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Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu pt. Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem,
o akronimie ATLAS. Projektem został objęty teren działania trzech sąsiadujących ze sobą Lokalnych Grup
Działania: Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” (gminy: Nowy Żmigród i Krempna),
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Liwocz” (gminy: Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek, Pilzno)
oraz Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania (gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne). Projekt realizowany w ramach Działania 421 „Wdrażanie
projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Podstawowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej na obszarze
działania Partnerów projektu współpracy poprzez oznaczenie w partnerstwie miejsc atrakcyjnych turystycznie. Projekt polegał będzie m.in. na wyznaczeniu na terenie każdej z gmin wchodzących w skład LGD, miejsc
uznanych za atrakcje turystyczne i oznaczeniu ich tablicami informacyjnymi, zawierającymi opis, zdjęcie
i mapę gminy. Miejsca te również oznaczono i opisano w niniejszym przewodniku.
Ponadto w ka����������������������������������������������������������������������������������
żdej gminie zamontowano stylową
����������������������������������������������������������
drewnianą altanę wypoczynkowo-informacyjną, umiejscowioną w miejscu dostępnym dla mieszkańców i turystów, umożliwiając im wypoczynek podczas korzystania ze szlaku. Altany zostały wyposażone w tablice informacyjne zawierające informacje o projekcie, jak
też mapki z oznaczonymi na nich atrakcjami i walorami turystyczno-krajobrazowymi danej gminy.
Mapy gmin posiadają aktualną sieć dróg z rozróżnieniem na rodzaj nawierzchni. Łącząc poszczególne
mapy czytelnik uzyska pełny obraz obszaru trzech partnerskich LGD, co umożliwi komponowanie własnych
tras w oparciu o przewodnik. Poruszając się z terenu Subregionu Magurskiego w kierunku LGD „Liwocz”,
wyznaczono kilka miejsc wartych zwiedzenia poza obszarem realizacji projektu, a znajdujących sie na trasie
łączącej te tereny (zabytkowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu, Bazylikę Najświętszej Maryi Panny
z La Salette w Dębowcu oraz kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy).
Liczymy, iż korzystanie z niniejszego „ATLAS-u” przybliży Państwu walory przyrodnicze i kulturowe naszych terenów i zachęci do odwiedzenia i spędzenia wielu niezapomnianych, pełnych wrażeń chwil. Państwa
pobyt i miłe wrażenia będą najlepszą wizytówką naszego regionu. Życzymy przyjemności z odkrywania tych
niezwykłych miejsc.
Prezes Zarządu
LGD Stowarzyszenie
„Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”
Sylwia Sudyka
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Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Liwocz”

Prezes Zarządu
Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Justyna Furmankiewicz

Jerzy Moskwa

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Subregion Magurski
– Szansa na Rozwój”
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność z dniem
07.06.2006 r. W okresie od 19.06.2006 r. do
14.04.2008 r. realizowało projekt „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach Pilotażowego
Programu Leader+. W czasie jego trwania zorganizowano wiele imprez o charakterze integracyjnym
oraz szkoleń, a także zrealizowano projekty służące rozwojowi gmin członkowskich. Opracowano
wiele analiz i dokumentów, pozwalających m. in.
na realizację następujących inwestycji: wyciąg
narciarski, ośrodek rekreacyjny, trasy rowerowe,
remonty dróg, czy przebudowa rynku w Nowym
Żmigrodzie. Wydano wiele wydawnictw informacyjno-promocyjnych (broszury: „Trasa turystycznowidokowa wraz z trasą kolarstwa górskiego na
górę Grzywacką”, „Gospodarstwa agroturystyczne
w Subregionie Magurskim”, „Gminy Subregionu”,
„Trasy narciarstwa biegowego w Subregionie Magurskim”, „Szlaki rowerowe w Subregionie Magurskim”) oraz album o terenie subregionu zatytułowany Szlak Dziedzictwa Kulturowego w Subregionie
Magurskim.
Od roku 2008 stowarzyszenie działa na terenie
2 gmin: Nowy Żmigród i Krempna (powierzchnia
308 km2, 11 440 mieszkańców). Leżą one w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, wśród malowniczych dolin i gór źródliskowego dorzecza górnej Wisłoki. Urozmaicona
rzeźba terenu, rozległe strefy niczym niezmąconej
ciszy, obszary chronionej przyrody – to niewątpliwe
walory gmin. Charakterystyczne dla krajobrazu są
okrągłe pagórki, porozdzielane licznymi dolinami

potoków i głębokimi przełęczami. Część terenu
Subregionu zajmuje Magurski Park Narodowy
(w gminie Krempna – 65% powierzchni), z rozbudowaną
siecią oznakowanych pieszych i rowerowych szlaków
turystycznych. Poruszając się nimi zobaczyć można:
wiele zabytków kultury materialnej Łemków (cerkwie,
chyże, cmentarze), zabytkowe kościoły, kapliczki
i krzyże przydrożne, czy cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej.
Obszar Lokalnej Grupy Działania ma charakter
rolniczy z tworzonym i rozwijanym sektorem produkcyjno-usługowym. Na terenie LGD nie rejestruje się zakładów przemysłowych. Funkcjonujące zakłady produkcyjne i usługowe reprezentują
takie branże jak: przetwórstwo rolno-spożywcze,
np. ubojnie; warsztaty samochodowe; stolarnie;
tartaki; zakłady budowlano-remontowe; usługi
elektryczne; transport.
5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego
podjął decyzję o wyborze Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na
Rozwój” do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013. Efektem dokonanego przez
Zarząd Województwa Podkarpackiego wyboru było
podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i ściągnięcie na
teren LGD dodatkowych środków – 1 327 040 zł
na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
W imieniu LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” umowę podpisali:
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Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”
Pani Sylwia Sudyka – Prezes Zarządu i Pan Zenon
Książkiewicz – Wiceprezes Zarządu, zobowiązując
się w ten sposób do wniesienia własnego udziału
w rozwój podkarpackich wsi.
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Subregion Magurski – Szansa
na Rozwój” nakreśla kierunki rozwoju obszarów nią
objętych. Misją LGD określoną w LSR jest „poprawa
jakości życia mieszkańców na obszarze Subregionu
Magurskiego w oparciu o wykorzystanie zasobów
naturalnych i kulturowych regionu”, natomiast
za cele ogólne LSR uznano: pobudzanie aktywności
mieszkańców – co oznacza konieczność aktywizacji
społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez
nabywanie wiedzy, umiejętności i wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych; podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu
o własne zasoby – polegać ma na wspieraniu przedsiębiorczości mieszkańców, głównie w zakresie
działalności powiązanej z turystyką, z uwagi na
duży potencjał rozwojowy tej dziedziny gospodarki lokalnej; zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego – oznacza konieczność zachowania
lokalnej tożsamości oraz zasobów przyrodniczych,
poprzez zachęcanie do kultywowania tradycji,
dumy z wiejskiego charakteru otoczenia. Te cele
ogólne doprecyzowano poprzez cele szczegółowe,
w których wskazano konkretne efekty, założone
do osiągnięcia w okresie realizacji programu.
W wyniku przeprowadzonych przez LGD naborów

wniosków o dofinansowanie wyremontowano kilka domów ludowych na terenie LGD, organizowano
dożynki gminne, wydano publikacje nt. gmin członkowskich LGD, zorganizowano warsztaty ludowe,
zagospodarowano obejście wokół zabytkowego kościoła i cmentarza z I wojny światowej w Desznicy,
wymieniono poszycie dachowe na budynku „starej
gminy” na potrzeby przyszłego muzeum, przebudowano nawierzchnię otoczenia zabytkowego kościoła w Nowym Żmigrodzie, a także wybudowano kilka
placów zabaw.
W latach 2008–2010 r. Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa
na Rozwój“ świadczyła także dla mieszkańców
Gminy Nowy Żmigród usługi w ramach Programu
Integracji Społecznej, będącego komponentem
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich, orgnizując: wyjazdy na basen, imprezy
kulturalne, wycieczki i wizyty studyjne, zajęcia
ruchowe oraz różnorodne warsztaty i kursy. Zakupiono także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który ulokowano przy Przedszkolu Gminnym
w Nowym Żmigrodzie.
Również w ramach środków na bieżące funkcjonowanie LGD realizuje wiele wydarzeń promujących
obszar gmin członkowskich, organizuje warsztaty
i szkolenia mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu oraz integrację społeczną mieszkańców
terenu LGD.

Zabytkowy kościół w Nowym Żmigrodzie – Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza
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Bł. ks. Władysław Findysz

Gmina Krempna
powierzchnia: 204 km2
ludność: 2 037
dane teleadresowe:
38-232 Krempna 85
tel. 13 44 14 045, fax: 13 44 14 045
e-mail: ugkrempna@wp.pl
www.krempna.pl
Gmina Krempna leży w południowej części powiatu jasielskiego przy granicy ze Słowacją, w centrum Beskidu Niskiego. Rzeźbę terenu tworzą porośnięte lasem
wzniesienia: Wielka Góra (791 m n.p.m.), Barania (728
m n.p.m.), Żydowska Góra (719 m n.p.m.), Góra Kamień
(714 m n.p.m.), Nad Tysowym (713 m n.p.m.) rozcięte
korytem Wisłoki oraz licznymi strumieniami i potokami. 65% terenów gminy wchodzi w skład Magurskiego
Parku Narodowego, który swą działalność rozpoczął
z dniem 1 stycznia 1995 r.
W skład gminy wchodzi 14 wiosek tworzących 9 sołectw
(Grab, Wyszowatka, Kotań, Krempna, Myscowa, Polany,
Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Ożenna). Mieszkańcy trudnią się głównie rolnictwem i leśnictwem, rozwija
się turystyka, w tym agroturystyka. Poszczególne wioski, niekiedy znacznie od siebie oddalone, stanowią enklawy osadnicze pośród gór i lasów. Ostało się tu sporo
zabytków kultury materialnej Łemków, którzy przybywali tu od XV w. Ozdobą krajobrazu są łemkowskie
cerkwie – drewniane w Krempnej, Kotanii, Świątkowej
Małej i Świątkowej Wielkiej oraz murowane w Myscowej i Polanach, pełniące obecnie w większości funkcje
kościołów rzymskokatolickich. Zachowały się także
resztki tradycyjnego budownictwa mieszkalnego – dłu-

gie łemkowskie „chyże”, a także liczne kapliczki i krzyże
z końca XIX w. i I połowy XX w., w większości wykonane
z lokalnego surowca przez miejscowych kamieniarzy.
Na uwagę zasługują także cmentarze z okresu I wojny
światowej kryjące przede wszystkim szczątki żołnierzy
rosyjskich i austrowęgierskich.
Sama Krempna powstała w drugiej połowie XV stulecia,
kilkadziesiąt lat po Myscowej. Jej lokację przypisuje się
właścicielowi dóbr żmigrodzkich – Mikołajowi Stadnickiemu. Pierwsza wzmianka o Krempnej pochodzi z 1499 r.
Nazwa Krempna bywa dwojako interpretowana. Być
może pochodzi od słowa „kram” – wieś położona była
na szlaku handlowym do Bardejowa, a przejeżdżający
przezeń kupcy rozkładali tu swoje kramy. Inna wersja
podaje, że nazwa ta pochodzi od słowa „krępy”, lecz
trudno powiedzieć, czy chodzi tu o posturę mieszkańców Krempnej. To drugie tłumaczenie może być uzasadnione ze względu na używanie do niedawna nazwy
Krępna.
Pierwsi osadnicy budowali swoje zagrody w pobliżu
wsi Żydowskie. Jednakże częste napady beskidników
i silne wiatry nakłoniły ludzi do przeniesienia centrum
Krempnej ku północy, w pobliże budynku cerkiewnego.
Mieszkańcy wsi zajmowali się hodowlą, rolnictwem rzemiosłem drzewnym a także handlem.
Przez kilka stuleci Krempna była ośrodkiem rzemiosła
kamieniarskiego. Wyrabiano tu nagrobki, krzyże, elementy do miejscowych kapliczek. Można się było zaopatrzyć w dobrej jakości żarna młyńskie i osełki. W pobliżu Krempnej założono w XVIII w. hutę szkła. Od niej
pochodzi nazwa przysiółka Krempnej – Huta Krempska.
Podobna huta istniała w pobliżu Polan (analogicznie
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Gmina Krempna
Huta Polańska). Po krótkim okresie działalności huty
upadły. W Krempnej produkowano do czasów II wojny
światowej gontowe pokrycia dachów, min. cerkiewnych. W centrum wsi istniał duży tartak parowy. Wojna
przyniosła ze sobą wiele zniszczeń. Pod koniec 1914 r.
prawie cała wieś spłonęła, ocalała jedynie cerkiew.
Po II wojnie światowej z terenu dzisiejszej gminy Krempna wysiedlono ponad 80% Łemków. Do opuszczonych
domostw nowi osadnicy napływali powoli, gdyż wioski
były zniszczone w skutek działań wojennych, a komunikacja z innymi miejscowościami utrudniona ze wzglądu
na niedostateczną ilość dróg. Sytuacja powoli poprawiała się, gdy od 1973 r. Krempna została siedzibą gminy. To przyśpieszyło rozwój tych terenów. Z chwilą wybudowania w 1979 r. na rzece Wisłoka zapory, pojawiła
się szansa na wykorzystanie walorów turystycznych
Krempnej i okolic. Nad zalewem powstać zaczęły domki
campingowe, prywatne i zakładowe.
Jedną z największych współczesnych atrakcjami na terenie gminy jest wyciąg narciarski „Mareszka”, gdzie
znajdują się 3 trasy zjazdowe o długości 700 m, 750 m
i 850 m, a także 3 trasy narciarstwa biegowego o długościach: 1500 m, 3000 m i 4500 m.

WARTO ZOBACZYĆ

1 Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej w Grabiu
Kościół w obecnym kształcie powstał w latach 90. (prowizoryczna kaplica postawiona została w 1957 r.). Usytuowany jest miejscu nieistniejącej greckokatolickiej
cerkwi pw. śś. Kosmy i Damiana zbudowanej w 1809 r.
Świątynia ta miała charakterystyczną sylwetkę trójdzielnej cerkwi łemkowskiej z łamanym dachem krytym
gontem. Jedna z wież nadbudowana była nad kruchtą

Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej w Grabiu
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Krzyże przy kościele w Grabiu

(przedsionkiem), drugi hełm nakrywał nawę główną,
trzeci – prezbiterium. W cerkwi znajdował się ikonostas
z 1856 r.
Po wysiedleniu rdzennej ludności łemkowskiej w ramach powojennej „Akcji Wisła”, świątynia w całości
uległa spaleniu w roku 1953. Z cerkwi ocalała tylko
figura Matki Bożej, która stoi w bocznym ołtarzu po prawej stronie oraz dwa metalowe krzyże, które wieńczyły
cerkiewne kopuły.

Gmina Krempna

Kościół pw. śś. Kosmy i Damiana w Kotani – dawna cerkiew

Przebudowany kościół, poświęcony w 2001 r. otrzymał
tytuł Matki Bożej Śnieżnej. Obecnie jest to kościół filialny parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej
i służy mieszkańcom Grabiu, Ożennej i Wyszowatki.
Pamiątką przeszłości jest także znajdujący się z tyłu
dawny łemkowski cmentarz parafialny z pięknymi żeliwnymi i kamiennymi krzyżami. Na terenie wsi można
zobaczyć jeszcze zabytkowe przydrożne krzyże i kapliczki. Znajdują się tu również dwa cmentarze z I wojny
światowej (nr 4 i nr 5), zaprojektowane przez słowackiego architekta Duszana Jurkovicza.

2 Kościół pw. śś. Kosmy i Damiana w Kotani
– dawna cerkiew

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana
(obecnie filia parafii rzymskokatolickiej w Krempnej)
zbudowana została na przełomie XVIII i XIX w. Posiada trójdzielny układ z wyodrębnioną nawą, babińcem
i prezbiterium. Babiniec obiega chór muzyczny. Na
ścianie głównej część oryginalnego ikonostasu (rząd
apostolski z Pantokratorem, scena Ukrzyżowania oraz
Ostatnia Wieczerza). Na ścianach bocznych ikona Męki
Pańskiej. W wyposażeniu są jeszcze zabytkowe feretrony, chorągwie i pojedyncze ikony. W ołtarzu głównym
zrekonstruowana nastawa ołtarzowa z kopią ikony
śś. Kosmy i Damiana (oryginał w Łańcucie).
Po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew pozostawała opuszczona. Na czas remontu w latach 1962–1963
zabrano do konserwacji ikonostas i pozostałe wyposażenie cerkwi, umieszczając je w Muzeum Ikon w Łańcucie. W latach 2010–2013 część wyposażenia z kotańskiej cerkwi powróciło na swoje dawne miejsce. Dzwon
i żyrandol znajdują się w cerkwi w Desznicy.

