jednak 
jedyna inicjatywa o takim charakterze  
w tym regionie. W okolicy działa również 
Jasielski Szlak Winny oraz Podkarpacki 
Szlak Winnic.

Winnica Golesz w Jaśle
To winnica założona w 1982 roku przez 
Romana Myśliwca, znanego pionie-
ra winiarstwa na Podkarpaciu. Obiekt 
oferuje porady z zakresu uprawy i pro-
dukcji win oraz organizuje tematyczne 
warsztaty i prelekcje. Właściciele, jako 
jedni z nielicznych, zajmują się produk-
cją sadzonek oraz testowaniem nowych 
odmian. To tutaj powstał popularny dziś 
na Podkarpaciu szczep Jutrzenka. Od-
wiedzający mają możliwość zwiedzenia 
winnicy i degustacji produkowanych  
w niej win.
Kontakt: Jasło, ul. Krakowska 100a, tel. 
503 193 392, www.winnica.golesz.pl 
Uprawiane szczepy winorośli: między 
innymi Johanniter, Bianca, Aurora, Seyval 
Blanc, Jutrzenka, Hibernal, Muskat Odeski, 
Cascade, Frontenac, Heridan, Leon Millot, 
Regent, Rondo. 
Sukcesy winnicy: wielokrotne I miejsce  
w konkursach: Galicja Vitis Kraków, Galicja 
Vitis Łańcut, Konkurs Polskich Win Jasło 
oraz Muvina Prešov.

Fotografia u góry: Winnica Jasiel w Jareniówce, fot. T. Poźniak
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sie win w Zemplinskiej Širavie, II miejsce  
w Konkursie Polskich Win Jasło. 

Winnica Jasiel w Jareniówce
Jest to jedna z najstarszych winnic w wo-
jewództwie podkarpackim oraz jedyna  
w regionie winnica tarasowa. W ofercie 
obiektu znajduje się degustacja win, pre- 
lekcje i warsztaty winiarskie, poczęstunek 
oraz możliwość noclegu. Prowadzona  
jest również sprzedaż sadzonek oraz  
miejscowych wyrobów.
Kontakt: Jareniówka 163, tel. 448 58 79, 
www.winnicajasiel.pl
Uprawiane szczepy winorośli: Johanniter, 
Siegerrebe, Solaris, Cabernet Dorsa, Caber-
net Cortis, Regent.
Sukcesy winnicy: I miejsce oraz nagroda 
Grand Prix w Konkursie Polskich Win Jasło.

Winnica Kołacz w Kołaczycach i Naw-
siu Kołaczyckim
Winnica powstała dzięki inspiracji za-
czerpniętej z Włoch, gdzie gospodarz 

Winnica Dwie Granice w Przysiekach
Dla turystów przygotowano możli- 
wość zwiedzania winnic – jednej  
w Przysiekach, a drugiej w Bączalu  
Górnym. W piwnicach winiarni od- 
bywają się degustacje trunków oraz  
prelekcje dotyczące cyklu produk- 
cyjnego wina. Obiekt dysponuje rów- 
nież bazą noclegową i zapleczem  
gastronomicznym. Przy winnicy działa 

sklep firmowy z tutejszymi winami.
Kontakt: Przysieki 412, tel. 693 562 380, 
www.winnicadwiegranice.pl
Uprawiane szczepy winorośli: Rondo, 
Regent, Leon Millot, Svensson Red, Caber-
net Cortis, Jutrzenka, Johanniter, Seyval 
Blanc i Bianca. 
Sukcesy winnicy: II miejsce w konkur- 
sach: Víno Šírava, Vino Duša, Konkurs Pol-
skich Win Jasło.

Winnica MalGaleria w Jaśle
Winnica należy do małżeństwa arty-
stów Małgorzaty i Bogdana Samborskich.  
Oprócz uprawy winorośli i produkcji wi- 
na, właściciele organizują tu spotkania  
i warsztaty artystyczne oraz wystawy  
prac własnych i przyjaciół. Specjalno-
ścią tego miejsca jest wspaniała Nalewka  
Artystyczna powstająca na bazie koniaku  
i wina własnej produkcji.
Kontakt: Jasło, 17 Stycznia 189c, tel. 502 
138 602
Uprawiane szczepy winorośli: Aurora, 
Seyval Blanc, Cascade, Leon Millot, Mare-
chal Foch.

Winnica Źródło w Jaśle
Wszystkie prace w tej kameralnej winni-
cy wykonywane są własnoręcznie przez 
gospodarzy, co znacząco wpływa na cha- 
rakter i jakość produkowanego przez 
nich wina. Właściciele oferują możliwość  
zwiedzenia winnicy połączonego z degu-
stacją.
Kontakt: Jasło, u. Mickiewicza 121, tel. 502 
105 994
Uprawiane szczepy winorośli: Seyval 
Blanc, Bianca, Jutrzenka, Muskat Odeski, 
Regent, Rondo, Leon Millot.
Sukcesy winnicy: I miejsce w konkur-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Winnica Jasiel w Jareniówce, fot. T. Poźniak
– Winnica Dwie Granice w Przysiekach,  

fot. T. Stójewski

Winnica Golesz, fot. R. Myśliwiec
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Winnica Golesz z widokiem na Jasło,  

fot. R. Myśliwiec
– Winnica Vanellus w Jareniówce,  

fot. B. Czajka

obiektu pracował niegdyś przy uprawie 
winorośli. Właściciele organizują degu-
stacje dla pojedynczych osób oraz nie-
wielkich grup. 
Kontakt: Nawsie Kołaczyckie 303a, tel. 13 
441 09 69, kom. 696 097 865, www.win-
nicakolacz.pl 
Uprawiane szczepy winorośli: Regent, Ron-
do, Aurora, Muskat Odeski, Seyval Blanc, Ju-
trzenka, Solaris, Hibernal, Bianca, Johanniter.
Sukcesy winnicy: III miejsce w Konkursie 
Polskich Win Jasło.

Winnica Vanellus w Jareniówce
Produkowane są tutaj wyłącznie wina 
wytrawne, a także domowe nalewki 
owocowe. Wszystkich wyrobów od-
wiedzający mogą skosztować w winni-
cy, w której przygotowywane są degu-
stacje komentowane oraz prezentacje. 
Na miejscu istnieje również możliwość 
zakupu win.
Kontakt: Jareniówka 189, tel. 604  052 132, 
606 934 549, www.vanellus.pl
Uprawiane szczepy winorośli: Muskat 

Odeski, Solaris, Johanniter, Seyval Blanc, Sie-
gerrebe, Rondo, Regent i Cabernet Cortis.
Sukcesy winnicy: I miejsce w konkursach: 
Konkurs Polskich Win Jasło i Víno Šírava.

Winnica Wiarus w Jedliczu – Męcince
Obiekt dysponuje salką degustacyjną 
dla małych grup. W sprzyjających wa-
runkach pogodowych przeprowadzane 
są degustacje plenerowe w samej win- 
nicy. Jest to mile spędzony czas przy 
kieliszku wina z gospodarzami opowia- 
dającymi o sztuce uprawy winorośli. 
Winnica dysponuje miejscem na na- 
mioty. Istnieje też możliwość zakupu 
wina.
Kontakt: Jedlicze, ul. Grunwaldzka 18, tel. 
602 636 899, 698 744 069, www.winnica-
wiarus.pl
Uprawiane szczepy winorośli: Ju-
trzenka, Seyval Blanc, Aurora, Muskat 
Odeski i Prairie Star,  Regent, Leon Mil-
lot, Marechal Foch i Swenson Red.
Sukcesy winnicy: I i III miejsce w Kon-
kursie Polskich Win Jasło.

Winnica Zacisze w Trzcinicy
Winnica położona jest w górzystym 
terenie, z którego możemy podziwiać 
panoramę Pogórza i Beskidu Niskiego. 

To piękne miejsce sprzyja degustacji 
na świeżym powietrzu, w przestron-
nym ogrodzie właścicieli, gdzie pasą się 
należące do nich konie. W winnicy, po 
wcześniejszym uzgodnieniu, organizo-
wane są degustacje oraz zwiedzanie.
Kontakt: Trzcinica 313, tel. 664 209 561
Uprawiane szczepy winorośli: Rondo, 
Regent, Leon Millot, Cascade, Aurora, 
Bianca, Muskat Odeski, Seyval Blanc, Si-
bera, Traminer, Swenson Red, Jutrzenka, 
Einset Seedless, Alwood, Alden, Schuyler, 
Festivee, Kristaly.
Sukcesy winnicy: III miejsce w Konkur-
sie Polskich Win Jasło.

Winnica Dwór Kombornia
Winnica znajduje się na terenie zabyt-
kowego XVI-wiecznego zespołu dwor-
sko-pałacowego w Komborni. Eno- 
turyści odnajdą tu między innymi luk-
susowy 4-gwiazdkowy hotel, strefę 
Wellness z bogatą ofertą SPA, dwie 
wystawne restauracje oraz centrum 

Winnica Vanellus w Jareniówce, fot. Libera Foto
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Szczepy winorośli na Podkarpaciu

Podkarpacie charakteryzuje się wyjątkowo dużą różnorodnością uprawianych 
winorośli. I choć znajduje się tu ponad 150 winnic, to każda z nich pielęgnuje 
zupełnie inny zestaw szczepów winogron. W podkarpackich uprawach zdecy-
dowanie dominują gatunki mieszańcowe oraz tzw. odmiany północy. 

Najpopularniejsze w tym regionie szczepy wina białego to Hibernal, Johanniter, 
Bianca, Aurora, Seyval Blanc, Solaris, Muskat Odeski oraz Jutrzenka. 

Spośród obecnych na Podkarpaciu szczepów wina czerwonego należy wymie-
nić przede wszystkim: Regent, Rondo, Leon Millot, Marechal Foch, Frontenac, 
Cabernety Dorsa, a także Cortis. Selekcja takich, a nie innych gatunków wynika  
z ich wysokiej odporności na niskie temperatury, która jest kluczowa dla uprawy 
w polskiej strefie klimatycznej. Nieliczne uprawiane w okolicy oryginalne od- 
miany, takie jak Pinot Noir, Zweigelt, Chardonnay, Riesling czy Pinot Gris obar-
czone są dużym ryzykiem i nierzadko padają ofiarą wiosennych przymrozków.

Szlaki tematyczneZapraszamy w Beskid Niski

Fotografie u góry: 
– Winnica Widokowa w Komborni,  

fot. Winnica Widokowa

konferencyjno-bankietowe. Gospoda-
rze organizują na miejscu degustacje, 
koncerty muzyki live, a także spotkania 
kulinarne. W znajdującym się na terenie 
dworu Karpackim Salonie Wina można 
degustować wina z całych Karpat. 
Uprawiane szczepy winorośli: Rondo, 
Seyval Blanc i Jutrzenka.
Kontakt: Kombornia 1, tel. 13 435 42 89, 
www.dworkombornia.pl

Winnica Widokowa w Komborni
Winnica położona jest na szczycie 
wzgórza, z którego roztacza się prze-
piękna panorama Beskidu Niskiego. 
Właściciele organizują na miejscu de- 
gustacje indywidualne oraz grupowe.
Uprawiane szczepy winorośli: Sola- 
ris, Seyval Blanc, Chardonnay, Riesling, 
Rondo, Souvignier Gris, Regent, Musca-
ris, Johanniter oraz Leon Millot.

Winnica Zamkowa w Korczynie, fot. T. Poźniak Winnica Widokowa w Komborni,  
fot. Winnica Widokowa

Kontakt: Kombornia 807, tel. 796 690 377, 
www.winnicawidokowa.pl
Sukcesy winnicy: I i II miejsce w Mię-
dzynarodowym Konkursie Win Galicja 
Vitis.

Winnica Zamkowa w Korczynie
Winnica położona jest nieopodal słyn-
nego zamku w Korczynie, dawnej po-
siadłości Aleksandra Fredry, która zain-
spirowała pisarza do napisania Zemsty. 
Na miejscu organizowane są degustacje 
indywidualne oraz grupowe.
Kontakt: Korczyna, ul. Podzamcze 14, tel. 
608 007 890, www.winnicazamkowa.pl
Uprawiane szczepy winorośli: Maré-
chal Foch, Leon Millot, Rondo, Re-
gent, Cabernet Dorsa, Bianca, Hibernal, 
Seyval Blanc, Solaris.

Sukcesy winnicy: I miejsce w konkursie 
Muvina Prešov, III miejsce w konkursie 
ENOEXPO.
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Szlak Kulinarny Podkarpackie 
Smaki 

Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki to jeden 
z najdłuższych polskich szlaków „ze sma-
kiem”. W konkursie przeprowadzonym przez 
prestiżowy miesięcznik „National Geographic 
Traveler” znalazł się on w gronie atrakcji tu-
rystycznych określonych mianem „7 nowych 
cudów Polski”. Szlak ten powstał w 2013 roku  
i obejmuje restauracje, winnice, cukier-
nie i gospodarstwa agroturystyczne. Każdy  
z obiektów posiada certyfikat oraz tablicz-
kę z logo szlaku umieszczoną na zewnątrz. 
Turystyka kulinarna zdobywa coraz większą 
popularność. Sprzyja temu także duża licz-
ba programów kulinarnych emitowanych 
na antenach stacji telewizyjnych, radiowych,  
w mediach internetowych czy kanałach 
społecznościowych. Przy obecnym rozwo-
ju technologicznym wiele zabytków moż-
na zwiedzić wirtualnie. Jednak autentycz-
ny smak regionalnych wybornych potraw, 

pysznych trunków, niepowtarzalnych dese-
rów czy innych frykasów i specjałów poczuć 
można tylko w realnym świecie, siedząc przy 
zastawionym stole. I właśnie taka forma de-
lektowania się podkarpackimi smakami jest 
przewodnią ideą powstania, funkcjonowania 
i rozwoju tego przedsięwzięcia. 

Szlak dzieli się na trzy trasy: beskidzko-
-pogórzańską, bieszczadzką oraz pół-
nocną. Opisywany teren znajduje się na 
pierwszej z nich. Mieszczą się na niej 
obiekty, które w swojej ofercie nawią-
zują do tradycji kulinarnych Łemków  
i Pogórzan, a także do kuchni niemiec-
kiej, węgierskiej, ukraińskiej oraz żydow-
skiej. Wśród serwowanych dań można 
znaleźć potrawy dawnej kuchni miesz-
czańskiej i dworskiej. Uzupełnieniem 
dań są wina lokalnych producentów. Na 
szlaku bowiem znajdują się również win-
nice, które zapraszają do siebie na degu-
stację wytwarzanych trunków. 

Wszystkich miłośników podkarpackich 
smaków w krainie Beskidu Niskiego na 
suto zastawione stoły zapraszają:

Restauracja Hotelu Pałac Polanka  
w Krośnie, ul. Popiełuszki 103, tel. 13 492 
44 55, www.palacpolanka.pl

Restauracja Naftaya hotelu Nafta  
w Krośnie, ul. Lwowska 21, tel. 785 930 
565, www.naftaya.pl
Restauracja Posmakuj Krosno, Rynek 
24, tel. 533 540 175, www.posmakujkro-
sno.pl
www.szlakpodkarpackiesmaki.pl

Polędwiczki wieprzowe, fot. Restauracja Naftaya

Fotografia u góry: Różnorodne menu, fot. Restauracja Posmakuj Krosno
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Szlaki tematyczneZapraszamy w Beskid Niski

Mural w Malinówce, fot. A. Andrejkow Mural w Bziance, fot. A. Andrejkow

Fotografie u góry (od lewej): 
– Mural w Bziance, fot. A. Andrejkow
– Mural w Haczowie, fot. A. Andrejkow

Szlakiem murali Cichy memoriał

Artysta malarz Arkadiusz Andrejkow  
w 2017 roku postanowił zrealizować  
projekt polegający na malowaniu mu-
rali na starych drewnianych budyn-
kach Podkarpacia. Wizja ta zrodziła się  
podczas podróży artysty po różnych 
podkarpackich miejscowościach. Do-

strzegł on malarski potencjał w sta-
rych drewnianych stodołach i szopach.  
W swoich realizacjach artysta wy- 
korzystywał stare fotografie rodzin-
ne mieszkańców miejscowości, gdzie  
powstawał mural. 

Sam autor napisał: „Malowałem je 
szkicowo, transparentnie, aby zosta-

wić jak najwięcej surowości ściany. By  
postacie wychodziły z niej, były inte-
gralną częścią danego obiektu, jak-
by tu były od zawsze…”. Ciekawostką  
jest fakt, że każda z prac powstawała  
w ciągu jednego dnia. Odbiorcy mura-
li na stodołach nazwali je „deskalami”.  
W ten sposób powstał street art  
Cichy memoriał. 

Na opisywanym terenie murale znajdu-
ją się: w Haczowie (4 murale), Bziance  
(2 murale), Malinówce, Woli Komborskiej, 
Łączkach Jagiellońskich, Lublicy.
www.andrejkow.pl 
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Ścieżki spacerowe i dydaktyczne 
Bogatą siecią ścieżek spacerowych mogą 
poszczycić się uzdrowiska w Iwoniczu-
-Zdroju i Rymanowie-Zdroju. Powstały 
one nie tylko dla turystów górskich, ale 
również z myślą o kuracjuszach, któ-
rzy na świeżym powietrzu spędzają czas 
między zabiegami. Tutejsze trasy prowa-
dzą do atrakcyjnych miejsc położonych  
w okolicy. Przykładowo w Iwoniczu-
-Zdroju można wędrować ścieżkami 
na górę Przedziwną, na Żabią Górę, na 
Przymiarki i do Rymanowa. Natomiast  
z Rymanowa-Zdroju dróżki prowadzą 
m.in. na górę Kalwarię oraz do drewnia-
nego kościółka z cudownym źródeł- 
kiem w Klimkówce.
Równie interesujące są trasy przyrodni-
cze, historyczne i kulturowe, wyposażone  
w liczne tablice informacyjne pozwalające 
poszerzyć wiedzę na temat danych miejsc 
i obiektów. Dla turystów przygotowano 
także punkty wypoczynkowe zaopatrzone  
w ławki, stoły, kosze na śmieci i zadaszenia. 
Wśród takich tras warto wymienić np. dro-
gę prowadzącą do wodospadu Trzy Wody 
w Komborni oraz ścieżki: „Bierówka”,  
„W Przełomie Jasiołki”, „Przy zamku Ka-
mieniec” czy „Na węgierskim trakcie”  
w okolicach Daliowej. Ponadto cieka-
we trakty przyrodnicze oferuje Magurski 
Park Narodowy, w tym ścieżki „Kicze-
ra” im. prof. Jana Rafińskiego, „Hałbów  
– Kamień” i „Folusz”. Dostępne są tu także 
dróżki o charakterze przyrodniczo-kultu-
rowym, jak „Świerzowa Ruska”, oraz przy-
rodniczo-historycznym, jak „Olchowiec”.

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka aktywna

Turystyka piesza 

Teren Beskidu Niskiego jest doskonałym 
obszarem do uprawiania turystyki pieszej, 
stanowiąc prawdziwy raj dla piechurów: 
malownicze wzniesienia i rozległe doliny 
tworzą prawdziwie górski charakter tego 
regionu. Oferuje on dobrze oznaczone 
szlaki turystyczne o różnej długości oraz 
ścieżki spacerowe i przyrodnicze o dużych 
walorach edukacyjnych. Trasy te wyzna-
kowane są zgodnie ze standardami PTTK. 
Najbogatsza sieć szlaków i ścieżek znaj-
duje się w rejonie Magurskiego Parku Na-
rodowego (w sezonie turystycznym, tj. od 
1 maja do 31 października, pobierana jest 
opłata za wstęp), na pograniczu polsko-
-słowackim oraz w okolicach uzdrowisk 
Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. 

W regionie możemy wyodrębnić dwa szlaki 
długodystansowe:

Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza 
Sosnowskiego – szlak oznakowany ko-
lorem czerwonym łączy Ustroń w Beski-
dzie Śląskim i Wołosate w Bieszczadach. 
Obecna trasa została wyznakowana przez 
Władysława Krygowskiego i Edwarda Mo-
skałę po II wojnie światowej i wynosi ok. 
500 km. Jej odcinek na obszarze woje-
wództwa podkarpackiego ma długość  
ok. 190 km i prowadzi przez tereny Biesz-

czadów oraz Beskidu Niskiego. Interesu-
jący nas fragment rozpoczyna się na za-
chodzie w rejonie Magury (829 m n.p.m.), 
skąd prowadzi na wschód przez Świerzową  
(801 m n.p.m.), Kolanin (705 m n.p.m.), 
Przełęcz Hałbowską (540 m n.p.m.), ma-
syw Kamienia nad Kątami (714 m n.p.m.), 
Kąty, Łysą Górę (641 m n.p.m.), Polanę  
(651 m n.p.m.), Chyrową, pustelnię  
św. Jana z Dukli, Cergową (716 m n.p.m.), 
Iwonicz-Zdrój, Suchą Górę (616 m n.p.m.), 
Rymanów-Zdrój, Wisłoczek do Puław Gór-
nych. Długość tego odcinka wynosi 69 km  
(ok. 22 godz.).

Rzesów – Grybów – wyznakowana na nie-
biesko trasa górska o długości ok. 450 km  
przechodząca przez Pogórze Dynowskie 
i Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie, 
Bieszczady oraz Beskid Niski. W dużej 
mierze szlak ten prowadzi wzdłuż grani-
cy polsko-słowackiej, stąd nazywany jest 
granicznym lub karpackim. Ważniejszymi 
miejscami odcinka przebiegającego przez 
opisywany teren są: przełęcz Beskid nad 
Ożenną (587 m n.p.m.), Ożenna, Baranie 
(754 m n.p.m.), Barwinek, Czeremcha, ma-
syw Kamienia nad Jaśliskami (857 m n.p.m.) 
oraz Jasiel. Długość tego fragmentu szlaku 
wynosi 52 km (ok. 16 godz.).

Warto wspomnieć, że w rejonie góry Li-
wocz oraz Kołaczyc na krótkim odcinku 

Turystyka 
aktywna

Fotografia u góry: Okolice Grzywackiej Góry, fot. Ł. Kuczmarz

przechodzi szlak koloru żółtego, zwany 
Szlakiem Trzech Pogórzy. Łączy on na swo- 
jej 120-kilometrowej drodze Siedliska  
(k. Tuchowa) z Dynowem.

Dużą rolę odgrywają drogi łączniko- 
we lub dojściowe, które umożliwiają  
turystom dotarcie do tras długody-
stansowych oraz do ważnych węzłów 
ścieżek. Na obszarze Beskidu Niskie- 
go wyznakowane są poniższe marsz- 
ruty:

Szlak zielony łączący Magurę (829 m n.p.m.)  
z Przełęczą Filipowską (660 m n.p.m.) 
przebiegający przez Folusz, Mrukową, 
Bucznik (519 m n.p.m.), Nowy Żmigród, 
Grzywacką Górę (567 m n.p.m.), Kąty, ma-
syw Kamienia nad Kątami (714 m n.p.m.), 
Krempną, Wysokie (657 m n.p.m.) i Przełęcz 
Kuchtowską (543 m n.p.m.). Jego mało-
polska część jest poprowadzona z Magury 
przez uzdrowisko Wapienne do Gorlic  
(52 km, ok. 16 godz.).
Szlak żółty łączący Tylawę z Baranim  
(754 m n.p.m.); piękna, malownicza trasa  
prowadząca przez nieistniejące wsie  
Smereczne i Wilsznię (15 km, 5 godz.).
Szlak zielony z pustelni św. Jana z Du-
kli na Porubské sedno prowadzący 
m.in. przez Dziurcz (586 m n.p.m.), Sta-
siane, Ostrą (687 m n.p.m.) i Zyndranową  
(20 km, 6,30 godz.).
Szlak żółty z Huty Polańskiej na 
przełęcz Mazgalicę (586 m n.p.m.)  
(2,5 km, 0,50 godz.).
Szlak czarny z Folusza w rejon szczy-
tu Barwinok (670 m n.p.m.), którego  
odnogą można dojść do Diablego Ka- 
mienia (5,9 km, 2 godz.).
Szlak zielony z Lipowca w masyw Ka-
mienia nad Jaśliskami (857 m n.p.m.)  
(5 km, 1,30 godz.).
Szlak zielony z Puław Górnych przez  
Dział (665 m n.p.m.), Darów, Mosz-
czaniec na Kanasiówkę (831 m n.p.m.)  
(21 km, 6,30 godz.).
Szlak żółty z Folusza w rejon Magó-
ry Jasielskiej (826 m n.p.m.), skąd już po 
stronie małopolskiej biegnie do Bartnego  
(5 km, 1,45 godz.).
Szlak żółty z przełęczy Majdan  
(616 m n.p.m.) przez Świerzową Ruską  
i Kotań do Krempnej (15 km, 4,30 godz.).
Szlak żółty z Mrukowej do węzła pod  
Trzema Kopcami (3,5 km, 1,00 godz.).
Szlak żółty z Dukli w masyw Chyrowej 
przez Kardasz (6,5 km, 2,00 godz.).
Szlak czarny z Zyndranowej na Kiczerę  
Jałową (578 m n.p.m.) (2 km, 0,40 godz.).

Dużą wartość turystyczną mają ścieżki spa-
cerowe, z których bardzo popularną jest 
15-kilometrowa droga wyznakowana z Du-
kli do Stasianego w dolinie Jasiołki. Umoż-
liwia ona wędrowcom zdobycie dwóch 
oryginalnie wyglądających gór: Cergowej  
(716 m n.p.m.) oraz Piotrusia (728 m n.p.m.).  
Ponadto przy ścieżce znajduje się Złota  
Studzienka, związana ze św. Janem z Du-
kli, oraz łemkowska cerkiew w Zawad-
ce Rymanowskiej. Wśród turystów zna-
ny jest także szlak kurierski Jaga – Kora, 
łączący Rymanów-Zdrój z Jasielem (27 km),  
powstały na pamiątkę kurierów beskidz-
kich, którzy przemierzali te tereny w czasie 
II wojny światowej. Ta malownicza ścieżka  
odwiedza okolice Wołtuszowej i Polan 
Surowicznych z pozostałościami niegdyś  
tętniących życiem wiosek. Przy dobrej  
widoczności z Polańskiej (737 m n.p.m.)  
jest też szansa na wypatrzenie na horyzon- 
cie odległych Tatr.
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Główny Szlak Beskidzki czerwony
(odcinek Magura – Puławy)

22 h

69 km 

Szlak niebieski Rzeszów – Grybów 
(odcinek Beskid – Jasiel)

16 h

52 km 

Szlak zielony Magura – Przełęcz Filipowska

16 h

52 km 

Szlak żółty Tylawa – Baranie

5 h

15 km 

Szlak zielony z pustelni św. Jana z Dukli 
na Porubské sedlo

6 h 30 min

20 km 

Szlak żółty z Huty Polańskiej na przełęcz 
Mazgalicę

30 min

2,5 km 

 str. 160, 161
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 str. 160, 161
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Szlak zielony z Puław Górnych na Kanasiówkę

6 h 30 min

21 km 

Szlak żółty z Folusza w rejon Magóry Jasielskiej

1 h 45 min

5 km 

Szlak czarny z Folusza w rejon szczytu Barwinok

2 h

6,5 km 

Szlak zielony z Lipowca w masyw Kamienia

1 h 30 min

5 km 

Szlak żółty z przełęczy Majdan do Krempnej

1 h 30 min

15 km 

Szlak żółty z Mrukowej do węzła pod Trzema 
Kopcami

1 h

3,5 km 

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka aktywna
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Szlak żółty z Dukli w masyw Chyrowej

2 h

6,5 km 

Szlak czarny z Zyndranowej na Kiczerę Jałową

40 min

2 km 

Na szlaku turystycznym w pobliżu Kątów, fot. Ł. KuczmarzNa szlaku turystycznym w pobliżu Kątów, fot. Ł. Kuczmarz

 str. 160, 161

 str. 160, 161
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Beskid Dukielski od podszewki 

10 h

31 km 

Dukla  Cergowa (716 m n.p.m.) 
 Zawadka Rymanowska  Piotruś 

(728 m n.p.m.)  Stasiane  Tylawa  
 Czerteż (648 m n.p.m.)  masyw 

Chyrowej (694 m n.p.m.)  Kardasz 
 Dukla

Długa całodniowa trasa (proponowana  
w formie pętli) prowadzi przez malowni-
czy teren Beskidu Dukielskiego. Jej główna  
część przebiega przez obszar leśny, prze- 
mierzając również przestrzenie otwarte  
w postaci łąk i pól. Rozległe widoki czekają 
wędrowców zwłaszcza z wieży widoko-
wej na Cergowej, gdzie – przy sprzyjającej  
aurze – możemy obserwować panora-
my Beskidu Niskiego, karpackich pogórzy,  
a nawet pasma gór słowackich i Tatr.  
Turyści nielubiący długich i forsownych 
przejść mogą podzielić tę trasę na dwa dni.

Proponowana wędrówka rozpoczyna się  
w Dukli, w rejonie dworca PKS. Bezpłat-
ne parkingi znajdują się przy sanktuarium  
św. Jana z Dukli, przy Muzeum Historycz-
nym oraz w rejonie rynku. Spod dworca na-
leży podążać żółtym szlakiem spacerowym 
w stronę miejscowości Cergowa. Wzdłuż 
rzeki Jasiołki droga doprowadza do małe-
go parkingu, a po krótkiej chwili mija Złotą  
Studzienkę, by dalej stromo osiągnąć głów- 
ny grzbiet i dotrzeć do wierzchołka Cergo-
wej. W rejonie szczytu znajduje się drewnia- 
na wieża widokowa oraz metalowy krzyż.

Za oznaczeniami żółtego szlaku należy zejść 
lasem, a następnie polami i łąkami udać się 
w rejon cerkwi w Zawadce Rymanowskiej. 
Po przejściu małego grzbietu i przekroczeniu 

Białego Potoku ścieżka rozpoczyna kolejne 
podejście, tym razem na szczyt Piotrusia. 
Dalsza część trasy prowadzi w dół doliny 
Jasiołki i do leśniczówki Stasiane, gdzie koń-
czy się żółte oznakowanie. Stąd należy obrać 
zielony szlak poprowadzony szosą asfaltową  
na zachód, do węzła dróg w Tylawie. 

Kolejny odcinek wyznakowanego traktu 
biegnie długim zalesionym grzbietem przez 
szczyty Dziurcz i Czerteż, a po kolejnych kil-
ku kilometrach, pod Kamienną Górą, napo-
tyka Główny Szlak Beskidzki. W pobliżu tego 
węzła warto odwiedzić pustelnię św. Jana  
z Dukli. Wędrując szlakiem czerwonym na 
zachód, a następnie żółtym na północ, do-
ciera się pod szczyt Chyrowej, skąd dalej, 
przez Kardasz, należy powrócić do Dukli.

 str. 170, 171

Najciekawsze miejsca na trasie:

Złota Studzienka  A  – kapliczka św. 
Jana z Dukli oraz źródełko położone pod  
Cergową. Jak głosi miejscowe podanie, to 
właśnie tutaj św. Jan z Dukli rozpoczął pu-
stelnicze życie przed złożeniem ślubów 
zakonnych. Jan, urodzony w 1414 r. w Du-
kli, najpierw pobierał nauki w rodzinnym 
miasteczku, a następnie w Krakowie, gdzie 
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kon-
wentualnych. W późniejszym czasie pełnił 
funkcję gwardiana w klasztorach we Lwowie 
i Krośnie, pozostając tu do śmierci w 1484 r.  
W 1733 r. papież Klemens XII ogłosił Jana  
z Dukli błogosławionym, a w roku 1997  
papież Jan Paweł II kanonizował go pod- 
czas mszy świętej w Krośnie.

Cergowa (716 m n.p.m.)   B  – charakte-
rystyczny szczyt w Beskidzie Niskim, który 
za przyczyną trzech wierzchołków łatwo 
można odróżnić od innych wzniesień. Wy-
budowano tu drewnianą wieżę widokową  
o kształcie i proporcjach nawiązujących do 
kanadyjskich wież wiertniczych. Na zbo-
czach tej góry znajdują się: Złota Studzien-
ka, liczne jaskinie oraz rezerwaty przyrody, 
w tym rezerwat Tysiąclecia na Cergowej 
Górze oraz Cisy w Nowej Wsi. Wzniesienie 

to owiane jest wieloma legendami, m.in.  
o zbójnikach i o korytarzu łączącym Cergo-
wą z zamkiem Kamieniec.

Piotruś (in. Płazyna, 728 m n.p.m.)  C  – to 
najwyższe wzniesienie we wschodniej części 
Beskidu Dukielskiego. Jego nazwa wywodzi 
się od rumuńskiego słowa pietros („skalisty”), 
co nawiązuje do licznych wychodni piaskow-
ca w rejonie szczytu. W masywie tym znajduje  
się kapliczka św. Jana z Dukli. Pomiędzy  
Piotrusiem i Ostrą (687 m n.p.m.) zlokalizo-
wany jest malowniczy przełom Jasiołki objęty  
ochroną rezerwatową.

Pustelnia św. Jana z Dukli  koło Trzciany 
D  – to popularne miejsce pielgrzymkowe  
i turystyczne. Znajduje się tutaj neogotycki 
kościółek z 1906 r. według projektu Ka-
mila Żarnowskiego. Jego wnętrze pokry-
te jest polichromią przedstawiającą życie  
bł. Jana, autorstwa sanockiego malarza  
Władysława Lisowskiego. U podnó-
ża świątyni, w grocie skalnej, bije źródło  
św. Jana, a obok kościółka znajduje się 
drewniany dom rekolekcyjny oraz tzw. 
dom pustelnika, który odtwarza warunki,  
w jakich mógł mieszkać św. Jan z Dukli.  
Na ścieżkach wokół świątyni rozmie- 
szczono kapliczki drogi krzyżowej.

Dukla – kościół św. Magdaleny, fot. Ł. Kuczmarz Cergowa, fot. Ł. Kuczmarz

1350 m
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Łąkami i lasami 

5 h str. 175

14,7 km 

Nowy Żmigród  Grzywacka Góra 
(567 m n.p.m.)  Kąty  masyw Ka-
mienia (714 m n.p.m.)  Przełęcz Hał-
bowska (540 m n.p.m.)   Krempna

Proponowana wycieczka wiedzie jedną z naj-
piękniejszych tras pieszych w tej części Bes- 
kidu Niskiego, obfitując w rozległe panora-
my, m.in. z Grzywackiej Góry oraz ze wzgórz 
nad Kątami. Poprowadzona przez Magurski  
Park Narodowy – a dokładniej rzecz ujmując, 
przez obszar ochrony ścisłej „Kamień” – pre-
zentuje fragment wiekowej puszczy karpackiej.

W rejonie rynku w Nowym Żmigrodzie 
można pozostawić samochód. Stąd 
szlak zielony wiedzie wzdłuż szosy as-
faltowej na południe, do Krempnej,  
a po niespełna kilometrze odbija  
w boczną drogę pnącą się do przysiół- 
ka Podgóry. Dalej ścieżka wspina się 
stromo przez las do grzbietu Grzywac-
kiej Góry. Wkrótce pojawiają się piękne 
widoki na pasmo Magury Wątkowskiej, 
Kolanina, Kamienia oraz dolinę Wisło-
ki. Wzdłuż stacji drogi krzyżowej trasa  
doprowadza do krzyża milenijnego  
z platformą widokową. 

700 m

Dalszy odcinek szlaku zielonego, scho-
dząc w kierunku Kątów, napotyka czer-
wone oznakowanie Głównego Szlaku 
Beskidzkiego i wraz z nim opada w do- 
linę Wisłoki.

Po pokonaniu mostu w Kątach ścieżka 
wyprowadza na rozległe łąki nad Kąta-
mi – miejsce to jest nazywane Uroczy- 
skiem na Górach. Otwiera się tu pięk-
ny widok na pasmo Łysej Góry i Polany.  
Następnie szlak wchodzi w obszar  
ochrony ścisłej Kamień i mija wycho- 

dnie skalne. Wąska ścieżka doprowadza 
na główny grzbiet i po chwili dociera  
do rozejścia szlaków, gdzie oznako- 
wanie zielone schodzi bezpośrednio  
do Krempnej. Kierując się szlakiem  
czerwonym na Przełęcz Hałbowską, 
trasa opada w rejon drogi asfaltowej  
z Krempnej do Nowego Żmigrodu.  
Znajduje się tutaj mogiła Żydów zamor-
dowanych przez Niemców w 1942 r. 
Dalej szlak żółty wraz ze ścieżką przy-
rodniczą „Hałbów – Kamień” schodzą  
na południe do centrum Krempnej.