Wnętrze dawnej cerkwi w Kotani

W latach 60-tych ubiegłego wieku wokół cerkwi utworzono lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej, gdzie
zgromadzono nagrobki oraz kamienne krzyże z terenu centralnej Łemkowszczyzny, wykonane w ośrodku
kamieniarskim w Bartnem. Pomysłodawcą akcji był
Olgierd Łotoczko, historyk sztuki, poeta, działacz turystyczny i alpinista, wówczas powiatowy konserwator
zabytków w Lesku.
Cerkiew poddana została w ostatnich latach pracom
konserwatorskim.
Cerkiew orientowana, obita gontem, umiejscowiona w północnej części wsi, na wysokim wzniesieniu, przy drodze wiejskiej biegnącej w kierunku
północnym od szosy Krempna – Świątkowa. Teren
cerkiewny otoczony jest drewnianym parkanem
z drewnianą bramką.
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3 Kościół pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta
w Hucie Polańskiej

Życie duchowe mieszkańców Huty Polańskiej uzależnione było w XIX w. od dwóch parafii. Większość mieszkańców Huty była wyznania rzymskokatolickiego, lecz
ze względu na odległość do Nowego Żmigrodu uczestniczyli w nabożeństwach unickich w pobliskiej Ciechani. Stąd na przełomie XIX i XX w. zrodził się pomysł, aby

Ruiny kościoła przez kilkadziesiąt lat niszczały i coraz
bardziej wpisywały się w krajobraz tej pustej doliny,
opuszczonej przez mieszkańców. Zainteresował się nimi
dopiero pod koniec lat 80-tych ks. Jan Delekta – ówczesny proboszcz parafii w Polanach. Odbudowę oficjalnie
zakończono 8 listopada 1998 r. podczas odpustu ku czci
św. Huberta. Biskup Kazimierz Górny poświęcił wmurowane przed wejściem tablice pamiątkowe. Faktycznie,
po blisko 100 latach udało się poświęcić kościół, tyle że
w Hucie Polańskiej już parafian prawie nie było.
Od 1998 r. w odbudowanym kościele odbywają się
nabożeństwa odpustowe 2 razu w roku – pierwszy
w pierwszą niedzielę lipca, ku czci patrona św. Jana
z Dukli, natomiast drugi w listopadzie, w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych.

4 Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Polanach – dawna cerkiew
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Kościół pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta w Hucie Polańskiej

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Złotoustego wzniesiona została w 1914 r. wg projektu
architekta Rudnickiego z Lwowa i z pomocą finansową
łemkowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych.
Budowla wzorowana na cerkwiach kijowskich, murowana na planie krzyża greckiego z ogromną centralnie
położoną kopułą. W założeniu dekoracja świątyni miała
być bardzo bogata.
Podczas I wojny światowej część budynku została
uszkodzona, a w 1944 r. w trakcie II wojny, cerkiew została częściowo zburzona. W 1949 r. dekretem Starostwa Powiatowego Krośnieńskiego cerkiew przekazano
kościołowi rzymskokatolickiemu. Nie podjął on jednak
odbudowy. Nabożeństwa odprawiano w domach prywatnych, a następnie w wybudowanej z desek kaplicy.
W 1960 r. gospodarz z Polan Jan Gałczyk rozpoczął starania o powołanie we wsi parafii prawosławnej i odbudowę cerkwi. Rozpoczął się trwający w Polanach wiele
lat spór o świątynię. W 1966 r. władze zgodziły się na
utworzenie parafii prawosławnej w Polanach i przeka-

w Hucie Polańskiej powstał kościół. Pierwsza wzmianka
o budowie tegoż kościoła pochodzi z 1902 r., kiedy to
Jan Frankiewicz, jeden z mieszkańców wsi, zapisał pole
pod budowę kościoła. Przez następne lata gromadzono
na ten cel pieniądze i starano się o pozwolenie na budowę. Parafia w Hucie miała też obsługiwać pobliskie
Polany, gdzie mieszkało sporo katolików pracujących
w tartaku.
Budowę świątyni rozpoczęto po 8 sierpnia 1935 r.
W ciągu miesiąca wykonano fundamenty oraz przygotowano kamienie do budowy kościoła. W 1938 r. stały
już mury świątyni, a do połowy czerwca 1939 r. pokryto
kościół blachą i wstawiono okna. Poświęcenie świątyni
zaplanowano na pierwszą niedzielę września. Niestety
nie doszło do tego z powodu wybuchu wojny. Wieś została spalona a kościół zniszczony dosyć poważnie podczas walk o Przełęcz Dukielską. Po wojnie zaczął popadać
w coraz większą ruinę. W 1947 r. zabrano cudem ocalałe
dzwony, których Niemcy nie skonfiskowali „na przetop”.

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Polanach
– dawna cerkiew
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zały jej budynek. Remont, znów z pomocą finansową
Ameryki, zakończono w 1971 r. Wtedy też rozebrano
kaplicę rzymskokatolicką, co nasiliło konflikt. W 1972 r.
katolicy zniszczyli część wyposażenia cerkiewnego
i przejęli świątynię. W 1982 r. sąd orzekł wspólne użytkowanie budynku, do którego jednak nigdy nie doszło.
Spór przycichł po śmierci Gałczyka i wyjeździe proboszcza. W 1992 r. biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej
zezwolił na wspólne użytkowanie cerkwi przez dwie
parafie: rzymskokatolicką (miejscową) oraz greckokatolicką (z siedzibą w Zyndranowej), co przyczyniło się do
ustania sporów.

5 Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Myscowej
– dawna cerkiew

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskiewii
pochodzi z 1796 r. Wzniesiona na planie wydłużonego
prostokąta, ma trójczłonową bryłę, dach wieńczy kopuła. Wewnątrz zachowane duże fragmenty ikonostasu,
rozmieszczone w różnych częściach kościoła.
Od 1949 r. świątynia używana jest jako kościół rzymskokatolicki, początkowo parafialny, obecnie jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Polanach.
Do 1986 r. stała obok niej drewniana zabytkowa dzwonnica, konstrukcji słupowej, pochodząca co najmniej
z XVIII w. Ze względu na liczne uszkodzenia nie przetrwała silnej wiosennej burzy. Jej pozostałości szybko
usunięto i postawiono nową, murowaną, której konstrukcja współgra z charakterem samej świątyni.
W odległości 400 m od dawnej cerkwi znajduje
się cmentarz, na którym zachowały się kamienne
nagrobki z przełomu XIX i XX w. i kaplica cmentarna. Naprzeciw cmentarza stoi murowana kapliczka
z początku XX w.

Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Myscowej – dawna cerkiew

6 Kościół pw. śś. Kosmy i Damiana w Krempnej
– dawna cerkiew

Dawna cerkiew greckokatolicka z XVIII w. pw. śś. Kosmy i Damiana, orientowana, trójdzielna, zbudowana
w miejscu poprzedniej (lub przebudowana), która stała
275 lat. Mówi o tym tablica fundacyjna z 1782 r. znajdująca się nad wewnętrznym portalem. Dachy posiada
namiotowe, wysokie, dwukrotnie łamane, kryte blachą,
zwieńczone baniastymi hełmami i krzyżami.
Parafia greckokatolicka przestała istnieć, gdy w 1947 r.
wysiedlono z Krempnej większość Łemków. Na miejscu
pozostał jej były proboszcz ks. Jan Wysoczański, który odprawiał nabożeństwa w obrządku łacińskim dla
nowych, rzymskokatolickich mieszkańców. Po 1956 r.
część Łemków powróciła, ksiądz wrócił do obrządku
unickiego, zaś dla Polaków utworzono w Krempnej
filię rzymskokatolickiej parafii z Desznicy. W 1969 r.
erygowano w Krempnej parafię rzymskokatolicką
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stawienia dwunas tu apostołów. W zachodniej części
cerkwi dekoracyjny chór śpiewaczy w formie galerii obiegającej babiniec i zachodnią ścianę nawy.
Ściany sanktuarium pokrywa klasycystyczna po
lichromia z końca XVIII w. o motywach architektonicznych z ornamentyką arabeskowo-kandelabrową.
W przedsionku XVIII-wieczny feretron Matki Bożej
i malowidło św. Pawła na węgarze portalu. Przed
cerkwią stoi kamienna figura św. Mikołaja, pochodząca z XIX w., wykonana w ośrodku kamieniarskim
w Bartnem. Zachowane dwa cerkiewne dzwony znajdują się na dzwonnicy obok nowego kościoła.
W latach 2007–2013 r. został przeprowadzony gruntowny remont świątyni oraz konserwacja całego wyposażenia, dzięki którym odzyskała swój dawny blask.
Kościół pw. śś. Kosmy i Damiana w Krempnej – dawna cerkiew

pw. św. Maksymiliana Kolbe, jednak zezwolenie na
użytkowanie świątyni uzyskano dopiero w 1971 r. (po
9-letnim zakazie przez władze powiatowe). Funkcję kościoła parafialnego pełniła do 2004 r. do czasu wybudowania nowego – murowanego.
Cerkiew umiejscowiona jest w centralnej części wsi,
w pobliżu drogi do Polan.
Wewnątrz znajduje się kompletny, XVIII-wieczny
ikonostas dokończony lub odnawiany ok. 1835 przez
Krasuckiego, malarza pochodzącego z Przemyśla
oraz rokokowy ołtarz główny z obrazem św. Mikołaja
i drewniane tabernakulum z ikonami na ściankach.
Nad chórem najcenniejszy zabytek świątyni – rząd
deesis pochodzący ze stars zego, XVII-wiecznego
ikonostasu: ikona Chrystusa Pantokratora z Matką
Bożą i św. Janem Chrzcicielem, a po bokach przed-

Zalew w Krempnej
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7 Zalew w Krempnej
Budowę zbiornika w Krempnej rozpoczęto w 1968 r.,
a zakończono w 1971 r. Zbiornik wodny zamknięty jest
zaporą na rzece Wisłoce w km 145+238, która służy
do piętrzenia wody dla celów rekreacyjnych i przeciwpowodziowych jako zbiornik małej retencji. Składa
się z zapory betonowej i ziemnej. W korpusie zapory
betonowej znajdują się 4 upusty zamykane zasuwami
metalowymi i drewnianymi. Zapora ziemna o długości
60 m posiada szerokość korony 5 m. Czasza zbiornika
o powierzchni ok. 4,5 ha składa się z działek będących
własnością gminy i Skarbu Państwa.
Zalew był niegdyś popularny wśród miłośników
wędkowania i innych form aktywnego wypoczynku nad wodą. Utworzono tutaj kilka ośrodków
wypoczynkowych.

Gmina Nowy Żmigród
powierzchnia: 104 km2
ludność: 9 480
dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 82 610, fax: 13 44 82 637
e-mail: ugnz@pro.onet.pl
www.nowyzmigrod.eu
Gmina Nowy Żmigród rozciąga się wśród malowniczych dolin i gór źródliskowego dorzecza górnej
Wisłoki, w otulinie Magurskiego Parku Narodowego.
W północnej części położona jest w obrębie Pogórza
Jasielskiego, natomiast w południowej części obejmuje Beskid Niski z szczytami: Golesz, Grzywacka,
Łysa Góra, Polana i Jeleń. Administracyjnie obejmuje 18 wsi (Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina,
Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród, Toki).
Nowy Żmigród, stanowiący siedzibę gminy położony
jest 18 km od Jasła. Niegdyś położony był na ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z południa
nad Bałtyk, tzw. szlaku bursztynowym.
Nieznany jest dokładny okres utworzenia grodu.
Liczne badania, w tym prace wykopaliskowe, wskazują na przełom IX i X w. W średniowieczu Żmigród,
z niewielkiego grodu i formującej się pod jego murami osady rzemieślniczo-handlowej, przeobraził się
w prężny ośrodek miejski.
Obszar Żmigrodczyzny często określano mianem pogranicza kultur. Stykały się tu różne grupy ludności,

o odmiennym języku, tradycjach i innym systemie
wartości.
Poczynając od XIV w. – pod wpływem nasilonego
osadnictwa Beskid Niski zaczęli zasiedlać Wołosi
– pasterskie ludy bałkańskie. Wchodząc w związki
z nadciągającą ze wschodu ludnością ruską, a także polską i słowacką, dali początek Łemkom. Mimo
przeprowadzonej przed końcem II wojny światowej przez władze polskie i sowieckie akcji przesiedleńczej, dzisiaj na terenie gminy można jeszcze
spotkać nielicznych przedstawicieli tej nacji, np.
w Desznicy. Ważnym śladem ich kultury są cmentarze oraz piękne cerkwie, dziś przekształcone
w kościoły katolickie.
Najbogatszą kulturę obcą w tym regionie wytworzyli
Żydzi. Zaczęli tu osiedlać się masowo około XVI wieku. Pod koniec stulecia utworzyli kahał, czyli gminę żydowską, zaś żmigrodzka synagoga, o pięknym
renesansowym wystroju, należała do najstarszych
w regionie. Swoboda wyznaniowa oraz możliwość
rozwijania działalności gospodarczej przyczyniły się
do szybkiego wzrostu liczby semickich mieszkańców, do tego stopnia, iż jeszcze na początku XX w.
Żmigród Nowy nazywano miastem żydowskim.
II wojna światowa przyniosła zagładę lokalnej społeczności żydowskiej. Część z nich pochowano
w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu żydowskim. Znajduje się on po prawej stronie drogi
prowadzącej do Jasła, około pół kilometra od katolickiej nekropolii. W lipcu 1942 r. hitlerowcy wywieźli ponad 1250 Żydów do pobliskiego Hałbowa,
gdzie zostali oni zamordowani i pogrzebani. Dzisiaj
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i mieszczan, a nawet szlachty, więc jego zamek i miasto zyskało miano „grodu żmii”. Inna legenda głosi,
iż nazwa miejscowości pochodzi od legowiska żmij,
jakie dawniej znajdowało się w tej miejscowości,
gdzie wzniesiono gród.
Przy rynku wznosi się kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, pochodzący prawdopodobnie
z XVI w. W 2011 r. dekretem biskupa rzeszowskiego
Kazimierza Górnego kościół ten został podniesiony
do godności Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza.
W dobudowanej od strony północnej kaplicy, od 2005 r.
znajdują się relikwie byłego proboszcza parafii, męczennika komunizmu. W kaplicy można przeczytać informacje o jego życiu, działalności i tragicznej śmierci.
Uwagę wchodzących na teren kościoła przykuwają
2 ogromne stare dęby – pomniki przyrody.
Teren gminy przyciąga bogactwem flory i fauny,
a także licznymi perełkami architektury świeckiej i sakralnej. Z tych ostatnich najbogatszą symbolikę mają
świątynie, z których najstarsze znajdują się w Desznicy, Starym Żmigrodzie, Nowym Żmigrodzie, Łężynach,
Nienaszowie i Skalniku. Świadectwem krwawych walk
na tym terenie są cmentarze z okresu I wojny światowej, upamiętniające poległych. Do innych miejsc
godnych uwagi należą: góra „Trzech Krzyży” łączona
z tradycją góry golgoty, góra Grzywacka w miejscowości Kąty, na szczycie, której znajduje się Milenijny
Krzyż Papieski upamiętniający wędrówki wtedy jeszcze księdza Karola Wojtyły po beskidzkich szlakach,
grodzisko „Walik” w miejscowości Brzezowa, czy grodzisko wczesnośredniowieczne z zachowanym kształtem majdanu w miejscowości Stary Żmigród.

na miejscu tej już nieistniejącej wsi, leżącej na trasie Nowy Żmigród – Krempna znajduje się zbiorowa
mogiła. O tej brutalnej zbrodni przypomina pamiątkowa tablica oraz macewy ustawione przez krewnych, którym udało się przeżyć. Ostatecznie została
wymordowana niemal cała liczna mniejszość żydowska Żmigrodu Nowego i okolic.
Dziś obszar gminy ma charakter rolniczy. Poruszając
WARTO ZOBACZYĆ
się rowerowymi lub pieszymi szlakami można podziwiać piękno przyrody, odnaleźć ślady dawnych wsi
i osad, w postaci cmentarzy, kapliczek czy zachowa8 Kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy
– dawna Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika
nych jeszcze łemkowskich domów, tzw. chyży. Przez
teren gminy Nowy Żmigród przebiegają również ważDesznica była kiedyś częścią Łemkowszczyzny. Wieś
ne szlaki komunikacyjne, prowadzące do granicy Poli najbliższą okolicę zamieszkiwali przeważnie grekoski ze Słowacją.
Centralnym punktem Nowego Żmigrodu – siedziby gminy, jest rynek.
W średniowieczu broniły go mury
z bramami wjazdowymi. Był tu klasztor, ratusz, kościół. Większość kamieniczek wokół rynku uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej.
Na rynku znajduje się pomnik z herbem miejskim, nawiązującym do
pieczęci z 1556 r. Widnieje na nim
skrzydlata żmija wyglądem przypominająca smoka. Związek herbu
z nazwą Żmigród mieszkańcy tłumaczą legendami. Otóż wg jednej
żmiją, czyli człowiekiem okrutnym
był właściciel miasteczka – magnat
Stadnicki. Słynął on ze swych niegodziwych czynów wobec chłopów Kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy – dawna cerkiew

18

W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki

Gmina Nowy Żmigród

Widok na Desznicę

katolicy, więc od wieków stała tu cerkiew. Drewniana
świątynia spłonęła, a w 1790 r. wybudowano nową
pw. św. Dymitra Męczennika. Jednonawową świątynię
z kruchtą, czyli przedsionkiem, zbudowano z kamienia piaskowego z tutejszego terenu. Pod względem
architektonicznym nie ma wyraźnego stylu. Jest podobna do kościołów rzymskokatolickich. Wnętrze jest
barwne, całkowicie pokryte polichromią.
Odnowiono ją i upiększono dzięki staraniom kardynała Sembratowicza z Desznicy. Konsekrowano ją
08.04.1891 r. Cerkiew wyposażona była w obrazy
w srebrnych ramach (m.in. portret kard. Sembratowicza). Zostały one wraz z innymi przedmiotami (m.in.
ikonami z ikonostasu) wywiezione do ZSSR. Pozostałe ramy ikonostasu przerobiono na ołtarz główny
i 4 ołtarze boczne, stanowiące obecny wystrój świątyni. Do dziś znajdują się tutaj dzwon i żyrandol
z cerkwi w Kotani.
W roku 1947 w Desznicy utworzono ekspozyturę
parafii żmigrodzkiej, do której należały Desznica
i Jaworze, a cerkiew zaś zaadaptowano na świątynię
rzymskokatolicką.
W 1952 r., wędrując po Beskidzie Niskim ksiądz Karol
Wojtyła odprawił mszę w zabytkowej cerkwi. Turyści
przemierzający szlak papieski lub przechodzący przez
Kąty, Desznicę i Jaworze, mogą natknąć się na głazy i tablice upamiętniające pobyt przyszłego Ojca Świętego,
który wracał tu kilkakrotnie.
Ołtarz główny posiada relikwie św. Wojciecha i św.
Katarzyny. W kościele znajdują się także relikwie św.

Siostry Faustyny, bł. Jana Pawła II, bł. Karoliny oraz
bł. ks. Władysława Findysza.
Poniżej świątyni usytuowany jest zabytkowy cmentarz wojenny nr 7 z I wojny światowej. Zaprojektowany został przez Duszana Jurkovicza. Kamienny
mur otaczający cmentarz i pola grobowe zostały
gruntownie odrestaurowane w 2010 r. Cmentarz
otacza w całości kamienny mur przykryty parapetowym daszkiem. Wejście stanowi drewniana okuta

Tablica pamiątkowa na kościele w Desznicy
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Góra Grzywacka

bramka usytuowana na szczycie, do której wiodą
kamienne schodki. Na narożach muru ustawione są
masywne sześcienne krzyże z kamienia.
Tablice inskrypcyjne umieszczone na pylonach po
obu stronach wejścia głoszą:
Mocno okrzepły lud z wdzięcznością zdobi
Wieńcami chwały groby swych zwycięskich synów
oraz
Gdy broń wypadła wam z rąk, braćmi staliście się
zwycięzców,
Zgodnie utuliła was śmierć na tym skrawku poświęconej ziemi.
W pobliżu leży również cmentarz łemkowski z nagrobkiem ostatniego greckokatolickiego opiekuna
cerkwi – ks. Mikołaja Liskiewicza.

Miejsce jest częstym celem wycieczek turystycznych. Biegną tędy szlaki: zielony – prowadzący

9 Góra Grzywacka
Góra Grzywacka (567 m n.p.m.) leży na północ od
Kątów – wsi w której na turystów czekają miejsca
w licznych gospodarstwach agroturystycznych.
W 1999 r. powstała tu Kalwaria Miłosierdzia – na
niezalesionym szczycie góry, do której to drogą od
Kątów prowadzą stacje drogi krzyżowej, znajduje
się Milenijny Krzyż Papieski z tarasem widokowym,
z którego można obejrzeć panoramę okolicy. Poniżej
szczytu znajduje się kaplica, w której umieszczono
tablicę z wykazem fundatorów wieży.
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Milenijny Krzyż Papieski na Górze Grzywackiej

Gmina Nowy Żmigród
z Gorlic do Ożennej; pomarańczowy – rowerowy, tworzący pętlę rozpoczynająca się i kończącą
u podnóża góry oraz zielony – rowerowy „Śladami
św. Wojciecha”, tworzący pętlę o długości 23 km,
rozpoczynającą się i kończącą w Nowym Żmigrodzie. W pobliżu przebiegają także: szlak czerwony – fragment głównego szlaku beskidzkiego, ciągnącego się ponad 500 km z miejscowości Ustroń
w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach oraz szlak papieski z oznaczonymi miejscami
związanymi z późniejszymi pobytami ks. Kardynała
Karola Wojtyły w Beskidzie Niskim i z pielgrzymką
papieską w roku 1997.

10 Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Skalniku
– Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór

Skalnik należy do najstarszych parafii na terenie
południowej Polski. Założycielami parafii prawdopodobnie byli św. Cyryl i Metody. W X w. w Skalniku
miał już istnieć drewniany kościół pod wezwaniem
św. Klemensa. Kiedy książę morawski Świętopełk
pod naciskiem niemieckim likwidował obrządek słowiański w swoim państwie, metodianie uciekali do
Chorwacji, Słowenii, Bułgarii i Kraju Wiślan. I wtenczas z uchodzącymi prawdopodobnie z Nitry na Słowacji przybył do Skalnika obraz Matki Boskiej, który
do dnia dzisiejszego znajduje się w kościele skalnickim. Obraz jest podobny do ikony jasnogórskiej,
z cechami bizantyjskimi. Najświętsza Maria Panna
była w nim czczona przez długie wieki jako Królowa

Wnętrze kościoła w Skalniku – obraz MB Skalnickiej

Gór przez Polaków, Rusinów i Słowaków.
Za sprawą jej wizerunku podobno dokonywały się
cuda, dlatego rozpoczęto starania o koronację obrazu. Korony poświęcił w 2002 r. papież Jan Paweł II,
zaś sama uroczystość odbyła się 9 września 2007 r.
Obraz ukoronowany został przez abp. Edwarda Nowaka
w obecności bp. rzeszowskiego Kazimierza Górnego.
Kościół parafialny został wybudowany w latach
1909–1911, a konsekrowano go w 1912 r. Poprzednie dwa były drewniane. Podniesiony został w 1962
roku do rangi sanktuarium.
Odwiedzając go dzisiaj zobaczymy wiele zabytków sztuki sakralnej: kamienne chrzcielnice – siedemnastowieczną, stojąca na zewnątrz
i szesnastowieczną – w środku kościoła; feretron –
z jednej strony z wizerunkiem Marii Magdaleny
z XVI w., z drugiej ozdobiony malowidłem Matki Boskiej Różańcowej i św. Dominika z przełomu XVIII i XIX w. oraz dwa dwustronne obrazy
– na jednym znajduje się „Pokłon trzech króli”
i „Święty Jakub Młodszy”, na drugim zaś nieznany
artysta namalował „Nawiedzenie Najświętszej Marii
Panny” i „Ecce homo”.

11 Działka Rekreacyjna „Oaza Spokoju”
Decyzją wójta Towarzystwo Miłośników Nowego
Żmigrodu otrzymało w użyczenie działkę „pod
Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Skalniku
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górami” w Nowym Żmigrodzie. Włożono wiele
pracy, by doprowadzić ten skrawek zanied banej
ziemi do stanu używalności. Na działce posadzono drzewka, żywopłot, kwiaty. Dziś znajduje się
tam pole namiotowe z paleniskiem, dwa oczka
wodne, boisko do siatk ówki, a przed deszczem,
czy upalnym słońcem można schronić się pod
zadaszeniem.
Teren ten położony jest u stóp pasma górskiego
Beskid Niski w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Działka leży na szlaku zielonym – pieszym oraz rowerowym, prowadzącym na Górę
Grzywacką, na której znajduje się widokowy Krzyż
Papieski.
Z walorów tego miejsca korzystają nie tylko turyści, ale także młodzież i dorośli z Nowego Żmigrodu
i okolic, dla których stanowi ona miejsce rekreacji
oraz wypoczynku. Działka jest miejscem, gdzie odbywają się m.in. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Dyrektora GOK-u, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Komendanta Gminnego OSP, Grand Prix w Rowerach
Górskich o Puchar Smoka, Dzień Dziecka, Dzień Sportu czy imprezy okolicznościowe.
TMNŻ serdecznie zaprasza zainteresowanych do skorzystania z oferty, przy jednoczesnym zachowaniu
porządku ogólnego. O organizowanych imprezach na
terenie działki należy powiadomić zarząd stowarzyszenia (tel. 606 953 872). Wszystkim użytkownikom
życzymy miłego wypoczynku.

Widok w kierunku Kątów
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Punkty poza obszarem partnerskich LGD
Dębowiec, Osobnica, Załęże
WARTO ZOBACZYĆ

12 Zabytkowy Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
w Załężu

Kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela z 1760 r. (XVII w.)
znajduje się w centrum wsi Załęże. Jego budowę
rozpoczęto w 1753 r. Konsekracji świątyni dokonał
w 1783 r. przemyski biskup pomocniczy Michał Ro-

man Sierakowski. Kościół jest orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce. W latach 1882–1883 został przeprowadzony
generalny remont kościoła. Natomiast w roku 1951
usunięto grube ściany oddzielające nawę od przylegających do niej od północy i południa małych kaplic
w efekcie czego powstał kościół trójnawowy. W roku
1952 do południowej ściany prezbiterium dobudo-

Wnętrze kościoła w Załężu
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Wnętrze kościoła w Załężu

wano salkę katechetyczną. Styl zewnętrzny świątyni
zawiera w sobie elementy gotyku.
Wnętrze kościoła zdobi polichromia eklektyczna
z końca XIX w. z dwunastoma obrazami Apostołów
wykonana przez Szczęsnego Stankiewicza, ucznia
Jana Matejki. Na stropach znajdują się sceny Wniebowstąpienia – w prezbiterium i Wniebowzięcia NMP
– w nawie. W przedsionku kościoła znajdują się dwie
kamienne kropielnice, natomiast w nawach bocznych

Ambona w kościele w Załężu

Fresk w kościele w Załężu
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stare obrazy drogi krzyżowej. Do nowej świątyni
w Załężu budowanej w latach 1989–2000 przeniesiono z zabytkowego kościoła obraz Chrystusa
Ukrzyżowanego, obrazy Matki Bożej, patrona kościoła
św. Jana Chrzciciela znajdującego się wcześniej w ołtarzu głównym starej świątyni oraz obraz Matki Bożej
Apokaliptycznej u stóp której klęczy rodzina opisana
herbem Radwan. W otoczeniu kościoła znajduje się
tynkowany mur.
Światynia w Załężu wpisana jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Leży na Szlaku Architektury
Drewnianej Wojewodztwa Podkarpackiego (trasa
jasielsko-dębicko-ropczycka).

Dębowiec, Osobnica, Załęże
13 Bazylika Najświętszej Maryi Panny
z La Salette w Dębowcu

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu jest
zwane polskim La Salette. Założyli je Misjonarze Saletyni,
ustanowieni przez Kościół stróżami orędzia przekazanego
przez Matkę Bożą w La Salette dnia 19 września 1846 r.
Historia sanktuarium dębowieckiego w porównaniu
z innymi sanktuariami w Polsce, czy na świecie jest
stosunkowo krótka. W 1910 r. w Dębowcu koło Jasła
wystawiono na sprzedaż część majątku byłego ministra
austriackiego Floriana Ziemiałkowskiego. Saletyni kupili
tę ziemię i jeszcze w tym samym roku przystąpili do budowy klasztoru wraz z kaplicą zakonna według projektu
architekta diecezjalnego z Przemyśla, inż. Stanisława
Majerskiego. 15 września 1912 r. dziekan żmigrodzki poświęcił kaplicę, a cztery dni później celebrowano w niej
pierwszy odpust ku czci Matki Bożej z La Salette.
W 1929 r. z ofiar wiernych została wybudowana Kalwaria
Saletyńska, wzorowana na obiekcie z La Salette, przedstawiająca objawienie Maryi Płaczącej, która ukazała się
dzieciom, rozmawiała z nimi, przeszła drogę w kształcie
litery “S” i uniosła się do nieba. Figury Matki Bożej, Maksymina i Melanii oraz medaliony z plaskorzeźbami stacji
drogi krzyżowej zostały sprowadzone z Lyonu.
W maju 1936 r. został poświęcony kamień węgielny
pod budowę nowego kościoła dedykowanego Matce Bożej Saletyńskiej. Chociaż budowę ukończono tuż
przed drugą wojną światową, dopiero w 1966 r. po naprawieniu zniszczeń wojennych, odbyła się uroczysta
konsekracja świątyni.

W 1983 r. wykonano kapliczki różańcowe wokół placu
sanktuaryjnego, a w 1996 wybudowano nowy ołtarz polowy, na którym są sprawowane uroczystości odpustowe
w trzecią niedzelę maja i września.
Szczególnym kultem wiernych cieszy się Figura Matki Bożej Płaczącej, w bocznej kaplicy sanktuaryjnej. Przedstawia Maryję siedzącą na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą
w dłoniach i pochyloną do przodu. Została wykonana z drewna lipowego w 1959 r. przez rzeźbiarza Edwarda Kosa, według modelu prof. Franciszka Kalfasa z Krakowa. W roku koronacji Figura przeszła gruntowną konserwację, której dokonał
Przemysław Ćwiertnia z Krakowa. Złotą koronę wykonał Lech
Dziewulski z Krakowa. Została ona pobłogosławiona w Rzymie przez Jana Pawła II. Dnia 15 września 1996 r. odbyła się
koronacja łaskami słynącej Figury. Uroczystość zgromadziła
ponad 40 biskupów i około 50 tysięcy pielgrzymów. Koronę
nakładał nuncjusz apostolski ks. abp. Józef Kowalczyk.
W dębowieckim sanktuarium znajduje się także posrebrzany relikwiarz z relikwiami ponad 50 świętych
i błogosławionych. Ma kształt ściętego pnia drzewa,
z którego wyrastają gałęzie i młode pędy – symbol odradzającego się Kościoła. Jest używany podczas najważniejszych celebracji liturgicznych.
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
decyzją Stolicy Apostolskiej otrzymało tytuł bazyliki
mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Uroczystościom, które odbyły się 20 maja 2012 roku, przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Akt nadania tytułu wręczył ordynariusz rzeszowski, bp
Kazimierz Górny. To druga, po Sanktuarium Matki Bożej
w La Salette, świątynia z takim tytułem na świecie.
Polskie La Salette odwiedza rocznie ponad 700 zorganizowanych grup pielgrzymkowych. Co roku przybywa tu kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Głównym celem pracy duszpasterskiej jest szerzenie kultu Maryi

Bazylika Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Dębowcu
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Figura Matki Bożej Płaczącej w bazylice w Dębowcu

z La Salette, sprawowanie posługi pojednania, głoszenie
misji i rekolekcji. Przy sanktuarium działa Centrum Pojednania „La Salette”. Od 1987 roku prowadzone jest Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych, w którym przez
tydzień uczestniczy w formacji ponad 2,5 tysiąca osób.
Księża Misjonarze Saletyni zapraszają do Dębowca turystów i pielgrzymów, z możliwością zatrzymania się
na dłużej, po uprzednim zarezerwowanoiu noclegu. Od
maja do końca września jest sprawowany Apel Maryjny
wraz z procesją na Kalwarię o godz. 2100. W zwykłe dni
jest dodatkowa Msza św. o 1030, a w niedziele i uroczystości o godz. 1500.

14 Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Osobnicy

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy został wybudowany w latach 1904–1906. Inicjatorem i budowniczym kościoła był ówczesny proboszcz
ks. Jan Kłos. 7 lipca 1906 r. świątynia została konsekrowana przez biskupa Józefa Fischera, sufragana z Przemyśla. Kościół wybudowano według planu architekta
Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim, trzynawowy,
na planie krzyża rzymskiego. Wyposażony został w trzy
piękne, neogotyckie ołtarze.
Ołtarz główny oraz NSPJ wykonane zostały we Lwowie,
natomiast piękne figury świętych, w liczbie 15, wyrzeźbione w Tyrolu.
Ołtarz poświęcony Niepokalanej Bogurodzicy Maryi,
stylem neogotyckim koresponduje z ołtarzem głównym.
Z tyłu ołtarza znajduje się napis: „Ten ołtarz wykonał
w robocie stolarskiej Ryniewicz Joachim w rzeźbie Konrad Trepezycki w Bochni 1906”.
W centrum ołtarza umieszczona jest śliczna figura Niepokalanej, z koroną z dwunastu gwiazd na głowie, depcząca
węża. Po bokach stoją dwie figury: św. Kazimierza Królewicza i św. Jana z Kęt. W zwieńczeniu znajduje się figura
św. Józefa Oblubieńca NMP z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
Podczas działań wojennych okupant zabrał dzwony
z wieży kościelnej. Jednak już w roku 1946 odlano
dzwon „Stanisław” w odlewni Felczyńskich w Przemyślu, zaś w kolejnych latach staraniem ks. Ludwika
Sieradzkiego zakupiono dwa nowe dzwony – „Maryja”
o wadze 255 kg i „Jadwiga” ważący 86 kg.
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W 2004 r. staraniem proboszcza ks. Czesława Szewczyka obok kościoła wybudowano grotę Maki Bożej
z Lourdes, która została poświecona przez O. Zbigniewa
Pałysa, Superiora Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
z Dębowca.
Odkryto również zamurowany witraż, uszkodzony podczas działań wojennych, z ornamentyką liściastą, podświetlający główny ołtarz. Renowację witraża przeprowadziła Huta Szkła w Jaśle.
Przebudowie poddane zostało również prezbiterium
z ołtarzem soborowym, według projektu profesora Politechniki Krakowskiej dra Andrzeja Kadłuczki.
Renowację ołatrzy przeprowadził miejscowy artysta
Mieczysław Burda, który przy współpracy z artrystą Ryszardem
Ochałkem odnowił polichromię wnętrza świątyni.
W parku przykościelnym znajduje się 20 kaplic różańcowych oraz kaplica Matki Bożej Fatimskiej według
projektu arch. Macieja Trzódka z Nowego Sącza, których
budowę wspierali sponsorzy. Poswiecił je 7 października
2004 roku bp Ordynariusz Kazimierz Górny.
W roku 2005 generalnemu remontowi poddane zostały organy zasługujące na szczególną uwagę. Pochodzą
one z 1891 roku. Jest to instrument 9 głosowy o frakturze mechanicznej, firmy Jana Śliwińskiego ze Lwowa.
Renowacji poddano również mury zewnętrzne świątyni,
a wieże pokryte zostały taśmą miedzianą.
W następnym roku wzniesiono figury Patronów Parafii:
św. Jadwigi i spiżową św. Stanisława BM.
W kolejnych latach wzniesiono kapliczkę Matki Bożej
Saletyńskiej oraz pomnik Jana Pawła II, zaś w ogrodzie
plebańskim powstała Droga Krzyżowa i Droga Światła.

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „LIWOCZ”
Prezentując Państwu teren Lokalnej Grupy Działania
„LIWOCZ” pragniemy zachęcić do odwiedzenia naszych
pięknych zakątków, poznania historii, a także do nawiązania kontaktów z mieszkańcami i przedsiębiorcami.
Decydując się choćby na krótki pobyt na naszych malowniczych terenach, z pewnością zgodzą się Państwo
ze stwierdzeniem, że teren Lokalnej Grupy Działania
„LIWOCZ” to doskonała oferta dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury w otoczeniu żywej wciąż
kultury ludowej, życzliwych i gościnnych mieszkańców.
Jeżeli są Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast,
znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach, szukają
kontaktu z przyrodą, chcą zwiedzić
zabytki świadczące o historii tej ziemi zapraszamy właśnie tutaj.