Cerkiew w Krempnej, fot. Ł. Kuczmarz Nowy Żmigród – cmentarz z I wojny światowej, fot. Ł. Kuczmarz
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Najciekawsze miejsca na trasie:

Grzywacka Góra (567 m n.p.m.) A  – pięk-
ny bezleśny szczyt położony na począt-
ku pasma Łysej Góry i Polany w Beski-
dzie Niskim. Na wierzchołku ustawiono 
wieżę widokową z krzyżem milenijnym,  
z której rozciąga się szeroka panorama.  
Pięknie stąd widać Kamień nad Kątami, 
całe pasmo Magury Wątkowskiej oraz 
pasmo Bucznika. Na północy można  
dostrzec pogórza: Strzyżowskie, Dynow-
skie z Suchą Górą i Ciężkowickie z Li-
woczem. Na wschodzie zza lasu wyłania  
się majestatyczna Cergowa. 

Kąty B  – duża wieś w dolinie Wisłoki  
lokowana w 1398 r. na prawie niemiec-
kim. Należała niegdyś do dóbr żmigrodz-
kich będących własnością m.in. Bogo-
riów, Stadnickich i Lubomirskich. Dawniej 
funkcjonowały tu huty żelaza i hamernie.  
Podczas II wojny światowej wieś znalazła  
się na linii frontu, a tutejszą ludność  
przymusowo wysiedlili Niemcy. Po za- 

kończeniu działań wojennych znaczna 
część mieszkańców wyjechała na ziemie 
zachodnie. Spod kościoła parafialnego  
pw. Matki Bożej Królowej Polski prowadzą 
na pobliską Grzywacką Górę oryginal-
ne kute stacje drogi krzyżowej. Powstały 
one według projektu prof. Piotra Patoczki  
i nawiązują do charakteru sztuki kowalskiej 
z okolic Nowego Żmigrodu.

Przełęcz Hałbowska (540 m n.p.m.) C   
– swoją nazwę zawdzięcza nieistniejącej  
już wsi Hałbów leżącej niegdyś w dolinie 
podchodzącej pod przełęcz. Wieś ta po-
wstała w 2. poł. XVI w. w dobrach Stad-
nickich i zamieszkana była przez ludność 
łemkowską, która trudniła się głównie 
wyrobem sukna (istniały tu liczne folusze).  
W 1945 r. wszyscy mieszkańcy wyjechali  
do Związku Radzieckiego. W pobliżu prze-
łęczy znajduje się mogiła 1250 Żydów  
z getta w Nowym Żmigrodzie zamordo-
wanych 7 lipca 1942 r. przez Niemców.  
Ich pamięć uczczono dużą tablicą kamien-
ną oraz płytami w kształcie macew.

Grzywacka Góra – wieża widokowa z krzyżem milenijnym, fot. Ł. Kuczmarz
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Ku granicy  

10 h 30 min str. 178, 179

34,8 km 

Krempna  Żydowskie  Wysokie 
(657 m n.p.m.)  Ożenna  Filipowski 
Wierch (705 m n.p.m.)   przełęcz 
Mazgalica (586 m n.p.m.)  Huta 
Polańska  Polany  Krempna

Opisywana trasa to całodzienna ciekawa 
pętla łącząca Krempną z terenami pograni-
cza. Wędrowca czeka tu jeden z najlepszych 
punktów widokowych na terenie Magur-
skiego Parku Narodowego – Wysokie, gdzie 
przy sprzyjającej pogodzie można oglądać 
okoliczne szczyty Beskidu Niskiego, a na 
horyzoncie wprawne oko wypatrzy Tatry.   
W sezonie turystycznym opłatę za wstęp 
na teren Magurskiego Parku Narodowego  
można uiścić w Ośrodku Edukacyjno-Muze-
alnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej.

Wycieczkę można rozpocząć przy (bezpłat-
nym) parkingu w Krempnej, przy głównym 
skrzyżowaniu, w pobliżu Urzędu Gminy. 

Stąd wyznakowany zielony szlak prowadzi 
na południe, wzdłuż drogi asfaltowej do 
Ożennej, by po kilku kilometrach, w rejonie 
miejscowości Żydowskie, minąć oznacze-
nia ścieżki przyrodniczej „Kiczera”. Po ok. 
4,5 km trasa opuszcza szosę i rozpoczy-
na się malownicze podejście wśród łąk na  
Wysokie. Na wierzchołku z miejscem do 
wypoczynku rozpościera się piękna pa-
norama na okoliczne wzniesienia i doli-
ny, których rozrysowany przebieg można  
przeanalizować na tutejszej tablicy.

Dalej szlak przebiega lasem do wiaty na 
Czumaku, skąd drogą asfaltową schodzi do 
Ożennej. Po wyjściu z lasu otwierają się roz-
ległe widoki na szczyty pogranicza polsko-
-słowackiego. Na głównym skrzyżowaniu  
w Ożennej dalsza trasa kieruje za oznacze-
niami szlaku niebieskiego w stronę granicy, 
mijając zabytkowe kapliczki przydrożne, za-
budowania dawnego PGR-u oraz cmentarz 
wojenny nr 3 projektu Dušana Jurkoviča. 
Wśród łąk ścieżka osiąga połać lasu i po 
chwili doprowadza do słupków granicznych. 

Biegnąc granicą, szlak prowadzi w rejon 
pomnika na Filipowskim Wierchu. Po-
święcono go pamięci żołnierzy poległych  
w tym regionie w czasie I i II wojny świato- 
wej, o czym informują umieszczone na 
pomniku tablice opisane w różnych języ-
kach. Trasa podąża grzbietem granicznym 
do przełęczy Mazgalica, gdzie opuszcza  
go za oznaczeniami szlaku żółtego w kie-
runku Huty Polańskiej. W dolinie potoku 
Hucianka trakt przebiega obok kościółka 
św. Huberta oraz schroniska Hajstra. 

Kolejny fragment wycieczki prowadzi droga-
mi asfaltowymi na odcinku ok. 10 km przez 
Polany i Ostryszne do Krempnej. Po drodze 
w malowniczych dolinach można podziwiać 
murowaną cerkiew w Polanach oraz kilka 
łemkowskich chyż.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Ścieżka przyrodnicza Kiczera im. prof. 
Jana Rafińskiego A  – 2,5-kilometrowa 
trasa wokół góry Kiczera Żydowska. Jej po-
czątek zlokalizowany jest przy cmentarzu  
i cerkwisku we wsi Żydowskie, natomiast 
koniec na śródleśnej polance, niedaleko 
drogi z Krempnej do Ożennej. 

Żydowskie B  – nieistniejąca wieś poło-
żona w dolinie potoku Krempna. Przez lata 
rozwijała się dzięki szlakowi handlowemu 
ze Żmigrodu do Bardejowa i Preszowa. 
Niegdyś stała tu cerkiew greckokatolicka 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego o nie-

typowym dla Łemkowszczyzny kształcie: 
posiadała kalenicowe dachy, niską wieżę  
i tylko dwa cebulaste zwieńczenia dachów. 
W wyniku operacji gorlickiej wieś została 
doszczętnie zniszczona. Po wojnie miesz-
kańcy odbudowali cerkiew, a z powodu 
przejścia na prawosławie części ludności 
w 1928 r. wzniesiono kolejną świątynię. 
Niestety podczas operacji dukielsko-pre-
szowskiej miejscowość ponownie została 
zniszczona – po jej zakończeniu ludność 
wysiedlono, a na terenach dawnej wsi po-
wstał PGR. Dziś warto zobaczyć tu zabyt-
kowy cerkiewny cmentarz.

Ożenna C  – niewielka wieś położona  
w górnym biegu potoku Ryjak, przed 
wojną zamieszkiwana przez Łemków. 
W 1945 r. większość mieszkańców wy-
siedlono do ZSRR, a pozostałych w ra-
mach akcji „Wisła” wywieziono na zie- 
mie zachodnie. Po wojnie wybu-
dowano tu PGR, w którym w latach  
70. pracowali więźniowie. Istniejącą tu 
niegdyś drewnianą cerkiew greckoka-
tolicką pw. św. Bazylego Wielkiego ro-
zebrano, zachowały się położone obok 
pozostałości cmentarza parafialne-
go. Na tutejszym cmentarzu z I wojny  
światowej (nr 3), projektu Dušana Jur-
koviča, spoczywają żołnierze rosyjscy  
i austriaccy. Kolejne dwa cmentarze  
wojenne znajdują się na zboczach  
Czeremchy. Przy drodze biegnącej  
przez wieś zachowała się zabytkowa ka-
pliczka z rzeźbą Świętej Rodziny.

850 m

Cmentarz wojenny nr 3 w Ożennej, fot. J. Stankiewicz Żydowskie – zabytkowy cmentarz, fot. Ł. Kuczmarz
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Wnętrze cerkwi w Krempnej, fot. Ł. Kuczmarz Cmentarz żydowski na Przełęczy Hałbowskiej, fot. Ł. Kuczmarz

Głównym grzbietem Pasma Magurskiego 

7 h str. 182, 183

22,5 km 

Folusz  Magura Wątkowska  
(829 m n.p.m.)  Świerzowa  
(801 m n.p.m.)  Kolanin  
(705 m n.p.m.)  Przełęcz  
Hałbowska (540 m n.p.m.)   
Krempna

Wycieczka wiodąca grzbietem Pa-
sma Magurskiego umożliwia zdobycie  
głównego masywu Magury Wątkow-
skiej. Duża część wędrówki popro-
wadzona jest Głównym Szlakiem Be-
skidzkim po terenie Magurskiego Parku 
Narodowego. Mimo że trasa ta nie  
oferuje zbyt wielu miejsc widokowych, 
to zachwyca pięknymi lasami bukowy-
mi.

Bezpłatny parking, na którym można 
pozostawić samochód, znajduje się  

w Foluszu, naprzeciwko Domu Pomocy 
Społecznej. Stąd trasa biegnie za zie-
lonym oznakowaniem w górę doliny  
Kłopotnicy (na południe) i po 2 km  
dociera do węzła szlaków. Tutaj roz-
poczyna się podejście – najpierw starą  
stokówką wzdłuż potoku, a następnie 
stromo w rejon wierzchołka Magury  
Wątkowskiej. Znajduje się tu wiata,  
pomnik papieski oraz punkt widokowy. 

Dalej należy podążać grzbietem za 
czerwonymi znakami Głównego Szlaku 
Beskidzkiego. Leśny odcinek wiedzie  
na południowy wschód przez Pola-
nę Świerzowską, Świerzową i Kolanin 
do Przełęczy Hałbowskiej. Najbardziej 
strome podejście czeka wędrowca na 
szczyt Kolanina. Po drodze znajdują  
się wiaty turystyczne, w których  
można odpocząć lub schronić się  
przed deszczem. 

900 m

Na Przełęczy Hałbowskiej trasa napotyka 
szlak żółty, który – wraz ze ścieżką przy-
rodniczą „Hałbów – Kamień” – sprowadza 
na południe, do centrum Krempnej.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Masyw Magury Wątkowskiej A   
– masyw górski w zachodniej części  
Beskidu Niskiego, z najwyższą kulmi- 
nacją Wątkowej (846 m n.p.m.).  
Pochodzące z języka rumuńskiego 
słowo magura oznacza odosobnione, 
obłe wzgórze. Pod szczytem Magury  
(829 m n.p.m.) usytuowany jest po-
mnik papieski, postawiony na pamiątkę  
mszy świętej odprawionej tu przez 
ks. Karola Wojtyłę 14 sierpnia 1953 r.  
Znajdują się tu także dwa inne obe- 

liski, poświęcone miłośnikom i znawcom 
Beskidu Niskiego, Rafałowi Wałachowi  
i Darkowi Zającowi. Obaj przyczynili się 
do rozwoju sieci szlaków turystycznych 
na ziemi jasielskiej.

Ścieżka przyrodnicza „Hałbów – Ka-
mień”  B  – 10-kilometrowa trasa na 
terenie Magurskiego Parku Narodo-
wego. Jej początek znajduje się przy 
Ośrodku Edukacyjnym MPN w Kremp-
nej, skąd prowadzi przez Przełęcz  
Hałbowską, południowe stoki góry  
Kamień aż do cerkwi greckokato- 
lickiej w Krempnej. Na trasie ścieżki 
wyznaczono 18 przystanków, dzię-
ki którym turyści mogą zapoznać się 
z przyrodą parku i tutejszymi formami 
ochrony przyrody.



182 183

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka aktywna



184 185

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka aktywna

Pijalnia Wod Mineralnych, fot. Archiw. Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Do uzdrowisk beskidzkich  

6 h 30 min str. 186, 187

20,4 km 

Dukla  Cergowa (716 m n.p.m.)   
Lubatowa  Iwonicz-Zdrój   
Sucha Góra (611 m n.p.m.)   
Rymanów-Zdrój

Opisywana trasa umożliwia poznanie ma-
lowniczych okolic uzdrowisk beskidzkich. 
Poprowadzona wzdłuż Głównego Szlaku 
Beskidzkiego, najdłuższego szlaku górskiego 
w Polsce, przebiega przez Beskid Dukielski  
i zalesione Wzgórza Rymanowskie.

Wędrówka rozpoczyna się w Dukli, w rejonie 
dworca PKS (bezpłatne parkingi dostępne są 
przy sanktuarium św. Jana z Dukli, przy Mu-
zeum Historycznym oraz w rejonie rynku). 
Żółtym szlakiem spacerowym należy udać 
się do miejscowości Cergowa, skąd wzdłuż 
rzeki Jasiołki droga dochodzi do małego par-
kingu i rezerwatu Tysiąclecia na Cergowskiej 
Górze. Po chwili mija Złotą Studzienkę, po 

czym stromo podchodzi na główny grzbiet  
i dociera do wierzchołka Cergowej. W rejonie 
szczytu znajduje się drewniana wieża wido-
kowa oraz metalowy krzyż.

Dalej trasa wiedzie do Rymanowa-Zdroju za 
oznakowaniem czerwonego szlaku (GSB). 
Początkowo biegnie grzbietem, później 
bardzo stromo opada. W odległości 3 km 
od szczytu szlak schodzi do drogi biegnącej 
z Jasionki i prowadzi nią do centrum Luba-
towej. Stąd trasa wiedzie drogą asfaltową 
przez Turkówkę do Iwonicza-Zdroju, prze-
chodzi przez centrum uzdrowiska, po czym 
pokonuje zalesiony grzbiet i dociera do do-
liny Klimkówki, w której niegdyś mieściła się 
kopalnia ropy naftowej. Następnie piechura 
czeka trawers szczytów Suchej Góry oraz 
Mogiły, którym zejdzie do centrum uzdro-
wiska w Rymanowie-Zdroju. Nieco bardziej 
widokowy wariant trasy z Iwonicza-Zdro-
ju do rymanowskiego centrum przebiega  
zielonym szlakiem przez Przymiarki.

1935 m

Najciekawsze miejsca na trasie:

Złota Studzienka i Cergowa A   
– (patrz: trasa Beskid Dukielski od pod-
szewki, str. 169).

Lubatowa B  – duża wieś w dolinie rzeki 
Lubatówki. W miejscowości położona jest 
świątynia poświęcona w 1920 r., wybudowa-
na w stylu gotyku nadwiślańskiego według 
planów Jana Sas-Zubrzyckiego. Położony 
przy kościele pomnik upamiętnia mieszkań-
ców Lubatowej i okolic straconych przez 
Niemców w okresie II wojny światowej.

Iwonicz-Zdrój  C  – miejscowość uzdro-
wiskowa położona w dolinie Iwonickie-
go Potoku. Lecznicze właściwości tutej- 
szych źródeł były znane już w 1578 r. 
za przyczyną Wojciecha Oczko, leka-
rza króla Stefana Batorego. Za założycieli 
uzdrowiska uważa się rodzinę Załuskich  
(patrz: str. 90).

Wzgórza Rymanowskie – to najbar-
dziej na północ wysunięta część Be-
skidu Niskiego. Obejmują one dwa pa-
sma zalesionych wzniesień biegnących 
łukiem pomiędzy dolinami Jasiołki na 
zachodzie i Wisłoka na wschodzie. Po-
między Wzgórzami Rymanowskimi po-
łożone są uzdrowiska Iwonicz-Zdrój  
i Rymanów-Zdrój. Najwyższym szczy- 
tem całego pasma jest Dział nad Desz-
nem (673 m n.p.m.) graniczący z pa-
smem Jawornika.

Rymanów-Zdrój  D  – miejscowość 
uzdrowiskowa, powstała w 2. poł. XIX w.  
Jej historia związana jest z właści- 
cielami miejscowych dóbr – rodziną 
Potockich, którzy uruchomili tu zakład 
zdrojowy. Pierwsze trzy zdroje mine-
ralne nazwano „Klaudia”, „Celestyna”  
i „Tytus” (patrz: str. 91).

Stare Łazienki, fot. Archiw. Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
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Platforma widokowa na Liwoczu, fot. Ł. Kuczmarz

Wycieczka na platformę widokową na Liwoczu 

2 h 30 min str. 189

8 km 

Ujazd  Liwocz (562 m n.p.m.)   
Jabłonica

Trasa pozwala na zdobycie najwyższe-
go szczytu Pogórza Ciężkowickiego  
z szeregiem rozległych widoków po  
drodze. Wierzchołek Liwocza położony  
w pobliżu Jasła, na obszarze mało  
znanym turystom odwiedzającym Pod- 
karpacie, jest miejscem wartym od-
wiedzenia podczas trasy dojazdowej  
w Beskid Niski lub w Bieszczady.

Niewielki parking znajduje się w Ujeź-
dzie, przy początku trasy przy krzyżu 
milenijnym oraz w Jabłonicy w po- 
bliżu kościoła parafialnego. Turyści  
zmotoryzowani, chcący udać się tylko  
na Liwocz, mogą skorzystać z par-
kingu znajdującego się w lesie, ok.  
1,5 km od szczytu. Dojazd wiedzie  
wąską drogą asfaltową z miejscowości 
Brzyska.

Ruszając z Ujazdu, należy kierować się za 

żółtymi oznakowaniami tzw. Szlaku Trzech 

Pogórzy. Trasa biegnie w stronę przysiółka 

Strebikowa, a im wyżej wyprowadza, tym 

widoki stają się bardziej rozlegle. Szczegól-

nie pięknie prezentuje się dolina Wisłoki,  

a w tle majaczą wzniesienia Beskidu Ni-

skiego. Szlak wchodzi w głąb lasu i podąża 

do krzyża upamiętniającego mieszkań- 

ców poległych podczas I i II wojny świa-

towej. Tu znajduje się wspomniany wcze- 

śniej mały parking leśny. 

 

Za stacjami drogi krzyżowej szlak żółty  

wyprowadza na Liwocz, na którego 

szczycie wybudowano wieżę widoko-

wą, zwieńczoną stalowym krzyżem, oraz 

utworzono Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Pokoju. Z wierzchołka trasa za 

oznaczeniami szlaku zielonego scho-

dzi terenem leśnym do drogi asfaltowej  

w Jabłonicy, którą następnie należy udać  

się w rejon kościoła parafialnego.

330 m

Najciekawsze miejsca na trasie:

Krzyż milenijny w Ujeździe  A  – jeden  
z najwyższych krzyży w Polsce mierzący  
40 m wysokości. Stanowi wotum wdzięcz-
ności ufundowane przez Polonię ame-
rykańską. Znajdująca się na nim figura 
Chrystusa zwrócona jest twarzą w stronę 
doliny Wisłoki. Wokół krzyża zlokalizowana 
jest droga krzyżowa ze stacjami wykutymi  
w piaskowcu.

Liwocz (562 m n.p.m.)  B  – najwyższy 
szczyt Pogórza Ciężkowickiego. Wśród 

ludności miejscowej owiany jest liczny-
mi legendami, co ma odzwierciedlenie  
w lokalnych nazwach miejsc położonych 
w jego masywie, np. Gródek, Rynek Mały 
i Wielki, Piekło. Jedno z podań opowiada 
o mieście istniejącym na Liwoczu, które 
miało dwa rynki. Bogaci mieszczanie, nie 
chcąc uiszczać datków na kościół, wy-
gnali z miasta księdza, który nawoływał 
ich do opamiętania się. Za karę zesłaną 
przez Boga całe miasto zapadło się pod 
ziemię. Inna legenda wspomina o łączą-
cym szczyt z Bieczem tunelu, którym  
królowa Jadwiga uciekała przed Tatarami.
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Sucha Góra – cmentarz z I wojny światowej,  
fot. Ł. Kuczmarz

Wokół rezerwatu Prządki i zamku Kamieniec 

6 h str. 191

17,5 km 

Czarnorzeki  Sucha Góra  
(585 m n.p.m.)  Węglówka  Czarny 
Dział  Węglówka  Królewska Góra 
(554 m n.p.m.)  zamek Kamieniec  
rezerwat Prządki  Czarnorzeki

Proponowana pętla z Czarnorzek – według 
wielu osób – stanowi wręcz esencję Pogó-
rza Dynowskiego. Prowadzi terenami nale-
żącymi niegdyś do Zamieszańców, choć po 
ich bytności pozostały jedynie murowane 
cerkwie oraz przydrożne kapliczki. W trakcie 
wędrówki możliwa jest także wizyta w miej-
scach uważanych za wizytówki regionu, tj. na 
zamku Kamieniec oraz w rezerwacie Prządki.

Samochód można pozostawić na bezpłat-
nym parkingu w Czarnorzekach, przy daw-
nej cerkwi, a obecnie kościele parafialnym  
pw. Przemienienia Pańskiego. Za oznakowa-
niem czarnego szlaku trasa prowadzi drogą  
w stronę wyciągu narciarskiego. Wkrótce  
skręca w lewo i rozpoczyna podejście  
w rejon grzbietu Suchej Góry, mijając po  
drodze sztolnie „Nad Czają” oraz pomnik 
przyrody „Źródło Mieczysław”. Po osiągnię-
ciu grzbietu należy kierować się w stronę 
głównego wierzchołka Suchej Góry, za któ-
rym widoczny jest nadajnik radiowo-telewi- 
zyjny. Stąd szlak stromo opada w dolinę 
 Czarnego Potoku i doprowadza do drogi 
Krosno – Lutcza i miejscowości Węglówka.

Kolejne strome podejście, na tzw. Czarny 
Dział, rozpoczyna się za zabudowaniami. Za 
wierzchołkiem pojawia się węzeł szlaków, 
skąd po obraniu trasy za zielonymi oznacze-
niami należy zejść z powrotem do Węglówki. 

Wśród zabudowań miejscowości położo-
na jest murowana cerkiew pw. Narodzenia  
Najświętszej Panny Marii z 1896 r. Na  
wysokości zabytkowej przydrożnej kapliczki 
droga odbija w prawo, wchodząc na teren 
kopalni ropy naftowej. Szlak prowadzi dalej 
do granicy lasu i stromo do góry na głów-
ną kulminację Królewskiej Góry, skąd wraz  
z niebieskim szlakiem wiedzie do podnóża 
zamku Kamieniec. Po obejrzeniu pozosta-
łości twierdzy należy udać się za czarnym 
oznakowaniem w dolinę potoku Marcinek  
i dalej w rejon małego parkingu przy szosie  
z Krosna do Lutczy i wejściu do rezerwatu 
Prządki. Po drodze znajdują się tablice in- 
formacyjne ścieżki przyrodniczo-historycz- 
nej „Zamek Kamieniec – Prządki”. Ostatni  
fragment trasy prowadzi wzdłuż rezerwatu  
i dociera do parkingu w Czarnorzekach.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Sucha Góra (585 m n.p.m.)  A  – najwyższe 
wzniesienie Pogórza Dynowskiego. Góra ta 
dawniej przez ludność miejscową zwana była 
Kopcem. Dzięki przekaźnikowi radiowo-tele-
wizyjnemu, położonemu pod szczytem, jest 
dobrze widoczna i rozpoznawalna z różnych 
miejsc Podkarpacia. Wieża ta została oddana 
do użytku w 1962 r., a po ostatniej moder-
nizacji mierzy 147 m. Warto wspomnieć, że  
w całym paśmie Suchej Góry zinwentary-
zowano siedem dawnych sztolni, z których 
miejscowa ludność pozyskiwała piaskowiec. 
Obecnie służą one jako miejsce dla hiber- 
nujących nietoperzy. W pobliżu głównego 
grzbietu znajduje się cmentarz z I wojny świa-
towej, na którym pochowano honwedów.  
W jego centrum mieści się krzyż przeniesiony 

750 m

z cmentarza nr 9 na Łysej Górze, widoczne 
są zarysy ziemnych mogił, a całość otoczona  
jest prostym drewnianym ogrodzeniem. 

Ścieżka przyrodnicza Przy Zamku Kamie-
niec  B  – ciekawa propozycja krótkiej wy-
cieczki u podnóża zamku odrzykońskiego. 
Pętla o długości 1,5 km, na której położonych 
jest pięć przystanków, prowadzi obok licz-
nych wychodni piaskowca. W jej zachodniej 
części znajduje się zbiorowa mogiła miesz-
kańców Odrzykonia, Czarnorzek i Korczyny 
zmarłych podczas epidemii cholery. Miejsce 
to obsadzone jest ponad 100-letnimi dagle-
zjami uznanymi za pomniki przyrody. Ścież-
ka doprowadza również do tzw. harcerskiej 
polany, gdzie w okresie międzywojennym  
obozowali harcerze Chorągwi Rzeszowskiej,  
o czym przypominają krzyż i głaz z wyrytym 
znakiem Polski Walczącej. Na trasie przygoto-
wano tablice informacyjne oraz deszczochron.
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Szlak zielony z Iwonicza-Zdroju 
do Rymanowa-Zdroju 

2 h

7 km 

Krótka wycieczka prowadzi za zielonym 
oznakowaniem od placu Dietla w Iwoniczu 
wzdłuż potoku Iwonka w kierunku sanato-
rium Pod Jodłą. Na wysokości amfiteatru 
szlak opuszcza dolinę i stromo podcho-
dzi przez las na rozejście pod Glorietą. Stąd 
ścieżka wiedzie łąkami z widokami na Wzgó-
rza Rymanowskie, po czym osiąga grzbiet 
Przymiarek z drogowskazami szlaku, drew-
nianym krzyżem oraz wiatą. Z tego miejsca 
rozpościera się rozległa panorama na Cergo-

wą, pasmo Jawornika oraz pasmo graniczne 
z Kamieniem nad Jaśliskami. Na północy 
otwiera się widok na najwyższe szczyty Po-
górza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskie-
go oraz na Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską. 
Przy dobrej widoczności na lewo od szczy-
tu Cergowej można wypatrzyć Tatry. Szlak  
prowadzi dalej otwartą przestrzenią, omi- 
jając szczyt Kopy. Po chwili rozpoczyna się  
zejście w dolinę Taboru i do centrum  
uzdrowiska Rymanów-Zdrój.

Ścieżka spacerowa na Żabią Górę 

1 h

2,6 km 

Ścieżka spacerowa do cerkwi w Bałuciance 

Ścieżka rozpoczyna się na placu Wojcie-
cha Oczki w Iwoniczu-Zdroju i prowadzi  
w stronę kościoła parafialnego pw. św. Iwo-
na i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. Po 
minięciu figury Matki Boskiej rozpoczyna 
się podejście w stronę góry Borowinowej. 
Trasa biegnie po wschodnim zboczu góry 
do miejsca, gdzie kiedyś były prowadzone 
prace związane z wydobyciem ropy naf-
towej. Za rozdrożem podchodzi w rejon 
góry Gloriety, po chwili wychodzi z lasu  
i biegnie wraz z zielonym szlakiem na 
grzbiet Przymiarek. Stąd ścieżka opada do 
drogi łączącej Turkówkę z Bałucianką, po 
której obraniu mija się pierwsze zabudowa-
nia Bałucianki z widocznym celem wyciecz-
ki – odrestaurowaną drewnianą cerkwią  
pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

str. 193

str. 192
1 h 30 min

5 km 

str. 193

Trasy spacerowe z uzdrowisk w Iwoniczu i Rymanowie

Cerkiew greckokatolicka w Bałuciance,  
fot. Wyd. Compass

Zielona ścieżka spacerowa rozpoczy-
na się w centrum uzdrowiska Iwonicz-
-Zdrój, skąd prowadzi przez plac Dietla 
w kierunku stoków góry Przedziwnej. 
Trawersując wzniesienie, spotyka nie-
bieską ścieżkę spacerową biegnącą na 
górę Przedziwną. Stąd należy kierować 
się do granicy lasu, a następnie dro-
gą gruntową między polami na szczyt 
Żabiej Góry. Bezleśny wierzchołek ofe- 
ruje rozległe widoki – w panoramie 
pięknie prezentuje się zwłaszcza dolina 
Lubatowej, nad którą widnieje maje-
statyczna sylwetka góry Cergowej (po- 
wrót tą samą drogą).

Pijalnia Wód Mineralnych w Iwoniczu-Zdroju, 
fot. Archiw. Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
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Ścieżka spacerowa do Lasu Grabińskiego 
i kościoła w Iwoniczu 

2 h 30 min

9 km 

Kolejna propozycja wędrówki rozpoczyna-
jąca się na placu Wojciecha Oczki w Iwo-
niczu-Zdroju. Stąd za znakami czerwonego 
szlaku należy podążać w stronę Zakładu 
Przyrodoleczniczego oraz sanatorium Gór-
nik. Następnie ścieżka omija u podnóża 
Górę Winiarską, prowadząc odtąd grzbie-
tem przez łąki, pola i zagajniki w rejon Lasu 
Grabińskiego. Trasa na tym odcinku obfituje 
w liczne widoki na Iwonicz-Zdrój, okolicz-
ne wzniesienia oraz na pogórza karpackie. 
W Lesie Grabińskim znajduje się mogiła 
partyzantów Amii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich z okolicznych wiosek pomor-
dowanych przez Niemców w lipcu 1944 r. 
Dalej ścieżka opada wyraźną drogą do za-
budowań Iwonicza, a następnie prowadzi 
do kościoła parafialnego pw. Wszystkich 
Świętych.

Ścieżka spacerowa do źródła Bełkotka  
oraz na górę Przedziwną 

40 min

2 km 

Wyznakowana na niebiesko ścieżka ma po-
czątek w centrum Iwonicza-Zdroju, obok 
Centrum Informacji Turystycznej. Prowadzi 
wzdłuż parku zdrojowego, mijając po drodze 
cztery tężnie solankowe i obelisk upamiętnia-
jący Karola Załuskiego. Po krótkim podejściu 
dociera do źródła Bełkotka mającego status 
pomnika przyrody. Z głębi źródła wydobywa 
się gaz ziemny – jego nazwa wywodzi się od 
dźwięku („bełkotania”), jaki temu towarzyszy. 
Nad źródłem znajduje się obelisk z wierszem 
Wincentego Pola. Dalej trasa ścieżkami le-
śnymi wspina się na górę Przedziwną, a po-
niżej szczytu po przeciwnej stronie łączy się 
z zieloną ścieżką spacerową na Żabią Górę.

Ścieżka „Pielgrzymka do cudownej wody” 
z Rymanowa-Zdroju przez Klimkówkę 
do Iwonicza-Zdroju 

Ruszając z głównego przystanku PKS  
w Rymanowie-Zdroju, należy kierować się 
za żółtymi znakami w rejon nieczynnego 
wyciągu narciarskiego. Dalej ścieżka pro-
wadzi polną drogą z rozpościerającymi 
się widokami na pogórza karpackie i górę  
Zamczyska. Następnie opada w kierun-
ku drewnianego kościoła, usytuowanego  
w dolinie Potoku Świętokrzyskiego, mijając  
po drodze „cudowne źródełko”. Świątynia  

str. 194

str. 194

2 h 30 min

7,5 km 

str. 195

pw. Znalezienia Krzyża Świętego pochodzi  
z XIX w. i według legendy stoi na miejscu,  
w którym miejscowy rolnik w trakcie orki 
odnalazł krzyż. Stąd ścieżka prowadzi  
w stronę zabudowań Klimkówki, wzdłuż  
której ustawione są stacje drogi krzy-
żowej. Dalej z Klimkówki trasa wiedzie  
przez las Piekliska, ścieżkami Hrabiny  
Załuskiej, aby doprowadzić do centrum 
Iwonicza-Zdroju w rejonie kościoła.

Sanatorium „Biały Orzeł”, fot. Archiw. Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
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Ścieżka z Rymanowa-Zdroju przez Kalwarię do 
Rymanowa

1 h 30 min

4 km 

Lubatowej wędrowali na targi do Rymano-
wa. Ścieżka prowadzi otwartym terenem 
ku niewysokiemu zalesionemu wzgórzu  
o nazwie Kalwaria. U jego podnóża znaj-
duje się sztucznie utworzona Grota Matki 
Bożej, a na szczycie leży Kaplica Grobu 
Pańskiego. Z Kalwarii otwierają się szerokie 
widoki na Rymanów i okolicę. Dalej ścieżka 
sprowadza do centrum Rymanowa.

Ścieżka przyrodnicza Folusz 

1 h

2,6 km 

Trasa ta jest znakomitą propozycją na  
niedzielną wycieczkę dla rodzin z dzieć- 
mi. Biegnie terenem leśnym Magurskiego 
Parku Narodowego, łącząc dwa intere-
sujące obiekty geologiczne: Wodospad  
Magurski i wychodnię skalną Diabli  
Kamień. Przy ścieżce znajdują się miejsca 
do odpoczynku oraz 12 przystanków.

Samochód można pozostawić na bez-
płatnym parkingu przy początku ścież-
ki w Foluszu, w bocznej dolinie poto-
ku Potasówka. Stąd ścieżka podchodzi 
wzdłuż dolinki do Wodospadu Magur-
skiego, który nazwę zawdzięcza swo-
jemu położeniu w Paśmie Magurskim. 
Woda spływa tu z progu skalnego  
z wysokości ok. 7 m, tworząc ładne kaska-
dy. Nadal wznosząc się, ścieżka prowadzi 
przez urokliwy las bukowy z domieszką 
jodły. Po dłuższym czasie trasa, trawer-
sując górę Kosmę, dociera do Diablego 
Kamienia – wychodni gruboziarnistego 
piaskowca magurskiego, którego blo-
ki osiągają ponad 10 m. Przy skałkach 
znajduje się tablica informacyjna z opi-
sem miejsca oraz ławeczki. Następnie 
ścieżka schodzi w dolinę Kłopotnicy  
i w towarzystwie oznaczeń odnogi czar-
nego szlaku z Folusza na Barwinok wypro-
wadza na polanę z węzłem tras wycho-
dzących w masyw Magury Wątkowskiej. 
Stąd ścieżka prowadzi w stronę Folusza, 

początkowo drogą szutrową, a następnie 
asfaltem, mijając ruiny tartaku oraz prze- 
łomowy odcinek potoku Kłopotnica. 
Ścieżka kończy się przy punkcie kasowym  
i miejscu wypoczynku. Aby dotrzeć do 
miejsca startu, trzeba pokonać ok. 2,5 km 
drogą asfaltową: najpierw w rejon DPS-
-u oraz Parku Rozrywki i Edukacji Ekolo- 
gicznej w Foluszu, po czym należy skrę- 
cić w boczną dolinę potoku Potasów- 
ka, gdzie znajduje się parking. 

Park Rozrywki i Edukacji Ekologicz-
nej im. Stanisława Zająca w Foluszu to 
miejsce do aktywnego wypoczynku dzieci 
i  młodzieży oraz realizacji zajęć eduka- 
cyjnych z  zakresu ekologii i  ochrony  
przyrody. Na jego terenie o powierzchni  
ok. 2,5 ha znajduje się ścieżka edukacji 
ekologicznej „Dolina Kłopotnicy” opra-
cowana przez pracowników Arboretum 
w  Bolestraszycach. Wzdłuż niej dokona-
no nasadzeń cennych przyrodniczo roślin 
oraz zamontowano tablice informacyjne. 
W parku stworzono oczko wodne, wybu-
dowano nowoczesny plac zabaw, boisko 
do piłki siatkowej, liczne ławki, a  także 
miejsce do grillowania z zadaszoną wiatą.

str. 196

str. 197

Ścieżka wyznakowana na niebiesko roz-
poczyna się przy głównym przystanku PKS 
w Rymanowie-Zdroju, skąd podchodzi  
w rejon nieczynnego wyciągu narciar-
skiego wraz z żółtą ścieżką spacerową do 
Klimkówki. Niebawem obie ścieżki osią-
gają grzbiet i rozchodzą się. Dalej trasa 
wędrówki wiedzie polną drogą, tzw. luba-
towską – jest to trakt, którym mieszkańcy 

Folusz  Diabli Kamień  
Wodospad Magurski  Folusz

Park zdrojowy w Rymanowie-Zdroju, fot. L. Lipka
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Trasa spacerowa z Cieklina szlakiem cmentarzy 

2 h

5,2 km 

Jedną z najciekawszych atrakcji turystycz-
nych Beskidu Niskiego i okolic są austriac-
kie cmentarze wojenne z czasów I wojny 
światowej. Zwiedzanie tych zabytkowych 
nekropolii – niewielkich pod względem zaj-
mowanego obszaru, ale monumentalnych 
i o wybitnych walorach artystycznych, sta-
nowi nierzadko główny cel wycieczek po-
dejmowanych przez coraz szersze grono 
turystów. Stosunkowo duże nagromadze-

nie tych cmentarzy znajduje się na północ 
od Magurskiego Parku Narodowego, mię-
dzy innymi w pobliżu Cieklina. Pochowano 
tam żołnierzy należących zarówno do armii  
niemieckiej, jak i rosyjskiej, walczących 
ze sobą w krwawej bitwie, która miała tu  
miejsce w dniach 4–5 maja 1915 roku.

Będąc w Cieklinie, warto zobaczyć cmenta-
rze wojenne oznaczone numerami 13 i 14.

str. 198

Cmentarz wojenny nr 14 w Cieklinie, fot. M. Maryniak

Te niezwykłe, oryginalne nekropolie za-
projektował Johann Jäger, niemiecki 
porucznik, a zarazem rzeźbiarz i kie-
rownik artystyczny Okręgu II (jasielskiego, 
ustanowionego przez Oddział Grobów 
Wojennych C. i K. Komendantury Woj-
skowej w Krakowie. Krótki spacer, na 
którego trasie położone są oba wymie-
nione obiekty najlepiej rozpocząć od 
skrzyżowania dróg – jedna z nich prowadzi  
w kierunku wschodnim do kościoła.  
W przeciwną stronę, tuż za zabytkową  
kapliczką domkową, odchodzi wąska  
lokalna droga, którą należy iść do cmen- 
tarza nr 14. Tędy, początkowo nawierz- 
chnią asfaltową, a począwszy od cmen- 
tarza parafialnego – gruntową, biegnie  
Rowerowy Szlak Cmentarzy Wojennych 
(patrz: opis szlaku, str. 212). Trzymając  
się jego oznaczeń, dochodzimy do pierw-
szych kwater cmentarza położonych na 
stokach góry Cieklinki (509 m n.p.m.). 

Zgodnie z intencją projektanta całe  
założenie tej nekropolii ma formę kal- 
warii, a poszczególne izolowane kwate-
ry wyobrażają kaplice wchodzące w jej 
skład. Następnie, w pobliżu głównej ka-
plicy cmentarza, trasa skręca w prawo,  
do Cieklina. Po dojściu do skrzyżowania 
z ulicą przebiegającą przez wieś warto 
zwrócić uwagę na zabytkowy kamien-
ny znak wskazujący drogę do cmenta-
rza wojennego. Od tego miejsca do są- 
siedniej miejscowości Duląbka odchodzi 
towarzyszący nam uprzednio szlak ro-
werowy. Dalsza część trasy prowadzącej 
do cmentarza wojennego nr 13 nie jest 

oznaczona w terenie. Aby tam dojść, na-
leży skręcić w lewo, w drogę biegnącą 
do Dzielca, a po przejściu około 350 m, 
ponownie w lewo, w drugą mijaną prze-
cznicę. Do widocznego w oddali na łące 
cmentarza wojskowego nr 13 wiedzie 
droga asfaltowa, a potem gruntowa. Po-
chowano tam we wspólnym grobie Ro-
sjan poległych w zaciętej bitwie o Cieklin. 

Do miejsca rozpoczęcia spaceru należy 
wrócić główną drogą przechodzącą przez 
Cieklin, mijając Muzeum Narciarstwa im. 
Stanisława Barabasza posiadające jedną  
z największych kolekcji sprzętu narciar- 
skiego w Polsce.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Cmentarz wojenny nr 14  A  – poło-
żony na Szlaku Frontu Wschodniego  
I Wojny Światowej, zaliczany jest do  
najbardziej udanych realizacji Johana 
Jägera (patrz: str. 118).

Cmentarz wojenny nr 13  B  – dzieło  
Johana Jägera, zaprojektowane w for- 
mie kurhanu ziemnego – mogiły zbio-
rowej, otoczonej kamiennym murem,  
z usytuowanym od frontu kamiennym 
krzyżem lotaryńskim. Nekropolia ta po-
łożona jest nad strumykiem, pośród  
łąk. Spoczywają w niej żołnierze rosyj-
scy – ułożeni jedni na drugich, owinięci 
płaszczami żołnierskimi. 

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława 
Barabasza w Cieklinie  C  – (patrz: str. 132).
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Wieże widokowe 

Beskid Niski to obszar z niewielką ilością 
naturalnych miejsc widokowych. W celu 
umożliwienia turystom podziwiania rozle-
głych panoram w 2018 r. postawiono drew-
nianą wieżę widokową na Cergowej  

 [98]  D3 – (716 m n.p.m.). Jej kształt 
został zaczerpnięty z architektury dawnych 
obiektów wiertniczych typu kanadyjskiego. 
Głównym projektantem oraz pomysłodawcą 
tej konstrukcji był architekt Stefan Stempin  
z Krosna. Nawiązano tym samym do hi-
storii, gdyż przed II wojną światową wzno-
siła się tu wieża triangulacyjna, służąca do 
pomiarów geodezyjnych, a w czasie woj-
ny pełniąca funkcję wieży obserwacyjnej. 
Roztaczają się stąd widoki nie tylko na 
Beskid Niski, ale też na pogórza karpackie  
i – przy dobrej widoczności – na Tatry.

Innym obiektem tego typu jest platforma 
widokowa zamontowana na krzyżu milenij-
nym na Grzywackiej Górze (567 m n.p.m.) 
nad Kątami. Budowla ta upamiętnia postać 
św. Jana Pawła II. Wieża ma formę stalowej 
rury, którą oplatają kręte schody prowa- 
dzące do platformy znajdującej się 12 m 

nad ziemią. Konstrukcja została zwieńczona 
7-metrowym krzyżem. 

Interesującym obiektem jest platforma 
widokowa na Liwoczu (562 m n.p.m.) 
na Pogórzu Ciężkowickim. Tutejszy taras 
widokowy położony jest na wysokości  
23 m nad ziemią, a całość zwieńczona  
jest 18-metrowym stalowym krzyżem.  
W tej solidnej konstrukcji utworzono  
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Poko-
ju. Warto wspomnieć, że wcześniej stała  
tu duża drewniana wieża triangulacyjna, 
która uległa zniszczeniu. W szerokiej pa-
noramie na wszystkie strony świata moż-
na wyróżnić Beskid Niski, Beskid Sądecki, 
Beskid Wyspowy, Gorce, pasma pogórzy 
karpackich, a nawet Tatry.

Kolejna imponująca wieża widokowa po-
wstała w 2014 r. w Trzcinicy przy skan-
senie archeologicznym „Karpacka Troja”  
(nie ma możliwości wejścia tylko na plat-
formę, z pominięciem skansenu). Jest to 
budowla o konstrukcji stalowej o wyso-
kości 44 m posiadająca sześć kondygnacji  
i dwa poziomy obserwacyjne na wyso- 
kości 20 m oraz 33 m. Rozległa panorama 

obejmuje Beskid Niski, pogórza karpac-
kie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, a przy 
sprzyjającej aurze także Tatry.

W 2020 r. na terenie Pogórza Dynowskie-
go, nad Czarnorzekami, powstała kolej-
na bardzo oryginalna wieża widokowa. 
Inspiracją dla wysokiej na 13 m murowa-
nej budowli była bryła pobliskiego zamku 
Kamieniec w Odrzykoniu. Nawiązuje ona 
również do kamieniarskich tradycji oko-
licy. Na wysokości ok. 10 m znajduje się 
zadaszony taras widokowy, a w przyziemiu 
i na pierwszym piętrze mieszczą się sale 
wystawowe. Pięknie prezentują się stąd 
wzgórza Beskidu Niskiego oraz Pogórza 
Dynowskiego. Przy odpowiedniej widocz-

ności można również obserwować szczyty 
w Bieszczadach oraz odległe Tatry.

Platformy widokowe są wielką atrakcją 
regionu przyciągającą rzesze turystów 
– z myślą o nich Magurski Park Narodo-
wy planuje utworzenie dwóch kolejnych  
tego typu obiektów. Mają one przybrać 
postać wieży widokowej i ścieżki wśród 
koron drzew na zboczu góry Kamień  
nad Krempną oraz wieży na górze Baranie. 
Budowę drewnianej wieży planuje także 
gmina Nowy Żmigród. Obiekt o wysoko-
ści 25 m ma powstać w sąsiedztwie po-
zostałości grodziska „Walik” w Brzezowej.  
Inwestycja ma być oddana do użytku  
w 2022 roku.

Platforma widokowa na Liwoczu, fot. Ł. Kuczmarz

Wieża widokowa na Cergowej, fot. Ł. Kuczmarz
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Fotografia u góry: Odremontowana dzwonnica w Polanach Surowicznych, fot. T. Trulka

Turystyka rowerowa 

Beskid Niski to region z licznymi cieka-
wymi propozycjami dla rowerzystów. 
Pasjonatów podróży na dwóch kółkach 
przyciągają tu drogi o małym natężeniu 
ruchu, wspaniała przyroda na wyciągnię-
cie ręki, malownicza sceneria oraz dobrze 
rozwinięta sieć szlaków rowerowych. Te 
ostatnie są oznakowane w formie spe-
cjalnych tabliczek, drogowskazów lub też 
malowane na drzewach, słupach itp. Na 
cyklistów czekają zarówno szlaki długo-
dystansowe, jak i okrężne, z odpowiednią 
infrastrukturą turystyczną. Większość tras 
przeznaczona jest do jazdy rekreacyjnej na 
rowerach trekkingowych, ale są też trasy 
przygotowane dla miłośników rowerów 
górskich MTB. Stąd też w Beskidzie Niskim  
z pewnością znajdzie coś dla siebie za- 
równo „zapaleniec”, jak i amator. Do naj- 
ciekawszych tras rowerowych należą:

Transgraniczny szlak rowerowy Be-
skidzkie Muzea
Szlak ten został wytyczony w postaci pętli 
na terenie Beskidu Niskiego, Pogórza Dy-
nowskiego z odcinkiem poprowadzonym 
na Słowacji. Na długości 321 km znajduje 
się wiele różnorakich obiektów muzeal-
nych (stąd nazwa szlaku). Z Krosna trasa 
przebiega przez Odrzykoń, Żarnowiec, 
Kopytową, Bóbrkę, Duklę, Olchowiec i Zy-
ndranową. Następnie przekracza granicę  
w Barwinku i prowadzi do Świdnika i mia-
sta Medzilaborce, skąd kieruje się na stronę 
polską przejściem granicznym Jaśliska-
-Czeremcha. Dalej podąża do Rymanowa, 
Miejsca Piastowego, Krościenka Wyżnego 
i powraca do punktu początkowego w Kro-
śnie. Po polskiej stronie szlak oznakowany 
jest za pomocą tabliczek kierunkowych 
oraz dużych tablic informacyjnych, na 
odcinku słowackim natomiast wpisuje się  
w istniejące tam cyklotrasy.

Szlak rowerowy: Folusz – Świątkowa 
Wielka
Ciekawy szlak prowadzący przez tereny Ma-
gurskiego Parku Narodowego. Niebieskie 
oznakowanie biegnie dawnymi stokówkami  
z Folusza do Świątkowej Wielkiej, a w zasadzie 
do drogi powiatowej Desznica – Świątkowa 
Wielka (ok. 12,5 km).

Szlak rowerowy Na styku kultur
Czerwony szlak rowerowy łączący Jasło  
z przełęczą Beskid nad Ożenną w większo-
ści poprowadzony jest drogami asfaltowymi.  
Trasę można podzielić na dwa etapy: po-
górzański i beskidzki. Część pogórzańska,  
o długości 19 km, przebiega od Jasła przez 
Dębowiec, Załęże, Osiek Jasielski do No-
wego Żmigrodu, beskidzka zaś, o długości 
33 km, prowadzi z Nowego Żmigrodu przez 
Kąty, Skalnik, Walik, Desznicę, Świątkową 
Wielką, Rostajne, Grab na przełęcz Beskid  
nad Ożenną. Niestety infrastruktura szlaku 
została zniszczona, stąd też należy zaopa-
trzyć się w dobrą mapę (ok. 52 km).

Główny Karpacki Szlak Rowerowy (Car-
pathian Cycle Route)
Przebiegający z Cieszyna do Krościen-
ka Główny Karpacki Szlak Rowerowy bie-
gnie wzdłuż północnej granicy łuku Karpat.  
W przyszłości ma on stworzyć pętlę wokół 
całych Karpat, łącząc sześć krajów: Polskę, 
Rumunię, Węgry, Ukrainę, Słowację i Cze-
chy. Całość szlaku po stronie polskiej wynosi  
621 km. Na opisywanym terenie łączy on  
Wyszowatkę z Moszczańcem i przebiega 
przez Grab, Żydowskie, Krempną, Polany, 
Mszanę, Tylawę, Daliową, Posadę Jaśliską  
i Wolę Niżną (ok. 60 km). Szlak oznakowany 
jest kolorem czerwonym z logo przedsta- 
wiającym rowerzystę na tle stylizowanych  
gór i podpisem „Carpathian Cycle Route”.

Rowerowy Szlak Cmentarzy Wojennych
Szlak tematyczny o długości ok. 30 km 
zaprojektowany w formie pętli z Folusza  
w celu połączenia sześciu cmentarzy  
z okresu I wojny światowej położonych na 
terenie gminy Dębowiec. Poprowadzo-
ny jest głównie po drogach asfaltowych  
i szutrowych. Przebiega przez Wolę Ciekliń-
ską, Cieklin, Duląbkę, Dębowiec oraz Dobry-
nię. (Szczegółowy opis trasy patrz: str. 212).

Sieć szlaków rowerowych Nadleśnic-
twa Rymanów
Nadleśnictwo Rymanów wyznakowało tra-
sy rowerowe o łącznej długości ok. 150 km. 
Przebiegają one istniejącymi drogami leśnymi 
i publicznymi. Infrastruktura wzbogacona jest 

miejscami postojowymi, stojakami na rowery, 
wiatami oraz tablicami informacyjnymi. Cała 
sieć szlaków rowerowych łączy ze sobą na-
stępujące miejsca: Lipowiec, Jaśliska, Królik 
Polski, Rymanów, Sieniawę, Wisłoczek, Woł-
tuszową, Puławy, Wernejówkę, Darów, Po-
lany Surowiczne, Moszczaniec, Jasiel i Wolę 
Niżną. Po stronie słowackiej wyznakowano 
50 km ścieżek rowerowych, które połączo- 
ne są z ich polskimi odpowiednikami.

Sieć szlaków MTB w Wietrznie
W okolicach Wietrzna znaleźć coś dla siebie 
mogą pasjonaci kolarstwa górskiego. Po-
wstało tu kilka szlaków rowerowych, które 
są również wykorzystywane podczas zawo-
dów rowerowych MTB. „Wokół Grodziska  
w Wietrznie” to trasa, na którą składa się 
główny 12-kilometrowy szlak zielony oraz 
kilka łączników w kolorach: żółtym, czerwo-
nym i czarnym. Daje to możliwość plano-
wania wielu wariantów przejazdu. Najwięk-
sza jego część prowadzi leśnymi drogami,  
a tylko nieliczne odcinki wiodą po drogach 
szutrowych czy asfaltowych. Inną propo- 
zycją jest szlak żółty z Wietrzna przez  
Łazy do Zboisk o długości ok. 5 km.

Tak zwaną wisienką na torcie jest szlak 
MTB „Przez Franków” (koloru czerwonego)  
o długości 8,5 km. Rozpoczyna się  
w Wietrznie i wiedzie przez Banię, Zbo-
iska do węzła z gminnym szlakiem niebie-
skim na drodze Teodorówka – Pałacówka.  
Jest to trasa dla miłośników kolarstwa gór-
skiego charakteryzująca się zmiennym profi-
lem i zmienną nawierzchnią.

Sieć szlaków łączących Folusz – Cie-
klin – Dębowiec
Sieć ta powstała dla zaprezentowania wa-
lorów przyrodniczych i historycznych tej  
części Pogórza Jasielskiego i obejmuje  
swym zasięgiem szlaki powstałe na tere-
nie gminy Dębowiec. Jednym z nich jest 
szlak niebieski z Folusza przez Dobrynię,  
Józefów do Dębowca (9,5 km).
Kolejną trasą jest wymieniony powyżej 
Rowerowy Szlak Cmentarzy Wojennych  
(ok. 30 km).
Ciekawym wariantem trasy, nadają-
cym się dla rowerów MTB, jest czerwony 
szlak prowadzący w rejon góry Cieklinki  
(512 m n.p.m.). Przebiega on z Józefowa 
do Cieklina, a dalej do przysiółka Wała-
skie, skąd wspina się na szczyt. Po jego 
zdobyciu pozostaje tylko zjazd do Cieklina  
(11 km). Wszystkie wymienione szlaki  
łączą się ze sobą, co pozwala na zaplano- 
wanie różnych wariantów wycieczek.
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Szlak wokół Rymanowa-Zdroju i przełomem 
Wisłoka  

4 h 30 min

 30,9 km 

Rymanów-Zdrój  Rymanów   
Sieniawa  Pastwiska  Rudawka 
Rymanowska  Wisłoczek  Desz-
no  Rymanów-Zdrój

 str. 208, 209

Interesująca i urokliwa pętla z Rymanowa-
-Zdroju, prowadząca w przełomowy od-
cinek doliny Wisłoka, przebiega pięknymi  
i mało znanymi terenami Beskidu Niskie-
go. Prowadzi w większości po płaskim te-
renie z wykorzystaniem dróg asfaltowych 
(wyjątkiem jest jeden większy podjazd  
w okolicach Wisłoczka).

Bezpłatny parking, gdzie można pozosta-
wić samochód, znajduje się w centrum 
Rymanowa-Zdroju, w rejonie amfiteatru.

Trasa wiedzie w całości czarnym szlakiem 
rowerowym Nadleśnictwa Rymanów. Po-
czątkowo prowadzi ścieżką rowerową, 
dalej lokalnymi uliczkami wzdłuż rzeki 
Tabor w kierunku Rymanowa. Omija cen-
trum miasta i podąża w kierunku wschod-
nim – warto jednak zatrzymać się, aby 
zwiedzić rynek oraz barokowy kościół. 
Z Rymanowa szlak biegnie do Sieniawy, 
w której znajduje się drewniana cerkiew 
położona nad Jeziorem Sieniawskim.  

Po objeździe wspomnianego akwenu 
od strony północnej i wschodniej trasa  
dociera do Pastwisk, gdzie na uwagę za-
sługuje Regionalne Centrum Pamięci 
Kardynała Karola Wojtyły i Izba Pamię-
ci Porucznika Františka Josefa Geislera.  
Dalej znajduje się parking z wiatą, która  
jest dogodnym miejscem na odpoczynek.

Dojeżdżając do Rudawki Rymanowskiej, 
koniecznie należy zjechać skrajem łąki  
w lewo, gdzie w zakolu Wisłoka podzi-
wiać można imponujące odsłonięcie 
łupków oligoceńskich. Miejsce to zwane 
jest Ścianą Olzy. Za Rudawką Rymanow-
ską trasa opuszcza dolinę Wisłoka i po-
dąża w stronę Wisłoczka, miejscowości  
w dużej mierze zamieszkanej przez zielo-
noświątkowców. Za zabudowaniami dro- 
ga wznosi się wśród pól, w stronę lasu.  
Z osiągniętego wzniesienia można po-
dziwiać panoramy okolicznych szczytów 
i dolin. Szlak zagłębia się w las, mijając 
kapliczkę zwaną potocznie „kurierską”, 
gdyż podczas II wojny światowej służyła 
kurierom jako punkt orientacyjny. Obok 
kapliczki przebiega również szlak pie-
szy Jaga – Kora łączący Rymanów-Zdrój  
z Jasielem. Niebawem rozpoczyna się 
zjazd, którym trasa opada do Deszna,  
skąd wraca do Rymanowa-Zdroju.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Rymanów-Zdrój A  – (patrz: Uzdrowiska, 
str. 247).

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Ry-
manowie B  – budowla utrzymana  
w stylu późnobarokowym, wzniesio- 
na w latach 1779–1781. Wśród bo- 
gatego wyposażenia na uwagę zasłu-
guje ołtarz główny z malowanym na 
desce przedstawieniem Piety. Jak głosi 
legenda, został on ofiarowany miastu  
przez króla Władysława Jagiełłę.  
W kaplicy znajduje się ciekawy rene-
sansowy nagrobek Sienieńskich z mar-
muru i alabastru z wyrytym wierszem 
Na groby Mikołaja Reja.

Dawna drewniana cerkiew grec-
kokatolicka pw. Narodzenia Bogu-
rodzicy w Sieniawie C  – budowla  
wzniesiona w 1874 r., pełniąca obecnie 
funkcję kościoła rzymskokatolickiego. 
Obok zachowała się dzwonnica z tego 
samego roku. Na strychu świątyni bytuje 
kolonia nietoperza – podkowca małego.

Przełom Wisłoka D  – niezwykle ma-
lowniczy odcinek rzeki Wisłok przepły-
wającej przez Wzgórza Rymanowskie  
w północnej części Beskidu Niskiego. Na 
prawym brzegu tej rzeki, w pobliżu Ru-
dawki Rymanowskiej, podziwiać można 
blisko 30-metrowej wysokości odsło-
nięcie skalne, zwane Ścianą Olzy. Zimą 
na znajdujących się obok ściany urwi-
skach skalnych tworzą się imponujących 
rozmiarów lodospady, jedne z najwięk- 
szych i najwspanialszych w polskich Kar-
patach (patrz: str. 31).

Willa Biały Orzeł w Rymanowie-Zdroju, fot. L. Lipka Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie, fot. K. Macnar
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Z wizytą w Muzeum w Bóbrce 

2 h

18,5 km 

Łęki Dukielskie  Kobylany   Chor-
kówka  Bóbrka  Wietrzno  Łęki 
Dukielskie

 str. 211

Proponowana trasa przebiega przez Po-
górze Jasielskie, będąc świetnym połącze-
niem krótkiej trasy rowerowej z możliwością 
zwiedzania Muzeum Przemysłu Naftowego  
i Gazowniczego w Bóbrce. Cykliści pokonają 
nią trzy wymagające podjazdy – mimo tego 
trasa nadaje się także do jazdy rekreacyjnej. 
Biegnie głównie drogami asfaltowymi bez 
wzmożonego ruchu samochodowego.

Samochód można pozostawić na bezpłat-
nym parkingu w centrum Łęk Dukielskich,  
w rejonie kościoła parafialnego. Stąd trasa 
prowadzi w kierunku zachodnim do Koby-
lan, gdzie skręca w prawo, w stronę kościo-
ła. Tu rozpoczyna się łagodny podjazd do  
granicy lasu, po czym trasa opada do  
Chorkówki, gdzie skręca w prawo i udaje  
się w stronę Bóbrki. Widoczna z daleka  
wieża kościoła parafialnego wyznacza  
kierunek jazdy na rozwidleniach.

Po opuszczeniu zabudowań Bóbrki rozpo-
czyna się kolejny podjazd kończący się do-
piero przy wejściu do Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza. Na zwiedzenie wspaniale 
przygotowanej ekspozycji warto poświęcić 
ok. 2 godzin. 

Następnie trasa bardzo szybko opada  
w dolinę Jasiołki, gdzie skręca w prawo  
i podąża w stronę Wietrzna. W miejscowo-
ści na głównym rozwidleniu należy skręcić 
w boczną odnogę w prawo, aby znaleźć 
się pod zabytkowym drewnianym kościo-
łem. Wokół Wietrzna w ostatnich latach 

wyznakowano sieć szlaków rowerowych 
będących idealną propozycją dla miłośni-
ków jazdy na rowerach górskich. Kolejny 
podjazd prowadzi na widokową przełączkę, 
z której otwiera się widok na farmę wiatro-
wą oraz tzw. Góry Iwelskie. Po chwili trasa 
dociera do kościoła w Łękach Dukielskich  
i zamyka pętlę.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Kościół pw. Narodzenia Matki Bożej  
w Kobylanach A  – budowla murowana  
z 1775 r., posiadająca wyposażenie o ce-
chach barokowych. Na uwagę zasługuje 
płyta nagrobna Mikołaja z Kobylan oraz go-
tycka kamienna chrzcielnica. Obok świątyni 
znajduje się pomnik upamiętniający pole-
głych podczas I wojny światowej oraz wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bóbrce B  – neogo-
tycka świątynia wzniesiona w latach 
1905–1908 według projektu Teodo-
ra Talowskiego, wybitnego polskiego 
architekta z przełomu XIX i XX w. We 
wnętrzu wrażenie robi ołtarz główny 
usytuowany na tle trzech wielkich wi-
traży oraz polichromia. Witraże wyko-
nano w Krakowie według projektu Ste-
fana Matejki i Józefa Ostrowskiego.

Drewniany kościół pw. św. Michała 
Archanioła w Wietrznie C  – XVIII-
-wieczna drewniana świątynia o trady-
cjach późnogotyckiego ciesielstwa ma-
łopolskiego. Wybudowano ją w 1752 r.,  
a w roku 1906 przeszła generalny remont. 
Późnobarokowe wyposażenie wnętrza po- 
chodzi z połowy XVIII w. Kościół ozdo- 
biony jest polichromią z 1880 r.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce, fot. R. Trzmielewski
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Rowerowy Szlak Cmentarzy Wojennych 

4 h

28,6 km 

Folusz  Wola Cieklińska   Cieklin  
Duląbka  Dębowiec  Wola Dębo-
wiecka  Dobrynia  Folusz

 str. 213

Proponowana trasa to czarny szlak te-
matyczny w formie pętli poprowadzony  
z Folusza. Umożliwia zapoznanie się z za-
chodniogalicyjskimi cmentarzami z I wojny 
światowej znajdującymi się w rejonie Woli 
Cieklińskiej, Cieklina oraz Dębowca. Jest  
to propozycja dla cyklistów chcących po-
znać historię ziemi jasielskiej. Na trasie 
nie brakuje też pięknych i rozległych wido- 
ków na Pogórze Jasielskie oraz Beskid Niski.

Samochód można pozostawić na bez-
płatnym parkingu naprzeciwko Domu 

Pomocy Społecznej w Foluszu. Trasa 
początkowo prowadzi drogą powiato-
wą przez wieś, w stronę Dębowca. Mija 
kościół, a następnie dociera do krzy-
żówki z drogą wojewódzką relacji Gor-
lice – Nowy Żmigród, gdzie położony  
jest pierwszy na trasie cmentarz wojen- 
ny – nr 10.

Szlak wiedzie w lewo na drogę woje-
wódzką prowadzącą w stronę Gorlic. 
Przy skrzyżowaniu z samotną przydroż-
ną kapliczką należy skręcić w prawo  
i podążyć do Woli Cieklińskiej. Nieda-
leko tego skrzyżowania ulokowany jest 
cmentarz wojenny nr 11, do którego 
dojście wskazuje drogowskaz Szlaku 
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. 

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie, fot. W. Czechowicz



214 215

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka aktywna

Jest to jeden z najciekawszych obiektów  
w I okręgu cmentarnym „Nowy Żmigród”, 
zaprojektowany przez słynnego słowac-
kiego architekta Dušana Jurkoviča.

Dalej szlak biegnie krętą drogą przez 
wieś, aby dotrzeć do Cieklina. Następnie 
podąża w stronę kościoła, gdzie skręca 
w lewo i rozpoczyna się podjazd w re-
jon cmentarza parafialnego. Stąd szlak 
zmierza polną drogą do granicy lasu  
i dociera do kolejnego cmentarza wo-
jennego – nr 14. Tu trasa skręca w prawo  
i prowadzi wzdłuż kwater cmentarza aż 
do głównej kaplicy. Projektant Johann 
Jäger starał się, aby w jak najmniejszym 
stopniu zmienić położenie pierwotnych 
mogił poległych, stworzył więc bardzo 
charakterystyczne założenie cmentarne  
w formie kalwarii.

Trasa skręca w prawo w stronę Cieklina  
i po chwili osiąga drogę asfaltową.  
W pobliżu skrzyżowania zachował się 
oryginalny austriacki słup, który wskazu-
je dojście do cmentarza nr 14. Dalej szlak 
prowadzi do centrum wsi, aby na wyso-
kości remizy odbić w lewo w stronę wsi 
Duląbki. Wśród zabudowań dociera się 
kolejno do przysiółka Kopaniny oraz Dę-
bowca. Omijając centrum miejscowości, 
szlak wyprowadza na cmentarz parafial-
ny, gdzie znajduje się nekropolia nr 18  
z okresu I wojny światowej zaprojekto- 
wana również przez Johana Jägera.

Z Dębowca szlak prowadzi drogą powia- 
tową w kierunku Folusza i po 2 km skrę- 
ca w lewo do Woli Dębowieckiej. Za wsią 
wznosi się polami w rejon cmentarza  
nr 12 – odcinek ten jest trudny orienta-
cyjnie, ale wyjątkowo piękny widokowo. 
Dalej szlak biegnie do Dobryni, gdzie  
mija kościół i po chwili wyprowadza 
znów na drogę wojewódzką Gorlice  
– Nowy Żmigród. Należy przeciąć tę  
drogę i na wprost zmierzać do Folusza, 
gdzie pętla się zamyka.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Folusz A  – miejscowość letniskowa po-
łożona u podnóża pasma Magury Wąt-
kowskiej, w otulinie Magurskiego Parku 
Narodowego. Niegdyś zamieszkana przez 
Łemków. W 1968 r. zmarł tu znany łem-
kowski malarz prymitywista, Nikifor, co 
upamiętnia tablica na budynku DPS-u. 
We wsi mieści się kopalnia ropy naftowej 
oraz znajdują się urządzenia związane  
z jej wydobyciem. Przy węźle szlaków  
turystycznych usytuowany jest Park Rekre- 
acji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława  
Zająca. Miejscowość ta jest doskonałym 
punktem wyjścia do wycieczek po terenie 
Magurskiego Parku Narodowego.

Cieklin B  – miejscowość w dolinie po-
toku Bednarka na Pogórzu Jasielskim. We 
wsi położony jest neoromański kościół  
z charakterystyczną wysoką wieżą,  
powstały według projektu Jana Sas-
-Zubrzyckiego w 1904 r. i poświęcony  
przez ówczesnego biskupa przemyskie-
go Józefa Sebastiana Pelczara. Warto od-
wiedzić tutejsze Muzeum Narciarstwa  
z patronatem Stanisława Barabasza, który  
w 1888 r. w Cieklinie wykonał pierwsze  
w Polsce narty. Wśród zbiorów znajdują  
się eksponaty związane z historią polskiego 
narciarstwa.

Kościół w Cieklinie, fot. M. Maryniak

Bitwa o Cieklin – bitwa, która ro-
zegrała się w okolicach Cieklina  
w czasie I wojny światowej, w dniach 
4–5 maja 1915 r. Zginęło w niej oko-
ło 1 tys. żołnierzy, a licznych rannych 
opatrywano w kościele parafialnym, 
w którym urządzono szpital polo-
wy. Po przejściu frontu rozpoczę-
to budowę cmentarzy wojennych.  
W samym Cieklinie powstały trzy ne-
kropolie – o numerach: 12, 13 i 14, na  
których pochowano żołnierzy rosyj-
skich i niemieckich.

Rowerowa kwintesencja Beskidu Niskiego 

2 h

16,8 km 

Krempna  Myscowa  Polany  
Huta Polańska

Proponowana trasa to „rowerowa kwin-
tesencja” Beskidu Niskiego, pozwalająca  
cyklistom zetknąć się z przyrodą, zabyt-
kami oraz historią tego regionu. Posiada 
także wyjątkowe walory krajobrazowe.

Bezpłatny parking samochodowy znaj-
duje się przy głównym skrzyżowaniu 
w Krempnej, w pobliżu Urzędu Gminy. 
Żółty szlak prowadzi stąd drogą asfal-
tową w kierunku Polan. Po lewej stro-
nie mija nowy kościół parafialny oraz 
– nieco w oddali – dawną drewnianą 
cerkiew greckokatolicką pw. św. św. Ko-
smy i Damiana. Po 3 km trasa doprowa-
dza do skrzyżowania dróg w przysiółku 
Ostryszne słynącego z dobrze zacho-

wanych łemkowskich chyż. Tu trasa 
skręca w lewo w kierunku Myscowej, 
po czym wkracza w przełom Wisłoki. 
Po dotarciu do miejscowości szlak skrę-
ca w prawo do dawnej murowanej cerkwi  
i podąża w rejon cmentarza parafialne-
go. Dalej rozpoczyna się droga szutrowa, 
która wznosząc się, oferuje coraz rozle-
glejsze widoki na Beskid Niski.

Trasa wśród lasów i łąk osiąga swój 
najwyższy punkt, nazwany przez miej-

 str. 216

Cerkiew św. Paraskewy w Myscowej, fot. Wyd. Compass
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scową ludność Pańską Górą. Po poko-
naniu wzniesienia polna dróżka opada  
w kierunku Polan. W dolinie trasa  
dociera do wyraźnej drogi grunto-
wej, która prowadzi w stronę głów-
nego skrzyżowania w centrum wio-
ski. Tu szlak obiera drogę asfaltową  
w lewo, wiodącą w górę potoku  
Wilsznia. Po drodze mija okazałą mu- 
rowaną cerkiew greckokatolicką, aby  
na kolejnej krzyżówce skręcić w pra- 
wo, w dolinę potoku Hucianka, w której 
znajduje się XIX-wieczna kapliczka.

Po ok. 6 km od głównego skrzyżowa- 
nia w Polanach trasa doprowadza do  
zabudowań Huty Polańskiej, gdzie 
mieszczą się schronisko Hajstra, bu-
dynek Domu Duszpasterskiego Die- 
cezji Rzeszowskiej Betania oraz koś- 
ciół – tutaj kończy się wyznakowana  
trasa. Aby powrócić do punktu po- 
czątkowego, trzeba tą samą drogą 
udać się do Polan i dalej główną szosą 
do Krempnej z pominięciem Mysco-
wej. Długość trasy powrotnej wynosi  
ok. 10 km.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Myscowa A  – wieś położona w uroczej 
dolinie Wisłoki, słynąca z jarmarków, na 
których handlowano bydłem i zwie-
rzętami domowymi. Tutejsza ludność 
łemkowska zajmowała się głównie ka-
mieniarstwem i stolarstwem. W centrum 
miejscowości zachowała się dawna 
murowana cerkiew z 1796 r., obecnie 
pełniąca funkcję kościoła rzymskoka-

tolickiego. Z Myscowej pochodził Jan 
Dyki, łemkowski poeta opisujący piękno 
Łemkowszczyzny.

Polany B  – dawna łemkowska wieś 
położona nad potokiem Wilsznia, wy-
siedlona w ramach akcji „Wisła”. Znaj-
duje się tu murowana cerkiew grec-
kokatolicka pw. św. Jana Złotoustego  
o ciekawej bryle, wzorowanej na świą-
tyniach kijowskich, użytkowana rów-
nież przez rzymskich katolików. Na 
cmentarzu położonym przy drodze do  
Chyrowej mieści się kilkanaście cieka-
wych kamiennych nagrobków. We wsi 
można odnaleźć kilka dobrze zacho- 
wanych łemkowskich chyż.

Huta Polańska C  – położona u stóp 
pasma granicznego niegdysiejsza duża 
wieś, obecnie licząca tylko kilka budyn-
ków. Nazwa pochodzi od huty szkła 
działającej do 2. poł. XIX w. Ludność 
wsi była narodowości polskiej, stano-
wiąc enklawę w rusińskim otoczeniu. 
Mówi się, że po upadku Rzeczypospo-
litej osiedlili się tutaj konfederaci barscy.  
Podczas II wojny światowej miejsco-
wość została bardzo poważnie znisz-
czona w wyniku operacji dukielskiej. 
Dolina wówczas opustoszała, a we wsi 
pozostały tylko ruiny kościoła, cmen-
tarz oraz budynek, w którym obecnie  
znajduje się schronisko Hajstra. Ko-
ściołem zainteresował się ks. Jan De-
lekta, proboszcz parafii w Polanach. 
Odbudowaną świątynię poświęcono  
w 1995 r., nadając jej dwa wezwania:  
św. Jana z Dulki oraz św. Huberta.