18 metrowym Krzyżem Milenijnym. Z platformy widokowej możemy podziwiać niezwykle urokliwą panoramę
Tatr oraz malowniczy krajobraz naszego terenu.
Dla miłośników aktywnego wypoczynku przeznaczone są szlaki turystyczne (szlak żółty, niebieski i zielony), ścieżki spacerowe, trasy rowerowe i szlaki konne.
Dużą atrakcją turystyczną jest, odbywający się corocznie, Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Wisłoką. Duże
zaangażowanie lokalnych samorządów sprawia, że
z roku na rok rośnie prestiż tej imprezy, jednocześnie
z każdym rokiem wzrasta liczba uczestników spływu.
Rzeka Wisłoka, Ropa oraz spora liczba stawów to
prawdziwy raj dla wędkarzy.

Odwiedzając nasz teren masz gwarancję wypoczynku i relaksu w zaciszu pięknej przyrody Czarnorzecko
- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki.
Teren Lokalnej Grupy Działania to zalesione wzgórza, bogaty świat roślin
i zwierząt, czyste powietrze. Oprócz
walorów przyrodniczych jest wiele
cennych zabytków architektury szczególnie sakralnej i dworskiej. Atrakcją
regionu jest góra Liwocz, na szczycie której znajduje się 23 metrowa
platforma widokowa zwieńczona Dwór w Przeczycy
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
potrawy przyrządzane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia oferowane
przez gospodarstwa agroturystyczne
nie będą obojętne dla zdrowia.
Kultura na obszarze Lokalnej Grupy
Działania „LIWOCZ” to bogactwo tradycji zawartych w lokalnych obrzędach,
zespołach ludowych, strojach, itp. Dorobek kulturowy regionu jest prezentowany podczas różnorodnych imprez
plenerowych, widowisk, konkursów
i wystaw. Szczególnie miesiące czerwiec,
lipiec i sierpień obfitują w sporą liczbę
imprez, których celem jest kultywowanie
lokalnej kultury, tradycji i historii.
Cmentarz wojenny nr 228 w Przeczycy

Grzybiarze też nie będą się nudzić, w lasach można
znaleźć m.in. borowiki, kurki, rydze, kanie.
Każdy może znaleźć coś dla siebie, organizowane są
przejażdżki konne, zimą kuligi, dostępny jest też tor
quadowy. Czas ciekawie mozna spędzić w wiosce
indiańskiej, ośrodku rekreacji wodnej czy muzeum lalek.
Dobre samopoczucie i kondycję zapewni świeże powietrze (nieskażone przez fabryki), bliskość natury,
a także źródła wód mineralnych. Ponadto zdrowe
produkty pochodzące z ekologicznych gospodarstw,

Zalew w Strzegocicach
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Jedną z najważniejszych cech, która
wyróżnia teren Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” jest bogactwo przyrodnicze. Na obszarze LGD znajdują się trzy rezerwaty
przyrody (Liwocz, Kamera i Słotwina) oraz dwa parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
i Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy). Północne tereny LGD wchodzą w skład trzech obszarów
chronionych krajobrazów (Jastrzębsko Żdziarski Obszar
Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego oraz Obszar Chronionego
Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz”

Gmina Skołyszyn
Powierzchnia: 77,92 km2
Ludność: 12 716 mieszkańców
Dane teleadresowe:
38- 242 Skołyszyn
Skołyszyn 12
tel. /fax (13) 44 910 62 - 64
e-mail: gmina@skolyszyn.pl
www.skolyszyn.pl
Gmina Skołyszyn położona jest w malowniczym
pejzażu Pogórza Ciężkowickiego, na krańcach Dołów
Jasielsko-Sanockich. Przez teren gminy przebiega
ruchliwa droga krajowa nr 28 relacji Zator -Medyka.
Administracyjnie gmina należy do powiatu jasielskiego i województwa podkarpackiego. Graniczy od
południa, zachodu i północy z gminami należącymi
do województwa małopolskiego (Lipinki, Biecz,
Szerzyny). Sąsiaduje od wschodu z gminą Jasło, a od
północnego-wschodu z gminą Brzyska.
W skład gminy wchodzi 14 miejscowości: Bączal Górny,
Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lisów, Lipnica Górna, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie,
Sławęcin, Siepietnica, Skołyszyn i Święcany.
Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą
z epoki brązu (1800-700 p.n.e.), są to m.in. fragmenty
ceramiki i narzędzi pochodzących z Lisowa, Święcan,
Przysiek i Sławęcina. Rozwijająca się u schyłku epoki brązu oraz w epoce żelaza tzw. kultura łużycka,
pozostawiła po sobie grodzisko w Lisowie. Tamtejszy
gród obronny istniał także we wczesnym średniowieczu.
W XIII wieku rozpoczęła się na tych terenach akcja
osadnicza zainspirowana przez Benedyktów z Tyńca
i kontynuowana przez cystersów z Koprzywnicy. Wtedy

to powstała Siepietnica, zaś w XIV wieku Sławęcin,
Kunowa i Skołyszyn. Dobra skołyszyńskie w XV wieku
należały do Taszyńskich, następnie Sułowskich,
a w XIX wieku Tabaczyńskich. W latach 1841-1861
właścicielem Skołyszyna był Prosper Zborowski.
Podczas rabacji galicyjskiej w 1846 roku chłopi złupili
dwory w Skołyszynie i Bączalu Dolnym. Po Zborowskich dobra skołyszyńskie należały do Klobassów, potem Czyszczanów i Brykczyńskich. W czasie I wojny
światowej ucierpiał Skołyszyn i pozostałe wsie gminy,
zwłaszcza podczas bitwy gorlickiej w maju 1915 roku.
Była ona przełomowa dla losów frontu galicyjskiego.
Wielkie zwycięstwo wojsk austriacko - niemieckich,
okupione ciężkimi stratami, zostało upamiętnione budową
cmentarzy mauzoleów. II wojna światowa przyniosła
zniszczenie zbudowanemu przez Klobassów pałacowi
w Skołyszynie. Został on spalony w styczniu 1945 roku
przez Niemców. Lata powojenne to mozolna odbudowa ze
zniszczeń oraz systematyczny rozwój gminy.
Lata wytężonej pracy mieszkańców i samorządu
przyczyniły się do dzisiejszego wizerunku gminy:
miejsca z tradycjami rolniczymi i prężnie rozwijającą
się produkcją, handlem i usługami. Gmina Skołyszyn
to jednocześnie ciekawy i nieodkryty turystycznie
obszar Podkarpacia z bardzo zróżnicowanym
ukształtowaniem terenu. Dominują tu pagórki,
ale liczne są także rozległe doliny. Krajobraz bogaty jest w duże skupiska leśne, liczne pola uprawne, zbiorniki wodne, poprzecinany jest rzekami:
Olszynką i Ropą oraz potokami. Jest to miejsce gdzie
istnieją doskonałe warunki do uprawiania turystyki
pieszej, rowerowej, konnej, a zimą - narciarstwa.
Przez obszar gminy prowadzi szlak spacerowy od
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Gmina Skołyszyn
Przybyszówki do Święcan oraz szlaki turystyczne
wiodące na Liwocz, gdzie zachowały się prastare
okazy – pozostałości puszczy karpackiej. Obfitują
one w wiele gatunków flory i fauny. Są one schronieniem dla zwierząt, gdzie indziej rzadkich lub zupełnie
wytępionych. Zachowane w gminie masywy leśne,
szczególnie w Lisowie i Jabłonicy stwarzają dogodne
warunki do pieszych wycieczek, zbioru runa leśnego
oraz wypoczynku w bliskim kontakcie z naturą.
Miłośnicy sportów wodnych mogą skorzystać z oferty
ośrodka rekreacji wodnej w Skołyszynie. Na kilku
zbiornikach można popływać na kajakach, rowerkach
wodnych lub łodziach. Wędkarze swój raj odnajdą
w wodach rzeki Ropy i Olszynki, przyjemności
dostarczy im również wędkowanie na stawach rybnych w Siepietnicy. Poszukiwacze wrażeń mogą
w Bączalu Dolnym skorzystać z oferty tras quadowych, a miłośnicy zwierząt z oferty mini zoo i wioski
indiańskiej w Kunowej. Pasjonaci historii również
odnajdą tutaj coś dla siebie. Na terenie całej gminy
znajdują się cenne zabytki architektury, pamiątki
przeszłości oraz pomniki i rezerwaty przyrody. Wiele
z zabytków z uwagi na swoją wartość historyczną
znajduje się już dzisiaj m.in. w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku. Z pozostałych warto odwiedzić
drewniane kościoły w Święcanach i Sławęcinie, a także
murowaną świątynię w Harklowej. Lata świetności
dworu i spalonego w 1945 roku pałacu przypominają
pozostałości zabudowań dworskich w Skołyszynie,
Przysiekach, Kunowej i Święcanach oraz park
w Skołyszynie z unikalnymi ponad stuletnimi gatunkami drzew m.in. miłorzębem. Dla patrioty miejscami
refleksji będą cmentarze wojenne, pomniki i płyty
pamiątkowe, które są niemymi świadkami skropionej
potem i krwią historii tego obszaru. W centrum

Kopalnia ropy naftowej w Harklowej
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Harklowej znajdują się maszyny i urządzenia związane
z przemysłem wydobywczym, które przypominają
o czasach, gdy na tym terenie prężnie działały kopalnie ropy naftowej a czarna maź była źródłem bogactwa
wielu mieszkańców. Łowcy meteorytów mogą podczas
wędrówek powiększyć swoje zbiory. Nie będzie to
pierwsza skała z kosmosu z tego obszaru, ta oficjalnie zarejestrowana zaczerpnęła nazwę „Święcany”
od miejscowości w której została znaleziona. Po
wędrówkach pełnych wrażeń smakosze dań tradycyjnych i nie tylko pośród oferty barów, zajazdów
i restauracji znajdą coś, co zaskoczy ich podniebienie.
Zamiast planować drogie, zagraniczne wyjazdy
w miejsca obfitujące w tłumy turystów może warto
odwiedzić ten skrawek Polski, chociażby po to by
„dać pstryczka w nos” Stanisławowi Jachowiczowi
– poecie i pedagogowi, który w XVIII wieku napisał:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie.”

WARTO ZOBACZYĆ

15 Park edukacyjno-historyczny 150-letniej
Kopalni Harklowa

Według legendy pierwszą osobą, która odkryła
olej skalny zwany dzisiaj ropą naftową był przywódca buntu przeciw dziedzicowi. Karą dla chłopa
było wykopanie studni w skale na wzgórzu Harków
w celu uzyskania krystalicznie czystej wody. Pewnego
dnia zamiast wody z dna studni wytrysnęła ciemna,
tłusta ciecz. Niedługo później w Harklowej, w miejscu studni wykopanej przez nieszczęśliwego chłopa,
wybudowano kopalnię ropy naftowej.

Gmina Skołyszyn

Kościół pw. św. Doroty w Harklowej

Historyczne źródła podają, że początki kopalnictwa
w Harklowej to 1863 rok, kiedy to ręcznie wykopano
pierwsze szyby naftowe. Pierwsze prace wiertnicze
były pracami nieskoordynowanymi i prowadzono
je od przypadku do przypadku. Początek prac poszukiwawczych wykonywanych z pewnym planem
datuje się od roku 1901. Na początku XX wieku
było już około 190 szybów należących do kilku
spółek prywatnych (m.in. Gwarectwo, Roma, Ropita,
Solidarność, Spółka Harklowska, Edw. Dzwonkowski
i ska, Bergheim i Macgarwey). W XX wieku ropa
po oczyszczeniu była tłoczona pompą parową
ze zbiorników magazynowych do Skołyszyna
rurociągiem o długości około 5 km. Następnie
grawitacyjnie z dwóch zbiorników o pojemności po
170 ton przepływała ona do cystern na stacji kolejowej w Skołyszynie. Pod koniec XX wieku z uwagi na
wyczerpane złoża władze kopalni stopniowo zaczęły
likwidacje szybów. W 150 rocznicę powstania
pierwszego szyby naftowego w centrum wsi zgromadzono urządzenia wykorzystywane kiedyś do
pozyskiwania cennej mazi m.in. konik pompowy,
głowica wydobywcza, przekładnia górnicza, kierat,
podpora liny, liny napędu, zmiana kierunku napędu,
pompa ropy, trójka i zbiornik magazynowy ropy.
Warto wspomnieć, że Harklowa znajduje się na
transgranicznym szlaku naftowym przebiegającym
przez terytorium Polski i Ukrainy łącząc miejsca
związane z powstaniem przemysłu naftowego
w Galicji, a lampa naftowa znalazła swoje zaszczytne
miejsce w herbie Gminy Skołyszyn.
Będąc w Harklowej warto również odwiedzić cmentarz z okresu I wojny światowej znajdujący się na

Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
położony w pobliskim lesie, w którym można
napotkać jeszcze pojedyncze kiwony i kieraty- ślady
świetności kopalni na tym terenie.

16 Kościół pw. św. Doroty w Harklowej
Kościół pod wezwaniem św. Doroty w Harklowej wzniesiony w 1896 roku wraz z dzwonnicą z 1935 r. wpisany
został do rejestru zabytków pod numerem A-199/90.
Pierwszy drewniany kościół, rozbudowany pod koniec
lat osiemdziesiątych XIX wieku, spłonął w 1894 roku.
Obecny murowany, wykonany został według projektu Teodora Talowskiego. Do neogotyckiego kościoła
zaprojektowano jednorodne stylowo wyposażenie,
obejmujące ołtarze boczne oraz emporę organową

Dzwonnica przy kościele w Harklowej
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Gmina Skołyszyn
wraz z prospektem. We wnętrzu zachowały się również
elementy przeniesione z dawnego drewnianego
kościoła. Najstarszym obiektem wyposażenia kościoła
jest kamienna kropielnica z lat siedemdziesiątych
XV wieku. Ze starego kościoła prawdopodobnie pochodzi
również obraz przedstawiający Chrystusa na krzyżu
w typie ikonograficznym „Chrystusa Milatyńskiego”,
popularny w czasach kontrreformacji. Na uwagę zasługuje
barokowy ołtarz główny, który można datować na drugą
połowę XVIII wieku. Jego pochodzenie nie jest znane,
jednakże z uwagi na cechy stylistyczne można łączyć
go ze środowiskiem lwowskim. W ołtarzu zamiennie
z siedemnastowiecznym krucyfiksem prezentowany
jest obraz św. Doroty. Obraz nosi w sobie cechy malarstwa prerafaelitów, czyli Bractwa św. Łukasza i stanowi on
komplet do neogotyckiego wyposażenia świątyni.
Będąc w Harklowej warto odwiedzić także cmentarz parafialny. Znajduje się na nim zbiorowa mogiła
68 partyzantów i ofiar II wojny światowej ekshumowanych z terenu Gminy Skołyszyn i okolicy. Na cmentarzu znajduje się także mogiła w której pochowany
został kadet wojsk austriackich Zygmunt August de
Demkowicz Dobrzański - Goliescu biorący udział
w powstaniu styczniowym w 1863 r. w oddziale
generała Edmunda Różyckiego.

Wioska indiańska w Kunowej

17 Wioska indiańska i mini zoo w Kunowej
Wioska indiańska HOKKA HEY w Kunowej to miejsce
na Podkarpaciu gdzie pośród kilku indiańskich tipi
można zobaczyć jak wyglądało życie rdzennych
mieszkańców Ameryki Północnej. Czas spędzony
przy ognisku wewnątrz tipi zachęca do upieczenia kiełbaski by poczuć się prawdziwym Wielkim
Wodzem na prerii. Pozwala wypocząć od zgiełku
cywilizacji w otoczeniu malowniczej przyrody i czystego wiejskiego powietrza. Zabawa w indian to nie

Wioska indiańska w Kunowej
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Lama w wiosce indiańskiej w Kunowej

jedyna atrakcja tego miejsca. Miłośnicy jazdy konnej
mogą miło spędzić czas na grzbiecie “indiańskiego
mustanga”. Turyści mogą skorzystać także z gier
i zabaw przeznaczonych zarówno dla dzieci jak
i osób dorosłych.

Gmina Skołyszyn

Ośrodek Rekreacji Wodnej w Skołyszynie

Dodatkową atrakcją jest mini zoo, którego mieszkańcy
chętnie pozują do zdjęć małym i dużym odkrywcom
nieodkrytej jeszcze dzikiej przyrody. Zdjęcie z kangurem, lamą, konikiem polskim, kucykiem czy kozą
kameruńską może stać się wartościową pamiątką
z wycieczki.
Konie to w większości zwierzęta przeznaczone na rzeż
wykupione przez właścicieli. Po okazaniu im miłości
i troski są miłymi kompanami i głównymi bohaterami
sukcesów. Wśród zdobytych wyróżnień znajdują się
m.in.”V-ce czempion Hodowlany Ogierów” dla ogiera
Harnaś, “Najpiękniejszy Koń rasy Konik Polski”, oraz
“Najlepszy Ogier w typie Konika Polskiego”.
Miłośnicy historii też znajdą tutaj coś dla siebie. Według
legendy w Kunowej na cyplu wyniosłego wzgórza,
schodzącego stromo w dół ku rzece Ropie, stał zamek
zbudowany z kamienia. Legenda także głosi, że sama
Królowa Jadwiga często gościła na zamku gdy tylko
bawiła w Bieczu. Dokumenty historyczne podają, że
Władysław Jagiełło w Bieczu przebywał aż szesnaście
razy, królowa zapewne dużo więcej. Po przedwczesnej
śmierci Jadwigi zamek w Kunowej otrzymała druga żona
króla – Anna Cylejska, wnuczka Kazimierza Wielkiego.
Dowodem, że legenda ukrywa w sobie krztę prawdy są
wykopywane przez rolników z głębszych warstw ziemi
wypalone cegły.

z grilla, lub ze znajomymi zagrać w piłkę plażową.
Zbiorniki wodne, które powstały na wyrobiskach
pożwirowych corocznie stają się miejscem bardzo
widowiskowych ćwiczeń jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych gromadzących pokaźną widownię.
Sąsiedztwo podworskiego parku oraz rzeki Ropy
jest dodatkową atrakcją tego miejsca. Park jest
jedyną pozostałością po spalonym w styczniu 1945
roku podczas działań wojennych pałacu. W tym 10
hektarowym kompleksie znajdują się rzadko spotykane gatunki drzew: dąb burgundzki, tulipanowiec, miłorząb, żywotnik wschodni i kasztanowiec.
Drzewa pochodzą z ok. 1868 r. kiedy to majątek
w Skołyszynie zakupił Karol Klobassa. Powiększył
on zespół parkowy i sprowadził mi.in. z Włoch
i Hiszpanii wiele egzotycznych drzew i krzewów.
W roku 2012 została wybudowana w parku alejka
spacerowa, to pierwsze z prac mające na celu przywrócenie świetność temu miejscu.
Rzeka Ropa jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoki.
Wędkarze cenią ją za pstrąga, lipienia, stada świnek,
brzany, klenie i nierzadko pojawiające się szczupaki.