Na drodze z Chyrowej do Myscowej, w tle Mszana, fot. R. Trzmielewski

Zapraszamy w Beskid Niski
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Jazda w terenie, fot. Gospodarstwo agroturystyczne Ostoja w Lipowcu

Fotografie u góry (od lewej): 
– Kryta ujeżdżalnia, fot. Ośrodek Jazdy  

Konnej Huzar w Jaśle
– Konie na wybiegu, fot. Ośrodek Jazdy 

Konnej Huzar w Jaśle
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Turystyka konna 

Gospodarstwo agroturystyczne Ostoja 
w Lipowcu  [99]  D4 Lipowiec 2, tel. 
512 123 915, www.lipowiec.pl
„Sympatyczny koniec świata” – takim mia-
nem określa się czasem to niezwykłe miej-
sce, które powstało dzięki pasji do koni  
i jazdy konnej, hodowli tych pięknych zwie-
rząt, a także miłości do Beskidu Niskiego  
i Bieszczad. Gospodarstwo zlokalizowane 
jest na pograniczu właśnie tych dwóch krain, 
w Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Położe-
nie sprawia, że jest to znakomita baza wy-
padowa do wypraw zarówno w oba te re-
giony, jak i na Słowację. Stajnię zamieszkuje 
11 koni małopolskich, na grzbietach których 

odbywać można ekspedycje po okolicznych 
bezdrożach. Charakter, stopień trudności 
wycieczek i czas ich trwania dostosowane 
są do umiejętności oraz możliwości jeźdźca. 
Gospodarze dbają o smaczne i zdrowe wy-
żywienie, a podczas dorocznych, kilkudnio-
wych wrześniowych rajdów, każdego wie-
czoru odbywają się biesiady z przysmakami 
regionalnej kuchni.
NAUKA JAZDY KONNEJ: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, średnio-
zaawansowani, zaawansowani
Czynne: cały rok
Noclegi: 50 miejsc noclegowych, pokoje 
2-, 3-, 5-osobowe, możliwość zamówienia 
posiłków
Oferta rozszerzona: organizacja kuligów.

Ośrodek Jazdy Konnej Huzar w Jaśle 

 [100]  B2 ul. Kaczorowy, tel. 511 724 
825, www.stajniahuzar.com
Jego lokalizacja na peryferiach Jasła spra-
wia, że można szybko i sprawnie dostać 
się tu z miasta, a jednocześnie czerpać  
z pełni uroku beskidzkiej natury. Jeździec-
ką przygodę można przeżyć tutaj zarów-
no w otoczeniu malowniczej przyrody,  
jak i na krytej ujeżdżalni, która zapewnia 
możliwość korzystania z oferty ośrodka 
również podczas niepogody. Do dyspo-
zycji gości jest 30 koni, głównie rasy ma-
łopolskiej, a także huculskiej, szlachetnej 
półkrwi oraz quarter horse. Licencjonowa-
ni instruktorzy prowadzą zarówno naukę 
dla nowicjuszy, jak i zajęcia dla bardziej 
doświadczonych jeźdźców. Organizowa-
ne są tu również ogniska, imprezy integra-
cyjne, kuligi, przejazdy bryczką, a nawet 
pokazy kawaleryjskie. Na najmłodszych 
czekają kucyki. Huzar prowadzi również 
pensjonat dla koni.
NAUKA JAZDY KONNEJ: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Czynne: cały rok
Noclegi: brak
Oferta rozszerzona: imprezy integracyjne, 
ogniska, kuligi, przejazdy bryczką, pokazy 
kawaleryjskie.

Stajnia Galicja w Bieździedzy  [101] 

 B2 Bieździedza 267, tel. 698 622 717
Na Pogórzu Strzyżowskim, we wsi Bieź- 
dziedza, znajduje się założona w 1996 roku  
Stajnia Galicja. Z jej szerokiej oferty sko-
rzystać mogą zarówno początkujący, 
jak i zaawansowani miłośnicy jeździec-
twa. Na nowicjuszy czeka padok, kryta 
hala (lonżownik), hala treningowa oraz 
plac do jazdy. Bardziej doświadczeni 
mogą wybrać przejażdżki po malowni-
czej okolicy i kilkudniowe rajdy tereno-
we. Odbywają się tutaj również zajęcia 
hipoterapii. Stajnie zamieszkuje 28 koni 
rasy huculskiej, małopolskiej, fryzyjskiej 
i śląskiej, a także dwa kuce szetlandzkie.
NAUKA JAZDY KONNEJ:  dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Czynne: cały rok
Noclegi: brak
Oferta rozszerzona: zajęcia hipoterapeu-
tyczne, kuligi, przejazdy bryczką, wynajem 
karety na wesela



220 221

Fotografie u góry (od lewej): 
– Nauka jazdy konnej dla najmłodszych, 

fot. Dwór Trześniów
– Jazda konna w terenie, fot. Gospodarstwo 

agroturystyczne Ostoja w Lipowcu
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Gospodarstwo agroturystyczne Dwór 
Trześniów  [23]  E3 Trześniów 79, 
tel. 606 497 535,  www.dwortrzesniow.
com.pl
Zlokalizowane jest w niewielkiej, lecz nie-
zwykle urokliwej miejscowości Trześniów, 
nieopodal Rymanowa. Tutaj, w dolinie Wi-
słoka, otoczony dwuhektarowym parkiem, 
stoi zbudowany w XIX wieku przez Ra- 
fała Kołłątaja piękny drewniany dworek. 
Jego elewację wykonano w stylu rybiej 
łuski, dach zaś pokryto gontem. Mieści się 
tutaj nie tylko agroturystyka będąca oazą  
ciszy, spokoju i kontaktu z naturą, ale  
również – a może przede wszystkim – 
niezwykłą gratką dla miłośników jeździec-
twa. Tutejsza stajnia oferuje do dyspozycji  
11 wierzchowców.

W ramach szkoły jeździeckiej prowadzi się 
tu zajęcia dla amatorów oraz przejażdż-
ki bryczką. Wprawniejsi jeźdźcy mogą  
wybrać się na wyprawę w siodle w dolinę 
Wisłoka oraz w malownicze przestrze-
nie Pogórza Dynowskiego. Latem Dwór 
organizuje wakacje w siodle, zimą zaś  
– ferie konne. Funkcjonuje tutaj również 
pensjonat dla koni.
NAUKA JAZDY KONNEJ: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, średnio-

zaawansowani, zaawansowani
Czynne: cały rok
Noclegi: 12 miejsc noclegowych, pokoje 
3-osobowe, możliwość zamówienia posił-
ków – potrawy kuchni staropolskiej
Oferta rozszerzona: organizacja kuligów, 
przejazdy bryczką.

Schronisko Hajstra w Hucie Polańskiej  

 [102]  C4 Huta Polańska 1, tel. 13 441 
43 23, www.hutapolanska.krak.pl
Patronem i symbolem tego miejsca jest 
hajstra, czyli czarny bocian. Do tej ukrytej  
w Magurskim Parku Narodowym enklawy 
dojechać można tylko jedną drogą otwar-

tą dla ruchu kołowego. Schronisko znaj-
duje się 5 km na południe od Polan. To  
ustronne, spokojne bezludzie otoczone  
bujną dziką przyrodą, zachęca nie tylko  
przyjemną gościną i urokliwymi widokami,  
ale także bogatą ofertą jeździecką na  
koniach huculskich. Coś dla siebie znajdą  
tutaj zarówno początkujący wielbiciele koni,  
jak i wprawieni jeźdźcy, którzy z pewnością 
docenią czar tych terenów. Całości dopeł-
niają znakomitości lokalnej kuchni, które 
gospodarze oferują swoim gościom. Po-
trawy sporządzane są z produktów pocho- 
dzących z funkcjonującego przy schronis- 
ku gospodarstwa.
NAUKA JAZDY KONNEJ: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Czynne: cały rok
Noclegi: 42 miejsca noclegowe, pokoje  
2-, 3-, 4-osobowe, możliwość zamówienia 
posiłków
Oferta rozszerzona: organizacja kuligów.

Stadnina koni Stella i Otello – Ladzin 
koło Rymanowa  [103]  E3 Ladzin, 
ul. Zadwór 45, tel. 883 976  996, www.
stadninastellaiotello.pl
Szerokie, rozległe przestrzenie i łagod-
ne, zielone wzgórza to z pewnością atuty 

Ladzina. W tym pofalowanym krajobra-
zie wśród łąk i pól znajduje się stadnina 
Stella i Otello. W jej stajniach zamieszkuje  
14 wierzchowców małopolskich, ślą-
skich i huculskich. Stadnina jest niezwy-
kle obszerna – do dyspozycji amatorów 
jeździectwa jest aż 14 hektarów. Orga-
nizowane są tutaj lekcje dla nowicjuszy,  
zajęcia hipoterapeutyczne oraz warsz-
taty z końmi. Bardziej zaawansowanym  
miłośnikom jazdy konnej oferuje się  
możliwość ruszenia na wyprawę w teren 
po malowniczych Wzgórzach Ryma- 
nowskich. Uczy się tutaj także mniej 
uciążliwej dla konia jazdy na oklep,  
rozwijającej wyczucie jeździeckie oraz 
koordynację ruchową.
NAUKA JAZDY KONNEJ:  dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Czynne: cały rok
Noclegi: brak
Oferta rozszerzona: możliwość organizacji 
pikników integracyjnych, ognisk.

Jazda w terenie, fot. Dwór Trześniów,
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Szlak konno-taborowy w Beskidzie Niskim 
to sieć znakowanych tras przeznaczona do 
jazdy konnej wierzchem lub w zaprzęgu. Dla 
pasjonatów jazdy konnej wytyczono szlaki 
o łącznej długości 210 km wraz z infrastruktu- 
rą towarzyszącą (wiaty, paśniki). Łączą one  
tereny środkowego Beskidu Niskiego i  sło-

wackiego Pogórza Ondawskiego. Główna 
trasa prowadzi doliną Wisłoka na przeło- 
mowym odcinku od Beska po Darów,  
a  także dawnym węgierskim szlakiem han-
dlowym. Ważnymi punktami w tym rejonie 
są Rudawka Rymanowska i  Polany Suro-
wiczne. Ponadto oznakowano pętle po naj- 

ciekawszych miejscach w pobliżu Jaślisk, 
Rymanowa, Beska i Zarszyna.  
Transbeskidzki Szlak Konny to trasa dla  
miłośników długich, kilkudziennych, a nawet 
kilkunastodziennych, długodystansowych 
rajdów konnych. Szlak ten, liczący około  
400 km długości, prowadzi z Brennej w Beski-

dzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. 
Trasa podzielona jest na kilka etapów. Jej po-
konanie w całości zajmuje 14 dni. Na opisy- 
wanym terenie przebiega od Rozstajnego 
przez Kotań, Krempną, Polany, Olchowiec, 
Wilsznię, Smereczne, Tylawę, Zyndranową, 
Lipowiec, Kamień nad Jaśliskami do Jasiela.
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Basen kryty MOSiR w Jaśle, fot. MOSiR
– Sauna MOSiR w Jaśle, fot. MOSiR
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Pływanie i rekreacja wodna 

Zespół krytych pływalni w Krośnie  

 [104]  D2 Krosno, ul. Wojska Pol-
skiego 45a, ul. Sportowa 8, tel. 13  432 
42 73, www.baseny-krosno.pl
Podkarpacie nie jest regionem słynącym 
z obfitości zbiorników wodnych, toteż 
krośnieńska pływalnia cieszy się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród miesz-
kańców, jak i turystów. Na tutejszy Zespół 
Krytych Pływalni składają się obiekty zlo-
kalizowane przy ulicach Wojska Polskiego 

oraz Sportowej. Pod pierwszym adresem 
znajdziemy basen mniejszy i większy. 
Mniejszy ma charakter bardziej rekre-
acyjny, funkcjonują tam dysze do masażu 
karku, gejzer, przeciwfale oraz zjeżdżal-
nie, jacuzzi i sauny. Na większej pływalni 
organizowane są zawody sportowe dla 
dzieci i młodzieży oraz zajęcia nauki pły-
wania. Podobną funkcję pełni obiekt przy 
ulicy Sportowej: prowadzone są tutaj zaję-
cia dydaktyczne, nauka pływania, zabawy  
w wodzie dla klientów indywidualnych  
i grup zorganizowanych. Krośnieńskie ba-

seny warto odwiedzić szczególnie w upal-
nych miesiącach letnich.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
BASEN PRZY UL. SPORTOWEJ
czynny w okresie: cały rok
wymiary basenu: 25 x 12,5 m
głębokość: 1,2–3,6 m
gastronomia: brak
atrakcje dla dzieci: brak  
nauka pływania: tak
inne udogodnienia: sauna, sala sportowa do 
ćwiczeń ogólnorozwojowych
BASEN PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
czynny w okresie: cały rok
wymiary basenu: sportowy 25 x 12,5 m, rekre-
acyjny 12,5 x 5,5 m
głębokość: sportowy 1,8 m z wypłyceniem 
do 1,3 m, rekreacyjny 0,65–1,1 m
gastronomia: kawiarnia
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia
nauka pływania: tak
inne udogodnienia: sauna, jacuzzi.

Letnia pływalnia w Krośnie  [105]  D2 

MOSiR Krosno, ul. Bursaki 41, tel. 732 
779 565, www.mosirkrosno.pl
Prawdziwa oaza w okresie upalnych wakacji. 
Ten okazały basen zlokalizowany jest nieopo-
dal hali widowiskowo-sportowej MOSiR Kro-
sno. Zdolny jest pomieścić aż 5 tysięcy osób

i jest największym na Podkarpaciu kom-
pleksem odkrytych basenów z podgrze-
waną wodą, której temperatura sięga  
2400C. Do dyspozycji miłośników wodnej 
rekreacji oddano trzy baseny: brodzik dla 
maluchów, basen rekreacyjny oraz re-
kreacyjno-sportowy. Wypoczynek uprzy-
jemnia trawiasta plaża z parasolami, zaś 
na amatorów nieco mocniejszych wrażeń 
czeka otwarta zjeżdżalnia o długości 70 m.  
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynna w okresie: lato
wymiary basenu: 25 m długości, 6 torów
gastronomia: tak
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia typu słonik, plac 
zabaw „Statek Piracki”, wodny plac zabaw
nauka pływania: nie
inne udogodnienia: huśtawki wodne, sztucz-
na rzeka, miejsca do gry w siatkówkę wodną, 
leżanki podwodne i urządzenia do masażu.

Kryta Pływalnia Posejdon w Brzozowie 

 [106]  F2 Brzozów, ul. Parkowa 5a, 
tel. 13 43 440 15, www.mosirbrzozow.pl
Największą atrakcją brzozowskiej kry-
tej pływalni jest sporych rozmiarów zjeż-

Basen MOSiR w Jaśle, fot. MOSiR 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Basen Dwór Kombornia Hotel & Spa,  

fot. Dwór Kombornia
– Zespół basenów MOSiR w Jaśle,  

fot. MOSiR
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dżalnia. Ma ona długość 47 m. Na ba- 
senie prowadzone są zajęcia nauki pływa- 
nia, funkcjonuje tutaj również sekcja pływac- 
ka odnosząca liczne sukcesy na zawodach.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynna w okresie: cały rok
wymiary basenu: 25 x 12,5 m
głębokość: 1,2–1,8 m
gastronomia: nie
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia
nauka pływania: tak
inne udogodnienia: jacuzzi, sauna.

Kompleks basenów otwartych w Brzo-
zowie  [107]  F2 Brzozów, ul. Sło-
neczna 13, tel. 13 420 02 22, www.mo-
sirbrzozow.pl
W Brzozowie funkcjonuje nie tylko kryta 
pływalnia, ale również kompleks basenów 
otwartych, umiejscowionych przy ulicy 
Słonecznej. Spora powierzchnia, licząca 
670 m2 zapewnia dostępność dla wszyst-
kich spragnionych wodnych zabaw. Do 
dyspozycji gości jest również zjeżdżalnia  
o długości 57 m oraz jacuzzi. Turystom 
ceniącym sobie aktywny sposób spędza-
nia wolnego czasu z pewnością przy- 
padną do gustu korty tenisowe oraz  
boisko do siatkówki plażowej położone  
na terenie kompleksu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: lato
gastronomia: nie
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia, plac zabaw
nauka pływania: nie
inne udogodnienia: plaża, boisko do siatkówki 
plażowej.

Basen Dwór Kombornia Hotel & Spa  

 [31]  DE2 Kombornia 1, tel. 13 435 
42 894, www.dworkombornia.pl
Dwór Kombornia Hotel & Spa, prze-
pięknie położony na terenie zadbanego 
parku krajobrazowego, jest jednym z naj-
lepiej zachowanych zespołów rezyden-
cjonalnych w południowo-wschodniej 
Polsce.

W nowym budynku dworskiej oranżerii  
urządzono strefę Wellness o powierzchni 
1000 m2. Znajdziemy tam basen sportowy  
z trzema torami pływackimi oraz basen re-
kreacyjny z dyszami masującymi, wodo-
spadem, kanapami masażu powietrznego 
oraz gejzerami powietrznymi. Do dyspozycji  
gości przeznaczono również sauny suche  
i parowe, grotę solną oraz siłownię. Z ofer- 
ty dworu w wybranych godzinach ko- 
rzystać mogą również klienci indywidualni 
niebędący gośćmi hotelu. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: cały rok
wymiary basenu: 17 m długości
głębokość: 1,2 m
gastronomia: nie
atrakcje dla dzieci: brodzik dla dzieci z funkcją 
przeciwprądu
nauka pływania: nie
inne udogodnienia: jacuzzi, sauna sucha,  
łaźnie parowe, grota solna, siłownia.

Zespół basenów MOSiR w Jaśle  [108]  

 B2 Jasło, ul. Sikorskiego 15, tel. 
13 446 53 75, www.mosir-jaslo.pl
Jasielskie baseny to obiekty stosunkowo 
nowe. Uwagę przykuwa nowoczesna ar-
chitektura, w ślad której idzie funkcjonal-
ność. Strefa kryta zawiera 25-metrowej 
długości basen sportowy oraz basen rekre-
acyjny wyposażony w wannę spa, bicze wodne  
i masaże. Nie zawiodą się tu również mi-
łośnicy zjeżdżalni wodnych – obiekt 
posiada rynnę zjazdową o długości aż  
105 m. Goście basenu mogą korzystać  
też z sauny fińskiej i parowej. Znajdują się  
tu także trybuny oraz strefa gastronomicz- 
na. W okresie letnim funkcjonuje dodatko- 
wo basen odkryty z różnego rodzaju atrak-
cjami, między innymi falą, grzybkiem wod-
nym oraz dwiema zjeżdżalniami.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
BASENY KRYTE
czynny w okresie: cały rok
wymiary basenu: rekreacyjny 12,5 x 8 m, 
sportowy 25 x 12,5 m
głębokość: rekreacyjny 0,8–1,05 m, 
sportowy 1,2–1,8 m
gastronomia: kawiarnia
atrakcje dla dzieci: brodzik dla dzieci  
z funkcją przeciwprądu
nauka pływania: tak
inne udogodnienia: sauna fińska, sola-
rium, gabinet rehabilitacji i masażu
BASEN
czynny w okresie: lato
wymiary basenu: 25 m długości
głębokość: 1,1–1,8 m
gastronomia: brak
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnie: rodzinna  
i anakonda, dwa brodziki
nauka pływania: tak
inne udogodnienia: boisko do siatkówki 
plażowej.
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Miejski basen kąpielowy w Iwoni-
czu-Zdroju  [109]  D3 Leśna 2 
Jest atrakcją zarówno dla kuracjuszy i tu-
rystów, jak i dla mieszkańców Iwonicza. 
Oddany do użytku w 2019 roku ma cha- 
rakter odkryty, czynny jest zatem jedynie  
w sezonie letnim. Składa się z dwóch prosto-
kątnych zbiorników: głębszego, wyposażo-
nego w zjeżdżalnię Anakonda, przeznaczo-
nego dla dorosłych, młodzieży i starszych 
dzieci oraz płytszego, z grzybkiem wodnym 
– dla maluchów.  
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: lato
wymiary basenu: 18 x 13 m
głębokość: 0,8–1,4 m
gastronomia: kawiarnia
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia anakonda, 
brodzik, plac zabaw – statek piracki
nauka pływania: nie
inne udogodnienia: altana z drewna struga-
nego, poidełko wody mineralnej.

Zespół basenowo-rekreacyjny w Rymano-
wie-Zdroju  [110]  E3 ul. Zdrojowa 58
To kompleks otwarty, obejmujący 
25-metrowy basen pływacki, basen  

rekreacyjny, brodzik dla maluchów  
i część parkową, zawierającą ścieżki  
rowerowe, dydaktyczne oraz rucho- 
me, a także siłownię na świeżym  
powietrzu. W strefie wodnej funkcjo- 
nuje szereg atrakcji, a wśród nich  
między innymi: ławeczki do masa-
żu, rwąca rzeka, jacuzzi, zjeżdżalnia  
wodna, huśtawka wodna oraz boisko  
do siatkówki. 

Obiekt wyposażony jest w zaplecze ga-
stronomiczne, pawilon sanitarny, szatnię, 
parking i wiatę do odpoczynku. W sezonie 
zimowym, w sprzyjających warunkach, ba-
sen pełni funkcję lodowiska.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: lato
wymiary basenu: 12,5 x 25 m
głębokość: 1,2–1,8 m
gastronomia: kawiarnia
atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia, brodzik 
nauka pływania: nie
inne udogodnienia: boisko do piłki pla-
żowej, jacuzzi, ławeczki do masażu, 
rwąca rzeka, huśtawka wodna, altana do 
odpoczynku, siłownia plenerowa.

Kajakarstwo 

Kajakarstwo to jedna z tych form aktyw-
ności, która potrafi zafascynować każ-
dego. Wspaniale jest wsiąść do kajaka  
i popłynąć z nurtem w dal, podziwiając 
przyrodę i piękne krajobrazy. Ponadto, 
rekreacyjnie wiosłując podczas spływu,  
błogo odpoczywamy i nawiązujemy no- 
we znajomości. Pozwala nam to praw-
dziwie odetchnąć i czerpać wiele saty- 
sfakcji z takiej aktywności. W ostatnim 
czasie kajakarstwo stało się dyscypliną 
bardzo popularną. Jej rozwój możemy  
dostrzec również w opisywanym regionie. 

Mowa tu o szlaku wodnym na rzece Wi-
słok. Stanowi ona lewy dopływ Sanu  
o długości 220 km. Posiada zmienny nurt  
i głębokość – o każdej porze roku spływ  
wygląda nieco inaczej. Wiosną, jesienią  
i zimą płynie się szybkim nurtem i przy 
 wyższym stanie wody. W okresie letnim 
rzeka uspokaja się,a wody w korycie jest 
znacznie mniej. Trasa o długości 27 km 
oznaczona jest od Wojkówki przez Frysztak 
do Markuszowej. Przebiega przez okolice 
Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Kra-
jobrazowego oraz przez przełom Wisłoka 
zwany Bramą Frysztacką. Została tak zapro-
jektowana, aby wprawieni wodniacy mogli 
przepłynąć cały odcinek w ciągu jedne-

go dnia. Umożliwia ona również wybranie  
jednej z siedmiu przystani do rozpoczęcia  
lub zakończenia spływu. Dzięki takiemu  
rozwiązaniu, ze szlaku mogą korzystać  
zarówno początkujący, jak i, jak i zaawanso-
wani kajakarze. 

Początek trasy na opisywanym terenie 
mieści się w miejscowości Wojkówka. 
Dla pasjonatów kajakarstwa powstała tu  
przystań z mapą informującą o szlaku  
i atrakcjach turystycznych oraz tablicą  
z jego „kilometrówką”. Przy niej mieści się 
plac zabaw, plaża usypana z piasku, ławki  
i stoły turystyczne oraz miejsce na  
ognisko. W 2019 roku uruchomiono tak-
że mobilną wypożyczalnię kajaków tzw.  
„Kajakowy Domek”. Dysponuje kilkoma 
kajakami z osprzętem. W okresie letnim  
funkcjonuje od piątku do niedzieli. Po  
zapłaceniu kaucji można pożyczyć kajak  
i spłynąć Wisłokiem w kierunku Frysztaka, 
Markuszowej i Strzyżowa – te miejsco-
wości położone są już poza krainą Beski-
du Niskiego. Na szlaku wodnym co roku  
odbywają się ogólnopolskie spływy ka-
jakowe, w których biorą udział kajakarze  
z różnych stron Polski. 

Fotografia u góry: Miejski basen kąpielowy w Iwoniczu-Zdroju, fot. Archiwum UG Iwonicz-Zdrój.
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Fotografia u góry: Udany połów, fot. Karpiowe Big Game Kobylany

Wędkowanie 

Przemieszczając się przez Beskid Niski, 
możemy dostrzec licznych pasjonatów 
wędkowania. Niektórzy z nich podcho-
dzą do swojej pasji w sposób amatorski, 
wykorzystując tylko słoneczne i ciepłe dni  
do wędkowania, czerpiąc z tego maksi-
mum zadowolenia. Inni spędzają czas na 
łowiskach przez cały rok, nieraz szukając 
ducha rywalizacji podczas licznych za-
wodów: spinningowych, spławikowych, 
indywidualnych, drużynowych czy też 
łowienia spod lodu. Wędkarstwo to bez 
wątpienia ciekawy, ale specyficzny spo-
sób na spędzanie wolnych chwil. Wymaga 
ono od swoich miłośników dużej wiedzy, 
odpowiedniego sprzętu, nieraz samoza-
parcia oraz odporności na zmienną aurę. 
Wielu wędkarzy zrzesza się w Polskim 
Związku Wędkarskim, aby móc na wodach 
administrowanych przez tę organizację 
wędkować bez przeszkód. 

Beskidzkie rzeki charakteryzują się boga-
tym podwodnym światem ryb. Występują 
tu między innymi brzana, jelec, kleń, lipień, 
okoń, płoć, pstrąg potokowy, szczupak, 

świnka. Trzeba również wspomnieć, że oko- 
lice rzek stanowią ostoję dzikiego ptac-
twa wodnego. Dzięki temu są doskona- 
łym miejscem dla pasjonatów ornitologii. 

Na opisywanym terenie głównymi miej-
scami do wędkowania są: kompleks łowisk 
specjalnych Siepietnica-Ujazd-Wróblo-
wa, stawy Glinianka Balaton, łowisko  
w Iskrzyni, stawy w Bartoszowie, sta-
rorzecze Jasiołki, łowisko Kamieniec 
oraz łowiska na zalewach w Sieniawie  
i Krempnej. W łowiskach tych można liczyć 
na różnorodność gatunków ryb spokojne-
go żeru, takich jak karp, lin, leszcz, wzdręga,  
karaś, lin, amur, a także drapieżników: sanda-
cza, okonia, węgorza. Do dyspozycji węd-
karzy przeznaczone jest także łowisko ko-
mercyjne Karpiowe Big Game Kobylany. 
Na stawach położonych na obszarze 2 ha 
przestrzegana jest zasada „złów i wypuść”. 
Przed wędkowaniem warto zapoznać się  
z odpowiednimi przepisami oraz regula-
minami dotyczącymi danego łowiska.  
Wspomniane łowiska rozwijają się z roku  
na rok, czego odzwierciedleniem jest  
rosnąca liczba wędkarzy przyjeżdżających  
tu z różnych regionów Polski.

Zapraszamy w Beskid Niski

Grzybobranie 

Nieprzebyte lasy Beskidu Niskiego, pełne 
tajemniczej aury i zagadkowości wprost 
słyną z bogatego runa leśnego. Im  
głębiej w las, tym więcej drzew – to po-
rzekadło ma również odniesienie do 
grzybów, których mnogość zadowoli 
największych pasjonatów zbieractwa. 

W wilgotnych fragmentach buczyn, je-
dlin oraz świerczyn wyrastają gromadnie 
rydze – rarytas jesiennego menu czy też 
zimowej spiżarni. Zdaniem wielu grzy- 
biarzy są one jednym z najszlachet-
niejszych i najsmaczniejszych z grzy-
bów. Spożywa się je w wersji smażonej,  
duszonej albo marynowanej. Każdej  
jesieni w tutejszych lasach rozpoczyna  
się istne polowanie na rydze. 

Natomiast koźlaki znajdziemy przede 
wszystkim w lasach brzozowych, osiko-
wych i grabowych. 

Królewską rangę w koszykach grzy-
biarzy posiadają borowiki. Potocznie 
nazywane są prawdziwkami. W tutej-
szych kniejach dorastają do ponad-
przeciętnych rozmiarów. Grzyby te, 
nieraz dosłownie beskidzkie giganty,  
są najbardziej pożądane w podkar- 
packiej kuchni. Stanowią podstawę 
wielu tradycyjnych potraw na wigi-
lijnym stole. Ponadto rosną tu też:  
maślaki, kurki, kanie, opieńki mio-
dowe i podgrzybki. 

Wśród gatunków obecnych w lasach 
Beskidu Niskiego są grzyby występu-
jące bardzo rzadko lub znajdujące się 
pod ścisłą ochroną. Możemy tu wy-
mienić boczniaka wetlińskiego, korza-
ka różnokształtnego oraz błyskoporka 
podkorowego. Mają one swoje sie- 
dliska na terenie Magurskiego Parku  
Narodowego, gdzie zabronione jest 
zbieranie grzybów z wyjątkiem miejsc 
do tego wyznaczonych.

Borowik szlachetny, fot. J. Stankiewicz
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Narciarstwo 

Tereny Beskidu Niskiego wśród narciarzy nie 
są zbyt dobrze znane. Pomimo tego na tu-
tejszym obszarze działają stacje narciarskie 
cieszące się lokalnym zainteresowaniem.  
W kategorii małych ośrodków nie ustępują 
miejscom położonym w bardziej renomo-
wanych regionach. Tutejsze stoki są świetnie 
przygotowane – ratrakowane i sztucznie  
naśnieżane, a na miłośników „białego sza- 
leństwa” czeka rozbudowująca się infrastruk-
tura w pobliżu wyciągów – wypożyczalnie, 
obiekty noclegowe i gastronomiczne. Stoki  
te idealnie nadają się do nauki jazdy oraz  
doskonalenia swoich umiejętności. Narcia- 
rze biegowi i śladowi też znajdą coś dla 
siebie. Beskid Niski oraz Pogórze Dynow-
skie to obszar bardzo prężnie rozwijający 
się pod względem tras biegowych. Dzię-
ki łagodnemu ukształtowaniu gór i do-
lin, tereny te zachęcają do takiej formy 
zimowej aktywności. Ostatnie sukce-
sy Izabeli Marcisz, młodzieżowej mi-
strzyni świata pochodzącej z Korczy-
ny, są najlepszą promocją narciarstwa  
biegowego w tym regionie.

Stok narciarski Mareszka w Świątkowej 
Wielkiej  [111]  B3 Świątkowa Wielka 
1, tel. 13 444 03 90, 13 441 41 15, www.
mareszkaski.pl
Wyciąg położony jest na końcu zabudo-
wań Świątkowej Wielkiej, w otulinie Ma-
gurskiego Parku Narodowego, na stoku 
góry Mareszki (801 m n.p.m.). Do dyspo-
zycji pasjonatów narciarstwa są trzy trasy 
zjazdowe o różnej długości, dostosowane 
do potrzeb zarówno początkujących jak  
i zaawansowanych. Na stoku zajęcia pro- 
wadzą wykwalifikowani instruktorzy jaz- 
dy na nartach oraz snowboardzie. Or- 
ganizowane są tu lekcje indywidualne  
i grupowe po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu. Po nartach, dobrym zakoń-
czeniem dnia jest wyśmienicie przyrzą-
dzony pstrąg z tutejszego łowiska.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
wyciąg krzesełkowy: nie
wyciąg orczykowy: nie
wyciąg talerzykowaty: tak
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak

atrakcje dla dzieci: nie
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: talerzykowy
długość: 700 m
przepustowość: brak danych
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 700 m, 750 m, 850 m
różnica wzniesień: 81 m
stopień trudności: łatwa
czy oświetlona: tak.

Wyciąg narciarski Chyrowa Ski w Chy-
rowej  [112]  C3 Chyrowa 40, tel. 
603 871 300, www.chyrowaski.pl, www.
facebook.com/chyrowaski
Stacja narciarska położona jest w środ-
kowej części Beskidu Niskiego, w ma-
lowniczej dolinie Chyrowej koło Dukli. 
Należy do najpopularniejszych ośrodków 
narciarskich w regionie. Zawdzięcza to 
dobrym warunkom śniegowym oraz 
szerokiemu stokowi. Doskonale nadaje 
się zarówno do nauki, jak i do doskona-
lenia jazdy szerokim łukiem na krawę-
dziach. Obiekt posiada dogodny dojazd 
z Krosna – zaledwie 26 km. Pierwszy 
wyciąg powstał na stokach góry Chyro-
wej (694 m n.p.m.) w latach 80. XX wieku,  
a jego pozostałości znajdują się do dziś  
nad zabytkową łemkowską cerkwią.  
W obecnej lokalizacji ośrodek dysponuje 
dwoma szybkimi wyciągami talerzyko-
wymi, które obsługują szeroki na 130 m 
stok położony na zboczach góry Dani  
(694 m n.p.m.). W kompleksie znajduje  
się także krótki wyciąg szkoleniowy.  
Do dyspozycji narciarzy oddane są  
4 trasy zjazdowe: czerwona (średnio 
trudna) o długości 900 m oraz  
3 niebieskie (łatwe) – o długości 1400 m,  
400 m i 100 m. Bezpośrednio przy  
stoku znajduje się pensjonat i restauracja 
Gościniec Chyrowianka, która serwuje  
dania regionalne.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
wyciąg krzesełkowy: nie
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowaty: tak
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: talerzykowy
długość: 900 m, 400 m, 100 m 
przepustowość: 900 osób/godz., 800 
osób/godz., brak danych

CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 1400 m, 900 m, 400 m, 
100 m
różnica wzniesień: 183 m
stopień trudności: łatwa, średnio-trudna
czy oświetlona: tak.

Kiczera Ski w Puławach Górnych  

 [113]  E4 tel. 13 43 59 001, www.ki-
czeraski.pl
Ośrodek narciarski położony jest w Pu-
ławach Górnych. Został wybudowany 
na zboczach góry Kiczery we wschod-
niej części Beskidu Niskiego, a obecnie 
aspiruje do bycia najlepszym ośrodkiem 
narciarskim w regionie. W 2004 roku po-
stawiono tutaj kolej krzesełkową dwu-
osobową, dzięki której Kiczera Ski w krót-
kim czasie stała się dobrze prosperującą  
i funkcjonalną stacją narciarską. Wzdłuż 
niej prowadzi główna trasa, początko-
wo dość stroma, w dole szeroka i łatwa. 
Narciarze mogą się też zdecydować na 
łatwiejszy, niebieski zjazd okrężny, a tak-
że na wąską i krętą, trudną trasę przez las.  
W ośrodku działa snowpark, w skład któ-
rego wchodzą różnej wielkości muldy 
oraz niewielka skocznia. Zupełnie osobno 
zagospodarowano stok dla początkują-
cych i dzieci obsługiwany przez wyciąg 
talerzykowy i wyciąg BabyLift. W stacji 
miłośnicy narciarstwa mają do dyspozy-
cji łącznie 3,5 km tras zjazdowych. Przy 
ośrodku działa restauracja, serwis i wy- 
pożyczalnia sprzętu, a także szkoła  
narciarska. Kiczera Ski to jedna z najcie-
kawszych i najprzyjemniejszych stacji  
narciarskich, szczególnie polecana dla 
wypoczynku rodzin z dziećmi.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
wyciąg krzesełkowy: tak
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowaty: tak
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: dwuosobowy krzesełkowy
długość: 900 m
przepustowość: 1200 osób/godz. 
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: talerzykowy
długość: 420 m, 300 m
przepustowość: 450 osób/godz. 
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: orczykowy BabyLift
długość: 150 m

Fotografia u góry: Ośrodek narciarski w Puławach Górnych, fot. KiczeraSki
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Fotografia u góry: Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe „Balony nad Krosnem”, fot. J. Stankiewicz

Zapraszamy w Beskid Niski

CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 1200 m, 1000 m, 900 m, 
300 m, 150 m
różnica wzniesień: 170 m
stopień trudności: łatwa, umiarkowana, 
trudna
czy oświetlona: tak.

Wyciąg w Czarnorzekach  [114]  E2 
Czarnorzeki Ski, tel. 782 112 161, www.
czarnorzekiski.pl
Wyciąg  ulokowany jest na Pogórzu 
Dynowskim, w malowniczej miejsco-
wości Czarnorzeki. Położony jest w od-
ległości około 2,5 km od drogi Lutcza 
– Krosno. Narciarze mają do dyspozycji  
460-metrowy stok o charakterze re-
kreacyjnym. Średnie nachylenie stoku 
wynosi około 13%. Jest doskonałym 
miejscem do szlifowania umiejętności 
narciarskich. Wyciąg jest uruchamiany 
już przy zgłoszeniu się 5 narciarzy. Przy 
dolnej stacji funkcjonuje tzw. ciepły ką-
cik, zaplecze sanitarne i szatnia. Go-
spodarzem obiektu jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Krośnie. Na stoku 
organizowane są co roku zawody ro-
dzinne, zwane Mistrzostwami Krosna  
w narciarstwie alpejskim. Ponadto prze-
prowadzane są tu mistrzostwa Klubów 
Uczelnianych AZS PWSZ. W pobliżu 
górnej stacji wyciągu znajduje się wie-
ża widokowa, z której rozpościerają się  
szerokie panoramy na Pogórze, Beskid 
Niski i Bieszczady.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowaty: nie
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: nie
szkoła narciarska: nie
gastronomia: tak
noclegi: nie
atrakcje dla dzieci: nie
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: orczykowy
długość: 400 m
przepustowość: 900 osób/godz. 
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 460 m
różnica wzniesień: 73 m
stopień trudności: łatwa
czy oświetlona: tak.

Trasy narciarstwa biegowego przy wy-
ciągu Mareszka w Świątkowej Wielkiej
Dla pasjonatów nart biegowych przy wy-
ciągu w Świątkowej Wielkiej powstały  
3 malownicze trasy w formie pętli. Posia-
dają one długość: 1500 m, 3000 m oraz 

4500 m. Stanowią doskonałe miejsce 
do stawiania pierwszych kroków w nar-
ciarstwie biegowym. Poprowadzone są 
wzdłuż doliny potoku Świerzówka oraz 
na stoku góry Mareszki. Utrzymywaniem 
ich drożności zajmują się właściciele  
wyciągu.  

Trasa narciarstwa biegowego w Kro-
śnie
Przy sprzyjających warunkach pogo-
dowych i odpowiedniej ilości śniegu 
zakładany jest ślad pod trasę biegową  
w Krośnie. Jej przygotowaniem i utrzy-
maniem zajmuje się tutejszy MOSiR.  
Trasa liczy około 2 km. Ma formę pętli,  
która rozpoczyna się na placu pomiędzy 
halą sportową a lodowiskiem przy uli-
cy Bursaki i biegnie w kierunku Wisłoka.  
Trasa ta jest znakomitą propozycją na  
zimowe dni dla mieszkańców Krosna.

Trasy narciarstwa biegowego w Czar-
norzekach 
Tutejsze trasy biegowe położone są  
w malowniczej okolicy Czarnorzek 
wśród wzgórz Pogórza Dynowskiego. 
Ich utrzymaniem zajmuje się Marek Mar-
cisz, były zawodnik, a obecnie trener 
biegów narciarskich. Historycznie pierw-
sze trasy powstały tutaj jeszcze w latach  
80. XX wieku, na terenie leśnictwa  
Odrzykoń. Obecnie poprowadzone są 
tory o różnym stopniu trudności. Dla 
pasjonatów tego typu narciarstwa wy-
tyczono pętlę sprinterską na stadionie  
i w jego okolicach, o długości około  
1300 m. Główna leśna trasa to odcinek 
2,5 km, gdzie narciarze pokonują 50 m  
różnicy wzniesień. Posiada ona ho-
mologację Międzynarodowej Federacji  
Narciarskiej i Polskiego Związku Narciar-
skiego. Dzięki temu w Czarnorzekach 
trenują kadrowicze wespół z amatorami. 

Trasa narciarstwa biegowego przy 
Kiczera Ski w Puławach Górnych 
Trasa ta to jedna z atrakcji dla miłośni-
ków sportów zimowych w ośrodku Ki-
czera Ski. Ma ona długość około 4 km.  
W większości poprowadzona jest te-
renami leśnymi. Aby dotrzeć do jej po-
czątku, należy wyjechać wyciągiem 
krzesełkowym do górnej stacji w rejon 
tzw. „Okrąglaka”. Na trasie odbywają się 
co roku zawody biegowe „Kiczera Biega”  
na najdłuższym dystansie do 10 km.  
Teren wokół stacji idealnie nadaje się  
do narciarstwa skiturowego, z wyko- 
rzystaniem szlaków pieszych.

Lotnictwo sportowe

Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza 
– loty widokowe  [115]  D2 Krosno, 
ul. Żwirki i  Wigury 8, tel. 602 769  433, 
www.aeroklub-podkarpacki.pl
Jednym z ważniejszych miejsc dla Krosna  
i okolic jest lotnisko. W 1938 roku do Kro-
sna z Bydgoszczy trafiła Szkoła Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich, która funkcjo-
nowała tu do wybuchu II wojny światowej.  
W 1939 roku lotnisko przejęli Niemcy. Wy-
budowali betonowy pas startowy i wyko-
rzystywali obiekt jako element strategiczny 
w działaniach wojennych przeciwko ZSRR. 
Opuszczając Krosno w 1944 roku, zbom-
bardowali lotnisko wraz z jego infrastrukturą. 
Obecnie obiekt zajmuje obszar 199,6 ha. Znaj-
duje się tu pas asfaltowy o długości 1100 m oraz  
pasy trawiaste. Lotnisko posiada własną  
wieżę kontroli lotów oraz oświetlenie noc-
ne pasa asfaltowego. Warto wspomnieć,  
iż 10 czerwca 1997 roku mszę świętą na 
tym lotnisku odprawił papież Jan Paweł II  
i kanonizował w tym miejscu Jana z Dukli.

Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza  
w Krośnie powstał 28 września 1945 roku. 
To jedna z większych organizacji tego typu 
w Polsce. Pielęgnuje ona tradycje wielu lotni-
czych pokoleń i wzbogaca je o nowe warto-
ści. Na ziemi krośnieńskiej lata lub skacze ze 

spadochronem ponad 300 osób w różnym 
wieku i o różnej profesji. Dla osób chcących 
zaznać odrobinę adrenaliny prowadzone są 
widokowe loty samolotem, szybowcem, na 
paralotniach i motoparalotniach. Dla chęt-
nych istnieje możliwość skoków spado-
chronowych w tandemie. Odbywają są tutaj 
również kursy i szkolenia modelarskie, spa- 
dochronowe, szybowcowe oraz samolo-
towe. Aeroklub Podkarpacki organizuje za- 
wody lotnicze, pikniki lotnicze i modelar-
skie, imprezy integracyjne i festyny. Dla grup  
zorganizowanych, po wcześniejszym zgło-
szeniu, możliwe jest zwiedzanie lotniska. 

Planując pobyt w Krośnie i okolicach, warto 
odwiedzić tutejsze lotnisko. Osoby, które za-
smakowały lotniczej przygody, twierdzą, że 
każdy powinien zobaczyć świat z lotu ptaka.

Jedną z barwniejszych imprez odbywają-
cych się na krośnieńskim niebie są Między-
narodowe Górskie Zawody Balonowe 
„Balony nad Krosnem”. W rywalizacji biorą 
udział załogi z kraju i ze świata, czołów-
ka europejskich oraz polskich baloniarzy. 
Oprócz niezwykle ekscytujących zawodów 
w bogatym programie imprezy znajdują 
się pokazy lotnicze, występy znanych arty-
stów, rodzinny piknik, kiermasze rozmaitości  
i liczne stoiska gastronomiczne. 
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Rozrywka i rekreacja

ParkMani w Krośnie  [116]  D2  
Krosno, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 
19, tel. 798 361 317, 506 574 112, www.
parkmani.pl
Obiekt jest interesującym, plenerowym 
parkiem rozrywki dla dzieci. Mieści się  
w dzielnicy Polanka w Krośnie. Przy-
gotowano tu wiele wyjątkowych atrak-
cji dla najmłodszych. Są nimi między  
innymi zabawa w kulach wodnych, pły-

wanie łódkami, minipark linowy, labirynt 
edukacyjny, tyrolki, kule zderzeń Bum-
per Ball, Zorbing Ball, pojazdy na pedały  
– gokarty oraz dla najmłodszych dzieci 
kącik malucha. 
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: wiosna – jesień
dolna granica wieku: od roczku (do 15 lat)
inne udogodnienia: bufet z ofertą obia-
dową, słodycze, sklepik z zabawkami  
i pamiątkami, zaplecze sanitarne, darmo-
wy Internet i parking.

Wioska Indiańska Hokka Hey w Kuno-
wej  [117]  A2 Kunowa 124, tel. 782 
158  375, 794 395  255, www.julcia641.
wixsite.com/wioska-hokkahey
Wioska Indiańska znajduje się w malow-
niczej wsi Kunowa, która położona jest 
w gminie Skołyszyn. Właściciele od lat 
interesowali się indianistyką i stało się to 
impulsem do utworzenia tego miejsca. 
Można tu odpocząć od codziennego 
zgiełku i zaczerpnąć czystego wiejskie-
go powietrza. Zwiedzanie wioski roz-
poczyna się od powitania przez Indian.  
W programie pobytu znajdują się: ma-
lowanie twarzy w barwy wojenne,  
oglądanie oryginalnych Tipi – namio-
tów Indian z regionu Wielkich Równin, 
krótka opowieść indiańska przy ognisku, 
przejażdżki na konikach (kucyk, hucuł, 
konik polski). Przy wiosce istnieje mia-
steczko westernowe oraz minizoo z eg-
zotycznymi zwierzętami. Dla turystów 
przygotowano również program gier  
i zabaw z animatorem, w którym mogą 
brać udział dzieci, jak i dorośli. Obiekt 
funkcjonuje wyłącznie dla grup zorganizo-
wanych, w tym szkolnych. 
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynna w okresie: kwiecień–październik
dolna granica wieku: brak

inne udogodnienia: organizacja ogniska, 
warsztaty – wyrabianie opasek indiańskich, 
zjeżdżalnie dmuchane, wata cukrowa, za-
plecze sanitarne, parking.

Park linowy oraz tor dla rowerów BMX  
w Jaśle  [118]  B2 Jasło, osiedle Gąd-
ki, tel. 502 916  424, www.mosir-jaslo.
pl/park-linowy-i-tor-dla-rowerow-b-
mx.html
Jest to obiekt usytuowany na osiedlu 
Gądki w Jaśle. Wybudowany został  
w oparciu o naturalny drzewostan. 
Utworzono w nim 4 trasy o różnej 
skali trudności. Trasa żółta to tra-
sa treningowa, zielona przeznaczo-
na jest dla dzieci od 8. roku  życia. 
Oprócz nich można jeszcze skorzy-
stać z trasy niebieskiej (łatwej) oraz 
trasy czerwonej (trudnej). Nad bezpie-
czeństwem czuwają wykwalifikowani 
instruktorzy, którzy sprawdzają stan  
i prawidłowość założenia uprzęży oraz 
pomagają wybrać odpowiedni wariant 
trasy w zależności od umiejętności. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Minipark linowy, fot. ParkMani w Krośnie
– Kule zderzeń Bumper Ball, fot. ParkMani  

w Krośnie

Wioska Indiańska Hokka Hey w Kunowej, fot. Hokka Hey
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Ponadto w parku są dostępne ścieżki 
spacerowe, plac zabaw dla dzieci oraz 
wiaty grillowe. Wstęp na park linowy 
jest bezpłatny po wcześniejszej telefo-
nicznej rezerwacji. Obok parku znajduje 
się tor dla rowerów BMX, na którym jed-
nocześnie może się ścigać sześciu 
zawodników. Na trasie toru powstały 
przeszkody umożliwiające wykony-
wanie skoków. Droga składa się z kil-
ku odcinków prostych i odpowiednio  
wyprofilowanych łuków.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynne w okresie: marzec – listopad
dolna granica wieku: od 8 lat (do 18 lat)
inne udogodnienia: ścieżki spacerowe, plac 
zabaw, wiaty grillowe.

Paintball Rymanów-Zdrój  [119]  E3 
Rymanów Zdrój, ul. Ogrodowa 28, tel. 
781 138  299, www.paintball.rymanow- 
zdroj.eu
W ostatnim okresie bardzo popularny 
stał się paintball. Jest to rodzaj gry ze-

społowej polegającej na prowadzeniu 
pozorowanej walki przy użyciu urządzeń 
zbliżonych kształtem do broni pneuma-
tycznej, które wyrzucają kulki wypełnio-
ne farbą na bazie żelatyny spożywczej. 
Jednym z takich miejsc, gdzie można 
oddać się tej formie aktywności, jest Ry-
manów-Zdrój. Mieści się tam  poligon 
paintballowy położony w pobliżu ośrodka 
wypoczynkowego Zajazd Zacisze. Jego 
duża powierzchnia pozwala na grę około  
20 osób. Wybudowane zostały na nim  
przeszkody drewniane oraz przeszko-
dy z balot i opon. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwa zaplecze techniczne 
oraz sędziowie. Cały osprzęt do gry wraz  
z mundurami dostępny jest na miejscu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: cały rok
dolna granica wieku: od 15 lat
inne udogodnienia: miejsce na ognisko, 
miejsce pod namiot.

BikePark Kiczera i letnie atrakcje w stacji 
narciarskiej w Puławach Górnych Kicze-
ra Ski, Puławy Górne, tel. 13 43 59 001, 
www.kiczeraski.pl
W pobliżu stacji narciarskiej w Puławach 
Górnych powstały trasy do uprawiania 

downhillu. Są one w terenie zabezpie-
czone specjalnymi bandami oraz posia-
dają skocznie, dropy i nawroty. Obecnie 
do dyspozycji rowerzystów przygoto-
wane są 2 trasy zjazdowe: łatwa i pu-
charowa. Pozostając w temacie „dwóch 
kółek” – latem przy ośrodku funkcjo- 
nuje wypożyczalnia rowerów. W jej 
ofercie znalazły się jednoślady z na-
pędem elektrycznym. Dzięki nim tury-
ści mogą zwiedzać bez wysiłku piękne  
okolice Beskidu Niskiego. 

Nowością jest także możliwość wypo-
życzenia terenowych hulajnóg Monsteroller, 
którymi na grubych oponach można zjeż-
dżać po wykoszonym stoku narciarskim. 
Kolejną letnią atrakcją jest ulokowana  
w rejonie szczytu tyrolka, składająca się  
z 5 odcinków liny o łącznej długości  
211 m. Pomiędzy kolejnymi odcinkami 
liny znajdują się platformy. Dla miłośni-
ków rozgrywek zespołowych ośrodek 
posiada pole do gry w paintball elektro-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Poligon paintballowy,  

fot. Paintball Rymanów-Zdrój
– BikePark Kiczera w Puławach Górnych,  

fot. BikePark Kiczera

Poligon paintballowy, fot. Paintball Rymanów-Zdrój
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niczny. Zostało ono wyposażone w ba-
rykady oraz przeszkody dmuchane. Dla 
uczestników przygotowano 40 kom-
pletów pistoletów elektronicznych wraz  
z niezbędnym osprzętem. Ta całorocz-
na atrakcja skierowana jest do osób  
w wieku powyżej 10. roku życia. 
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
czynny w okresie: maj – październik
dolna granica wieku: brak
inne udogodnienia: baza noclegowa, re-
stauracja.

Kuligi
Jedną z najbardziej znanych zimo-
wych atrakcji są kuligi. Ich tradycja sięga  
XVI wieku, kiedy to stały się popularną 
rozrywką zarówno wśród magnaterii, 
jak i części średniej szlachty. Dziś doliny 
Beskidu Niskiego z zasypanymi białym 
puchem drogami, to idealne miejsce dla 
oświetlonych pochodniami sań ciągnię-
tych przez konie. Takim przejazdom to-
warzyszy dużo śmiechu, śpiewów oraz 
opowiadań o beskidzkich osobliwo-
ściach. Zwieńczeniem kuligu jest wspól-
ne ognisko – watra. Uczestnicy mogą 
skosztować upieczonej na ognisku kieł-
baski, domowo wypiekanego chleba,  
a także zasmakować różnych łemkow-

skich potraw, przyrządzanych według 
starych receptur. Uzupełnieniem – ko-
niecznym dla rozgrzania ciała – jest 
herbata z miodem, różne domowe na-
pitki oraz grzane wino z dodatkiem od- 
powiednich przypraw, takich jak cyna-
mon, goździki czy imbir. Często kuligom 
towarzyszy regionalna muzyka i tańce.
Organizatorami kuligów są nastę-
pujące ośrodki jazdy konnej opisane  
w tym przewodniku: Ostoja w Lipowcu  
(tel. 512 123 915), Huzar (tel. 511 724 825), 
Stajnia Galicja w Bieździedzy (tel. 698 622 
717), Dwór Trześniów (tel. 606 497  535), 
Hajstra (tel. 13 441 43 23).

Snowpark
Jeżeli ktoś pragnie poznać smak akro-
batyki na snowboardzie, koniecznie 
powinien zacząć od odwiedzenia sno-
wparku w ośrodku narciarskim Kiczera 
Ski. To strefa przygotowana specjalnie 
dla fanów skoków przez przeszkody, 
jazdy po muldach czy wykonywania 
ewolucji powietrznych. Na wyposa-
żeniu tego snowparku są różnej wiel-
kości hopy, 6-metrowej wysokości 
skocznia narciarska, rail prosty i rail 
kwadratowy, na których można zje-
chać jak po poręczy oraz śnieżna rura 

o szerokości 6 metrów pozwalająca 
na wykonywanie ślizgów na jej kra-
wędziach – raz z jednej, raz z drugiej 
strony – zakończonych efektowny-
mi nawrotkami w powietrzu. Po ja-
kimkolwiek triku, w celu wykonania 
kolejnego, nie musimy pieszo bieżyć  
w górę stoku z deską w ręce. Zawiezie 
nas tam wyciąg talerzykowy, który jest 
także częścią tego parku śnieżnego.

Psie zaprzęgi
Zimowa sceneria Beskidu Niskiego ide-
alnie współgra z widokiem sań ciągnię-
tych przez psie zaprzęgi pokonujących 
liczne zaspy śnieżne. Regionem na Pod-
karpaciu, gdzie ten sposób poruszania 
się rozwija się najbardziej, są Bieszczady. 
Dzięki dużym przestrzeniom i odludnym 
terenom Beskid Niski jest doskonałym 
miejscem do tego typu aktywności. Każdy  
z nas może wcielić się w trapera rodem 
z Alaski i na specjalnych saniach w to-
warzystwie psów rasy alaskan malamute  
i husky pokonywać śnieżne ostępy.  
Przed wyruszeniem niezbędne jest za- 
poznanie się z podstawami tresury.  
Właściciele czworonogów omawiają  
wyposażenie i wprowadzają w tajniki  
powożenia psim zaprzęgiem.

Organizator: Biuro Podróży Pawuk, Za-
górz, ul. Bieszczadzka 5, tel. 721 215 453, 
www.wycieczki-bieszczady.pl

Skutery śnieżne
Od kilku lat bardzo popularną formą ak-
tywności zimowej jest jazda na skuterach 
śnieżnych. Dzięki takim pojazdom moż-
na dotrzeć w najdalej wysunięte i nieraz 
zapomniane miejsca w Beskidzie Niskim. 
Przed rozpoczęciem śnieżnej przygo-
dy doświadczeni instruktorzy przekazują  
cenne wskazówki dotyczące pokonywa-
nych bezdroży. Pod ich czujnym okiem 
uczestnicy opanowują technikę jazdy oraz 
nabywają odpowiednich umiejętności, aby 
bezpiecznie wyruszyć w ośnieżone lasy  
i doliny. Proponowane trasy są dobierane 
pod względem trudności do umiejętności 
klienta. Należy pamiętać, że jazda na sku-
terze śnieżnym dozwolona jest dla osób,  
które ukończyły 16 lat.
Organizator: Agroserwis, Wola Piotro-
wa 25, tel. 608 403 129.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Skutery śnieżne w okolicach Puław,  

fot. Agroserwis w Woli Piotrowej
– Kiczera Ski snowpark, fot. Anna Lewiak



242 243

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka aktywna

Szlakiem postaci z książek  
i filmów

Urokliwe ziemie podkarpackie w róż- 
nych okresach dziejowych  były odwie-
dzane przez wielkich mistrzów pióra. 
Szukali oni inspiracji, literackiego na-
tchnienia, bywając w miasteczkach, 
zamkach, dworach czy też uzdrowi-
skach. Jedną z najznamienitszych postaci  
związanych z ziemią krośnieńską był 
hrabia Aleksander Fredro. Jako młody 
kapitan armii napoleońskiej zapałał mi-
łością do Zofii z Jabłonowskich Skarb-
kowej. 
 
W dworze w Krościenku Wyżnym odby-
ło się huczne przyjęcie weselne. Dzię-
ki małżeństwu stał się posiadaczem  
włości w okolicach Korczyny wraz  
z zamkiem Kamieniec. Przy przeglą- 
daniu archiwaliów natknął się na  
dokumenty dotyczące sporów ówcze-
snych właścicieli zamku –   Jana Skot-
nickiego z Piotrem Firlejem pochodzące  
z XVII wieku. Stąd właśnie Fredro  
zaczerpnął pomysł do napisania ko-
medii – Zemsty, w której ukazał kulturę  
i obyczaje polskiej szlachty. 

Kolejną słynną osobistością z kręgu li-
terackiego opisującą zamek Kamieniec 
był Seweryn Goszczyński. W 1842 roku 
przedstawił romantyczną wizję ruin  
warowni w powieści Król Zamczyska. 
Zainspirował się spotkaną postacią Jana 
Machnickiego, który stał się głównym 
bohaterem jego utworu.

Jednym z najpopularniejszych polskich 
wierszy jest Rota autorstwa Marii Konop-
nickiej, która z czasem stała się cenioną 

pieśnią patriotyczną. Ale mało kto wie,  
że pisarka była związana z podkrośnień-
skim Żarnowcem. W 1903 roku otrzy- 
mała tutejszy dworek z XVIII wieku jako 
dar od narodu. Przebywała tu głównie  
w miesiącach letnich z przyjaciółką,  
malarką Marią Dulębianką. Odwiedzali 
ją Lucjan Rydel, Kazimierz Przerwa-Tet-
majer czy Henryk Sienkiewicz. Z okresu 
pracy twórczej w żarnowieckim majątku 
pochodzą między innymi Rota (1908)  
i poemat Pan Balcer w Brazylii (1910).

Malownicze i sielskie krajobrazy, kli-
matyczne miasteczka posłużyły rów-
nież twórcom filmów fabularnych. Do 
miejsc filmowych należą małe i spokojne  
Jaśliska. Niepowtarzalny klimat i atrak-
cyjność beskidzkiej miejscowości sta-
ły się tłem historii prezentowanych na 
wielkim ekranie na całym świecie. Po-
wstały tu trzy duże filmy. Pierwszym jest  
Wino truskawkowe zrealizowane przez 
Dariusza Jabłońskieg, z nastrojową 
muzyką Michała Lorenca. Powstał on 
na motywach Opowieści galicyjskich 
Andrzeja Stasiuka. Zdjęcia do filmu  
nagrywano również w Daliowej, Dukli, 
przy wodospadzie w Iwli oraz przy ka-
pliczce na Trakcie Węgierskim. Kolejna 

produkcja to obraz Małgorzaty Szu-
mowskiej, która w Jaśliskach nakręciła 
parę scen do filmu Twarz. Został on na-
grodzony Srebrnym Niedźwiedziem na 
Festiwalu w Berlinie. Ostatnim dziełem 
jest Boże Ciało Jana Komasy. Produk-
cja ta została nominowana do Oscara  
w kategorii „Najlepszy film międzynaro-
dowy”. 

Dzięki działaniom miłośników kinema- 
tografii powstał Podkarpacki Szlak Fil-
mowy. Utworzono go dla uhonoro- 
wania miejsc związanych z filmowym 
dziedzictwem całego Podkarpacia. Na 
inaugurację jego działania w sierpniu 
2020 roku wybrano Jaśliska i okolice.  
Imprezie towarzyszyły projekcje ple-
nerowe filmów, spotkania z reżyserami  
oraz aktorami. W następnych latach  
planowane są wizyty w innych podkar-
packich miejscowościach, które ode- 
grały istotną rolę w polskich produk- 
cjach filmowych.

Kapliczka domkowa koło Jaślisk,  
fot. J. Adamski / stock.adobe.com

Fotografie u góry (od lewej): 
– Jaśliska – ulubione plenery filmowców,  

fot. B. Wadas
– Jaśliska, fot. M. Maslanka / stock.adobe.com
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Fotografia u góry: Pijalnia Wod Mineralnych, fot. Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój

Uzdrowiska 

Iwonicz-Zdrój

Niezwykle malownicze, niewysokie wzgó-
rza Beskidu Niskiego kryją wiele cieka-
wych miejsc. Na południe od Rzeszowa, 
nieopodal Krosna, w dolinie Iwonickiego 
Potoku, leży niewielka miejscowość Iwo-
nicz-Zdrój. Ulokowana pośród jodłowo-
-bukowych lasów, od wieków ceniona  
jest ze względu na czystość powietrza 
oraz występowanie wód mineralnych  
o szczególnych właściwościach. 

Pierwsze wzmianki o Iwoniczu pocho-
dzą już z 1427 roku. Półtora wieku póź-
niej coraz szerzej znane były już wa-
lory zdrowotne zlokalizowanych tutaj  
źródeł. Przyczyniły się do tego opi-
sy nadwornego medyka króla Stefana  
Batorego – Wojciecha Oczki. W kolej-
nym stuleciu w całej ówczesnej Europie 
pisano już o nadzwyczajnych przymio-
tach tutejszych wód. Prawdziwie uzdro-
wiskowego charakteru miejscowość 
nabrała jednak dopiero w XIX wieku za 
sprawą Karola Załuskiego. To z jego ini-
cjatywy powstał pierwszy zakład kąpielo-
wy oraz willa dla kuracjuszy. Do dyspo-
zycji gości były wówczas trzy naturalne 

źródła: Amelia, Józef oraz Karol. Dzięki 
staraniom Załuskiego oraz poczynio-
nym w tym czasie inwestycjom Iwonicz 
osiągnął rangę europejskiego kurortu. 
W połowie XIX stulecia w okresie letnim 
z dobrodziejstw uzdrowiska korzysta-
ło już ponad 400 gości. Prestiżu miej-
scowości dodawały działania profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefa 
Dietla, który określił ją mianem „księcia 
wód jodowych” i ochoczo reklamował 
jej prozdrowotne właściwości. Rozwo-
jowi Iwonicza w oczywisty sposób na 
przeszkodzie stanęły oba globalne kon-
flikty. Po II wojnie światowej wszystkie 
lokalne majątki zostały upaństwowione. 
Prawa miejskie Iwonicz-Zdrój otrzymał  
w 1973 roku. Obecnie, pomimo burzli-
wej historii i trudnych dla miasta okresów  
– wciąż pozostaje ono nieprzerwanie  
rozwijającym się ośrodkiem sanatoryj-
no-wypoczynkowym, który nie zatra-
cił swojego oryginalnego, kameralnego 
charakteru i malowniczego uroku. 

Uzdrowisko
Każdego roku z dobrodziejstw Iwo-
nicza korzysta około 50 tysięcy osób. 
Największy skarb tego miejsca płynie  
w jego podziemnych żyłach. Uzdro-
wiskowa pijalnia oferuje szeroki wybór 
zdrowotnych napojów: Klimkówkę 27, 

Iwonicz II, Izę 19, Karola 2 oraz Elin 7.   
Są to wody lecznicze z gatunku chlor-
kowo-wodorowęglanowo-sodowych, 
jodkowych, termalnych. Kompozy-
cji dopełnia wolny dwutlenek węgla.  
W położonych nieopodal Targowiskach 
wydobywa się iwonicką borowinę wy-
korzystywaną w różnych kuracjach. 
Tutejszy klimat połączony z wodą oraz 
odpowiednimi zabiegami pozytywnie 
wpływa na leczenie rozmaitych scho-
rzeń, między innymi układu oddecho-
wego i górnych dróg oddechowych,  
a także narządów ruchu i układu tra-
wiennego. 

Zdrowotna oferta Iwonicza jest nieby-
wale bogata i zawiera szereg zabiegów 
rehabilitacyjnych i przyrodoleczniczych. 
Należą do nich miedzy innymi: inhala-
cje, kąpiele mineralne, kwasowęglowe 
i borowinowe, krioterapia, naświetlania, 

zabiegi laserowe, ruchowe oraz ma- 
saże. Wsparcie w zakresie diagnozowa-
nia i leczenia znajdą tutaj także osoby 
cierpiące na  osteoporozę. W ramach 
świadczeń zdrowotnych, jakie oferu-
je uzdrowisko, znajdują się zarówno 
pobyty refundowane przez NFZ, jak  
i te komercyjne oraz turnusy rehabi-
litacyjne. Nowatorską ciekawostką są 
również propozycje typu Spa&Wellness 
wykorzystujące czekoladę oraz kawę 
do zabiegów odnowy biologicznej.  
Na miejscu produkowana jest także  
linia kosmetyków Iwoniczanka oraz sól 
iwonicka. 
www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

Warto zobaczyć:
Pijalnia Wód Mineralnych – to obiekt 
mieszczący się w centrum uzdrowiska. Są 
to dawne łazienki borowinowe przebudo-
wane w 1922 roku. Pijalnia posiada wnę-

Turystyka 
pobytowa
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Fotografia u góry: Pijalnia Wod Mineralnych w Iwoniczu-Zdroju, fot. Archiwum Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój

trze stylizowane na oranżerię, z bogatą  
listwową dekoracją geometryczną na-
wiązującą do elementów architektury 
doby klasycyzmu. Mieści się w niej sklep 
firmowy produktów leczniczych i ko-
smetycznych Iwoniczanka oraz galeria 
sztuki.
Dom Zdrojowy – drewniany budynek 
wybudowany w 1860 roku z inicjatywy 
rodziny Załuskich. Zachwyca werandą 
bogato zdobioną łukami mauretańskimi 
oraz koronkową ornamentyką. Obecnie 
mieści się w nim restauracja, kino oraz 
informacja turystyczna.
Plac Dietla wraz z willą Bazar – w sło- 
neczne dni główny i gwarny plac  
w Iwoniczu-Zdroju. Nad nim wznosi 
się charakterystyczna wieża z zegarem 
stanowiąca część drewnianego budyn-
ku nazywanego Bazarem. Powstał on  
w 1875 roku. Pierwotnie pełnił funkcję 
luksusowego hotelu dla gości uzdrowi-
ska. Obecnie znajdują się w nim lokale 
handlowe.
Stare Łazienki – długi piętrowy obiekt 
zbudowany w 1838 roku. Aktualnie mie-
ści się w nim sanatorium. 
Pawilon Nad Źródłami – budowla  
w kształcie glorietty, wzniesiona nad  
źródłami Karola i Amelii w 1838 roku. 
Willa Biały Orzeł – to piękna drewnia-
na willa zbudowana w 1912 roku przez 
majstra ciesielskiego Floriana Wajsa  
z Klimkówki. Budowla utrzymana w stylu 
secesji szwajcarskiej. Obecnie mieści się 
w niej sanatorium. 
Willa Ustronie – drewniany budynek 
wzniesiony w 1868 roku z inicjatywy 
rodziny Ostaszewskich. Budowla ta jest 

reprezentatywnym przykładem stylu ty-
rolskiego.
Willa Krakowiak – modrzewiowa wil-
la zbudowana w stylu szwajcarskim  
w XIX wieku. W bryle dominuje piękna 
trójprzęsłowa weranda. Obiekt słynął  
z wieczorków tanecznych oraz spotkań  
z poetami i malarzami. Po pożarze  
w 2004 roku w szybkim tempie został 
odbudowany.
Park zdrojowy z tężniami – to założony 
około 1837 roku ogród publiczny prze-
znaczony do spacerów i wypoczynku 
kuracjuszy. Na jego terenie znajdują się 
liczne ławki, altanki, kolorowe kompo-
zycje kwiatowe, urządzenia do ćwiczeń 
w plenerze oraz fontanny. Przy deptaku 
prowadzącym do źródła Bełkotka zo-
stały ustawione cztery drewniane wol-
nostojące tężnie solankowe. Składają się  
z drewnianych segmentów, każdy dłu-
gości kilku metrów, wypełnionych gałąz-
kami tarniny, po których spływa mineral-
na woda lecznicza Elin 7. 
Miejski basen kąpielowy w Iwoniczu-
-Zdroju – to obiekt rekreacyjny podzie-
lony na dwie zasadnicze części: głębszą 
dla osób dorosłych, młodzieży i starszych 
dzieci oraz płytką  przeznaczoną dla naj-
młodszych dzieci. W jego otoczeniu 
znajduje się drewniana altana oraz plac 
zabaw z okazałym statkiem pirackim,  
a także ścieżki spacerowe i rowerowe.

Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej
Iwonicz-Zdrój, ul. Plac Dietla 2
tel. 13 43 116 45, 693 332 243
www.iwonicz-zdroj.info

Rymanów-Zdrój

Niewielkie uzdrowisko, położone 4 km na 
południe od Rymanowa i 20 km od Kro-
sna w malowniczej dolinie rzeki Tabor  
i jego prawego dopływu Czarnego  
Potoku, w otoczeniu Wzgórz Rymanow-
skich. Pod względem administracyjnym, 
jako miejscowość, istnieje dopiero od 
1996 roku, powstała na obszarach wsi 
Deszno, Wołtuszowa oraz Posada Gór-
na. Rolę uzdrowiska pełni od 1876 roku, 
a jego założycielami byli Anna i Stanisław 
Potoccy. Zaledwie 5 lat wcześniej, syn 
Potockich, Józef odkrył tu źródło mi-
neralne. Wtedy to przeprowadzono ba- 
dania nad przydatnością wody do ce- 
lów leczniczych. W 1879 roku rozdzie-
lono naturalne wypływy na trzy zdroje  
o nazwach: Tytus, Klaudia oraz Celestyna.

Dzięki wysiłkom i funduszom Potoc-
kich powstał dom zdrojowy, pierwsze 
wille dla gości oraz utwardzona droga 
z Rymanowa. Uzdrowisko znakomicie 
rozwijało się do czasu wybuchu II woj-
ny światowej. Jego działalność została 
wznowiona po zakończeniu działań 
zbrojnych i był to wówczas drugi co do 
wielkości kurort dziecięcy. Do dzisiaj 

często określa się go mianem „Podkar-
packiej Stolicy Dzieci”. 

Uzdrowisko
Profil leczniczy Rymanowa-Zdroju jest 
oparty na szczególnych walorach przy-
rodoleczniczych klimatu i wód mineral- 
nych. Klimat, choć w swej istocie ma  
charakter typowo górski, wykazuje jednak 
duże stężenie zbawiennego jodu, typo- 
wego dla okolic nadmorskich. To niezwy-
kłe połączenie, uzupełnione przez lecz-
nicze wody chlorkowo-sodowe, brom-
kowe, żelaziste, borowe oraz jodkowe, 
tworzy wyjątkowe warunki dla kuracju- 
szy. Uzdrowisko specjalizuje się w le- 
czeniu schorzeń występujących w wie-
ku dziecięcym, chorób dróg moczowych  
oraz górnych i dolnych dróg oddecho-
wych, chorób reumatologicznych, kar-
diologicznych, ortopedyczno-urazowych 
oraz nadciśnienia. 