18 Ośrodek Rekreacji Wodnej w Skołyszynie
„Skołyszyńskie Mazury” tak niektórzy nazywają
to miejsce, położone w sąsiedztwie rzeki Ropy
i podworskiego parku w Skołyszynie. Ośrodek Rekreacji Wodnej w Skołyszynie w okresie wiosennojesiennym gromadzi osoby korzystające z uroków,
jakie daje pływanie w kajaku, rowerku wodnym lub
łodzi. Otoczenie sztucznych zbiorników zachęca by
po harcach na wodzie w cieniu parkowych drzew
przy kamiennych stołach zjeść smaczne dania

Ośrodek Rekreacji Wodnej w Skołyszynie
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Kościół pw. św. Anny w Święcanach

19 Kościół pw. św. Anny w Święcanach
Drewniany kościół w Święcanach pod wezwaniem
św. Anny wzniesiony został najprawdopodobniej
w 1520 r. Jest to jedna z najcenniejszych budowli
drewnianych wpisana do rejestru zabytków pod
numerem A-160/72. Świątynia znajduje się na
europejskim szlaku architektury drewnianej województwa
małopolskiego i podkarpackiego.
Pierwotny kościół się nie zachował. Należy
przypuszczać, że istniał już w drugiej połowie XIV w.
Nie zachowały się wiadomości źródłowe, dowodem
pośrednim są dwie rzeźby Madonn z Dzieciątkiem
datowane na ok. 1380 r. oraz drewniana rzeźba
biskupa z ok. 1420 roku. Opierając się na przekazach ustnych mieszkańców miał stać około 500 m na
południe od dzisiejszej świątyni.
Obecny kościół usytuowany jest na wzgórzu
u stóp którego płynie rzeka Olszynka. Obok świątyni
rosną trzy kilkusetletnie dęby. Zabytek zbudowany
z drewna, szalowany deskami, z dachem wielospadowym krytym blachą, posiada sygnaturkę z latarnią,
kopulasto zakończoną, krytą blachą z krzyżem na
szczycie. Druga wieża stanowiąca część dawnej
dzwonnicy, zbudowana jest z konstrukcji drewnianej
w kształcie wielobocznego stożka, szalowana
deskami, kryta gontem, zakończona gałkowatą kopułką
zwieńczoną krzyżem. Od strony północnej znajduje
się zakrystia i kaplica, natomiast kruchta (dawna
dzwonnica) przybudowana została od strony
zachodniej. Przy głównym wejściu z kruchty do
kościoła jest portal dębowy z lekkim ostrołukowym
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wycięciem w nadprożu, podobnie przy wejściu do
zakrystii. Pozostałe portale nie posiadają żadnych
ozdób. Pierwotna polichromia została w 1873 roku
bezpowrotnie zniszczona podczas przemalowywania
kościoła. Ściany naw prezbiterium i kaplica zostały
pomalowane na kolor szafirowy. W świątyni znajdują
się namalowane sceny m.in. zwiastowania NMP,
Adoracji Najświętszego Sakramentu, w której przedstawione są poszczególne stany społeczne Święcan
w strojach regionalnych. Namalowany został tam
powstaniec o kulach z 1863 roku, wieśniacy, ksiądz
i mieszkańcy dworu a także scenę z modlącym się
Św. Izydorem „oraczem”. W kościele znajdują się trzy
ołtarze oraz jeden w kaplicy. Do dzisiaj zachowała
się wykonana w stylu barokowym drewniana
ambona z ok. 1740 roku, chrzcielnica wykonana po
1792 r. z czarnego marmuru, a także dwa malowane
olejno konfesjonały z XIX w. Stare bezcenne organy
zostały przekazane w 1965 r. do Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku i zamontowane w zabytkowym kościele pochodzącym z Bączalu. Obecnie ruchome wyposażenie kościoła to pozostałość
z niezrabowanych przez Austriaków w 1785
i 1810 roku przedmiotów kultu. Źródła historyczne
mówią, że konfiskata pozbawiła parafię m.in.
pozłacanej monstrancji wykonanej ze srebra, trzech
pozłacanych kielichów, a także wykonanych ze
srebra: krzyża, naczynia dla chorych, pacyfikału,
ampułek z tacą, trybularza z przyborami, pięciu
koron, sześciu wotów, dwóch srebrnych krzyżyków
oraz dwóch sznurów pereł. Z cennych, zachowanych
w świątyni rzeźb wiele trafiło do muzeów. Dzisiaj
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w świątyni podziwiać można m.in. pasję uważaną za
najcenniejszą z zachowanych w wiejskim kościele.
Powstała ona ok. 1520 r.
Z uwagi na długą historię miejscowości nie tylko
świątynia należy do cennych budynków. W Święcanach
zachowały się warte uwagi drewniane budynki organistówki i kuchni plebańskiej. Z uwagi na stan
techniczny w drugiej połowie XX wieku wyburzono
zabudowania starej plebani, szpitala dla ubogich
i wikarówki.

20 Kościół pw. św. Katarzyny w Sławęcinie
Drewniany kościół w Sławęcinie pod wezwaniem św.
Katarzyny wzniesiony został w 1779 r., powiększony
w 1886 r. Jest to jedna z najcenniejszych budowli drewnianych wpisana do rejestru zabytków
pod numerem A-223/90. Wartość historyczno
-artystyczna świątyni oraz jej wyposażenia wnętrza
spowodowała, iż znalazła się ona na europejskim
szlaku architektury drewnianej województwa
małopolskiego i podkarpackiego.
Pierwotny kościół z I połowy XVI nie zachował się.
Źródła historyczne wspominają, że w jego otoczeniu
znajdowała się dzwonnica drewniana oraz budynki plebanii, wikarówki, szkoły parafialnej
i szpitala dla ubogich. Obecny kościół jest budowlą
drewnianą o konstrukcji zrębowej, bezwieżową
i jednonawową, wzniesioną na planie prostokąta
z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium
i zakrystią od strony północnej. Ściany zewnętrzne
oszalowane, dach dwuspadowy, jednokalenicowy
z wieżyczką na sygnaturkę, pierwotnie kryty gontem, obecnie obity blachą. Wewnątrz świątyni
zachowały się stropy płaskie z fasetą, ściany i stropy
zdobione polichromią architektoniczno-figuralną
namalowaną przez malarza Wiśniewskiego z Jasła
w roku 1890.
Perełkę rzeźbiarsko-stolarskiego wyposażenia wnętrza
stanowią dziś trzy nastawy ołtarzowe z końca XVIII.
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Wnętrze kościoła w Sławęcinie

Główna – rokokowa, ufundowana zapewne współcześnie
z kościołem około roku 1780, dwie nastawy boczne
z końca XIX wieku przeniesione z drewnianego kościoła
w Zręcinie oraz późnobarokowa ambona. W rokokowym
ołtarzu głównym zachowało się znakomite rzeźbiarskie
wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego z połowy
XVII wieku.
Najcenniejszym elementem wyposażenia wnętrza
jest bez wątpienia gotycki obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, w typie Hodegetrii małopolskiej,
z połowy XV wieku. Jest to jeden z najstarszych
obrazów tablicowych zachowany w obszarze Polski
południowo-wschodniej, umieszczony w neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, ustawionego na
północnej ścianie nawy.
Odwiedzając kościół warto zobaczyć
także pomnik poświęcony żołnierzom
poległym podczas II wojny światowej
znajdujący się przy wejściu głównym
do świątyni. W odległości ok. 100 m od
kościoła znajduje się cmentarz parafialny a na nim m.in. kaplica cmentarna hr. Zborowskich zbudowana
około 1844 roku a także przepiękne
kilkudziesięcioletnie grobowce i groby
zasłużonych dla okolicy m.in. „Borysa”
Tadeusza Szymańskiego – żołnierza AK,
funkcjonariusza MO zamordowanego
w 1945 r., pośmiertnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, „Tomka”
Wojciecha Kwilosza dowódcy Okręgu
Gwardii Ludowej i Armii Krajowej,
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który zginął w walce z Niemcami w 1944 r., a także
zbiorowa mogiła Zawilińskich Andrzeja, Jana,
Władysława rozstrzelanych w egzekucji w 1944 r.
w odwecie za akcję zbrojną AK na tabory niemieckie.
Z cmentarnego wzniesienia a także z podwórza
kościoła można podziwiać przepiękną panoramę na
pobliskie stawy powyrobiskowe a także położony
na wzgórzu cmentarz wojskowy w okresu I wojny
światowej w Sławęcinie znajdujący się na Szlaku
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

21 Winnica “Dwie Granice”
Podkarpackie wino to znana nie tylko w Polsce marka.
Jest cenione i rozpoznawane przez smakoszy, zbiera
laury i medale na międzynarodowych konkursach
winiarskich. Podkarpacie jest obecnie liderem wśród
tworzących się regionów winiarskich w Polsce. W ciągu
zaledwie 10 lat powstało tutaj blisko 150 winnic i wciąż
przybywa nowych. Uprawa winorośli to nie wymysł ostatnich lat. Tradycje winiarskie na tym terenie sięgają
XI i XII wieku, gdzie w przyklasztornych ogrodach
benedyktyni i cystersi uprawili winorośl i wytwarzali
wino, głównie na potrzeby liturgiczne. W XIV wieku

Winnica „Dwie granice” w Przysiekach
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winne krzewy uprawiane już były w wielu miejscach
ówczesnego Podkarpacia. Do dzisiaj wiele przysiółków
nosi nazwę „Winnica” świadczącą o uprawie winorośli
na tym terenie. Do schyłku winiarstwa przyczynił się
masowy import wina z Węgier. Winorośl uprawiano
już tylko na małą skalę w przydomowych ogródkach.
W latach 80-tych XX w. nastąpiło odradzanie się
winiarstwa. Będąc na Podkarpaciu warto więc odwiedzić
co najmniej jedną z winnic i wziąć udział w degustacji
wytwarzanego w niej wina.
Winnica Nowińskich” Dwie Granice” położona jest na
granicy Przysiek i Trzcinicy. Znajduje się ona na Podkarpackim Szlaku Winnic. Założona została w 2004 r.
i zajmuje obecnie 1ha powierzchni. Dziś na jej terenie rośnie ok. 4000 krzewów winorośli: Rondo, Seyval,
Bianca, Johanniter, Aurora, Marechal Foch, Leon Millot, Cabernet Coris i wciąż powstają nowe nasadzenia
w nowozałożonej 2 hektarowej winnicy w Bączalu
Górnym. Do odwiedzin w tym miejscu zachęca okazały
budynek winiarni położony w Przysiekach przy drodze
krajowej. Budynek mieści część przetwórczą z piwnicą
a także zaplecze techniczne, które zapewnia warunki
winifikacji dla owoców z ok. 5 ha winnicy. W winiarni jest
też sklep i sala degustacyjna dla 70 osób. W niedalekiej
przyszłości enoturysci i nie tylko po trudach podróży
połączonych z degustacją szlachetnego trunku będą
mogli odpocząć w specjalnie dla nich przygotowanych
pokojach. Przebywający w gospodarstwie będą mogli
porozmawiać o winiarstwie z właścielem Panem Markiem, który pełni funkcję Prezesa w prężnie działającym
Stowarzyszeniu Winiarzy Podkarpacia.

22 Dworek w Przysiekach
Historia budynku, w którym mieści się dzisiaj stylowa
restauracja „Dworek w Przysiekach” jest niebanalna.
Jej początki sięgają XIX wieku, kiedy rozpoczęły się
intensywne prace przy budowie największego na podkarpaciu browaru parowego. W 1845 roku oddano do
użytku browar i uruchomiono produkcję najlepszych
gatunków piw warzonych według starych niemieckich receptur, do wyrobu których płynęła drewnianymi
rurami krystalicznie czysta woda z Liwocza. W okresie
największego rozkwitu produkcja wysokogatunkowego piwa: bawarskiego, marcowego i exportowego
osiągnęła rekordową ilość 18 194 hektolitrów. Jakość
piwa przekładała się na złote medale jakie zdobywało
ono na światowych wystawach. Browar stał się niejako
małym przemysłowym miasteczkiem, posiadającym
własną kolej, zabudowania inwentarskie, karbidownię,
powozownię, leżakownię piwa, pocztę, telegraf, ciągi
komunikacyjne i inne. Nie zabrakło tu również miejsca na
prywatną rezydencję Jana Klominka, który wybudował
dwór dla swojej ciężko chorej na suchoty żony Barbary
jeszcze przed rokiem 1845. Gdy czas świetności browaru minął dwór Klominków przeszedł w ręce kolejnych właścicieli. Wśród nich był m.in. Jan Rączkowski,
trudniący się poszukiwaniem ropy na południowo-
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wschodnich terenach Polski. Dzięki wydobyciu tej cennej kopaliny, wzbogacił się przejmując w swoje posiadanie dworek Klominków. Dziś Jan Rączkowski jest
patronem muzeum przy Przedsiębiorstwie Poszukiwań
Nafty i Gazu w Gorlicach.
Nietuzinkowa sceneria i architektura dworku, jak
również zespół parkowy, są jednym z niewielu obiektów jakie można podziwiać na tych terenach utrzymanych w tak okazałej krasie.
Odwiedzając Przysieki warto zobaczyć także zabytkowy dworzec kolejowy datowany na rok 1884, a także
drewniany młyn elektryczny z 1925 roku.

23 Cmentarz wojenny nr 27 w Bączalu Dolnym
Cmentarz nr 27 w Bączalu Dolnym z okresu I wojny
światowej należy do II Okręgu Cmentarnego Jasło.
Projektantem tej zbudowanej w latach 1916-1917
nekropolii wojskowej był wiedeński architekt Hans Jäger.
W cieniu drzew pochowano tu 20 Austriaków, 29 Niemców i 97 Rosjan poległych w dniu 5 maja 1915 r. Na pomniku głównym w linii ogrodzenia umieszczony został napis w języku niemieckim o następującej treści:
„W swoim czarze pokoju las łagodnie otacza nas
którzyśmy w boju polegli tak jak w walce żyliśmy”
Cmentarz jest jednym z 90 cmentarzy z tego okresu rozsianych po ówczesnej Galicji
To smutna pamiątka po jednej z największych
i najważniejszych bitew stoczonych podczas I wojny
światowej na terenach Polski. Bitwa pod Gorlicami ze
względu na swe znaczenie nazywana jest przełomem
gorlickim a coraz częściej określana także jako Małe
Verdun. Walki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie
pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja
1915 r. W dniach 2-5 maja 1915 r. został przerwany front
rosyjski. W walkach zginęło około 20 tys. żołnierzy
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Przełamanie frontu rosyjskiego przez wojska austrowęgierskie i niemieckie zapoczątkowało serię sukcesów
państw centralnych, które doprowadziły do odrzucenia
armii rosyjskich daleko na wschód, a w dalszej perspektywie czasowej przyczyniło się do upadku caratu i wybuchu rewolucji w Rosji. Wydarzenia te zaważyły również
na powojennych losach Europy środkowej i wschodniej.
W walkach brali udział żołnierze wielu narodów, którzy
często wbrew swojej woli, musieli “za cesarza” czy
“za cara” zabijać się wzajemnie. Na tablicach nagrobnych cmentarzy niemało jest polskich nazwisk. Los polskich żołnierzy był szczególnie okrutny. Musieli w obcych
mundurach walczyć po obu stronach frontu. Polak
w mundurze austriackim czy niemieckim musiał zabijać
Polaka w mundurze rosyjskim.
Warto odwiedzić także cmentarze z tego okresu
w Święcanach, Siepietnicy, Sławęcinie, Harklowej
i Jabłonicy. Cmentarze w Harklowej i Sławęcinie znalazły
się na “Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”,
który przebiega przez osiem województw tj.: WarmińskoMazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie,
Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie oraz Podkarpackie.

Cmentarz wojenny nr 27 w Bączalu Dolnym
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24 Trasy quadowe w Bączalu Dolnym
Quady są to pojazdy stworzone do pokonywania ekstremalnych terenów takich jak: lasy, bagna, strumienie, płytkie rzeki, strome podjazdy i wzniesienia. Jazda quadami to niezapomniana przygoda obfitująca w mnóstwo wrażeń. Ten
rodzaj rozrywki dostarcza dużą dawkę zarówno adrenaliny
jak i wyśmienitej zabawy zarówno tym, który już próbowali
swoich sił w jeździe tym nietypowym czterokołowcem, jak
i dla tych którzy robią to po raz pierwszy.