Turyści i kuracjusze mają do dyspozycji 
szeroki wybór miejsc o charakterze rekre-
acyjnym i uzdrowiskowym. Mali pacjenci 
skorzystać zaś mogą z oferty sanatoriów 
dla dzieci (Opatrzność, Anna, Gołąbek, 
Staś), z myślą o dorosłych powstały z kolei  

Willa Maria w Rymanowie-Zdroju, fot. M. Czado
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Teresa oraz Maria. Funkcjonują również 
dwa szpitale uzdrowiskowe: Zimowit  
i Eskulap oraz Podkarpackie Centrum Re-
habilitacji Kardiologicznej Polonia i Przy-
chodnia Uzdrowiskowa. Oferta propo-
nowanych zabiegów jest bardzo bogata  
i zawiera między innymi: kąpiele mine-
ralne i kwasowęglowe, fizykoterapię, 
hydroterapię, inhalacje, krioterapię oraz 
zawijanie borowinowe. Na kuracjuszy  
czekają możliwości leczenia uzdrowisko-
wego dorosłych i dzieci, pobyty komer-
cyjne, turnusy rehabilitacyjne oraz po-
byty świąteczne. Spotykana w sklepach  
w całym kraju woda „Celestynka” butelko-
wana jest w lokalnej rozlewni. 
Uzdrowisko Rymanów S.A., Rymanów- 
-Zdrój, ul. Zdrojowa 48, tel. 13 43 57   
461, 13 43 57  755, www.uzdrowisko- 
rymanow.com.pl

Warto zobaczyć:
Pijalnia Wód Mineralnych – budy-
nek drewniany położony w centralnej  
części parku zdrojowego. Znajdują się  
w niej ujęcia wód leczniczych: Tytus,  
Klaudia i Celestynka. Wewnątrz na ścianach 
prezentowane są stare zdjęcia uzdrowiska.  
Pierwsza Pijalnia urządzona została  
w 1881 roku, a źródła mineralne odkryto 
w 1876 roku. Z ich leczniczych właści-
wości korzystali miedzy innymi Stanisław  
Wyspiański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Kornel Makuszyński czy Janusz Meissner.
Willa Opatrzność – jeden z najstarszych 
drewnianych budynków Rymanowa-Zdro-
ju. Został wybudowany w 1881 roku. Od 
1934 roku willa ta stała się siedzibą Admi-
nistratora Apostolskiego Łemkowszczyzny.
Willa Krystyna – budynek powstały  
w 1912 roku. Wraz z dwoma nieistnieją-
cymi już dziś obiektami tworzył tzw. Ko-
lonię Lwowską. Wiązało się to pomysłem  
dr. Józefa Żulińskiego, aby w uzdrowi-
sku zorganizować kolonie lecznicze dla  
biednych dzieci ze Lwowa.  
Willa Biały Orzeł – obiekt wybudowany 
w latach 1900-1925. Obecnie mieści się  
w nim siedziba Zarządu Uzdrowiska Ryma-
nów-Zdrój.
Willa Maria – to jeden z najpiękniejszych 
przykładów budownictwa w stylu tyrol-
skim. Jest to dwukondygnacyjny obiekt  
o konstrukcji zrębowej wybudowany 
około 1885 roku. W swoich początkach 
budynek zwany był Willą Pod Matką 
Boską. Obecnie mieści się w nim Sana-
torium Maria z ogromną jadalnią po-
siadającą galerię prowadzącą do pokoi 
gościnnych.

Willa Gołąbek – należy do najstarszych 
obiektów uzdrowiskowych w Rymanowie-
-Zdroju. Wybudowana została w 1882 roku.  
Willa słynęła z sali balowej i restauracji.  
Od 1940 roku zamieszkiwana była przez 
rodzinę Potockich. Obecnie znajduje się  
w niej sanatorium.
Park Zdrojowy – to idealne miejsce do 
spacerów oraz wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Park mieści się po dwóch stro-
nach rzeki Tabor. Przy deptaku znajdują 
się rabaty z kwiatów, klomby, fontan-
ny, liczne ławki oraz tężnie solankowe.  
Na terenie parku prócz pijalni znajdują się 
ujęcia innych wód mineralnych, tj. Jan,  
Ignacy i Marysieńka. Obowiązkowym  
punktem spaceru jest wizyta w kawiarni 
Zielony Domek, gdzie możemy nadrobić 
stracone podczas spaceru kalorie pysz-
nymi lodami lub ciastem wraz ze świeżo  
parzoną kawą. Warto również odwiedzić 
ławeczkę z rzeźbą Anny z Działyńskich 
Potockiej – właścicielki dóbr w Rymano-
wie-Zdroju oraz w Oleszycach. 
Amfiteatr nad Czarnym Potokiem  
– położony w Parku Zdrojowym posiada 
dach w kształcie liścia lipy symbolizujący  
w religii i kulturze kobiecość oraz po-
kój. Na scenie amfiteatru odbywają się  
liczne imprezy kulturalne, koncerty oraz 
przedstawienia teatralne. Przy obiekcie 
znajduje się zespół drewnianych altan,  
który stanowi wyśmienite miejsce odpo-
czynku w uzdrowisku.
Zakątek Bajki – to niewielki domek stojący 
na palach, nad oczkiem wodnym, z posta-
ciami z różnych bajek. Możemy tam zo-
baczyć misie, czarownice na miotle, wilka 
i Czerwonego Kapturka. Jest to miejsce 
zachęcające do rodzinnego odpoczynku.  
Malowidła w Zakątku Bajki wykonała  
Karolina Kuzian z Posady Górnej, a baj-
kowe postacie powstały w pracowni  
Andrzeja Wrzecionko z Iwli. 
Leśne Dumanie – ścieżka spacerowa 
na obrzeżach Parku Zdrojowego popro-
wadzona wzdłuż Czarnego Potoku. Na 
jej trasie napotkamy ławki i altanki, ale  
również studnię kamienną oraz tablice  
z sentencjami skłaniającymi do różnych 
przemyśleń. Trasa ta jest swoistym miej-
scem wyciszenia, w porównaniu z gwarem 
głównego deptaku uzdrowiska.

Informacja turystyczna
Gminny Ośrodek Kultury Biuro Informacji 
Turystycznej 
Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 40
tel. 13 43 57 190, 533 191 599
www.info.rymanow.pl
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Weekend w Krośnie

Krosno to jedno z piękniejszych miast 
dawnej Galicji. Położone w widłach Wi-
słoka i Lubatówki, stanowi doskonałą 
bazę wypadową do zwiedzania okolicz-
nych terenów Beskidu Niskiego. Miejsco-
wość zachwyca nie tylko słynnymi na całą 
Polskę wyrobami szklanymi, ale również 
świetnie zachowaną średniowieczną ar-
chitekturą miejską. Mieszkańcy Krosna od 
lat kultywują dawne tradycje winiarskie,  
a węgierskie wino do dziś zajmuje istot-
ne miejsce w życiu kulturalnym miasta. 
Krosno to ważny punkt na przemysło-
wej mapie Polski, w którym od blisko  
100 lat  funkcjonuje legendarna krośnień- 
ska huta szkła. Tutaj także przed dwoma 
wiekami zrodził się światowy przemysł 
naftowy będący głównym katalizatorem 
dalszego rozwoju regionu. 

Dziś Krosno to nowoczesny ośrodek miej-
ski oferujący przyjezdnym niecodzienną 
ofertę turystyczną. Dmuchanie szklanych 
form, interaktywne pokazy hutnicze, 
warsztaty rzemiosła ludowego, degustacja 
węgierskich win oraz smakowanie kuchni 
pogranicza – to tylko część czekających 
tu na turystów atrakcji. Pozostałe warto 
odkryć samemu, składając podkarpackie-
mu Miastu Szkła osobistą wizytę. 

Historia
Prawa miejskie Krosno otrzymało z rąk  
króla Kazimierza Wielkiego jeszcze  
w XIV wieku. Dzięki położeniu na prze-
cięciu szlaków handlowych wiodących  
z Rusi na Węgry miejscowość rozwinęła  
się w ważny ośrodek handlowo-rze- 
mieślniczy. Miasto bogaciło się przede 
wszystkim na handlu węgierskim wi-
nem, które na stałe wpisało się w koloryt  
kulturowy regionu. Wiek XVII przyniósł  
serię najazdów szwedzkich, które  
w znacznym stopniu osłabiły potęgę  
osiedla. Odbudowa dawnej świetno-
ści ośrodka rozpoczęła się w XIX wieku,  
gdy w Bóbrce pod Krosnem Ignacy Łu-
kasiewicz założył pierwszą na świe-
cie kopalnię ropy naftowej. W latach  
1923–24 w mieście wybudowano hutę  
szkła, a w 1932 roku oddano do użytku 
krośnieńskie lotnisko. W 1945 roku miesz-
kańcy Krosna przystąpili do odbudowy 
zniszczonych w trakcie wojny zakładów 
przemysłowych: uruchomiono kopalnię 
ropy naftowej, odbudowano Krośnień-
ską Hutę Szkła oraz Zakłady Przemysłu 
Lnianego Krasnolen. W 1975 roku Krosno 
na ponad dwie dekady stało się stolicą  
województwa krośnieńskiego. Obecnie 
miasto pełni rolę powiatu grodzkiego  
oraz regionalnego ośrodka przemysło-
wo-usługowego.

Miejsca warte odwiedzenia
Aby móc w pełni nacieszyć się klimatem 
miasta oraz dokładnie poznać jego naj-
cenniejsze zabytki i najgłębsze tajemnice, 
należy  poświęcić na zwiedzanie przynaj-
mniej kilka dni. W szczegółowym zapla-
nowaniu wycieczki pomocny będzie „Szlak 
dziedzictwa kulturowego miasta Krosna”, 
który prowadzi przez 30 najciekawszych 
zabytków i atrakcji turystycznych miej-
scowości. Trasa oznakowana jest tabli-
cami informacyjnymi w trzech językach,  
a poszczególne obiekty można zwiedzać  
w dowolnej, wygodnej dla siebie kolejności.
Rynek – centralny, reprezentacyjny plac 
miasta przypominający swoją budową  
i charakterem krakowską starówkę. Pie-
rzeje rynku zdobią przepiękne, rene-
sansowe sukiennice oraz pochodzące  
z różnych okresów mieszczańskie domy 
i kamienice. Na szczególną uwagę za-
sługuje Kamienica Wójtowska (Rynek 7), 
Kamienica Pod Zegarem (Rynek 5) oraz 
Kamienica Portiusa (Rynek 27). W cen- 
tralnej części placu znajduje się rene- 
sansowy ratusz oraz nowoczesna, podświe-
tlana fontanna. 
Kościół Farny pw. św. Trójcy (ul. Pił-
sudskiego) – budowla wzniesiona  
w XIV wieku jako niewielka, gotycka 
świątynia. Sukcesywnie rozbudowywa-
na w kolejnych dekadach, w XV wieku 
doczekała się swojej obecnej, impo-
nującej formy i barokowego wystroju.  
W XVII wieku wyposażenie świątyni 
uznawane było za najbogatsze w całej 
południowo-wschodniej Polsce. Będąc  
w środku, warto zwrócić uwagę na ołtarz 
główny, XVII-wieczną ambonę oraz cy-
nową chrzcielnicę z tego samego wieku. 
Przy kościele znajduje się 38-metrowa 

Wieża Farna (Wieża Portiusa) z trzema 
historycznymi dzwonami: Urbanem, Ja-
nem i Marianem. 
Kościół i klasztor oo. Franciszkanów 
(ul. Franciszkańska) – jest to najstar-
sza, czynna świątynia w całym woje-
wództwie podkarpackim, wybudowana  
w XV wieku przez przybyłych do mia-
sta franciszkanów. Gotycki kościół wraz  

Krośnieńskie ciekawostki

  W krośnieńskim Centrum Dziedzic-
twa Szkła znajduje się trójwymiarowe 
malowidło Ryszarda Paprockiego – „The 
UnderGlass”. Jest to pierwszy w Polsce  
obraz tego typu wykonany w zamknię- 
tym pomieszczeniu. 

  Muzeum Podkarpackie może się po-
chwalić najbogatszą w Europie kolekcją 
lamp naftowych.

  W Wieży Farnej – najbardziej charak- 
terystycznej budowli Krosna – znajduje się 
trzeci co do wielkości historyczny dzwon  
w Polsce o imieniu Urban.

 Z Krosna pochodził polski wynalazca 
Jan Szczepanik. Nazywany „polskim Edi-
sonem” oraz „Leonardo da Vinci Galicji”  
był autorem kilkudziesięciu wynalazków  
i patentów technicznych z dziedziny  
fotografii, tkactwa oraz telewizji.

  Z miastem związana jest postać Szkota 
Roberta Portiusa – komendanta Krosna, 
który dorobił się olbrzymiego majątku  
na handlu węgrzynem, czyli węgierskim 
winem.

  W Krośnie do dziś znajdują się tzw. ki-
wony, czyli „koziołki” – urządzenia służące 
niegdyś do wydobywania ropy naftowej.  

Fotografia u góry: Rynek w Krośnie, fot. Andrey Shevchenko / stock.adobe.com
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Fotografia u góry: Kolekcja lamp naftowych w Muzeum Podkarpackim, fot. J. Stankiewicz

Kościół i klasztor oo. Franciszkanów, fot. Adam Kliczek, www.zatrzymujeczas.pl

z przylegającymi do niego zabudowania-
mi klasztornymi w niemal niezmienionej 
formie przetrwał do dziś. Po rozległym 
pożarze, który w XIX wieku strawił wnętrze  
świątyni, jej wyposażenie zostało odbu-
dowane w neogotyckim stylu. Do naj-
cenniejszych zabytków klasztoru należy 
znajdujący się w ołtarzu głównym ob-
raz Matki Boskiej Murkowej oraz cztery 
wspaniałe nagrobki stanowiące wybitne 
dzieła renesansowej rzeźby nagrobnej.
Kościół i klasztor oo. Kapucynów 
(Plac Konstytucji 3 Maja) – jest to jeden 
z najpóźniejszych przykładów sakralnej 
architektury barokowej w Polsce. Wybu-
dowany na początku XIX wieku na wzór 
rzymskiego kościoła jezuitów Il Gesu. 
Wnętrze kościoła zdobi niezwykle efek-
towna,  iluzjonistyczna polichromia. 
Gmach Towarzystwa Zaliczkowego  
(ul. Kapucyńska) – jeden z najpiękniej-
szych budynków użyteczności pub- 
licznej w mieście. Wybudowany pod ko-
niec XIX wieku w charakterystycznym, 
neorenesansowym stylu stanowi dosko-
nały przykład reprezentacyjnej architektury 
świeckiej tamtego okresu. Towarzystwo 
Zaliczkowe pełniło niegdyś rolę banko-
wości spółdzielczej wspierającej rozwój 
lokalnego przemysłu i rzemiosła. 

Kultura, sztuka, rozrywka 
Centrum Dziedzictwa Szkła – pierwsze 
i jedyne w Polsce interaktywne centrum 
turystyczno-kulturalne przybliżające pro-
ces produkcji szkła oraz dokumentujące 
hutniczą historię Krosna (patrz: Muzea, 
skanseny, galerie, izby regionalne, str. 120). 
Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno, 
ul. Blich 2, tel. 13 444 00 31, www.mia-
stoszkla.pl
Muzeum Podkarpackie – muzeum mie-
ści się w dawnym pałacu biskupów prze-
myskich, a w jego zbiorach znajdują się 
ekspozycje archeologiczne i historyczne 
oraz wystawy rzemiosła artystycznego  
i sztuki, w tym największa w Polsce ko- 
lekcja lamp naftowych (patrz: Muzea, 
skanseny, galerie, izby regionalne, str. 127).
Muzeum Podkarpackie, Krosno, Józefa 
Piłsudskiego 16, tel. 13 43 213 76, www.
muzeum.krosno.pl
Muzeum Rzemiosła – ma swoją sie-
dzibę w dawnej fabryce zegarów wie-
żowych. Muzeum prezentuje dzieła  
i wytwory rzemiosła galicyjskiego oraz 
zabytki zapomnianej już sztuki zegarmi-
strzowskiej. 
Muzeum Rzemiosła, Krosno, Józefa Pił-
sudskiego 19, tel. 13 432 41 88, www.
muzeumrzemiosla.pl

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) 
Galeria Sztuki – instytucja prowadząca 
działalność wystawienniczą i populary-
zatorską z zakresu sztuki współczesnej. 
W zbiorach galerii znajduje się 500 dzieł 
artystów z kraju i z zagranicy.
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4
tel. 13 43 261 87, www.bwakrosno.pl
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej –  no-
woczesna instytucja kulturalna łącząca 
cechy muzeum i domu kultury. W ośrod-
ku odbywają się spotkania z kulturą ludową  
regionu, zapraszani są znawcy kultury tra-
dycyjnej, mistrzowie śpiewu oraz przed- 
stawicie ginących zawodów. Organizowa-
ne są tu warsztaty rzemiosła i rękodzieła,  
lekcje tańca, śpiewu i gotowania. Za pomo-
cą gier komputerowych i przy wykorzysta-
niu multimedialnych technik osoby zwie- 
dzające Etnocentrum mogą się wiele do-
wiedzieć o życiu i zwyczajach dawnych 
mieszkańców regionu  (patrz: Muzea, skan- 
seny, galerie, izby regionalne, str. 128).

Restauracje
Restauracja Posmakuj Krosno
Restauracja doceniona w przewodni-
ku Gault&Millau. Proponuje oryginalne  
potrawy autorskie  przygotowane na ba-
zie regionalnych produktów pochodzą-
cych z domowego ogródka.
Krosno, ul. Rynek 24, tel. 533 540 175
www.posmakujkrosno.pl, www.facebo-
ok.com/PosmakujKrosno
Restauracja Portius
Restauracja serwuje potrawy kuchni kon- 
tynentalnej z elementami kuchni fusion,  
bazujące na produktach pozyskiwanych 
od regionalnych dostawców.

Krosno, ul. Bursaki 29a, tel. 605 609 296
www.restauracjaportius.pl, www.facebo-
ok.com/restauracjaportius
Restauracja Naftaya
Restauracja Hotelu Nafta Krosno znaj-
duje się na Szlaku Kulinarnym Podkar-
packie Smaki. Lokal dysponuje boga-
tą ofertą dań kuchni regionalnej oraz  
równie rozbudowaną kartą win.
Krosno, ul. Lwowska 21, tel. 13 43 662 12, 
www.hotel.nafta.pl  
Restauracja Pałac Polanka
Restauracja mieści się we wnętrzach za-
bytkowego Pałacu Polanka. Serwowa-
na jest tu kuchnia staropolska nawiązu-
jąca do dawnych tradycji szlacheckich,  
w której dominują aromatyczne i soczyste 
mięsiwa z elementami dziczyzny.
Krosno, ul. Popiełuszki 103, tel. 13 49 244 
55, www.palacpolanka.pl

Kawiarnia Jagusia
Jest to rodzinna cukiernia, która od  
ponad pół wieku przygotowuje Kroś- 
nianom najrozmaitsze słodkości. Na 
miejscu można spróbować legendar- 
nych lodów oraz wyśmienitych wypie-
ków, a przy okazji napić się filiżanki kawy 
lub herbaty.
Krosno, ul. Ściegiennego 1, tel. 13 432 14 
17, www.cukierniajagusia.pl
Restauracja Piwiarnia
Restauracja serwuje duży wybór posił-
ków obiadowych – zupy, mięsa, burgery, 
włoskie pizze i makarony, którym akom-
paniuje równie szeroki wachlarz regional-
nych piw. 
Krosno, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 721   
121 122, www.piwiarniakrosno.pl  
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Fotografia u góry: Warsztat szewski w Muzeum Rzemiosła w Krośnie, fot. J. Stankiewicz

Noclegi
Hotel Nafta 
Elegancki i nowoczesny hotel 4-gwiazd-
kowy położony w centrum miasta. Na 
miejscu znajduje się restauracja, strefa 
wellness oraz zaplecze konferencyjno-
-bankietowe.
Krosno, ul. Lwowska 21, tel. 13 436 62 
12, 13 436 87 31, www.nafta.pl
Hotel Pałac Polanka
Stylowy 4-gwiazdkowy hotel typu butik 
mieszczący się w zabytkowym Pałacu 
Polanka. W hotelu działa restauracja 
oraz SPA. Krosno, ul. Popiełuszki 103,  
tel. 13 492 44 55, 13 492 44 77, www.
palacpolanka.pl 
Hotel Portius
Położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
Starego Miasta 3-gwiazdkowy hotel  
z klimatyczną restauracją.
Krosno, ul. Bursaki 29a, tel. 13 474 80 81, 
+48 13 474 80 82, www.hotelportius.pl
Apartamenty Śnieżka
Zlokalizowane w przylegającej do Rynku 
międzywojennej Kamienicy pod Her-
bami stanowią świetną alternatywę dla 
oferty hotelowej. Pokoje są urządzone  
w wysokim standardzie. Na miejscu 
znajduje się prywatny parking.
Krosno, ul. Lewakowskiego 22, tel. 13 
432 34 49, 13 432 34 49, www.hotel-
sniezka.pl

GlassHOUSE
Pokoje gościnne mieszczące się w jed-
nej z zabytkowych kamienic przy kro-
śnieńskim Rynku. Na miejscu otwarta 
jest restauracja. 
Krosno, Rynek 24, tel. 792 599 777

Poruszanie się po mieście
Miejska Komunikacja Samochodowa 
(MKS) obsługuje połączenia na terenie 
miasta Krosna oraz gmin ościennych: 
Jedlicze, Chorkówka, Krościenko Wyżne, 
Korczyna i Miejsce Piastowe. Schemat  
linii i wykaz połączeń dostępny jest na 
stronie: www.mks-krosno.pl

Wypożyczalnie samochodów:
RentCars.pl – Oddział Krosno, ul. Kole-
jowa, tel. 667 567 333, www.rentcars.pl 
Panek – Oddział Krosno, ul. Romual-
da Mielczarskiego 9, tel. 665 800 000,  
www.ipanek.pl 

TAXI:
Radio TAXI tel. 196 26, 516 060 314
Postoje taksówek na terenie miasta: ul. 
Korczyńska, ul. Legionów, ul. Mielczar-
skiego (PKP), ul. Podwale, ul. Skargi.

Zakupy:
Na miłośników zakupów w mieście cze-
kają trzy niedawno otwarte, nowoczesne 

galerie handlowe.
Galeria Krosno
Krosno, ul. Legionów 17, www.galeriakro-
sno.com
Vivo Krosno
Krosno, ul. Bieszczadzka 29, www.vivo-
-shopping.com
Galeria Portius
Krosno, ul. Bursaki 29a, www.galeriapor-
tius.pl

Pasjonaci staroci powinni udać się na 
krośnieński pchli targ, czyli Giełdę To-
warów i Rzeczy Różnych. Na miejscu 
można kupić, sprzedać lub wymienić 
praktycznie wszystko, a zwłaszcza  za-
legające w szafach przedmioty domo-
wego użytku. Giełda otwarta jest przy  
ul. Batorego na tzw. Guzikówce, w każdą 
sobotę w godzinach 07:00-14:00.

Informator teleadresowy:
Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
Krosno, Rynek 5, tel. 13 432 77 07

PTTK Oddział w Krośnie – wynajem 
przewodników,
ul. Krakowska 9, tel. 13 43 212 58, www.
pttkkrosno.ayz.pl 
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ra-
tunkowe
ul. Grodzka 45, tel. 13 432 02 22
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. 
Jana Pawła II
Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Kor-
czyńska 57, tel. 13 437 85 59
Komenda Miejska Policji
ul. Lwowska 28, tel. 13 432 99 00
Straż Miejska
ul. Staszica 2, tel. 13 432 04 14
Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej
ul. Niepodległości 6, tel. 13 436 63 08.

Strony internetowe o Krośnie:
www.visitkrosno.pl
www.krosno.pl
www.krosno24.pl

Pomnik Roberta Portiusa w Krośnie, fot. Wyd. Compass
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Wczasy na wsi

Od wieków podkarpacka wieś kojarzy się  
w sposób jednoznaczny z naturą i rytmem 
życia wyznaczanym przez pory roku. Tę 
sielskość w ostatnich latach doceniają tu-
ryści, którzy całymi rodzinami odwiedza-
ją i wybierają na miejsce swojego pobytu 
gospodarstwa agroturystyczne. Świad-
czone tu usługi bazują na ekologicznej 
i zdrowej żywności wytwarzanej w go-
spodarstwach wiejskich (np. mleku, se-
rach, wypiekanym na miejscu pieczywie, 
warzywach z przydomowego ogródka).  
Często miejsca te posiadają specjalną 
ofertę zajęć edukacyjnych lub warszta-
towych skierowaną do najmłodszych. 
Wczasy na wsi połączone są z aktywnym 
wypoczynkiem w terenie, polegającym na 
wycieczkach pieszych, rowerowych lub 
konnych. 

Farfurnia Zawadka Rymanowska 40d, 
tel. 13 43 301 83, +48 502 562 623, www.
farfurnia.pl
To ekologiczne gospodarstwo agrotu-
rystyczne położone jest w malowniczej 
Zawadce Rymanowskiej. Na turystów 
czekają tu przytulne pokoje oraz zdrowe  
i smaczne posiłki serwowane przez go- 
spodarzy. Na miejscu jest wypiekany do-

mowy chleb oraz wyrabiane są wędliny  
i sery. Dla osób na diecie bezglutenowej 
oraz wegetarian potrawy są przygotowy-
wane indywidualnie. Gospodarstwo po-
siada bardzo bogatą ofertę warsztatów dla 
dzieci oraz dorosłych. Prowadzone są tu 
zajęcia z ceramiki, wikliniarstwa, tworze-
nia witraży, malowania na szkle, wytwa-
rzania łemkowskich koralików – krywulek 
i tkactwa. Specjalnością gospodarstwa są 
warsztaty zielarskie. Na pobliskich łąkach 
zbierane są zioła, z których następnie 
przygotowywane są mikstury lecznicze. 
Najmłodsi, oprócz specjalnie przygotowa-
nego miejsca do zabawy, mogą nauczyć 
się zasad wyrobu chleba, sera, masła oraz 
oswajania i dojenia kóz.
liczba miejsc noclegowych: 40
wyżywienie na miejscu: tak.

Dzikie Wino Spółdzielnia Socjalna Dzi-
kie Wino, Daliowa 13L, tel. 607 169 505, 
www.dzikiewino.org
Obiekt położony jest w Daliowej koło 
Jaślisk. Na potrzeby miejscowej ludno-
ści utworzono tu Spółdzielnię Socjalną 
„Dzikie Wino”, która zajmuje się zakwa-
terowaniem turystów, gastronomią, ca-
teringiem, sprzedażą lokalnych produk-
tów spożywczych oraz organizowaniem 
warsztatów, szkoleń i imprez okoliczno-

ściowych. Miejsca noclegowe ulokowa-
ne są między innymi w chyży, domkach  
i w stodole, utrzymując lokalny styl..  
Tutejsza kuchnia bazuje na kuchni regio-
nalnej i korzysta z produktów z sąsiedz- 
kich gospodarstw ekologicznych. Menu 
jest sezonowe, a główne tutejsze przy- 
smaki to kozie sery w tartach, blinach, 
pierogach i sałatkach, koźlęcina, pie- 
czone i wędzone pstrągi, fuczki i chleby 
z ziołowymi pastami. Na miejscu można 
zakupić lub zamówić rozmaite przetwory 
i kozie sery.
liczba miejsc noclegowych: 30
wyżywienie na miejscu: tak.

Siedlisko Zakucie Daliowa 53, tel. 661  
106 832, +48 13 43 103 81, www.siedli-
skozakucie.pl
Obiekt położony jest w Daliowej koło 
Jaślisk, w miejscu dawnych zabudo-
wań łemkowskich. Nazwa nawiązuje do 
miejsca określanego na starych mapach 
mianem Zakucie, co oznaczało zaciszny 
zakątek. Gospodarstwo oferuje noclegi 
w przytulnych pokojach wraz ze smacz-
nym i zdrowym wyżywieniem. Prowadzi 
hodowlę danieli i posiada rodzinną pa-
siekę. Dla przybywających gości została 
stworzona oferta warsztatów rękodzieła 
artystycznego. Można tu wykonać kwiaty 

z bibuły i krepiny, nauczyć się malować 
na szkle, desce, kamieniach oraz własno- 
ręcznie wykonywać naturalne świece  
z wosku pszczelego. Dla miłośników 
kultury łemkowskiej gospodarze przygo-
towali ofertę specjalną – wieczór pieśni 
łemkowskich.
liczba miejsc noclegowych: 19
wyżywienie na miejscu: tak.

Gutkowa Koliba Lipowiec 4, tel. 502 
357 760, www.gutkowa-koliba.pl
Gutkowa Koliba to rodzinna chata ekotu-
rystyczna, prawdziwa oaza ciszy i spokoju. 
Położona jest na uboczu, w dawnym łem-
kowskim siedlisku w Lipowcu. Miejsce to 
jest doskonałym punktem startowym do 
wędrówek po okolicznych szlakach pie-
szych, wypraw rowerowych i narciarskich 
oraz do zwiedzania Beskidu Niskiego. Przy 
obiekcie rozpoczyna się szlak pieszy na  
Kamień nad Jaśliskami. Gospodarstwo  
oferuje noclegi oraz posiłki sporządzane 
z regionalnych i świeżych produktów. 
liczba miejsc noclegowych: 10
wyżywienie na miejscu: tak.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Gutkowa Koliba w lecie, fot. Gutkowa Koliba
– Spółdzielnia Socjalna Dzikie Wino, fot. Dzikie 

WIno
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Fotografie u góry: 
– Dom na Piekle – Piekło Niebo,  

fot. Dom na Piekle

Dom na Piekle – Piekło Niebo Odrzy-
koń, ul. Armii Krajowej 131, www.dom-
napiekle.zuziagorska.pl
Jest to drewniany dom pod wynajem 
dla letników położony w urokliwym le-
śnym zakątku Odrzykonia na Pogórzu 
Dynowskim To dwupoziomowa chata 
z werandą i tarasem, z których roztacza 
się wspaniała panorama na majesta-
tyczne wzniesienia Beskidu Niskiego. 
Budynek posiada pełne zaplecze sani-
tarne i kuchenne. Zimą goście mają do 
dyspozycji przygotowane narty biego-
we, sanki oraz jabłuszka dla młodszych. 
Natomiast latem czekają rowery, leżaki 

oraz koce piknikowe i oczywiście przy-
domowy basen idealny do zabawy dla 
dzieci w upalne dni. Bliskość zamku Ka-
mieniec oraz rezerwatu Prządki skłania 
do zaplanowania wycieczek w teren.
liczba miejsc noclegowych: 9
wyżywienie na miejscu: nie.

Agroturystyka pod Brzęczącymi Trzmie-
lami Kombornia 746, tel. 516 190 354
Jest to obiekt położony w Komborni 
na Pogórzu Dynowskim. Oferuje pobyt  
w domkach drewnianych z pełnym za-
pleczem sanitarnym i kuchennym. Do 
dyspozycji gości jest specjalnie przy-

gotowana sauna, grill i plac zabaw dla 
dzieci. Dla pasjonatów wędkarstwa 
udostępniony jest na terenie gospodar-
stwa staw, gdzie można do woli wędko-
wać w cenie pobytu.
liczba miejsc noclegowych: 26
wyżywienie na miejscu: nie.

Agroturystyka Salamander Puławy Górne 
16, tel. 784 895 237, +48 13 43 59 126, 
www.prawdziwywypoczynek.pl,www.
facebook.com/salamanderpulawy
Agroturystyka położona wśród wzgórz 
Beskidu Niskiego, w miejscowości Puławy 
Górne. Oferuje noclegi i domowe posił-
ki. Do dyspozycji gości przygotowane są 
między innymi: salonik myśliwski, stół do 
bilardu, sauna, sala gimnastyczna i fitness 
z profesjonalnym sprzętem. Nietypową  
i bardzo atrakcyjną ofertą „Salamandra”, 
jak na gospodarstwo agroturystyczne, są 
organizowane dla gości wczasy zdrowot-
ne oczyszczające i odchudzające oraz 
zabiegi typu SPA. Agroturystyka ta jest 
również znakomitym miejscem na od-
poczynek zimowy, gdyż usytuowana jest  
u podnóża stoku narciarskiego Kiczera Ski. 
Latem dzięki bliskości szlaków turystycz-
nych okolica sprzyja pieszym wycieczkom 

górskim oraz wyprawom rowerowym. Dla 
najmłodszych przy budynku przygotowa-
ny jest plac zabaw.
liczba miejsc noclegowych: 25
wyżywienie na miejscu: tak.

Domek pod Bucznikiem Mrukowa 84, 
tel. 724 662 333, 663 727 208, www. 
domekpodbucznikiem.pl
Obiekt znajduje się w Mrukowej, położo-
nej w pobliżu Magurskiego Parku Naro-
dowego. To doskonałe miejsce aktywne-
go wypoczynku i azyl od cywilizacji. Do 
dyspozycji gości przygotowano domek 
drewniany z trzema oddzielnymi sypial-
niami. Posiada on aneks kuchenny oraz 
zaplecze sanitarne. W okresie letnim funk-
cjonuje miejsce grillowe oraz sporych 
rozmiarów basen ogrodowy. Pasjonaci 
wycieczek rowerowych mogą skorzystać  
z wypożyczalni rowerów.
liczba miejsc noclegowych: 7
wyżywienie na miejscu: nie.

Agroturystyka Salamander, fot. A. Lewiak
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Sala konferencyjna w hotelu Nafta Krosno. 

fot. Nafta Krosno
– Centrum konferencyjno-bankietowe  

Szklane Lniane w Korczynie, 
fot. www.szklanelniane.pl

– Salon Win Karpackich w Dworze  
Kombornia Hotel & SPA, fot. T. Szostak

Zapraszamy w Beskid Niski Turystyka pobytowa

Turystyka biznesowa

Turystyka biznesowa to rodzaj turysty-
ki, który obecnie bardzo prężnie rozwija 
się na Podkarpaciu. Składają się na nią 
podróże o charakterze zawodowym, 
w trakcie których osoby wyjeżdżające 
korzystają z podstawowych usług tury-
stycznych i odpowiedniej bazy hotelowej. 
W obiektach tego typu największy na-
cisk położony jest na jakość usług i stan-
dard na najwyższym poziomie oraz na  
odpowiednie zaplecze konferencyjne.

Dwór Kombornia Hotel & SPA Kom-
bornia 1, tel. 13 435 42 89, 609 433 603,  
www.dworkombornia.pl
Hotel mieści się w zabytkowym zespole 
dworskim z XVII-XIX wieku w Kombor-
ni. Obejmuje powierzchnię 10 ha wraz  
z parkiem. Goście przebywający w ho- 
telu mają do dyspozycji SPA z bogatą 
ofertą masaży orientalnych, fizjoterapeu-
tycznych i zabiegów pielęgnacyjnych oraz 
kompleks basenów, jacuzzi i sauny. Przy 
obiekcie działa ceniona restauracja Ma-
gnolia z kuchnią inspirowaną ideą slow 
food. Posiada ona rekomendacje w prze-
wodniku Gault&Millau. Obowiązkowym 
punktem pobytu jest odwiedzenie Salo-
nu Win Karpackich. Został on urządzony  
w XVIII-wiecznej piwnicy i mieści repre-

zentatywną kolekcję win z różnych re- 
gionów winiarskich Karpat. W hotelu  
znajduje się aż siedem sal konferen-
cyjnych o łącznej powierzchni blisko  
500 m². Na potrzeby spotkań, kongre- 
sów obiekt dysponuje sprzętem multi-
medialnym oraz profesjonalną obsługą.  
Zadbano również o wypełnienie czasu 
wolnego uczestników spotkań bizne- 
sowych, przygotowując bogatą ofertę 
eventów. 

Hotel Nafta Krosno Krosno, ul. Lwo- 
wska 21, tel. 13 436 62 12, 13 436 87 
31, www.nafta.pl 
Hotel usytuowany jest w centrum mia-
sta, zaledwie 15 minut spacerem od 
krośnieńskiego rynku. Posiada 42 kli-
matyzowane i komfortowo urządzo-
ne pokoje z licznymi udogodnienia-
mi dla osób niepełnosprawnych oraz  
3 sale konferencyjne. Przy obiekcie 
działa renomowana restauracja „Naf-
taya”, serwująca potrawy kuchni mię-
dzynarodowej i regionalnej. Otrzy-
mała ona certyfikat przynależności 
do Szlaku Kulinarnego Podkarpackie 
Smaki oraz rekomendacje w przewod-
niku Gault&Millau. W tzw. strefie relak-
su na gości czeka sucha sauna, tężnia 
solna, jacuzzi oraz gabinet masażu. 
Hotel należy do sieci Szklane Lniane. 