Trasy quadowe w Bączalu Dolnym

Właściciele toru qaudowego „OSKAR TOR-QUAD” wykorzystali ukształtowanie terenu Bączala Dolnego by stworzyć
tutaj trasy quadowe mające różne stopnie trudności.
Wytyczono trasy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to
jedyna tego typu atrakcja w okolicy. W tym nieszablonowym
miejscu mile czas spędzić mogą nie tylko miłośnicy jazdy
na „wszędołazie”, ale również osoby którym fascynacja
tym sportem jest obca. Dla dzieci przygotowano plac zabaw wyposażony m.in. w trampolinię, a także dmuchaną
zjeżdżalnię. Zorganizowane grupy - chociaż nie tylko - mogą
tutaj zagrać w siatkówkę lub spędzić czas pląsając na specjalnie do tego przygotowanej podłodze w rytm granej na żywo
muzyki. Nie zapomniano również o smakoszach potraw

z grilla, którzy w cieniu brzóz mogą zajadać się potrawami
z mięs i ryb, a także warzywami z rusztu.
Osoby ceniące ciszę i kontakt z dziką przyrodą powinny
odwiedzić pobliskie lasy. W okresach jesiennych runo
leśne jest rajem grzybiarzy. W czasie spacerów można
delektować się śpiewem ptaków, napotkać sarny, jelenie,
lisy, zające i wiewiórki. Wyjątkowo cierpliwe osoby mogą
wśród żeremi wypatrzeć płochliwą bobrzą rodzinę.

25 Kościół pw. św. Mikołaja w Bączalu Dolnym
Kościół p.w. św. Mikołaja z 1667 r. wybudowany został
z jodłowych bali ścinanych toporem. Świątynia utrzymana została w gotyckiej tradycji ciesielskiej posiada
mniejsze od nawy prezbiterium, zamknięte trójbocznie
z przylegającą zakrystią i sarbczykiem. Znajdująca się od
frontu wieża o konstrukcji słupowo – ramowej zwieńczona
została izbicą i dachem namiotowym. Budowla posiada
dach jednokalenicowy kryty gontem z wieżyczką i jest
otoczona sobotami. Odwiedzając zabytek tej rangi warto
zwrócić uwagę na znajdującą się w nim belkę tęczową
z figurami późnogotyckimi Marii i Świętego Jana oraz na
krucyfiks z I poł. XVII w. Na uwagę zasługuje również chór
muzyczny z prospektem organowym, fragmenty starej
polichromii a także barokowy ołtarz główny i dwa ołtarze
boczne. Znawcy zachwycą się zapewne amboną z XVII w.
pokrytą późnorenesansową polichromią oraz chrzcielnicą
późnogotycką ozdobioną motywami heraldycznymi.
Zabytek został w latach 1974 – 75 zdemontowany i ustawiony
w 1984 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Obecną świątynię wybudowano w latach 1957-59
z uwagi na architekturę warto nie pominąć jej podczas
wędrówek po okolicy. Odwiedzając Bączal Dolny warto
zobaczyć również drewnianą dobrze zachowaną i ciągle
zamieszkałą plebanię a także najstarszą zachowaną
w miejscowości nekropolię. Na znajdującym się na uboczu
cmentarzu do dzisiaj można podziwiać unikatowe groby
i grobowce z XIX wieku.

Kościół pw. św. Mikołaja w Bączalu Dolnym – obecnie w Skansenie w Sanoku
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Gmina Brzyska
Powierzchnia: 45,13 km2
Ludność: 6 553 mieszkańców
Dane teleadresowe:
38- 212 Brzyska
Brzyska 1
tel. /fax (13) 44 60 105
e-mail: gmina@brzyska.pl
www.brzyska.pl
Gmina Brzyska administracyjnie leży w województwie
podkarpackim w północnej części powiatu jasielskiego.
W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Błażkowa,
Brzyska, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa, Lipnica Dolna
i Dąbrówka. Gmina od zachodu graniczy z województwem małopolskim, od południa z Jasłem i Skołoszynem,
od północnego zachodu z Jodłową, a od wschodu
z gminą Kołaczyce i Brzostek. Gmina posiada stałe dogodne połączenia komunikacyjne z Jasłem. Przez gminę
przepływa rzeka Wisłoka, która jest jednocześnie
wschodnią granicą gminy.
Ziemie te, w średniowieczu należały do opactwa tynieckiego. Najwcześniejsza pisana wzmianka pochodzi z 1354 r.
i zawarta jest w kodeksie dyplomatycznym tynieckim.
W innym dokumencie z 1360 r. Brzyska wsią dawną jest
nazwana „villae antiquae dictae Brzyska”. W 1456 r. król
Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywileje nadane
wcześniej klasztorowi. Własnością opactwa Brzyska
zostały do czasów rozbiorowych. Po konfiskacie dóbr Cesarz Józef II sprzedaje wszystkie zajęte przez siebie dobra.
Brzyska i okoliczne włości kupuje Eder & Boesner, Friess
i spółka. Jeden z późniejszych nabywców zamienia je za
Frysztak z Kotarskim, rodziny powiązanej z Brzyskami
do czasów II wojny światowej.

Gmina Brzyska leży w regionie Pogórza Karpackiego
na malowniczych wzgórzach Pogórza Ciężkowickiego,
w paśmie Liwocza. Znajduje się tu nieskażona
przyroda oraz obiekty zabytkowe, co sprawia, iż
teren ten jest atrakcyjny turystycznie. Najwyższym
wzniesieniem jest Góra Liwocz (562m.n.p.m), która
wyraźnie dominuje w regionie i wchodzi w skład
Liwockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jedną
z najważniejszych cech, która wyróżnia Brzyska jest
bogactwo przyrodnicze. Najcenniejszym terenem
pod względem przyrodniczym w granicach gminy
jest Rezerwat leśny „Liwocz” leżący w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. O wysokiej wartości Parku
świadczy fakt występowania na jego obszarze wielu
gatunków chronionych m.in. występujące tu 23 gatunki
roślin objętych ochroną. Fauna obfituje przede
wszystkim w zwierzynę łowną, jak sarny, jelenie,
dziki, lisy oraz gatunki objęte ochroną prawną, m.in.:
jeża, gronostaja, łasicę, wydrę. Spotkać możemy
także około 140 gatunków ptaków, w tym: bociana
czarnego, kruka, krogulca, myszołowa i jastrzębia.
Ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także atrakcyjność turystyczną obszar ten
objęto ochroną prawną.
Wschodnia część gminy położona jest w dorzeczu
rzeki Wisłoki. Teren ten na odcinku Ostoja Magurska
do mostu na trasie Pilzno – Kamienica objęty jest
europejską siecią ochrony przyrody NATURA 2000.
Posiada bogatą sieć rzeczną i melioracyjną, starorzecza,
małe oczka wodne, tereny zalewowe oraz liczne stawy
wyrobiskowe obfite w ryby. Jest to teren wypoczynkowy
oraz idealny do uprawiania sportów wodnych. Ziemia
Brzyska dla odwiedzających gości, oprócz bo-
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gatej przyrody zaproponować może liczne zabytki
i atrakcje turystyczne. Teren ten ma swój specyficzny
i indywidualny charakter, ukształtowany przez
historię i żyjących tu ludzi. Bogate dziedzictwo
kulturowe to spuścizna minionych pokoleń. Zadziwia pod względem zachowanych zabytków i historycznych miejsc.
Teren gminy nadaje się doskonale do weekendowej
turystyki aktywnej – pieszej. Znajduje się tu dobrze
rozwinięta sieć szlaków turystycznych oraz turystyki
rowerowej, gdzie można odbywać wycieczki mało
uczęszczanymi bocznymi drogami z licznymi punktami
widokowymi.

27 Krzyż milenijny w Ujeździe
Jeden z najwyższych w Polsce krzyż mierzący 40 m
wysokości, znajdujący się w miejscowości Ujazdwybudowany jako wotum wdzięczności Polonii
amerykańskiej z Chicago. Rozpostarty na nim Chrystus zwrócony jest twarzą w kierunku drogi Jasło Pilzno. W bezpośrednim sąsiedztwie krzyża znajdują
się wykute w piaskowcu ciężkowickim stacje drogi
krzyżowej.

WARTO ZOBACZYĆ

26 Modrzewiowy dwór w Lipnicy Dolnej
Modrzewiowy dwór w Lipnicy Dolnej z 1781 roku
to pozostałość po rodzinie Rylskich. Jest to duży,
parterowy, drewniany dwór rozplanowany został na rzucie
wydłużonego prostokąta, z wysokim dwuspadowym
dachem. Dwór zajmuje centralne miejsce w ogrodzie.
Szczególnie interesujący jest od elewacji frontowej,
gdzie znajdował się ganek, starannie wykończony,
zdobiony wycinanką, co stanowiło mało spotykane na
tym terenie założenie architektoniczne. Dwór posiadał
pięć pokoi, w tym jeden gościnny, w którym odbywały
się bale. Właściciele dworu posiadali również bogatą
bibliotekę.
Ostatnim
właścicielem
dworu
była
Anna
Chmielewska z domu Rylska. Obecnie dwór jest
własnością Urzędu Gminy Brzyska. Jest on mocno
zniszczony, ponieważ nikt go nigdy nie remontował.
Drzewostan w parku o powierzchni 2 ha także uległ
dewastacji.

Krzyż milenijny w Ujeździe

28 Diabelska Izdebka
Diabelska Izdebka uroczysko skalne w miejscowości
Wróblowa w przysiółku Osiny z miejscem tym
nierozerwalnie związana jest legenda, która głosi że
w grocie tej mieszkał diabeł, który ukazywał się
mieszkańcom
pod
różnymi
postaciami
(białego
rumaka,
czarnego barana, królika itp.),
nigdy jednak nie ukazał się
w prawdziwej postaci.

29 Stawy Wróblowa - Ujazd
Wróblowa. Łowisko powstałe po
wyrobisku żwiru, nieopodal rzeki
Wisłoki usytuowane jest na pograniczu miejscowości Wróblowa
i Krajowice, przy trasie Jasło - Pilzno.
Obecnie w skład łowiska wchodzi
jeden staw - nr 3, o powierzchni 12 ha
i przeciętnej głębokości ok. 3 m.
Rybostan: karaś, karp, leszcz, lin,
okoń, płoć, pstrąg tęczowy, sandacz,
szczupak, węgorz, wzdręga.
Ujazd. Podobnie jak powyższe
Modrzewiowy dwór
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Stawy rybne w gminie Brzyska

łowisko
są
pozostałością
po
wyrobiskach
żwirowych. Łowisko znajduje się na lewym brzegu Wisłoki, przy drodze Jasło - Pilzno, tuż przed
miejscowością Kołaczyce. Dojazd do łowiska
możliwy jest jednak tylko od Ujazdu (droga JasłoBrzyska). Obecnie w skład łowiska wchodzą 3 stawy
o łącznej powierzchni ok. 35 ha i przeciętnej
głębokości ok. 2 m. Rybostan: amur, karaś, karp, leszcz,
lin, okoń, płoć, szczupak, wzdręga.
Na łowiskach organizowane są zawody takie jak:
• spławikowe - dla dzieci i młodzieży
• gruntowo-spławikowe - dla dzieci i młodzieży lub
dorosłych
• gruntowe - dla dorosłych
Jest tam wiele pięknych stanowisk min. cypel na którym
można łowić z każdej strony. Niedaleko jest rzeka
Wisłoka na której też można złapać coś większego.

posiadają niektóre miejsca w masywie Liwocza, np.
Gródek, Rynek Wielki, Rynek Mały, Piekło, czy też
ciekawe nazwy jarów, w których płyną potoki: Parów

30 Góra Liwocz z platformą widokową
Najcenniejszym walorem przyrodniczym pod
względem turystycznym jest Liwocz najwyższe
wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim w paśmie
Liwocza i Brzanki wznoszące się na 562 m n.p.m.
Liwocz od najdawniejszych czasów był dla okolicznych
mieszkańców oraz przygodnych turystów obiektem
zainteresowań, zapewne przyciągała ich magiczność
tej góry, jak żadnej innej w regionie, owianej
licznymi legendami i podaniami ludowymi. Te ostatnie
oparte na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie, odzwierciedlone są także w nazwach, które
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Złamane Mosty, Parów Czarna Woda, czy Parów
Słona Woda.
Jedna z legend głosi ,że na Liwoczu miało być miasto,
które to powstało wokół istniejącego tam wcześniej
zamku. Miasto to miało dwa rynki, podgrodzie,
a w ratuszowych drzwiach coraz bogatsi mieszczanie
wstawili nawet złotą bramę, skąpiąc jednak pieniędzy
na kościół. Z tego też powodu ksiądz nawołujący
do opamiętania się, został wygnany z grodu przez
mieszkańców za co ich przeklął, co w konsekwencji
zaowocowało zapadnięciem się pod ziemię całego
miasta. Inna legenda głosi, że zanim wybudowano
Biecz, na szczycie tej góry istniało już znacznie
wcześniej nie mniejsze miasto. Połączono je ze sobą
podziemnym tunelem, którym Królowa Jadwiga
uciekała z grodu Bieckiego przed Tatarami. Gdy dotarli
w pośpiechu do Liwocza, tak znajdujące się miasteczko, jak i sam tunel zawaliły się na głowy tatarskich
oddziałów, zapadając się pod ziemie.
Najcenniejszym terenem pod względem przyrodniczym
w granicach gminy jest obszar Rezerwatu leśnego
„Liwocz” leżący w otulinie Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki. Położony jest na terenie dwóch
gmin wiejskich: Brzyska i Skołyszyn powołany został
Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia
19 kwietnia 2004 r.
Bez wątpienia największą atrakcją turystyczną regionu
jest zlokalizowana na szczycie góry Liwocz platforma
widokowa (24m) zwieńczona metalowym krzyżem
(18m), z której podziwiać można piękne panoramy
okolicznych wsi i miasteczek, a w pogodne dni nawet
szczyty Tatr.
U podnóża platformy widokowej wybudowane zostało
Sanktuarium Chrystusowego Krzyża. Od 2003 roku
do platformy widokowej prowadzi droga krzyżowa
z pięknymi i oryginalnymi stacjami, których autorem
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jest Ormianin, artysta metaloplastyk Aram Chakhbazian
Krzyż oraz sanktuarium zostało wybudowane
dla „upamiętnienia wejścia Rodziny Ludzkiej
w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa oraz jako wotum wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za
Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II w 25-lecie
Jego pontyfikatu”

31 Zespół Pałacowy w Brzyskach
Zespół Pałacowy rodziny Kotarskich wraz z zabytkowym
parkiem zaliczany jest do zabytków architektury
o najwyższych walorach kulturowo – krajobrazowych.
Wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
zabytków (A-327 z 1968 roku). Położony jest na wzniesieniu w centrum wsi, w otoczeniu parku krajobrazowego, zbudowany został z cegły w połowie XIX wieku
w stylu neorenesansowym. Część środkowa jednokondygnacyjna, skrzydła boczne dwukondygnacyjne. Pałac
powstawał w dwóch podstawowych fazach. W pierwszej fazie powstała część środkowa z arkadową loggią
od zachodu i wielobocznym ryzalitem od wschodu
(o cechach monachijskiego stylu arkadowego
1 połowy XIX wieku). Inicjatorem budowy był Karol
Kotarski, właściciel Brzysk od 1831 roku. Rozbudowę
obiektu przeprowadził syn Karola Kotarskiego
Stanisław Kotarski. W tym czasie powstały skrzydła
boczne (północne i południowe). Prawdopodobnie
projekt rozbudowy opracowany został przez Filipa
Pokutyńskiego.
Pierwszym właścicielem dworu był Karol Kotarski, który
w latach trzydziestych XIX wieku nabył Brzyska, Ujazd
i Kłodawę. Następnie dwór był w posiadaniu Stanisława
Kotarskiego, po którym dziedziczką została jego jedyna córka Helena wraz z mężem hrabią Marianem
Łosiem. Pod koniec wojny, kiedy zbliżał się front,
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Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach

we wsi i dworze kwaterowali Niemcy. Pozostawienie
bez nadzoru majątku po śmierci hrabiny Heleny
Łosiowej spowodowało jego rozgrabienie.
Po wojnie obiekt zmieniał wielokrotnie użytkowników.
Obecnie dwór pozostaje własnością gminy po tym
jak 17 lutego 1992 roku wojewoda krośnieński
stwierdził nabycie przez Gminę Brzyska z mocy prawa
nieodpłatnie własności nieruchomości zabudowanej
stanowiącej zespół parkowo-pałacowy o powierzchni
2,31 ha. Kubatura wnętrza przekracza 7,5 tys. m3,
a powierzchnia użytkowa to 650 m2.

z 1886 roku, Ciekawostką może
tutaj być fakt, iż wspomniany
ołtarz zamówiony był do kościoła
dominikanów w Krakowie, lecz
z powodu pomylenia wymiarów,
odstąpiono go parafii brzyskiej.
Wykonany w pracowni Trembeckich
w Krakowie stanowi przykład
czystego gotyku. Ołtarz wypełnia
obraz patronki kościoła św. Marii
Magdaleny, ręki A. Gramatyki
(uczeń J. Matejki). Ławki gotyckie,
z drzewa dębowego, ustawione
na środku nawy, pochodzą
z pracowni rzeźbiarza i kamieniarza Sroczyńskiego z Jasła.
Na uwagę zasługuje również
chór w kształcie półkola podparty ośmioma kolumnami oraz
znajdujące się na nim zabytkowe
organy. Na zewnątrz kościół
otoczony jest drzewami, z których
jedno zasługuje na szczególną
uwagę. Jest to dąb, który został posadzony 29.06.1910
roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

33 Źródło wody siarkowej (śmierdzące źródełko)
Interesującym obiektem leżącym na wschodnim
zboczu Liwocza jest źródło wody mineralnych wód
siarkowych, zasilające jeden z bezimiennych po-

32 Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach
Neogotycki kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach to murowana świątynia
która powstawała w drugiej połowie XIX wieku.
Współtwórcą nowej świątyni był znany krakowski
architekt Filip Pokutyński. Budowę nowego kościoła
ostatecznie ukończono w 1879 roku. Kościół zbudowany jest z ciosanego kamienia, w stylu neogotyckim. Pokryty blachą miedzianą, ma połączoną
ze sobą dzwonnicę, mieszczącą dwa dzwony. Jeden
mniejszy, ma na płaszczu cztery płaskorzeźby: Pana
Jezusa na krzyżu, Matki Boskiej, św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego. Drugi większy nie ma żadnych
napisów ani dat. Wewnątrz kościół jest trójnawowy.
W kaplicy po prawej stronie znajduje się ołtarz Bractwa Różańcowego z obrazem i statuą Matki Boskiej
Różańcowej, po lewej jest ołtarz cechowy, ze statuą
św. Józefa i z obrazem św. Antoniego Paderewskiego.
Przy prezbiterium znajduje się zakrystia murowana,
sklepiona. W nawach bocznych znajdują się małe
ołtarze, przedstawiające obraz Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz obraz Matki Boskiej Bolesnej.
Ołtarz główny projektu Pavorniego z Włoch, pochodzi
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toków spływających do rzeki Wisłoki. Źródła siarkowe
są identyfikowane i oznaczane w terenie częściej
od innych z racji swojego charakterystycznego
zapachu i zabarwienia dna wypływających z niego
cieków wysadami siarkowymi lub koloniami bakterii związanymi z tym specyficznym środowiskiem.
Źródła te mogą być wykorzystywane w celach
leczniczych.

34 Cmentarz wojenny nr 219 w Błażkowej
Cmentarz nr 219 jest jednym z kilku, w którym ze znakomitym skutkiem połączono drewno i beton. Pomnik
centralny stanowi lekki cokół drewnianego krzyża
pomnikowego, włączony w ciąg ogrodzenia. Otoczony
drewnianym płotem na betonowych słupach, po
których do niedawna nie pozostało śladu. Spoczywa
tu łącznie 36 żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej.
Interesujący może być fakt, iż pod koniec II wojny
światowej pochowano tu żołnierzy niemieckich, nie
oznaczając miejsca pochówku.

35 Cmentarz wojenny nr 229 w Błażkowej
Cmentarz nr 229, usytuowany wyniośle na wzgórzach
w północnej części wsi, znakomicie wkomponowany
został w malownicze Pogórze Beskidu Niskiego,
zachowując jednocześnie nastrój niewielkiego

Cmentarz wojenny nr 229 w Błażkowej
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cmentarzyka wiejskiego o specyficznym wyrazie.
Wzniesiony w latach 1915-18, stanowi samodzielne
założenie przestrzenne. Oś kompozycyjną zamyka
duży krzyż ze stylizowaną koroną cierniową. Na jego
cokole tablica oraz napis w języku niemieckim, który
tłumaczy się w następujący sposób: „Teraz wy czuwajcie my zmęczyliśmy się”. Spoczywa tu łącznie
89 żołnierzy, przynależących do armii austriackiej,
węgierskiej i rosyjskiej.

Gmina Jodłowa
Powierzchnia: 59,86 km2
Ludność: 5 498 mieszkańców
Dane teleadresowe:
39-225 Jodłowa 1 a
tel. (14) 683 30 53, fax (14) 683 30 53
e-mail: ug_jodlowa@wp.pl
www.jodlowa.eu
Gmina Jodłowa leży na Pogórzu Karpackim, po północnej
stronie Parku Krajobrazowego Brzanki-Liwocza, nad
niewielką rzeczką Jodłówką, wpadającą z lewej strony
do Wisłoki. Uroku dodaje jej zróżnicowane położenie
poziomu terenu od 250 do 427 m n.p.m. W pogodny
dzień z jej wzgórz np. Rysowany Kamień (427 m n.p.m.),
Lejówka (425 m n.p.m.) Wisowa (409 m n.p.m.) można
oglądać wspaniałą panoramę krajobrazu aż po Słowację
i Tatry. Jodłowa należy do największych wsi w Polsce.
Jej poszczególne części mają charakterystyczne nazwy,
ogólnie: Jodłowa-Nadole, Jodłowa-Nagórze, poza tym
Jodłowa-Miasto, Jodłowa-Miasteczko, Jodłowa-Wisowa,
Pańskie Pola, Pańskie Łąki, Buczyna, Przymiarki,
Maślakowice, Poręby, Biedoszyce, Podlesie, Łosie,
Gilowa, Dziady, Rzeki, Potoki, Góry. Dziś dzieli się na:
Jodłowa-Dolna, Jodłowa-Górna, Jodłowa-Wisowa. Jej
dzieje rozwijały się między Bieczem, Jasłem, Brzostkiem,
Pilznem i Tuchowem.
Gmina Jodłowa należy obecnie do powiatu
dębickiego. Administracyjnie w skład gminy wchodzi
7 sołectw: Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna, Jodłowa
Wisowa, Dęborzyn, Dębowa, Dzwonowa i Zagórze.
W sąsiedztwie gminy przebiega droga krajowa nr 4
relacji Kraków – Rzeszów i droga nr 73 Pilzno – Dukla
– Koszyce (Słowacja).

W początkach administracji państwowej Jodłowa
należała do województwa krakowskiego, w czasie rozbiorów do województwa lwowskiego, podczas II wojny
światowej do dytryktu krakowskiego w Generalnej
Gubernii, po II wojnie światowej do rzeszowskiego,
tarnowskiego a obecnie należy do województwa
podkarpackiego. Najstarszych śladów życia na terenie Jodłowej należy szukać około 3 tysiące lat przed
narodzeniem Chrystusa. Świadczą o tym znaleziska
i wykopaliska archeologiczne na tych obszarach. W czasach późniejszych teren ten był pod wpływem kultury
łużyckiej aż do III wieku po Chr. Z tego czasu pochodzi
GRODZISKO na Buczynie. Później swoje wpływy miała
kultura przeworska. Z roku 1025 pochodzą pierwsze
wzmianki pisane o Bieczu i ziemi bieckiej, do której
należała również Jodłowa i okoliczne miejscowości.
W 1105 roku wymieniony jest Dęborzyn. W drugiej połowie XII w. Dzwonowa, Dęborzyn i Jodłowa
wymienione są jako północne miejscowości kasztelani bieckiej. Na początku XIII wieku silne trzęsienia
ziemi i najazdy zniszczyły doszczętnie Gminę Jodłową
i okolice. Zostały odbudowane dopiero na podstawie
dekretów erekcyjnych w XIV wieku, na tzw. prawie
niemieckim. Kazimierz Wielki zezwala dekretem
z 30.06.1353 r. na założenie miasta Jodłowa Gór(n)a.
Zaś dekretem z 30.09.1359 r. powiększa granice
Jodłowej o 80 łanów przez dzisiejszą Buczynę aż do
Wisłoki i nadaje prawdopodobnie Jodłowej Dolnej
prawa miejskie. Od tego czasu określana jest często
Jodłowa Górna jako miasteczko a Jodłowa Dolna
jako miasto. Najazdy Węgrów w latach 1473 i 1474
zniszczyły znów Jodłową i całe okolice. W 1497 r.
wymienieni są pierwsi studenci z Jodłowej na Uniwer-
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W latach 2008/2009 wójt Gminy Jodłowa mgr Robert
Mucha przebudował i odnowił szczególnie centrum
Jodłowej. Rynek przypomina znów wygląd miasteczka.
Gmina Jodłowa jest typową gminą rolniczą,
z występującym rozdrobnieniem agrarnym. Gospodarstwa rolnicze wynoszą przeciętnie od 1 do 30 ha.
Działalność gospodarczą prowadzi tu ok. 115 podmiotów gospodarczych, z dominacją jednoosobowych
firm. Na terenie gminy nie działają dotychczas żadne
przedsiębiorstwa państwowe, ani zagraniczne.
Na uwagę zasługują walory turystyczne gminy,
położonej na terenie Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki i Obszaru Chronionego Pogórza Ciężkowickiego.
Brak większych zakładów przemysłowych i czyste
powietrze stwarzają warunki do rekreacji i wypoczynku.
Krajobraz gminy Jodłowa stanowią malownicze wzniesienia, zalesione stoki, głębokie doliny potoków,
a liczne uroczyska, dobrze zachowane obiekty zabytkowe
czynią ją atrakcyjną dla turystów.

WARTO ZOBACZYĆ

36 Pomnik partyzantów z II wojny światowej
w Dębowej

Pomnik partyzantów z II wojny światowej w Dębowej

sytecie w Krakowie. Na schyłku XV w. bawił w Jodłowej
król Jan Olbracht. Najazdy szwedzkie, siedmiogrodzkie
i Rakoczego w XVII w. zniszczyły Jodłową i całe okolice.
Kościół parafialny został spalony. Dnia 7.XI.1683 r.
Biskup krakowski Mikołaj Oborski konsekrował kościół
pod wezwaniem św. Stanisława BM w Jodłowej.
W latach świetności Jodłowa była starostwem
niegrodowym. Przez długie wieki należała do królów
polskich lub biskupów krakowskich. Jodłowa przez
długi okres czasu była jednym z ośrodków ludowego przemysłu ceramicznego. Po pierwszym rozbiorze Polski dostała się do zaboru austriackiego,
przybierając z biegiem czasu charakter typowego
galicyjskiego miasteczka.
W 1899 roku ówczesny proboszcz sprowadza do
Jodłowej kopię praskiego Dzieciątka Jezus, co
odcisnęło niezwykłe piętno na mieszkańcach Jodłowej.
Podczas I wojny światowej pomimo trzykrotnego
przebiegu frontu, miasteczko zostało oszczędzone.
Na terenie Gminy Jodłowa znajduje się po tym okresie kilka cmentarzy wojennych. W czasie okupacji
hitlerowskiej mieszkańcy Jodłowej żyli silnym patriotyzmem, organizując tajne nauczanie i zasilali szeregi
partyzantów. W 1932 roku Jodłowa utraciła prawa
miejskie. W 1942 roku spalono synagogę i rozstrzelano
160 jodłowskich Żydów.
W dniu 13 lipca 2008 roku ks. Bp dr Wiktor Skworc
konsekrował w Jodłowej nową świątynię ku czci
Dzieciątka Jezus.
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Pomnik Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
został wybudowany w 1946r. jako dowód pamięci
o poległych partyzantach. Podczas walk z Niemcami 19.08.1944r. zginęło pięciu żołnierzy Armii
Krajowej. Na pomiku znajduje się marmurowa tablica zawierająca wygrawerowane nazwiska i imiona
poległych partyzantów. Pomnik znajduje się na skrzyżowaniu
dróg Jodłowa – Czermna.

37 Cmentarz wojenny nr 232 wraz z cmentarzem
cholerycznym w Jodłowej

Cmentarz (numer 232) został zaprojektowany przez
niemieckiego architekta z Dusseldorfu Gustava
Rossmanna. Znajduje się w miejscu starego cmentarza cholerycznego. Pochowano tu ponad dwustu żołnierzy austro-węgierskich oraz rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 232 w Jodłowej

Gmina Jodłowa
W centrum znajduje się betonowy postument z drewnianym krzyżem. Oryginalna tablica inskrypcyjna nie
zachowała się. Zamiast niej mieszkańcy umieścili
w 1984 roku tablicę upamiętniającą Jodłowian
zmarłych na epidemię cholery w 1855 r. Na cmentarzu znajdują się trzy duże betonowe nagrobki oraz
żeliwne krzyże nagrobne.

38 Cmentarz żydowski (Wisowa)
Cmentarz żydowski w Jodłowej jest położony
w sołectwie Wisowa na grzbiecie łączącym przysiółek
z Rysowanym Kamieniem (427 m n.p.m.), około 2 km od
centrum gminy. Cmentarz został założony w XIX wieku.
Przed wojną był ogrodzony płotem z żerdzi. Cmentarz
przetrwał lata Holocaustu, zniszczenia przyniosły mu
dopiero lata powojenne. Na stan z listopada 2009 r.,
zachowało się w lesie kilkanaście nagrobków, część
z nich jest całkowicie nie czytelna. Na kilku macewach
zachował się tekst inskrypcji oraz symbole u szczytu.
W październiku 2012 r. do Jodłowej przybyli studenci
z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z sekcji żydowskiej bliskowschodniego koła naukowego,
działającego w ramach Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu oraz z Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych. Z grupą przybył również dr hebraistyki
Daniel Starzyński raz Zbigniew Niziński z Fundacji
“Pamięć, Która Trwa”. Celem wizyty był cmentarz
żydowski na Wisowej i odczytanie inskrypcji hebrajskich na znajdujących się tam starych nagrobkach.
Odczytano napisy z ponad 20 macew, powstała ich dokumentacja. Najstarsza odczytana macewa pochodzi
z 1837 r. Odkryto również nagrobek rabina Jodłowej
Pinchasa Elimelecha, zmarłego w 1914 r. oraz jego
córki Chaji, zmarłej w 1928 r.

Cmentarz żydowski (Wisowa)

39 Kaplica Matki Boskiej Bolesnej
w Jodłowej Górnej

Projektantem i budowniczym kapliczki był Stanisław Proszowski – utalentowany rzeźbiarz, autor krzyża zdobiącego
główny ołtarz kościoła parafialnego w Jodłowej Górnej.
Kapliczka powstała z inicjatywy rodzin Kwiatkowskich

Kaplica Matki Boskiej Bolesnej w Jodłowej Górnej

Kaplica Matki Boskiej Bolesnej w Jodłowej Górnej
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i Lesiaków w 1945 roku jako wotum dziękczynne za
szczęśliwe wyjście z wojennych zagrożeń i zakończenie
konfliktu. W jej wnętrzu autor umieścił ołtarzyk (utrzymany w neogotyckiej stylistyce), a właściwie retabulum ołtarzowe w formie płaskorzeźbionego tryptyku
z krzyżem, popiersiami Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa
oraz adorującymi aniołami.

40 Pomnik Konstytucji 3 Maja w Jodłowej
Pomnik Grunwaldzki i Konstytucji 3-go Maja
rozpoczęto budować w 1910 r. aby uczcić 500-lecie
bitwy pod Grunwaldem. 3-go maja 1914 r. odbyła się
uroczystość poświęcenia, w której wzięło udział kilka
tysięcy ludzi z Jodłowej i okolicznych miejscowości. Na
pomniku wbudowano tablicę z napisem: „Pamięci Konstytucji 3-go maja i bitwy Racławickiej, Jodłowa 1914 r.”

Pomnik Konstytucji 3 Maja

Kościół pw. św. Stanisława BM w Jodłowej
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41 Kościół pw. św. Stanisława BM w Jodłowej
Kościół
pw.
św.
Stanisława w Jodłowej
− zabytkowy drewniany
kościół z XVII wieku,
znajdujący się w centrum
wsi Jodłowa. Obiekt znajduje się na trasie szlaku
architektury drewnianej
województwa podkarpackiegop (trasa VIII).
Kościół św. Stanisława
został
wybudowany
w latach 1670 − 1679
na miejscu poprzedniego kościoła parafialnego,
zniszczonego Wnętrze kościoła w Jodłowej
przez pożar w 1656 roku.
Konsekrował go w 1683 roku Mikołaj Oborski, biskup
krakowski. Jest to barokowa, trójnawowa świątynia
konstrukcji zrębowej, zbudowana z drewna modrzewiowego i jodłowego na podmurówce z kamienia. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym krytym
blachą z barokową wieżyczką sygnaturki. Prezbiterium kościoła jest zamknięte trójbocznie. Nawa główna
jest oddzielona od naw bocznych zamkniętymi
półkoliście arkadami. Wnętrze kościoła pokryte jest
polichromią figuralną i ornamentalną z 1932 roku,
autorstwa Józefa Dutkiewicza. Ołtarz główny i ołtarze
w nawach bocznych kościoła reprezentują styl barokowy. Ponadto w wyposażeniu znajdują się dwa
klasycystyczne ołtarze boczne, rokokowa ambona
w kształcie łodzi i kamienna renesansowa chrzcielnica
z XVII wieku.

Gmina Jodłowa

Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

Kościół św. Stanisława stanowił od 1900 roku ośrodek
kultu Dzieciątka Jezus, którego figurka (kopia figury
z kościoła karmelitów w Pradze) była umieszczona
w ołtarzu głównym. W 2008 roku figurka została
przeniesiona do nowo wybudowanego Sanktuarium
Dzieciątka Jezus. Od roku 2011 w ołtarzu głównym znajduje się obraz “św. Mikołaj” z 1528 roku.
Cały kompleks, wraz z otaczającym go ogrodzeniem
z bramkami i kaplicami, został 3 listopada 1971 roku
wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-151.
Rosnący wokół kościoła starodrzew lipowy ma status
pomnika przyrody.

42 Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej
Sanktuarium Dzieciątka Jezus tworzy wraz z istniejącym
obok budynkiem plebani oraz układem otaczających
wzgórz ciekawą krajobrazową kompozycję eksponującą
widoki z drogi powiatowej na zabytkowy XVII-wieczny kościół, usytuowany na wzgórzu. Nowa świątynia
w swym rozwiązaniu bryłowym stanowi współczesną
interpretację tradycyjnej formy obiektu sakralnego
o stromych spadzistych dachach pokrytych blachą wtopionych w zieleń i osadzonych w wiejskim pejzażu.
Smukła wieża o charakterystycznym uformowaniu i wysokości ok. 37 m stanowi lokalna dominantę w pejzażu
lekko falowanych wzgórz. Rzeźbiarskie zwieńczenie fasady frontowej wznoszącej się do wysokości 17.8 m tworzy naturalne przekrycie głównego wejścia do kościoła,
nad którym znajduje się kompozycja rzeźbiarska.
Kościół jest obiektem trzynawowym. Długość nawy
głównej wraz z prezbiterium i zakrystiami wynosi ok. 53 m.
Nawy boczne stanowią kaplice: Kaplica Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy, Kaplica Miłosierdzia Bożego. Nad
wejściem Głównym znajduje się obszerny chór.