Centrum konferencyjno-bankietowe 
Szklane Lniane Korczyna, ul. Biskupa 
Józefa Sebastiana Pelczara 156, tel. 
13 435 43 02, www.szklanelniane.pl
Nowoczesne centrum konferencyj- 
no-bankietowe, które znajduje się  
w bezpośrednim sąsiedztwie rezer- 
watu przyrody Prządki. Składa się  
ono z dwóch przestronnych sal  
wielofunkcyjnych, widokowych ta-
rasów, luksusowych apartamentów,  
a także restauracji Smakiem Tkane,  
której specjalnością są potrawy po- 
wstałe z wykorzystaniem lnu.

Pensjonat Szajna SPA  Rymanów-Zdrój,  
ul. Kasztanowa 11, tel. 13 43 57 470, 
www.szajnarymanow.pl
Pensjonat położony jest w sercu  
uzdrowiska Rymanó-Zdrój. Oferuje  
pobyt w komfortowych pokojach,  
organizację szkoleń w sali restaura- 
cyjnej połączonej z barem mogącej  
pomieścić 32 osoby i wyposażonej  
w niezbędny sprzęt multimedial- 
ny. Posiada tzw. pokój klubowy prze-
znaczony na kameralne spotkania  
biznesowe. Obiekt dysponuje restau-
racją, basenem pływackim, jacuzzi,  
gabinetem masażu, kapsułami SPA  
oraz wypożyczalnią rowerów i kijków 
do nordic walkingu. 

Hotel Dwór Ostoia Klimkówka,  
ul. Zdrojowa 1, tel. 13 435 65 99, 601   
361 888, www.dworostoia.pl
Hotel położony jest w miejscowości 
Klimkówka. Oferuje noclegi w komfor-
towych pokojach, a restauracja pole-
ca dania kuchni polskiej i europejskiej.  
W obiekcie organizowane są impre-
zy firmowe oraz spotkania biznesowe.  
Na terenie parku ulokowane są: za-
daszony grill, ścieżki spacerowe, kort  
tenisowy, boisko do siatkówki, plac 
zabaw dla dzieci i dwa rekreacyjne  
stawy. W kompleksie wypoczynkowym 
znajduje się kryty basen z atrakcjami  
wodnymi, sauna i łaźnia parowa, no-
woczesna kręgielnia, stoły do bilardu  
oraz sala fitness. Hotel posiada  
dwie duże sale konferencyjne oraz 
mniejsze sale szkoleniowe, gdzie  
organizowane są wykłady, konferen-
cje oraz narady biznesowe łącznie dla  
200 osób.
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Każdy region w Polsce wykształcił typo-
wą dla siebie kuchnię. Różnych potraw 
i produktów regionalnych można po-
smakować w restauracjach, karczmach, 
zajazdach, gospodarstwach agrotury-
stycznych Beskidu Niskiego. Przyrzą-
dzane i produkowane są według sta- 
rych przepisów i receptur przekazy- 
wanych od pokoleń. Charakteryzują 
się brakiem konserwantów oraz ekolo- 
gicznym procesem produkcji. Poniżej  
kilka wybranych produktów regional- 
nych i tradycyjnych wytwarzanych na 
opisywanym terenie.

Bryndza kozia 
Jedną z kulinarnych specjalności Beskidu 
Niskiego jest bryndza kozia. Tradycja jej 
wyrobu przywędrowała w te tereny wraz 
z pasterzami, którzy trudnili się wypasem 
kóz. Jest to tradycyjny ser podpuszczkowy 
przygotowywany z ekologicznego mleka 
koziego, posiadający mocny i wyrazisty 
smak. Stosowany jest do przystawek, do-
skonale komponuje się smakowo z pie-
czywem pełnoziarnistym, orkiszowym.  
Tu ciekawostka: bryndza kozia podawana 
jest z gruszkami. Specjał ten można na- 
być w Rodzinnym Gospodarstwie Ekolo-
gicznym Figa w Mszanie.

Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne  
Figa, Mszana 44/2, tel. 530 245  309, 
www.serymaziejuk.pl 

Kiełbasa dębowiecka
Produkt ten związany jest z dawnym mia-
steczkiem Dębowiec. Jak podają różne źró-
dła, już od wieków słynęło ono z wyrobu 
kiełbasy. Receptura była strzeżona i znana 
tylko dębowieckim masarzom. Każdy z nich 
produkował kiełbasę o odmiennej kon-
systencji, jednak wszystkie charakteryzowały 
się specyficznym zapachem i smakiem wła-
ściwym dla kiełbasy z mięsa wieprzowego  
niepeklowanego. Mięso nadziewano do 
osłonek naturalnych, a następnie produkt  
był wędzony z użyciem drewna z drzew  
owocowych – jabłoni lub śliwy. Po tym pro- 
cesie kiełbasa mogła być przechowywana 
nawet przez kilka miesięcy. Trafiała na stoły  
w okresie świąt i różnych uroczystości jako 
domowy rarytas. Obecnie jej produkcją  
zajmuje się firma Trafunek z Dębowca.
Trafunek, Dębowiec 455, tel. 13 441 30 
44, www.trafunek.com 

Kiełbasa swojska krajana
Tradycja wyrobu i spożywania tego produk-
tu związana jest z okolicami Dukli. Kiełba-
sa ta otrzymała swoją nazwę ze względu 

na domowy sposób jej przygotowania,  
w tym wykorzystanie dwóch trzecich mię-
sa krojonego ręcznie. Jej produkcja opar-
ta jest na zapiskach, przekazach ustnych  
oraz przepisie z książki kucharskiej po- 
chodzącej z ok. 1965 roku. Jest to kiełbasa  
wieprzowa, wędzona, grubo rozdrobnio- 
na, w osłonce wieprzowej jadalnej.

Kiszka kaszana regionalna dukielska
Kiszka kaszana regionalna dukielska wytwa-
rzana jest według dawnych przepisów kuli-
narnych, które zachowały się w Dukli i oko-
licach. Posiada wyjątkowy, lekko pikantny 
smak dzięki specjalnej mieszance przypraw, 
która w połączeniu z surowcem mięsnym, 
krwią i kaszą tworzy niepowtarzalny pro-
dukt. Spożywana jest zarówno na zimno,  
jak i na gorąco. Bardzo popularne jest  
podpiekanie farszu z kiszki na patelni, wte- 
dy smak i zapach stają się intensywniejsze. 

Salceson dukielski 
Produkt wytwarzany na ziemi dukielskiej od 
pokoleń. Po przekrojeniu salcesonu moż-
na zauważyć, że wytwarzany jest z dużych 
kawałków mięsa, pochodzących z różnych 
elementów tuszy wieprzowej. Połączone są 
one naturalną galaretką bez dodatkowych 
substancji zagęszczających i żelujących. 

Smak i zapach nadaje salcesonowi spec- 
jalnie dobrana mieszanka przypraw.

Kiszka pasztetowa dukielska
Kiszka pasztetowa jest specjałem znanym 
na terenach Dukielszczyzny. Wytwarza-
na jest według dawnych receptur. Posiada 
walory smakowo-zapachowe dzięki zasto-
sowaniu odpowiedniej mieszanki przypraw. 
Kiszka pasztetowa dukielska charakteryzuje 
się gładką strukturą i konsystencją. Poda-
wana jest w postaci krojonej w plasterki lub 
rozsmarowywanej na pieczywie. Najlepiej 
smakuje z domowo wypiekanym chlebem. 

Pasztet zapiekany
Produkcja pasztetu zapiekanego oparta 
jest na zapiskach i przekazach rodzinnych 
mieszkańców ziemi dukielskiej. Wyrób ten 
przygotowywany jest na bazie tradycyj-
nych receptur. Proces wędzenia odbywa  
się w tradycyjnej wędzarni. Wykorzystuje  
ię w nim zrębki drewna, a dym powsta-
ły podczas ich spalania nadaje pasztetowi  
niepowtarzalny smak i aromat.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Bryndza kozia, fot. Z. Novák
– Kiełbasa Sucha Dukielska,  

fot. Zakład Mięsny Jasiołka

Kulinaria 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Orzechówka Jasielska,  

fot. Nalewki Podkarpackie
– Kabanos Dukielski, fot. Zakład Mięsny Jasiołka

Wymienione wcześniej wyroby, tj. kieł-
basa swojska krajana, kiszka kaszana re-
gionalna dukielska, salceson dukielski, ki- 
szka pasztetowa dukielska, pasztet za-
piekany, są produkowane według daw-
nych, cenionych receptur przez Zakład 
Mięsny Jasiołka z Dukli, a dostępne są  
w sklepie stacjonarnym Zdzicho w Dukli 
lub w firmowych tzw. autosklepach.
Zakład Mięsny Jasiołka, Dukla, ul. Nad-
brzeżna 1, tel. 13 43 308 02, www.jasiol-
ka.pl

Placki kapuściane – szandorki
Popularnym warzywem uprawianym na 
ziemi jasielskiej była kapusta. Kapustę,  
która słabo zawiązała bądź nie zawiąza-
ła wcale, nazywano szandorami. Plac-
ki przygotowywane z tego typu kapusty 
spożywano przeważnie w okresie poświą-
tecznym, a także podczas ostatnich dni 
karnawału. Przepisy na tę potrawę prze-
kazywane były z pokolenia na pokole-
nie. Aby przygotować szandorki, należało 
podsmażyć na smalcu posiekaną i ugoto-
waną kapustę. W międzyczasie przygoto-
wywano ciasto, które następnie dokładnie 
mieszano z przestudzoną kapustą. Go-
tową masę smażono na patelni, formu-
jąc niewielkie placuszki. Podobne placki  

z kiszonej kapusty przygotowywali Łem- 
kowie. Nazywali je fuczkami.

Orzechówka jasielska
Receptura przygotowywania orze-
chówki jest szczególnie znana w Jaśle  
i w jego okolicach. Dawniej był to pro-
dukt wytwarzany najczęściej w dworach 
lub zasobnych domach na potrzeby 
różnych świąt. Nalewka ta przygotowy-
wana jest z małych owoców orzecha 
włoskiego. Tutejsi mieszkańcy zwali je 
kamieniakami. Do wyrobu orzechów-
ki nadają się wyłącznie orzechy zielone  
i miękkie zrywane na przełomie czerwca 
i lipca. Orzechówka posiada specyficzny 
smak i interesujący aromat. Stosowa-
na jest na różnego rodzaju problemy 
trawienne. Można ją nabyć w sklepie 
internetowym: Nalewki Podkarpackie, 
tel. 728 781  139, www.nalewkipodkar-
packie.pl

Wybrane obiekty gastrono-
miczne

Na opisywanym terenie znajduje się wiele 
ciekawych miejsc, gdzie turysta może, mó-
wiąc potocznie, dobrze zjeść. Coraz więcej 

restauracji, oprócz dań ogólnie znanych, 
serwuje swoim klientom potrawy regional-
ne, które są dużą atrakcją i wprowadzają 
przybyłych gości w klimat tego regionu. Nie 
sposób opisać wszystkich obiektów gastro-
nomicznych. Poniżej znajduje się prezenta-
cja kilku ciekawszych obiektów tego typu.

Restauracja Domenico, Tylawa 28 tel. 13 
433 55 77, www.domenico-tylawa.com
Restauracja oferująca dania kuchni pol-
skiej oraz włoskiej. Dla miłośników lo- 
kalnego jadła serwowany jest kocio-
łek kwaśnicy Domenico z wędzonym 
boczkiem. Znajdziemy tu również gulasz  
z dzika, polędwicę wołową z borowika- 
mi oraz tzw. kortyka – deski mięs z róż-
nymi dodatkami. Specjalnością restau-
racji są pierogi ruskie z mięsem, kapu- 
stą i grzybami, w cieście szpinakowym  
i z kapustą oraz pierogi z bryndzą.

Restauracja w Gościńcu Chyrowa-Ski, 
Chyrowa 40 tel. 783 871 301, www.chy-
rowaski.pl
W restauracji tej obowiązkowo trzeba spró-
bować różnego rodzaju ręcznie robio-
nych pierogów. Najbardziej polecane są  
z mięsem (wołowym lub wieprzowym) 
oraz z kaszą gryczaną i grzybami, a tak-

że pierogi z bryndzą owczą. Dla amato-
rów nowych smaków dostępne są pierogi 
z fetą i szpinakiem. Zwolennicy zup znajdą 
tu barszcz czerwony, żur, zupę gulaszową 
czy flaki wołowe. Ciekawą propozycją są 
kartacze mięsne lub placki ziemniaczane  
z gulaszem wieprzowym.

Restauracja Piwnica Wójtowska, Krosno, 
Rynek 7 tel. 13 432 15 32, www.wojtow-
ska.pl
Restauracja posiada bogate menu trady-
cyjnych dań polskich, włoskich oraz regio-
nalnych. Godna polecenia jest karkówka  
w borowikach, placek wójta oraz kurczak  
w sosie parmezanowym. W karcie nie  
mogło zabraknąć pierogów. Dostępne są 
między innymi ruskie, z kapustą i grzyba-
mi, ze śliwką oraz z nadzieniem z kaczki  
ieczonej w towarzystwie żurawiny.

Restauracja Posmakuj Krosno, Krosno, 
Rynek 24 tel. 533 540 175, www.posma-
kujkrosno.pl
Jest to restauracja przeznaczona głównie  
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Wątróbki królicze, fot. Jaś Wędrowniczek  

w Rymanowie
– Dania regionalne i międzynarodowe,  

fot. Jaś Wędrowniczek w Rymanowie
– Czekoladowa fontanna w Pijalni Czekolady 

M. Pelczar Chocolatier w Korczynie,  
fot. Wyd. Compass

dla osób, które lubią potrawy mięsne. 
Możemy to zauważyć, patrząc już na 
przystawki. Są nimi między innymi por-
cja tatara z młodej wołowiny z Dobru-
cowej oraz deska regionalnych wędlin 
polsko-włoskich, na której można zna-
leźć szynkę wędzoną, kiełbasę krakow-
ską suchą, kiełbasę głogowską, szynkę 
suszoną i salami. Z dań głównych warto 
skosztować żurku na domowym zakwa-
sie z kiełbasą z Dobrucowej i jajkiem. 
Warto także polecić pierogi z jagnięciną 
z Bieszczad, jagnięcym demi-glace i posy-
pane tartym serem podkarpackim oraz 
policzki wołowe z sosem demi-glace, 
ziemniakami, warzywami sezonowymi  
z miętą i orzechami ziemnymi.

Jaś Wędrowniczek, Rymanów, ul. Bie-
leckiego 8 tel. 13 43 56  733, www.jas-
-wedrowniczek.pl
Restauracja oferuje bogate menu dań re-
gionalnych, staropolskich oraz kulinarne 
perły kuchni światowej. Na uwagę zasłu-
gują flaki rymanowskie, jagnięcy kociołek  
pasterski, fuczki łemkowskie, regionalne 
pierogi razowe, pieczony pstrąg z czo-
snkiem i ziołami oraz wątróbki królicze  
podawane na grzance z jabłkiem i sma- 
żo-ną cebulą. Całości dopełniają wspa- 
niałe wypieki oraz ponad dwieście gatun-
ków win.

Dwa Klimaty, Iwonicz, ul. Floriańska 38 
tel. 13 435 19 07, www.dwaklimaty.pl
Restauracja oferuje dania kuchni włoskiej 
oraz tradycyjne polskie, takie jak żurek 
z wędzonką, flaczki, barszcz czerwony, 
pierogi z ziemniakami i twarogiem oraz 
wątróbka drobiowa z ogórkiem kiszo-
nym. Posmakować można również kuchni 
podkarpackiej. Warto spróbować żeberek  
w miodzie, gołąbków z kaszą pęczak  
i boczkiem oraz pierogów z kaszą jaglaną 
na kapuście kiszonej. 

Stary Lwów, Krasna 97 tel. 13 494 00 77, 
532 511 715, www.stary-lwow.pl, www.
facebook.com/StaryLwowKrasna
Restauracja specjalizuje się w potrawach 
kuchni staropolskiej, ukraińskiej, gru-
zińskiej i węgierskiej. Oferowane dania 
przyrządzane są na podstawie oryginal-
nych przepisów wywodzących się z tra-
dycji ziemi lwowskiej. Warto spróbować 
wyśmienitych szaszłyków gruzińskich 
oraz pielmieni syberyjskich.

Browar Rzemieślniczy ZZ Wojkówka, 
Wojkówka 60 tel. 533 658  354, www.
zzbrowar.pl
Tutejszy browar mieści się w budynku 
dawnej szkoły w Wojkówce na Pogórzu 
Dynowskim. Jego działalność nawiązuje 
do wielowiekowej tradycji warzenia piwa 

w dworach i folwarkach na podkarpackiej 
wsi. Specjalizuje się w produkcji piwa dol-
nej i górnej fermentacji w małych, limito-
wanych seriach. Są to między innymi: Stout 
Mleczny, Amber Ale, Kolch, Pacyfic Blue, 
Marynka, Ambasador, Wojkówka Summer, 
Victoria, Noc w Wojkówce, Witbier, Pils, 
Pszeniczne, Dunkel, Amber Lager, Horizon, 
Pszenica Bamber. Warto zaznaczyć, że  
w ciągu roku wprowadzane są nowe 
gatunki i style piw. Ofertę wzbogacają 
również piwa sezonowe. Przy browarze  
działa sala barowa i pub, gdzie na miejscu 
można degustować tutejsze trunki.

Browar Dukla, Cergowa 301 tel. 692 
483 914, www.browardukla.pl
Dukla to miasteczko znane od wieków  
z handlu węgierskim winem, jednak  
w miejscowości warzono również piwo. 
Obecny browar powstał w  2014 roku 
dzięki pasji dukielskich miłośników do-
brego piwa. Wytwarzane są tutaj: Sza- 
lony Alchemik (American India Pale Ale), 
Miss Lata (Summer Ale), Tajemniczy Jeź-
dziec (Session IPA), Mała Czarna (stout), 
Dziki Samotnik (American Amber Ale),  
Dębowa Panienka (grodziskie), Piękna 
Nieznajoma (American Pale Ale), Nie-
proszony Gość (pils czeski), Ostatni 
Sprawiedliwy (pszeniczne), Nafciarz Du-
kielski (brown porter), Dziedzic Pruski 

i  Bawidamek. Nazwom wymienionych piw  
towarzyszy ciekawy design nawiązujący 
do formy klasycznego komiksu. Można 
ich spróbować w  pubie firmowym bro- 
waru położonym przy dukielskim rynku. 

Pijalnia Czekolady M. Pelczar Cho-
colatier Korczyna, Rynek 18, tel. 607 
996 333, www.pijalnia.mpelczar.pl
W niewielkim miasteczku na skraju Pogó- 
rza Dynowskiego powstał wspaniały obiekt 
dla wszystkich miłośników czekolady. Po-
mysłodawcą i twórcą tutejszej pijalni cze-
kolady jest Mirosław Pelczar – Mistrz Pol-
ski Cukierników. Czekoladnik ten stworzył 
miejsce, gdzie można napić się pysznej, 
gorącej czekolady i zobaczyć na żywo 
czekoladową fontannę o wysokości 2,4 m.  
W specjalnie przygotowanym sklepie do 
nabycia są czekolady, praliny, różne cze- 
koladowe figurki, trufle czy  ręcznie ro-
bione desery. Wszystko to znajduje się  
w otoczeniu wielu ciekawych eksponatów 
związanych z produkcją czekolady.
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Przemierzając rozległe tereny Beskidu 
Niskiego pieszo lub na rowerze, turyści 
nieraz napotykają na puste doliny po 
opuszczonych miejscowościach. Brak 
w nich domostw, króluje zdziczała przy-
roda na dawnych polach uprawnych. 
Jedynymi śladami bytności człowieka  
są cmentarze, pozostałości po cer-
kwiach, przydrożne krzyże i kapliczki, 
gdzieniegdzie drzewa owocowe, stare 
piwnice oraz studnie. Kiedyś tętniło tu-
taj życie… Każdemu odwiedzającemu te 

malownicze doliny nasuwa się pytanie: 
co się stało, że te okolice opustoszały?

Większość tych, dziś już nieistniejących 
wsi zamieszkiwali Łemkowie, ludność 
pochodzenia rusińskiego. Ówczesne 
osady były gęsto zaludnione i zajmowały 
tereny wzdłuż głównych potoków i rzek. 
Trudna historia XX wieku odmieniła ten 
krajobraz. Mieszkańcy tej ziemi znaleźli 
się w ogniu konfliktów zbrojnych i niemal 
w całości zostali przymusowo wysie-
dleni. Opustoszałymi miejscowościami  
zawładnęła beskidzka przyroda, a gwar-
ne niegdyś wsie stały się oazami spokoju.

Aby odnaleźć Beskidy zaginione, najlepiej 
wybrać się w te strony późną jesienią lub 
wiosną zaraz po zejściu śniegu. Wów-
czas zobaczymy bardzo wyraźnie resztki 
podmurówek domów, piwnice i studnie. 
Stare i wysokie drzewa oraz pozostało-
ści sadów owocowych wskażą drogę do 
miejsc, gdzie dawni mieszkańcy wiedli 
swoje życie. W poszukiwaniach śladów 
po łemkowskich wsiach warto zaopa-
trzyć się w reprinty starych map z okresu 
międzywojennego. Pomagają one bo-
wiem w dokładniejszym umiejscowieniu 
znaczących obiektów i dróg w terenie.

W cieniu Magury
U stóp Magury Wątkowskiej, w doli-
nie potoku Świerzówka funkcjonowała 
dość duża wioska Świerzowa Ruska. 
Dziś porośnięta jest lasem i zarośla-
mi, ale w okresie swojej świetności była 
osadą gęsto zaludnioną. Świadczą  
o tym resztki podmurówek oraz pozo-
stałości piwnic. W miejscowości osta-
ły się zabytkowe kapliczki przydrożne. 
Spotkamy tu figurę Świętej Rodziny, św. 
Mikołaja, Matki Bożej oraz duże krzy-
że z postacią Chrystusa – jedne z naj-
wyższych na Łemkowszczyźnie. Innym  
śladem jest miejsce po drewnianej  
cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela.  
W ich pobliżu położony jest cmentarz 
z pięknymi, wyrzeźbionymi z kamienia  
krzyżami. Najstarszy z nich pochodzi  
z 1883 roku. Dzięki działaniom Ma-
gurskiego Parku Narodowego całość  
doliny została udostępniona w ramach 
ścieżki przyrodniczo-kulturowej Świe-
rzowa Ruska. Na południe od doliny 
Świerzówki położona jest dawna wieś  
Rostajne, która swoją nazwą nawią-
zuje do rozstaju dróg. Była to ludna  
miejscowość łemkowska, w której osie-
dlił się Iwan Szatyński – malarz cer- 
kiewny przybyły z Dobromila, któ-

ry nauczył się sztuki rzeźby od miej-
scowych kamieniarzy. Wykonał wie-
le nagrobków i krzyży przydrożnych, 
które do dziś możemy zobaczyć  
w Beskidzie Niskim. W Rostajnem  
zachowała się piękna kamienna ka- 
pliczka kryta gontem, cerkwisko, że- 
liwne krzyże oraz cmentarz z kilkoma 
 ciekawymi nagrobkami.

W sercu Magurskiego Parku Narodo-
wego
Jednym z najpiękniejszych i najbardziej 
urokliwych miejsc w Beskidzie Niskim 
jest dolina miejscowości Ciechania. 
Dawniej nazywana Tychania, co tłuma-
czono jako zacisze. Została całkowi-
cie zniszczona podczas II wojny świa-
towej, a jej mieszkańcy wyjechali na  
teren sowieckiej Ukrainy. W wiosce 
istniała niegdyś drewniana cerkiew  
pw. św. Mikołaja, ale czas zatarł po niej 
ślady. Do dziś jedynie zachował się 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Nieistniejące wsie Rostajne, Żydowskie,  

Ciechania na mapie WIG
– Swierzawa Ruska na mapie WIG z 1939 r.

Beskidy 
zaginione

Kamień na kamieniu
i przy progu próg
bezdomni
dziki sad
cierpkie tarniny
w bieli kwiecia
zawieszone
pod błękitem nieba
śród gór rozpięte
na rozstaju dróg
Władysław Graban, Bieliczna ’90
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Dzwonnica w Polanach Surowicznych,  

fot. Wyd. Compass
– Nagrobki w Polanach Surowicznych,  

fot. Wyd. Compass

miejscowy cmentarz z interesującymi 
rzeźbionymi nagrobkami. Cała dolina 
stanowi obszar wyjątkowo cenny przy-
rodniczo, istnieje w niej stacja badaw- 
cza MPN. Teren ten jest wyłączony  
z ruchu turystycznego. Obecnie możli-
we jest odwiedzenie północnego krańca 
doliny przy odremontowanej drodze  
asfaltowej Krempna – Żydowskie – 
Ożenna. Znajduje się tam punkt wido- 
kowy na rozległą dolinę Ciechani i ta- 
blica z opisem nieistniejącej miejsco- 
wości. W pobliżu Ciechani warto odwie-
dzić miejscowość Żydowskie. Na miej-
scowym cmentarzu można zobaczyć 
intersujące dzieła tutejszych kamienia-
rzy w postaci prostych figur Chrystusa 
Ukrzyżowanego. 

W drodze na łemkowski kermesz
Olchowiec to mała wieś położona  
w dolinie potoku Wilsznia. Słynie z cer-
kwi greckokatolickiej pw. Przeniesie-
nia Relikwii św. Mikołaja, przed którą 
usytuowany jest oryginalny kamienny  
mostek. Od 1991 roku odbywa się tu 
uroczysty łemkowski kermesz. Oprócz 
nabożeństwa i procesji mają tu miejsce 
występy folklorystyczne oraz sprze-
dawane jest rękodzieło. Jest to święto 
miejscowych Łemków i pasjonatów Be-
skidu Niskiego. Wydarzenie to nawiązuje 
do tradycji spotkań mieszkańców oko-

licznych wsi na dorocznych odpustach. 
Na wschód od Olchowca znajdują się 
pozostałości po wsi Wilsznia. Nazwa 
tej miejscowości pochodzi od ruskiego 
słowa wilchy, oznaczającego olchy. Po 
osadzie pozostała urokliwa pusta dolina,  
w której możemy zobaczyć ładny ka-
mienny krzyż oraz miejsce po starym 
cmentarzu. Podążając dalej na wschód, 
po pokonaniu małej przełęczy można 
dotrzeć do wioski Smereczne. Podob-
nie jak Wilsznia została ona doszczętnie 
zniszczona podczas działań operacji 
dukielsko-preszowskiej. Dziś, wędrując 
śladem dawnej drogi wiejskiej, można 
zobaczyć kamienny krzyż z XIX wieku  
oraz pozostałości murów strażnicy 
granicznej. W 2007 roku w Smerecz-
nem Fundacja Wspierania Mniejszości 
Łemkowskiej Rutenika postawiła drew-
nianą kaplicę – dzwonnicę. Do obu 
nieistniejących miejscowości można 
dojść za oznakowaniem szlaku żółtego  
z Olchowca do Tylawy. 

U stóp Kamienia nad Jaśliskami
Tuż przy granicy ze Słowacją, u źró-
deł rzeki Jasiołki, położona jest dawna  
wieś Jasiel. Kryje ona wśród rozległych 
łąk i lasów pamiątki zawieruch histo-
rycznych, które dotknęły tę osadę. Tury-
stom podążającym niebieskim szlakiem  
granicznym miejsce to kojarzy się 

głównie z polem biwakowym z wiatą.  
W pobliżu znajduje się również pomnik 
upamiętniający żołnierzy Wojsk Ochrony 
Pogranicza. Postawiony jest w miejscu 
strażnicy granicznej zniszczonej podczas 
walk z UPA. Podążając w dół doliny, na-
potkamy kamień z pamiątkową tablicą 
poświęconą kurierom beskidzkim AK. 
Ma ona związek ze szlakiem kurierskim 
przebiegającym przez Jasiel na Słowa-
cję i dalej na Węgry. Poniżej ulokowany 
jest cmentarz żołnierzy radzieckich po-
ległych w walkach o Przełęcz Dukielską.  
Po tętniącej życiem łemkowskiej wio-
sce pozostało do dziś jedynie miejsce  
po cerkwi oraz cmentarz łemkowski.  
Całość doliny objęta jest ochroną  
w ramach rezerwatu przyrody Źródliska 
Jasiołki. Warto wspomnieć, że po za-
chodniej stronie góry Kamień znajdują  
się kolejne dwie nieistniejące osady. 
Mowa tu o Czeremsze oraz Lipowcu. 
Wędrując po bezkresnych dolinach tych 
miejscowości, można odnaleźć sta-
re urokliwe kapliczki przydrożne oraz  
zapomniane cmentarze wraz z cerkwi-
skami. 

W krainie mgieł
Widok dolin spowitych porannymi mgła-
mi, które otulają zielone wzniesienia  
Beskidu Niskiego, jest charakterystyczny 
dla okolic Polan Surowicznych. To wła-

śnie tu ulokowano ludną wieś, w której 
wypasy prowadzili gospodarze z pobli-
skiej Surowicy. W Polanach Surowicz-
nych, podobnie jak w innych miejsco- 
wościach łemkowskich, istniała drew- 
niana cerkiew – pw. św. Michała Archa- 
nioła. Pozostały po niej jedynie funda- 
menty oraz kilka nagrobków. Obok 
miejsca po cerkwi stoi kamienna dzwon-
nica. Posiada izbicę oraz blaszany dach  
zwieńczony barokowym hełmem.  
W sezonie letnim funkcjonuje tu chatka 
studencka zwana Chałupą Elektryków. 
Założyli ją członkowie NZS Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Warszaw-
skiej, mieści się ona w dawnym budynku  
zakładu karnego z pobliskiego Mosz-
czańca. Na tutejszych łąkach od wielu 
lat prowadzone są eksperymentalne 
wypasy bydła Zakładu Doświadczal-
nego Instytutu Zootechniki z Odrze- 
chowej. Będąc w tej okolicy, warto  
wybrać się do zapomnianych miejsco- 
wości położonych w pobliżu górnego 
biegu Wisłoka. Mowa tu o Surowicy,  
Wernejówce, Darowie oraz wiosce  
Zawoje. 
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Lista obiektów noclegowych i gastronomicznych

OBIEKTY NOCLEGOWE

Hotele

Humniska
Hotel Pod Lipą
Humniska 412
tel. 13 420 00 53, +48 13 439 54 78
www.zajazdpodlipa.com 

Brzozów
Hotel Alta
Brzozów, ul. 3 Maja 70 
tel. 13 43 401 66
www.alta.com.pl  

Iwonicz-Zdrój
Hotel Elita
Iwonicz-Zdrój, ul. Piwarskiego 26
tel. 13 435 03 11 
www.hotelelita.pl 

Hotel Natura Zdrój Wellness & Spa
Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 7
tel. 500 370 094
www.hotel.natura-zdroj.pl

Jasło
Hotel Imperial
Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 26
tel. 13 445 21 18, 13 445 21 18 
www.hotel-imperial.pl 

Hotel Małopolska
Jasło, ul. Wojska Polskiego 13a
tel. 13 448 14 88, 13 443 67 16
www.hotel-malopolska.pl 

Jedlicze
Hotel Artis 
Jedlicze, Moderówka 307
tel. 13442 80 85
www.facebook.com/restauracjaartis 
 
Hotel Venus 
Jedlicze, Moderówka 317
tel. 13 431 25 81 
www.venusplaza.com.pl 

Klimkówka
Hotel Dwór Ostoia
Klimkówka, ul. Zdrojowa 1
tel. 13 4356599, 601 361 888
www.dworostoia.pl  

Kombornia
Dwór Kombornia Hotel & SPA
Kombornia 1
tel. 13 435 42 89, 609 433 603
www.dworkombornia.pl 

Krosno
Hotel Lord
Krosno, ul. Generała Józefa Bema 68a
tel. 13 306 13 07
www.hotel-lord.pl 

Hotel  Miły
Krosno, ul. Balkonowa19
tel. 13 432 10 57
www.milyhotel.pl  

Hotel Nafta 
Krosno, ul. Lwowska 21
tel. 13 436 62 12,  13 436 87 31
www.nafta.pl 

Hotel Pałac Polanka
Krosno, ul. Popiełuszki 103
tel. 13 492 44 55, 13 492 44 77
www.palacpolanka.pl 

Hotel  Portius
Krosno, ul. Bursaki 29a;
tel. 13 474 80 81, 13 474 80 82
www.hotelportius.pl  

Hotel Śnieżka
Krosno, ul. Lewakowskiego 22
tel. 13 432 34 49, 13 432 34 49
www.hotelsniezka.pl 

Hotel  Twist
Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 37
tel. 13 432 07 08
www.twistkrosno.pl  

Hotel  Wodnik
Krosno, ul. Bieszczadzka 65
tel. 13 436 61 87
www.restauracjawodnik.pl 

Rymanów
Jaś Wędrowniczek 
Rymanów, ul. Bieleckiego 8
tel. 13 435 67 33
www.jas-wedrowniczek.pl   

Pensjonaty, zajazdy

Chyrowa
Gościniec Chyrowianka
Chyrowa 40
tel. 603 871 301
www.chyrowaski.pl 

Iwonicz-Zdrój
Pensjonat Amelia
Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2
tel. 13 435 01 30, 13 42510 05  
www.pensjonatamelia.pl 

Jasło
Motel Energopal
Jasło, ul. ul. 3 Maja 41
tel. 13 443 70 44, 604 987 910
www.energopal.pl 

Krosno
GlassHOUSE
Krosno, Rynek 24
tel. 792 599 777

Hostel 66
Krosno, ul. Stefana Okrzei 66
tel. 604 751 187
www.hostel66-krosno.business.site 

Karpackie Pokoje
Krosno, ul. Bursaki 45
tel. 13 420 26 15, 733 430 005
www.karpackiepokoje.pl

Zajazd Kasztelan
Krosno, ul. Bieszczadzka 53a
tel. 13 43 689 69
www.kasztelankrosno.pl 

Nowy Żmigród
Wichrowe Wzgórze
Nowy Żmigród,  Rynek 33
tel. 13 441 56 65, 509 714 562
www.wichrowewzgorze.com 

Rymanów-Zdrój
Pensjonat Szajna SPA
Rymanów-Zdrój, ul. Kasztanowa 11
tel. 13 43 57 470 
www.szajnarymanow.pl

Zajazd Zacisze
Rymanów-Zdrój, ul. Ogrodowa 28
tel.  601 085 785,  13 435 72 17
www.noclegi.rymanowzdroj.eu 

Szebnie
Swojskie Zacisze
Szebnie, Zimna Woda 110
tel. 13 442 80 52, 780 152 522
www.swojskiezacisze.pl 

Schronisko młodzieżowe

Bóbrka
Sezonowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Bóbrka,  ul. Łukasiewicza 18
tel. 13 431 30 97, 663 517 807
www.zsipbobrka.szkolnastrona.pl 

Dukla
Całoroczne Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Dukla, Rynek 9
tel. 13 43 30 886, 664 407 454
www.schronisko-dukla.pl 

Grab
Sezonowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Grab 22
tel. 607 778 999
www.sites.google.com/site/schro-
niskograb 

Iwonicz-Zdrój
Sezonowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Iwonicz-Zdrój, ul. Zagrodniki 21
tel. 13 435 04 70
www.sp.iwonicz.pl/schronisko 

Jasło
Sezonowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Jasło, ul. Staszica 30A
tel. 721 493 881, 13 446 29 09

Krosno
Sezonowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Krosno, ul. B. Westerplatte 20A
tel. 13 432 17 83
www.bursakrosno.pl/schronisko.html 

Rymanów-Zdrój
Sezonowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe
Rymanów-Zdrój, ul. 3 Maja 164
tel. 664 374 396

Gospodarstwa agroturystyczne

Daliowa
Siedlisko Zakucie 
Daliowa 53
tel. 661 106 832, 13 43 103 81
www.siedliskozakucie.pl 

Spółdzielnia Socjalna Dzikie Wino
Daliowa 13L
tel. 501 739 963
www.dzikiewino.org 

Huta Polańska
Schronisko Hajstra w Hucie Polańskiej
Huta Polańska 1
tel. 13 441 43 23 
www.hutapolanska.krak.pl

Kombornia
Agroturystyka pod Brzęczącymi 
Trzmielami
Kombornia 746
tel. 516 190 354

Lipowiec
Gutkowa Koliba
Lipowiec 4
tel. 502 357 760
www.gutkowa-koliba.pl  

Ostoja w Lipowcu
Lipowiec 2
tel. 512 123 915 
www.lipowiec.pl

Mrukowa
Domek pod Bucznikiem
Mrukowa 84
tel. 724 662 333, 663 727 208
www.domekpodbucznikiem.pl

Odrzykoń
Dom na Piekle – Piekło Niebo
Odrzykoń, ul. Armii Krajowej 131
www.domnapiekle.zuziagorska.pl

Puławy Górne
Agroturystyka Salamander
Puławy Górne 16
tel. 784 895 237, 13 43 59 126
www.prawdziwywypoczynek.pl

Trześniów
Dwór Trześniów
Trześniów 79
tel. 606 497 535
www.dwortrzesniow.com.pl

Zawadka Rymanowska
Farfurnia 
Zawadka Rymanowska 40d
tel. 13 43 301 83, 502 562 623
www.farfurnia.pl 

Schroniska i chatki studenckie

Polany Surowiczne
Chałupa Elektryków w Polanach 
Surowicznych
www.styki.org 

Ropianka
Chatka Malucha w Ropiance
www.maluch.elka.pw.edu.pl 

Teodorówka
Chatka w Teodorówce
Teodorówka 232
tel. 15 879 664
www.skpb.waw.pl 

Zawadka Rymanowska
Chatka studencka w Zawadce 
Rymanowskiej
tel. 607 062 886, 602 384 665
www.skpb.lublin.pl 

Zyndranowa
Schronisko studenckie w Zyndranowej
tel. 604 469 705
www.skpb.rzeszow.pl

Kempingi

Krosno
Camper Park
Krosno, ul. Bursaki 47A
tel. +48 607 265 118
www.mosirkrosno.pl 

Tylawa
Drymak – pole biwakowe
Tylawa 4
tel. 513 311 008, 517 675 295

Wisłoczek
Baza namiotowa SKPB Rzeszów
Wisłoczek
tel. 667 044 556
www.skpb.rzeszow.pl 

Ośrodki wypoczynkowe

Krempna
Ośrodek wypoczynkowy Nad 
Zalewem
tel. 13 44 140 40, 500 176 384
www.domkikrempna.pl 

Folusz
Ośrodek Wypoczynkowy Folusz 
tel. +48 606 621 916
www.folusz.eu 

Rudawka Rymanowska
Ośrodek Wczasów Zdrowotnych 
Rudawka
Rudawka Rymanowska 6
tel. 882 684 408
www.rudawkarymanowska.pl 

OBIEKTY GASTRONOMICZNE

Cergowa
Browar Dukla 
Cergowa 301
tel. 692 483 914
www.browardukla.pl 

Chyrowa
Restauracja w Gościńcu  
Chyrowa-Ski
Chyrowa 40
tel. 783 871 301
www.chyrowaski.pl 

Iwonicz
Dwa Klimaty
Iwonicz, ul Floriańska 38
tel. 13 435 19 07
www.dwaklimaty.pl 

Jasło
Restauracja Słodko-Słono u Zofii
Jasło, ul. Kościuszki 10
tel. 570 453 323, 502 684 420
www.uzofii.pl 

Restauracja Świtezianka
Jasło, ul. Teofila Aleksandra Lenartowi-
cza 24
tel. 13 442 80 11
www.restauracjaswiteziankajaslo.pl 

Korczyna
Pijalnia Czekolady M.Pelczar Cho-
colatier
Korczyna, Rynek 18
tel. 607 996 333
www.pijalnia.mpelczar.pl 

Krasna
Stary Lwów
Krasna 97
tel. 13 494 00 77, 532 511 715
www.stary-lwow.pl  

Krosno
Kawiarnia Jagusia
Krosno, ul. Ściegiennego 1
tel. 13 432 14 17
www.cukierniajagusia.pl  

Restauracja Buda
Krosno, ul. Jagiellońska 4
tel. 13 43 200 53
www.budahotel.pl  

Restauracja Naftaya
Krosno, ul. Lwowska 21
tel. 13 43 662 12
www.hotel.nafta.pl  

Restauracja Pałac Polanka
Krosno, ul. Popiełuszki 103
tel. 13 49 244 55
www.palacpolanka.pl 

Restauracja Piwiarnia
Krosno, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 721 121 122
www.piwiarniakrosno.pl  

Restauracja Piwnica Wójtowska 
Krosno, Rynek 7
tel. 13 432 15 32
www.wojtowska.pl 

Restauracja Portius
Krosno, ul. Bursaki 29a
tel. 605 609 296
www.restauracjaportius.pl 

Restauracja Posmakuj Krosno
Krosno, ul. Rynek 24
tel. 533 540 175
www.posmakujkrosno.pl   

Wino & Talerzyki
Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 2
tel. 793 792 200 

Rymanów
Jaś Wędrowniczek
Rymanów, ul. Bieleckiego 8
tel. 13 43 56 733
www.jas-wedrowniczek.pl   

Tylawa
Restauracja Domenico 
Tylawa 28
tel. 13 433 55 77 
www.domenico-tylawa.com 

Wojkówka
Browar Rzemieślniczy Wojkówka
Wojkówka 60
tel. 533 658 354
www.zzbrowar.pl 
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Indeks miejscowości

Bałucianka w.  D3, 84, 
89, 193

Bartoszów cz.w.  E3, 230

Barwinek w.  D4, 34, 37, 
115, 158

Bieździedza w.  B2, 61, 
219, 240

Bączal Górny w.  B2, 148

Besko w.  E3, 19

Bierówka w.  C2, 32, 116

Blizianka w.  E1, 42

Blizne w.  E2, 6, 41, 61, 72, 
76, 79, 142

Bonarówka w.  D2, 27, 
42, 43

Bóbrka w.  D3, 4, 18, 
35, 37, 60, 68, 124-125, 
202, 210

Bratkówka w.  D2, 27, 42

Brzostek m.  B1

Brzozów w.  E2, 101, 107, 
115, 119, 137, 143, 225, 226

Brzyska w.  B2, 104

Bzianka w.  E3, 157

Cergowa w.  D3, 168, 
184, 267

Chorkówka w.  C3, 
35, 210

Chyrowa w.  C3, 3, 61, 
74, 83, 143, 158, 159, 166, 
233, 265

Ciechania d.w.  C4, 5, 
269-270

Cieklin w.  B3, 4, 30, 36, 
59, 63, 116, 118, 132, 198, 
203, 212, 214

Czarnorzeki w.  D2, 3, 
27, 30, 42, 61, 113, 190, 
201, 234

Czeremcha d.w.  D4, 26, 
34, 158,271

Daliowa w.  D4, 61, 62, 
159, 203, 257

Darów d.w.  E4, 159, 203, 
222, 271

Desznica w.  B3, 4, 87, 112, 
117, 144, 203

Deszno w.  E3, 206, 247

Dębowiec w.  B2, 7, 
61, 93, 107, 144, 203, 
212, 262

Dobrynia w.  B3, 203, 212

Dukla m.  C3-4, 5-7, 13, 
19,33, 37, 48, 98, 106,  
115, 119, 135, 141, 144, 
159, 168, 184, 202,  
262-264, 267

Duląbka w.  B3, 199, 
203, 212

Folusz w.  B3, 18, 19, 30, 
45, 62, 159, 164, 165, 180, 
197, 203, 212, 214

Frysztak w.  C1, 229

Gorajowice w.  BC2, 100

Grab w.  B4, 4, 34, 36, 117, 
144, 203

Grabownica Starzeńska w. 

 E2–3, 103

Gwoździanka w.  E1, 42

Haczów w.  E2, 6, 61, 66, 
72, 75, 102, 142, 157

Hałbów d.w.  B3, 174, 181

Harklowa w.  B2, 116, 144

Humniska w.  F2, 72, 78

Huta Polańska w.  C4, 
61-62, 159, 163, 176,  
215, 217, 220

Iskrzynia w.  E2, 230

Iwla w.  C3, 19, 37

Iwonicz w.  D3, 79, 99, 
143, 194, 266

Iwonicz-Zdrój m.  D3, 
5, 13, 19, 31, 35, 39, 56, 
60-63, 70, 75, 90, 99, 143, 
158-159, 184-185, 192, 194, 
195, 228, 244-245

Jabłonica w.  AB2, 188

Januszkowice w.  B1

Jareniówka w.  B2, 
149-150

Jasiel d.w.  E4, 3, 26, 36, 
158, 162, 202, 223, 270

Jasienica Rosielna w.  E2, 
77, 92, 143

Jasło m.  B2, 5, 13, 18, 
33-37, 55, 59, 60, 62-63, 
100, 115, 119, 135, 138, 144, 
147, 149, 202, 219, 227, 
237, 264

Jaśliska w.  D4, 5-6, 26, 
29, 33, 61, 91, 108, 115,  
119, 139, 143-144, 203, 
223, 243

Jazowa w.  CD1, 41

Jedlicze m.  CD2, 13, 18, 
61, 100, 119, 151

Józefów w.  B3, 203

Kąty w.  C3, 158, 159, 172, 
174, 203

Klimkówka w.  D3, 45, 143, 
159, 195, 261

Kobylany w.  C3, 210, 230

Kołaczyce m.  B2, 13, 
140, 149

Kombornia w.  E2, 18, 19, 
30, 62, 99, 151, 152, 226, 
258, 260

Kopytowa w.  C3, 125, 202

Korczyna w.  D2, 63, 97, 
105, 115, 119, 141, 153, 267

Kotań w.  B3, 5, 74, 86,
92, 143, 159, 223

Krajowice w.  B2, 19

Krasna w.  E2, 27, 42, 
43, 266

Krempna w.  C3, 2, 4, 5, 
19, 25, 36, 39, 45, 61, 62, 
63, 74, 85, 92, 116, 117, 132, 
143, 144, 159, 165, 172-173, 
176-177, 180, 203, 215, 217, 
223, 230

Krosno m.  D2 , 5, 12-13, 
33, 34, 39, 50-52, 54-55, 
58-61, 63, 68, 83, 108, 115, 
119-121, 127-128, 133-134, 
136, 143, 155, 202, 224-
225, 234-236, 250-255, 
260, 265

Królik Polski w.  D3, 
143, 203

Kunowa w.  A2, 237

Ladzin w.  E3, 61, 221

Lipowiec d.w.  D4, 26, 
61-62, 159, 164, 203, 218, 
223, 240, 257, 271

Lubatowa w.  D3, 184-185

Lublica w.  C2, 157
Łączki Jagiellońskie w. 

 D2, 27, 157

Łęki Dukielskie w.  CD3, 
210

Łęki Strzyżowskie w.  

 D2, 27

Łysa Góra w.  C3, 4, 36, 
116, 118, 144

Malinówka w.  E2, 28, 157

Markuszowa w.  D1, 229

Miejsce Piastowe w.  D3, 
7, 12, 109, 202

Moszczaniec w.  E4, 159, 
203, 271

Mrukowa w.  B3, 95, 111, 
159, 165, 259

Mszana w.  C4, 203, 262

Myscowa w.  C3, 19, 92, 
112, 216-217

Nawsie Kołaczyckie w.  

 B2, 149

Nowa Wieś w.  CD3, 
28, 169

Nowy Żmigród w.  C3, 
5-7, 29, 61, 110, 115, 
119, 140, 159, 172-174, 
203

Odrzykoń w.  D2, 27, 
41, 56, 62, 69, 96-97, 
132, 190, 202, 234, 258

Olchowiec w.  C4, 5, 
47, 84, 92, 136, 143, 202, 
223, 270

Oparówka w.  D2, 27, 42

Osiek Jasielski w.  BC3, 61, 
81, 143, 203

Osobnica w.  B2, 144

Ostryszne cz.w.  C3, 177, 216

Ożenna w.  B4, 4, 117, 144, 
158, 176-177, 203

Pastwiska w.  E3, 
206-207

Pielgrzymka w.  B3, 74, 
88, 143

Pietrusza Wola w.  D2, 
27, 42

Podzamcze dz.  B2, 43, 
116, 144

Polany w.  C4, 18, 38, 
92, 112, 176-177, 203, 215, 
217, 223

Polany Surowiczne d.w.  

 E4, 5, 159, 203, 222, 
271

Posada Jaśliska w.  DE4, 
45, 203

Potakówka w.  C2, 119

Przysieki w.  B2, 63, 148

Puławy Górne w.  E4, 
3, 39, 61, 62, 158, 159, 
162, 164, 203, 233, 234, 
239, 259

Rogi w.  D3, 35, 80, 143

Ropianka w.  C4, 35

Rostajne d.w.  B4, 203, 
269

Równe w.  D3, 29, 35
Rudawka Jaśliska d.w.  

 E4, 26
Rudawka Rymanowska w. 

 E3, 19, 31, 71, 206-207, 
222

Rymanów m.  E3, 5, 6, 
13, 19, 49, 59, 61, 105, 114, 
119, 141, 196, 202, 203, 
223, 266

Rymanów-Zdrój w.  E3, 
5, 13, 19, 35, 36, 39, 61-63, 
70, 74, 91, 143, 158, 159, 
184-185, 192, 193, 195, 
196, 206-207, 228, 238, 
247-248, 261

Rzepnik w.  D2, 27, 42, 
43, 113

Samoklęski w.  B3, 111

Sieklówka w.  C2, 
144

Sieniawa w.  E3, 34, 203,
206-207, 230

Siepietnica w.  A2, 230

Skalnik w.  BC3, 32, 
109, 203

Sławęcin w.  B2, 144

Smereczne d.w.  CD4, 
26, 159, 223, 270

Stara Wieś w.  F2, 7, 
109, 138

Surowica d.w.  E4, 5, 271

Szebnie w.  C2, 136, 143

Świątkowa Mała w.  B3, 
74, 86, 143

Świątkowa Wielka w.  B3, 
61, 87, 143, 203, 232, 234

Świerzowa Ruska d.w.  B3, 
5, 159, 269

Święcany w.  A2, 
82, 143

Targowiska w.  DE3, 
143, 245

Tarnowiec w.  C2, 
110, 111

Trzciana w.  D3, 19,  
13, 169

Trześniów w.  E3, 61, 90, 
143, 220

Trzcinica w.  B2, 4, 32, 63, 
67, 72, 81, 95, 122, 143, 151, 
152, 200

Tylawa w.  D4, 18, 38, 
113, 159, 163, 168, 203, 
223, 265

Ujazd w.  B2, 188, 189, 
230

Warzyce w.  C2, 115

Wernejówka d.w.  E4, 
203, 271

Węglówka w.  D2 , 27, 30, 
42, 43, 113, 117, 190

Wietrzno w.  D3, 32, 80, 
95, 143, 203, 211

Wilsznia d.w.  C4, 5, 159, 
223, 270

Wisłoczek w.  E3, 19, 158, 
203, 206, 207

Wisłok Wielki w.  E4, 19

Wojaszówka w.  C2, 97

Wojkówka w.  D2, 63, 
229, 266

Wola Cieklińska w.  B3, 4, 
116, 118, 144, 203, 212, 213

Wola Dębowiecka w.  B3, 
212, 213

Wola Komborska w.  E2, 
27, 30, 157

Wola Niżna w.  E4, 203

Wołtuszowa d.w.  E3, 
159, 203

Wrocanka w.  D3, 58, 143

Wróblowa w.  B2, 230

Wzdów w.  F3, 101

Załęże w.  B3, 143, 203
Zawadka Rymanowska w.  

 D3, 5, 62, 74, 89, 92, 
159, 168, 256

Zawoje d.w.  E4, 271

Zimna Woda w.  C2, 61

Zyndranowa w.  D4, 5, 37, 
38, 47, 63, 69, 97, 113, 119, 
123, 159, 166, 202, 223

Żarnowiec w.  CD2, 6, 57, 
58, 63, 130, 202, 243

Żydowskie d.w.  BC4, 25, 
176, 177, 203, 270

Żyznów w.  E2, 27

INDEKS 
MIEJSCOWOŚCI

Fotografia u góry: Rynek w Brzozowie, fot. UG Brzozów

cz.w. – część wsi; d.w. – dawna wieś; dz. – dzielnica miasta; m. – miasto; os. – osiedle; w. – wieś

W indeksie podano odniesienia do numerów stron przewodnika, na których użyto danej nazwy. Współrzędne 
(np. A1) dotyczą mapy dołączonej do przewodnika.
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Indeks atrakcji turystycznych

Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie sport.  

 [115]  D2, 235 

Agroturystyka pod Brzęczącymi Trzmielami w Komborni agro. 

 E2, 258, 272

Amfiteatr nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju zab., 

248

Apartamenty Śnieżka w Krośnie nocl. 254

Basen letni w Iwoniczu-Zdroju sport.  [109]  D3, 228

Basen letni w Krośnie sport.  [105]  D2, 225

Basen kryty w Brzozowie sport.  [106]  F2, 225

Basen kryty w Komborni sport.  [31]  DE2, 226

Baseny kryte w Krośnie sport.  [104]  D2, 224

Baseny letnie w Brzozowie sport.  [107]  F2, 226

Baseny letnie w Rymanowie-Zdroju sport.  [110]  E3, 228

Baseny w Jaśle sport.  [108]  B2, 227

Beskidzkie Muzea szl.r. 202

BikePark Kiczera w Puławach Górnych c.r. 239

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) Galeria Sztuki w Krośnie 

wyst.  252, 253

Browar Dukla w Cergowej gastr.  D3, 267, 273

Browar Rzemieślniczy Wojkówka w Wojkówce gastr.  D2, 

266, 273

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie muz.  [79]  D2, 68, 

120, 121

Cergowa przyr.  D3, 169

Cerkiew drewn. w Bałuciance zab.  [21]  D3, 89 

Cerkiew drewn. w Chyrowej zab.   [14]  C3, 83

Cerkiew drewn. w Kotani zab.  [17]  B3, 86

Cerkiew drewn. w Krempnej zab.  [16]  C3, 85

Cerkiew drewn. w Olchowcu zab.  [15]  C4, 84

Cerkiew drewn. w Pielgrzymce zab.  [20]  B3, 88

Cerkiew drewn. w Sieniawie zab.  E3, 207

Cerkiew drewn. w Świątkowej Małej zab.  [18]  B3, 86

Cerkiew drewn. w Świątkowej Wielkiej zab.  [19]  B3, 87

Cerkiew drewn. w Zawadce Rymanowskiej zab.  [22]  
D3, 89

Cerkiew w Czarnorzekach zab.  [62]  D2, 113

Cerkiew w Desznicy zab.  [56]  B3, 112

Cerkiew w Myscowej zab.  [55]  C3, 112

Cerkiew w Polanach zab.  [54]  C4, 112

Cerkiew w Rzepniku zab.  [60]  D2, 113

Cerkiew w Trzcianie zab.  [57]  D3, 113

Cerkiew w Tylawie zab.  [58]  D4, 113

Cerkiew w Węglówce zab.  [61]  D2, 113

Cerkiew w Zyndranowej zab.  [59]  D4, 113

Chyrowa Ski w Chyrowej gastr., sport.  [112]  C3, 233

INDEKS 
ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH

Fotografia u góry: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej, fot. T. Trulka

agro. – gospodarstwo agroturystyczne; sport. – obiekt sportowy, klub sportowy; c.r. – centrum rozrywki; fest. – festiwal, 
impreza; gastr. – lokal gastronomiczny, winnica; inst.kult. – instytucja kultury; jeźdz. – ośrodek jeździecki; kajak. – szlak 
kajakowy; łow. – łowiska; muz. – muzeum; nocl. – obiekt noclegowy; pom. – pomnik; przyr. – obiekty przyrodnicze;  
rez.przyr. – rezerwat przyrody; sankt. – sanktuarium; szl.kajak – szlak kajakowy; szl.k. – szlak konny; szl.nw. – szlak nordic 
walking; szl.p. – szlak pieszy; szl.r. – szlak rowerowy; szl.tem. – szlak tematyczny; wid. – wieża widokowa; zab. – zabytek; 
zdr. – uzdrowiska i obiekty prozdrowotne; wid. – wieża widokowa; wyst. – centrum biznesowe i wystawiennicze.

W indeksie podano odniesienia do numerów stron przewodnika, na których użyto danej nazwy. Współrzędne 
(np. A1) dotyczą mapy dołączonej do przewodnika. Lokalizacja nie dotyczy wydarzeń, szlaków turystycznych 
oraz obiektów, których nie zaznaczono na mapie. W nawiasach kwadratowych podano numery szczególnie 
polecanych atrakcji turystycznych.
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Indeks atrakcji turystycznych

Chyża w Olchowcu zab. 92, 136  

Cisy w Malinówce rez.przyr.  E2, 28, 

Cisy w Nowej Wsi rez.przyr.  D3, 28, 169

Cmentarze wojenne pod górą Kamień nad Jaśliskami zab.  

 [76]  E4, 119

Cmentarz wojenny nr 3 w Ożennej zab.  [69]  B4, 117

Cmentarz wojenny nr 4 w Grabiu zab.  [70]  B4, 117

Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej zab.  [71]  B3, 117

Cmentarz wojenny nr 7 w Desznicy zab.  [72]  B3, 117

Cmentarz wojenny nr 9 w Łysej Górze zab.  [73]  C3, 118

Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej zab.  [74]  
B3, 118

Cmentarz wojenny nr 13 w Cieklinie zab.  [75]  B3, 145

Cmentarz wojenny nr 14 w Cieklinie zab.  [75]  B3, 118

Cmentarz wojenny nr 15 w Harklowej zab.  B2, 116

Cmentarz wojenny nr 20 w Bierówce zab.  C2, 116

Cmentarz wojenny nr 36 w Podzamczu zab.  B2, 116

Cmentarz wojenny w Brzozowie zab.  [78]  F2, 119

Cmentarz wojenny w Dukli zab.  [77]  CD3, 144

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy rez.przyr.  

 CD1, 27

Czarnorzeki Ski sport.  [114]  E2, 234

Dąb Poganin w Węglówce pom.przyr.  D2, 30

Dębowiec zab.  [27]  B2, 93

Diabli Kamień nad Foluszem przyr.  B3, 30

Domek pod Bucznikiem w Mrukowej nocl.  B3, 259, 272

Dom na Piekle w Odrzykoniu nocl.  D2, 258, 272

Dom Zdrojowy w Iwoniczu-Zdroju zab. 245

Dwa Klimaty w Iwoniczu gastr. 266, 273

Dwór Potockich w Rymanowie zab.  [40]  E3, 105

Dwór Szeptyckich w Korczynie zab.  [39]  D2, 105

Dwór Urbańskich w Haczowie zab.  [36]  E2, 102

Dwór Urbańskich w Komborni nocl., sport, zab.  [31]  

 DE2, 99

Dwór w Trześniowie agro., jeźdz., zab.  [23] E3, 90, 273

Dzikie Wino w Daliowej agro.  D4, 257, 273

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie muz.  [85] D2, 

128,12, 46, 55

Farfurnia w Zawadce Rymanowskiej agro.  D4, 256, 273

Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty fest. 53

Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy fest. 52

Galicja w Bieździedzy jeźdz.  [101]  B2, 219

Galicja Blues Festiwal fest. 54

Gawęda w Jedliczu jeźdz.  C2, 61

GlassHOUSE w Krośnie nocl. 254, 272

Główny Karpacki Szlak Rowerowy sz.r. 203, 204, 205

Główny Szlak Beskidzki szl.p. 158

Golesz rez.przyr.  B2, 28

Góra Zamkowa przyr. 96

Gmach Towarzystwa Zaliczkowego w Krośnie zab. 252

Grzywacka Góra przyr.  C3, 174

Gutkowa Koliba w Lipowcu agro.  D4, 257, 273

Hałbów – Kamień szl.p. 25

Hotel Dwór Ostoia w Klimkówce nocl.  D3, 261, 272

Hotel Nafta w Krośnie nocl.  D2, 260, 272

Hotel Pałac Polanka w Krośnie nocl. 254, 272

Hotel Portius w Krośnie nocl. 254, 272

Huzar w Jaśle jeźdz.  [100]  B2, 219

Igiełki rez.przyr.  C3, 28

Iwonicz-Zdrój, uzdrowisko m., zab.  [24]  D3, 90, 244

Jaga-Kora szl.tem. 36

Jaśliska w., zab.  [26]  D4, 91, 93

Jaśliski Park Krajobrazowy rez.przyr.  DE4, 26, 27

Jaś Wędrowniczek w Rymanowie gastr.  E3, 266, 273

Kalwaria przyr. 196

Kamień nad Jaśliskami rez.przyr.  D4, 29

Kaplica Matki Bożej w MPN w Mrukowej zab.  [53]  

 B3, 111

Karpacki Szlak Wina szl.tem. 146

Kawiarnia Jagusia w Krośnie gastr. 253, 273

Kiczera śc.przyr. 25, 159, 177

Kiczera Ski w Puławach Górnych sport.  [113]  E4, 233

Kirkut w Jaśle zab.  [65]  B2, 115

Kirkut w Korczynie zab.  [67]  E2, 115

Kirkut w Krośnie zab.  [68]  D2, 115

Kirkut w Nowym Żmigrodzie zab.  [66]  C3, 115

Kirkut w Rymanowie zab.  E3, 114

Klasztor oo. Franciszkanów w Krośnie zab.  [46]  D2, 

251, 252

Kościół drewn. w Bliznem zab.  [4]  E2, 76

Kościół drewn. we Wrocance zab.  D3, 143

Kościół drewn. w Haczowie zab.  [3]  E2-3, 75

Kościół drewn. w Humniskach zab.  [6]  F2, 78

Kościół drewn. w Iwoniczu zab.  [7]  D3, 79

Kościół drewn. w Iwoniczu Zdroju zab.  D3, 143

Kościół drewn. w Jasienicy Rosielnej zab.  [5]  E2, 77

Kościół drewn. w Klimkówce zab.  D3, 143, 159, 

Kościół drewn. w Krośnie zab.  [13]  D2, 83

Kościół drewn. w Króliku Polskim zab.  D3, 143

Kościół drewn. w Osieku Jasielskim zab.  [10]  B3, 81

Kościół drewn. w Rogach zab.  [8]  D3, 80

Kościół drewn. w Szebniach zab.  C2, 143

Kościół drewn. w Święcanach zab.  [12]  A2, 82

Kościół drewn. w Targowiskach zab.  D3, 143

Kościół drewn. w Trzcinicy zab.  [11]  B2, 81

Kościół drewn. w Wietrznie zab.  [9]  D3, 80

Kościół drewn. w Załężu zab.  B3, 143

Kościół Farny w Krośnie zab. 251

Kościół i klasztor oo. Franciszkanów w Krośnie zab. 251

Kościół i klasztor oo. Kapucynów w Krośnie zab. 252

Kościół pw. św. Jana z Dukli na Puszczy zab.  [42]  

 CD3, 107

Kościół w Bóbrce zab.  D3, 210, 211

Kościół w Brzozowie zab.  [43]  E3, 107

Kościół w Kobylanach zab.  C3, 210

Kościół w Rymanowie zab.  E3, 207

Kościół w Zyndranowej zab.  D4, 113

Krempniańska Parada Historyczna fest. 88

Kretówki rez.przyr.  E2, 28

Krzyż milenijny w Ujeździe zab.  B2, 189

Las Grabiński przyr. 194

Leśne Dumanie w Rymanowie Zdroju śc.sp. 248

Liwocz rez.przyr.  B2, 189

Lubatowa w.  D3, 185

Łowiska Siepietnica-Ujazd-Wróblowa łow.  A2, B2, 230

Łowiska w Bartoszowie łow.  E3, 230

Łowiska w Krempnej łow.  B3, 230

Łowiska w Sieniawie łow.  E3 230

Łowisko Glinianka Balaton łow.  D2, 230

Łowisko Kamieniec łow.  D4, 230

Łowisko w Iskrzyni łow.  E2, 230

Łysa Góra rez.przyr.  C3, 29

Magura Wątkowska przyr.  AB3, 181

Magurski Park Narodowy rez.przyr.  B3–C4, 25

Mareszka w Świątkowej Wielkiej sport.  [111]  B3, 234 

Międzynarodowe Dni Wina fest. 55

Modrzyna rez.przyr.  CD4, 28 

Muzeum Historyczne w Dukli muz.  [92]  D3, 135

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej muz.  [81] 

 D4, 123

Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej muz.  [83]  
C2, 125

Muzeum Kuźnia Tradycji w Jaśliskach muz.  [97]  D4, 139

Muzeum Lizaka w Jaśle muz.  [91]  B2, 135

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu muz.  [86]  
CD2, 130

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie muz.  [87]   B3, 132

Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie muz.  [93] 

 D2, 136

Muzeum Podkarpackie w Krośnie muz.  [84]  D2, 127

Muzeum Pożarnictwa im. Stanisława Dydka w Starej Wsi muz. 

 F2 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce 

muz.  [82]  CD3, 124

Muzeum Regionalne w Brzozowie muz.  [95]  EF2, 137

Muzeum Regionalne w Jaśle muz.  [96]  B2, 138

Muzeum Rzemiosła w Krośnie muz.  [90]  D2, 133

Muzeum Wsi w Odrzykoniu muz.  [88]  D2, 132

Muzeum – Zabytkowa chyża łemkowska w Olchowcu muz. 
 [94]  C4, 136

Na styku kultur szl.r. 203

Od Rusal do Jana fest. 47

Ostoja w Lipowcu agro., jeźdz.  [99]  D4, 218, 272

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego  

w Krempnej muz.  [89]  C3-4, 132

Paintball Rymanów-Zdrój c.r.  [119]  E3, 238

Pałac Kotarskich w Brzyskach zab.  [38]  B2, 104

Pałac Mniszchów w Dukli zab.  [30]  D3, 98

Pałac Ostaszewskich we Wzdowie zab.  [35]  EF3, 101, 102

Pałac Sroczyńskich w Jaśle-Gorajowicach zab.  [34]  B2, 

100

Pałac Starzeńskich w Grabownicy Starzeńskiej zab.  [37]  

 F3, 103

Pałac Stawiarskich w Jedliczach zab.  [33]  C2 100

Park linowy oraz tor dla rowerów BMX w Jaśle c.r.  [118] 

 B2, 237

ParkMani w Krośnie c.r.  [116]  D2, 237

Park Rozrywki i Edukacji Ekologicznej w Foluszu c.r.  

 B3, 197

Park zdrojowy w Iwoniczu-Zdroju zab. 246

Park zdrojowy w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Pawilon Nad Źródłami w Iwoniczu-Zdroju zab. 246

Pensjonat Szajna SPA w Rymanowie-Zdroju nocl. 261

Pielgrzymka do cudownej wody śc.przyr. 195

Pijalnia Czekolady w Korczynie gastr.  D2, 141, 267, 273

Pijalnia Wód Mineralnych w Iwoniczu-Zdroju zab. 245

Pijalnia Wód Mineralnych w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Plac Dietla wraz z willą Bazar w Iwoniczu-Zdroju zab. 246

Platforma widokowa na Grzywackiej Górze wid.  C3, 174, 

200

Platforma widokowa na Liwoczu wid.  B2, 200, 201

Podkarpackie Smaki szl.tem. 154

Podkarpacki Szlak Filmowy szl.tem. 243

Portius Festiwal fest. 50

Prządki rez.przyr.  [1]  DE2, 28

Przełom Jasiołki rez.przyr.  D4, 28

Przełom Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej przyr.  [2]  
E3, 31

Pustelnia św. Jana z Dukli zab. 169

Przy Zamku Kamieniec śc.przyr. 190

Restauracja Domenico w Tylawie gastr.  D4, 265, 273

Restauracja Naftaya w Krośnie gastr.  D2, 253, 273

Restauracja Pałac Polanka w Krośnie gastr. 253, 273

Restauracja Piwiarnia w Krośnie gastr. 254, 273

Restauracja Piwnica Wójtowska w Krośnie gastr. 265, 273

Restauracja Portius w Krośnie gastr. 253, 273

Restauracja Posmakuj Krosno w Krośnie gastr. 253 

Rowerowy Szlak Cmentarzy Wojennych szl.r. 212

Rymanów-Zdrój, uzdrowisko w., zab.  [25]  E3, 247

Rynek w Krośnie zab. 251

Salamander w Puławach Górnych agro.  E3, 259, 273

Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie 

sankt.  [51]  C3, 110

Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej 

Pokoju w Liwoczu sankt.  [52]  B2, 111

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku 

sankt.  [48]  B3, 109

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach 

sankt.  [45]  D4, 108

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu sankt.  

 [44]  B2, 107

Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi sankt. 

 [49]  F2, 109

Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu sankt.  

 [50]  C2, 110

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Obrończyni Wiary  

w Krośnie sankt. 108

Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli sankt.  [41]  D3, 

106

Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markie-

wicza w Miejscu Piastowym sankt.  [47]  D3, 109

Schronisko Hajstra w Hucie Polańskiej jeźdz., nocl.  [102] 

 C4, 220

Siedlisko Zakucie w Daliowej agro.  D4, 257, 272

Skała Konfederatka w Woli Komborskiej pom.przyr.  E2, 30

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy muz. 

 [80]  B2, 122

Spichlerz dworski w Jasienicy Rosielnej zab. 92

Stary Lwów w Krasnej gastr.  E2, 266, 273

Stella i Otello w Ladzinie jeźdz.  [103]  E3, 221

Sucha Góra przyr. 191

Synagoga w Dukli  [64]  D3, 115

Synagoga w Rymanowej zab.  [63]  E3, 114

Szlak Architektury Drewnianej szl.tem. 142

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej szl.tem. 144

Szlak konno–taborowy w Beskidzie Niskim szl.k. 222

Szlaki rowerowe MTB w Wietrznie szl.r. 203

Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki szl.tem. 154

Szklane Lniane wyst., nocl., gastr.  DE2, 261

Ściana Olzy w Rudawce Rymanowskiej pom.przyr.  [2] 

 E3, 31

Trafunek w Dębowcu jeźdz. B2, 61

Transbeskidzki Szlak Konny szl.k. 222

Trasa narciarstwa biegowego w Krośnie sport.  D2, 234

Tysiąclecia na Cergowej Górze rez.przyr.  D3, 28, 169

Wadernik rez.przyr.  C4, 26

Walik zab.  B3, 95

Wały Królewskie w Trzcinicy zab. 95

Wieża widokowa na Cergowej wid.  [98]  D3, 200

Wieża widokowa nad Czarnorzekami wid.  D2, 201

Wieża widokowa w Trzcinicy wid.   B2, 200

Willa Biały Orzeł w Iwoniczu-Zdroju zab. 246

Willa Biały Orzeł w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Willa Gołąbek w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Willa Krakowiak w Iwoniczu-Zdroju zab. 246

Willa Krystyna w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Willa Maria w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Willa Opatrzność w Rymanowie-Zdroju zab. 248

Willa Ustronie w Iwoniczu-Zdroju zab. 246

Winnica Dwie Granice w Przysiekach gastr. B2, 148

Winnica Dwór Kombornia gastr.  E2, 151

Winnica Golesz w Jaśle gastr.  B2, 147

Winnica Jasiel w Jareniówce gastr.  B2, 149

Winnica Kolacz w Kołaczycach i Nawsiu Kołaczyckim gastr. 

 B2, 149

Winnica MalGaleria w Jaśle gastr.  B2, 149

Winnica Vanellus w Jareniówce gastr.  B2, 150

Winnica Wiarus w Jedliczu-Męcince gastr.  C2, 151

Winnica Widokowa w Komborni gastr.  E2 152

Winnica Zacisze w Trzcinicy gastr.  B2, 151

Winnica Zamkowa w Korczynie gastr.  D2, 153

Winnica Źródło w Jaśle gastr.  B2, 149

Winnice Pradoliny w Trzcinicy gastr.  B2, 152

Wioska Indiańska Hokka Hey w Kunowej c.r.  [117]  A2, 237

Wodospad Magurski pom.przyr.  B3, 31, 197

Wodospad Przy Młynie na Iwielce pom.przyr.  C3, 31 

Wodospad Trzy Wody w Komborni pom.przyr.  E2, 30

Wzgórza Rymanowskie przyr.  DE3, 185

Young Arts Festival fest. 51

Zaginione Skałki przyr. 30

Zakątek Bajki w Rymanowie-Zdroju c.r. 248

Zamek Golesz zab.  [28]  B2, 96

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu zab.  [29]  D2, 96

Zespół rezydencji Załuskich w Iwoniczu zab.  [32]  D3, 99

Złota Studzienka zab.  D3, 169, 185, 

Źródliska Jasiołki rez.przyr.  E4, 26, 29

Źródło Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju pom.przyr.  D3, 31

Źródło Mieczysław nad Czarnorzekami pom.przyr.  DE2, 30

Żabia Góra przyr. 192
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