Prace przy budowie Sanktuarium rozpoczęto w maju
1997 r. Po kilku latach wmurowano kamień węgielny, który został przywieziony z Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Uroczystość konsekracji nowej
świątyni została zaplanowana na Jubileusz 100-lecia
(tj. 2008 r.) koronacji figurki Dzieciątka Jezus. Natomiast
na pasterce tego samego roku dekretem JE. ks. Biskupa,
erygowano w kościele parafialnym pw. Dzieciątka Jezus
w Jodłowej Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Mieszkańcy
Jodłowej czują dumę, że nie odmówili Bogu gościny
w swoim sercu i w swojej miejscowości.

43 Kościół pw. św. Mikołaja (kaplica cmentarna)

w Jodłowej wraz z kwaterą z I wojny światowej

Do większych budowli religijnych na terenie gminy
Jodłowa oprócz kościoła pw. św. Stanisława BM
i Sanktuarium Dzieciątka Jezus zaliczyć można

Kościół pw. św. Mikołaja w Jodłowej
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45 Cmentarz wojenny nr 230 w Dęborzynie
Obiekt na którym spoczywa 38 żołnierzy austrowęgierskich i 32 rosyjskich w grobach pojedynczych,
projektował Gustav Rossmann niemiecki architekt
z Dusseldorfu. Cmentarz położony jest na stromym
brzegu jaru, poniżej szkoły podstawowej. Cmentarz jest interesujący z co najmniej dwu powodów.
Po pierwsze Rossman zastosował tutaj jako
materiał na krzyże nagrobne drewno - nigdzie indziej w tym Okręgu nie stosowane; także ogrodzenie wykonano jako odcinki balustrady drewnianej
z wkomponowanym motywem krzyża greckiego
rozpięte pomiędzy słupkami z kamienia. Wejście
na cmentarz wykonano od najbardziej widokowej
a zarazem stromej ścinany stoku - w tym celu wybudowano kilkakrotnie załamany ciąg ścieżki wraz
z odcinkiem schodków betonowych oraz wzmocniono skarpę murkami oporowymi. Warto obejść
cały pagórek na którym znajduje się cmentarz aby
zobaczyć z jaką starannością odtworzono między innymi rowki odwadniające. Pomnik tego cmentarza
w formie ściany z typowym dla Rossmana betonowym
krzyżem. W płycinie znajduje się tablica inskrypcyjna
której treść w wolnym tłumaczeniu brzmi:

Pomink przyrody - dąb szypułkowy

Kościół św. Mikołaja znajdujący się na cmentarzu.
Rozmiarami jest on niewiele mniejszy od kościoła
św. Stanisława. Wybudowany w 1882 r. murowany,
wyremontowany w latach 1957-59.
Kościół p.w. Św. Mikołaja, zwany kaplicą cmentarną,
zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części
cmentarza parafialnego
w Jodłowej. W 1974 r.
na
ścianie
frontowej
umieszczono 4 tablice
poświęcone pamięci ofiar
II wojny światowej.

“ŚMIERĆ WORAŁA NAS W ZIEMIĘ:
- TERAZ WY ŻNIWUJCIE”
Podczas remontu odtworzono starannie wszystkie
elementy cmentarza w tym i tabliczki imienne
z których możemy odczytać 28 nazwisk zidentyfikowanych zmarłych oraz dowiedzieć się iż za życia
należeli do 30. pułku piechoty ze Lwowa i 30. batalionu
strzelców polowych ze Styrii w Austrii, zaś polegli
głównie w dniach 6-7 maja 1915 r.

44 Pomink przyrody dąb szypułkowy
w Dęborzynie
Jednym z okazałych pomników przyrody usytuowanych w miejscowości
Dęborzyn a tym samym
w Gminie Jodłowa jest
dąb szypułkowy. Jest to
okazały rozłożysty dąb
liczący kilkaset lat, wpisany do rejestrów pomników
przyrody, rośnie po prawej
stronie drogi powiatowej
z Jodłowej do Pilzna.
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Gmina Pilzno
Powierzchnia: 165,21 km2
Ludność: 18 024 mieszkańców
w tym miasto Pilzno 4 820 mieszkańców
Dane teleadresowe:
39 – 220 Pilzno
ul. Rynek 6
tel. (14) 67 21 036, (14) 68 07 720, fax (14) 67 22 491
e-mail: pilzno@pilzno.um.gov.pl
www.pilzno.um.gov.pl
Prezentując Gminę Pilzno pragniemy zachęcić
do odwiedzenia naszych pięknych terenów, poznania historii, a także do nawiązania kontaktów
z mieszkańcami.
Gmina Pilzno leży na zachodnim krańcu województwa
podkarpackiego przy międzynarodowej trasie E 4.
Jest jedną z gmin wchodzących w skład powiatu
dębickiego, którą stanowi samo Pilzno wraz
z siedemnastoma otaczającymi je sołectwami. Gmina
zajmuje obszar 165 km2, który zamieszkuje łącznie
18 tys. mieszkańców. Południowa część położona
jest na Krańcach Pogórza Karpackiego, północna zaś
w Kotlinie Sandomierskiej. Położenie decyduje o bogactwie krajobrazu, walorach przyrodniczych oraz
zróżnicowanej rzeźbie terenu.
Pierwsza wzmianka o Pilźnie sięga czasów, gdy jako
wieś zorganizowana na prawie niemieckim zostało
podarowane klasztorowi tynieckiemu. Pilzno stało
się miastem dnia 3 października 1354 roku, kiedy to
Król Kazimierz Wielki wydał przywilej zezwalający
Dobiesławowi – rycerzowi z Ziemi Sandomierskiej, na
lokację miasta.
Tym sposobem prastara osada znalazła się w gronie

miast królewskich. W centrum Pilzna został wytyczony
rynek i wybiegające z jego naroży ulice, dodatkowo miasto zostało odpowiednio zabezpieczone
wałami. Pilzno było często odwiedzane przez królów
i książęta, którzy obdarzali je licznymi przywilejami.
Końcem XIV wieku miasto stało się wraz z Tarnowem
siedzibą powiatu sądowego, a w 1465 roku samodzielnego powiatu skarbowego i administracyjnego.
Status
miasta
królewskiego,
opieka
króla
Władysława Jagiełły, a także korzystna lokalizacja przy szlaku handlowym z Krakowa na Ruś
i drodze z Krakowa na Węgry, sprzyjały szybkiemu
rozwoju rzemiosła i handlu. Równolegle z rozkwitem Pilzno nawiedzały pożary, tatarskie najazdy
i zarazy. Jednak za każdym razem miasto dość
szybko leczyło rany i powoli się odradzało. Pilzno
stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym
i sądowniczym. W mieście odbywały się roczniki
tj. sądy powiatowe, a także jarmarki i targi. Prowadzenie handlu przez pilźnian sięgało poza granice
kraju a w szczególności na Słowację, Węgry i Ruś.
Jeszcze w XVI w. Pilzno było handlowym partnerem
takich miast jak Kraków, Wrocław, Lwów. W 1772
roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski, po którym
południowa część kraju znalazła się w granicach
monarchii austro – węgierskiej. W nowym podziale
administracyjnym w 1773 roku Pilzno stało się na
krótko siedzibą cyrkułu utworzonego przez austriackie władze zaborcze, obejmującego aż dziewięć
powiatów. Po dwóch latach miasto straciło swoją
pozycję na rzecz Tarnowa.
Wbrew nadziejom Pilźnian, jakie pojawiły się po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, lata 1918
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– 1939 stały się czasem stagnacji. W ramach przeprowadzonej w 1931 roku reformy administracji
państwowej zlikwidowano powiat pilźnieński,
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włączając go do powiatu ropczyckiego, a od 1934 r. do
powiatu dębickiego. Stagnacja pogłębiona w latach
okupacji niemieckiej, kiedy to miasto straciło niemal
jedną trzecia mieszkańców, trwała jeszcze kolejnych
kilkadziesiąt lat. Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu
XX wieku sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze.
Powstały nowe obiekty oświaty, służby zdrowia i kultury, a także zakłady produkcyjne, usługowe, sklepy
i hurtownie. W 2004 r. Pilzno obchodziło jubileusz
650. – lecia nadania praw miejskich.
W ostatnich latach władze gminy podjęły działania
zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców.
Gmina Pilzno inwestuje w modernizację infrastruktury drogowej i oświatowej. We wrześniu 2010 roku
oddano do użytku budynek gimnazjum w Pilźnie.
W nowym, piętrowym obiekcie dla 440 uczniów,
oprócz typowych sal lekcyjnych znajdują się pracownie komputerowe, hala sportowa i stołówka
z kuchnią. Potężne środki finansowe inwestowane
są w gospodarkę wodną i ściekową. Wybudowanie
infrastruktury
służącej
ochronie
środowiska
z oczyszczalnią ścieków opiewa na kwotę 15 milionów
złotych. Plany inwestycyjne na najbliższe lata
dotyczą rewitalizacji Rynku w Pilźnie, modernizacji
obiektów kultury oraz dróg gminnych, a także budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Ważnym
celem jest również organizacja Muzeum Regionalnego w Pilźnie, które obecnie prowadzi zbiórkę
eksponatów na wystawy.

Gmina Pilzno
Gmina Pilzno to wymarzone miejsce wypoczynku dla
miłośników zabytków, amatorów turystyki pieszej
i rowerowej, a także każdego, kto szuka kontaktu
z naturą. Najcenniejsze zabytki znajdują się w samym Pilźnie, którego centrum stanowi malowniczy
rynek. Będąc na rynku należy zwrócić uwagę na stojącą
w jego centralnej części kamienną Figurę Matki Boskiej
Niepokalanego Poczęcia z 1883 roku. Na szczególne
zainteresowanie zasługuje również kamienica Sisla
z XVIII w. o elewacji frontowej pokrytej glazurowaną, żółtą
cegłą. W zachodniej części rynku znajduje się atrakcyjny
zespół murowanych jedno i dwukondygnacyjnych budynków w zabudowie zwartej z XIX wieku. Z kolei ponad
dachami pilźnieńskiej zabudowy widoczne są sylwetki
kościołów: farnego i karmelickiego. Ten pierwszy to gotycka, murowana budowla wzniesiona w XIV wieku. Coraz
więcej osób pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia (kościół karmelitów). Świątynia zasługuje na
szczególną uwagę ze względu na znajdujący się w niej Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia. Malowany na desce
wizerunek Matki Bożej ozdobiono srebrnymi sukienkami,
wykonanymi wg projektu mistrza Jana Matejki.
Okolice miasta obfitują w malownicze wzniesienia,
urokliwe doliny oraz tajemnicze jary i wąwozy. Urozmaicony teren sprzyja długim spacerom, a także
doskonale nadaje się na wycieczki rowerowe oznakowanymi szlakami. Ciekawym obiektem przyrodniczym jest rezerwat przyrody „Słotwina” w Podlesiu. Rezerwat florystyczny o statusie rezerwatu
częściowego powstał w celu zabezpieczenia naturalnego stanowiska pióropusznika strusiego – paproci,
objętej całkowitą ochroną gatunkową. Przez Słotwinę
biegnie dobrze oznakowana ścieżka dla turystów,
pozwalająca lepiej dostrzec piękno tego miejsca.

Zalew w Strzegocicach

Infrastruktura techniczna oraz korzystne położenie geograficzne czynią z pilźnieńskiej gminy interesującego
partnera gospodarczego i stanowią zachętę dla potencjalnych inwestorów. Uroku i atrakcyjności nie tylko pod
względem turystycznym, ale i gospodarczym dodaje
okolicy zalew na Wisłoce. Czysta na tym odcinku rzeka, rezerwaty przyrody, wspaniałe krajobrazy to kolejne atuty, dzięki którym Pilzno może stać się centrum
turystycznym.
Jeżeli są Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach,
szukają kontaktu z przyrodą, chcą zwiedzić zabytki
świadczące o historii tej ziemi – zapraszamy do
Gminy Pilzno. Naturalne środowisko, piękne krajobrazy, ciekawe szlaki turystyczne stwarzają warunki
do wspaniałego wypoczynku i rekreacji w zielonym
otoczeniu.
Zapraszamy do Pilzna, gwarantując miłe i serdeczne
przyjęcie!

Zalew w Strzegocicach
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WARTO ZOBACZYĆ

46 Cmentarze wojenne – cmentarz wojenny nr 235
w Słotowej

Na terenie Gminy Pilzno znajduje się sześć cmentarzy
wojennych z okresu I wojny światowej. Miejsca te zlokalizowane są w Pilźnie na cmentarzu komunalnym,
a także w Łękach Górnych na cmentarzu parafialnym oraz
w miejscowościach Parkosz i Słotowa.
Cmentarz wojenny w Słotowej położony jest na wzniesieniu, z którego można podziwiać piękne panoramy.
W obiekcie na planie prostokąta pochowano 30 żołnierzy
austrowęgierskich i rosyjskich poległych w 1915 roku. Na
mogiłach zbiorowych ustawiono wysokie żeliwne krzyże
na cokołach. Indywidualne groby to niskie betonowe stele
z żeliwnym krzyżem z owalną tabliczką. Najciekawszy jest
pomnik centralny - piękny, kuty krzyż stalowy na betonowym
postumencie z glorią, na której od strony wejścia daje się
odczytać cyfry “9” i “5” - być może była na nim data “1915”.

47 Kościół pw. św. Marcina w Zwierniku
Parafia w Zwierniku powstała około 1373 r. Poprzedni,
drewniany kościół pw. św. Anny z 1595 r. uległ zniszczeniu
w wyniku pożaru w 1885 r. Obecny kościół zbudowany został w 1664 r. w Padwi Narodowej, a w 1891 r.
został przeniesiony do Zwiernika i odbudowany na
obecnym miejscu. Drewniana, jednonawowa świątynia
została wzniesiona w stylu barokowym. Wieżę dobudowano po roku 1972. W wejściach do nawy i zakrystii
znajdują się portale ciesielskie z XVII w. Nad wejściem
od frontu widnieje wyryta data budowy 1664 i odnowienia 1842. Polichromia secesyjna, figuralna i ornamentalna
została namalowana przez Stanisława Gucwę w 1910 r.
Na wyposażenie świątyni składają się: pochodzący z Pilzna
ołtarz główny z krucyfiksem i siedemnastowiecznym
tabernakulum, dwa ołtarze boczne oraz chrzcielnica.
W ołtarzu prawym mieści się, uratowany ze spalo-

Kościół pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych
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nego kościoła św. Anny obraz św. Anny Samotrzeciej.
Lewy ołtarz, neogotycki, przeniesiony został tu z tarnowskiej katedry w 1889 roku. Ponadto na belce
tęczy znajduje się barokowy krucyfiks z przełomu XVII
i XVIII wieku. Na wieży zawieszone są trzy dzwony,
z których jeden ufundowany został w 1701 roku przez
tutejszego proboszcza Jakuba Celińskiego.

48 Kościół pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych
Świątynia należy do najstarszych i najcenniejszych zabytków w regionie. Zbudowana prawdopodobnie w 1484 r.
stanowi jedyny na terenie gminy
zabytek późnogotyckiej architektury drewnianej. Pierwotnie
składał się tylko z zamkniętego
trójbocznie prezbiterium, któremu towarzyszyła mała zakrystia. W pierwszej połowie XVII
wieku Katarzyna z Lubienieckich
Łętowska ufundowała murowaną
już zakrystię oraz znaczące
elementy
jego
wyposażenia,
a w wieku XVIII dobudowano
doń istniejącą do dziś wieżę
dzwonniczą. Wnętrze kościoła
zdobi
polichromia
figuralna
i ornamentalna z 1966 roku.
Wyposażenie pochodzi z XVII
i XVIII wieku, a jego centralną część
stanowi późnobarokowy ołtarz

Gmina Pilzno
główny z II połowy XVIII wieku, przedstawiający Matkę
Bożą Bolesną i św. Jana Ewangelistę wchodzących w skład
tzw. Grupy Ukrzyżowania i figurami świętych Wojciecha i Stanisława ustawionymi na wspornikach bramek.
Ołtarze boczne wskazują na podobieństwo stylowe
z ołtarzem głównym, ołtarz lewy poświęcony jest Matce
Bożej Różańcowej, ołtarz prawy zaś poświęcony był pierwotnie Chrystusowi Boleściwemu. Cenne wyposażenie
świątyni stanowi również późnorenesansowa chrzcielnica
drewniana, barokowa ambona oraz rokokowe organy.
Najcenniejszym zabytkiem dawnej sztuki jest malowany
na desce późnogotycki obraz Zaśnięcia Matki Boskiej.

49 Muzeum Lalek w Pilźnie
Od ponad 30 lat na terenie Pilzna działa nietypowa
placówka, jaką jest Muzeum Lalek. Powstało, jako
przykład pasji i zamiłowania do tego, co się robi.
Dziś zwiedzający obie placówki: Muzeum w Pilźnie
i filię w Lipinach, nie mogą uwierzyć, że w niewielkim
miasteczku, na granicy Podkarpacia i Małopolski,
można obejrzeć takie niezwykłości. Zbiory muzeum
są niezwykle bogate. Muzeum szczyci się unikalną
kolekcją lalek japońskich, zbiorami lalek z różnych
stron świata, ale o jego nietypowości decyduje coś innego – możliwość prześledzenia cyklu wytwarzania lalek, podczas zwiedzania kolejnych pracowni, jak również
samodzielnego wykonania lalki. Wnętrza i narzędzia,
którymi się pracuje są oryginalnymi, nawet sprzed
dwustu lat. Działalność muzeum nastawiona jest na szeroko rozumianą edukację. Kolekcje i wystawy, dzieciom
pokazują miniony czas, młodzieży pomagają odgrzebać
w zakamarkach pamięci dawno widziane obrazy,
dorosłym wspomnieć z nutką żalu i nostalgią, czasy

Muzeum Lalek w Pilźnie

ich młodości. Poprzez miniaturową wieś, inspirowaną
„Chłopami” Władysława Reymonta w placówce filialnej
w Lipinach, przekazywana jest wiedza o innych nacjach
zamieszkujących w Polsce. Zwiedzanie miniaturowej
synagogi i kirkutu, oraz taboru romskiego, informuje
o wielonarodowości Polski. Muzeum Lalek w Pilźnie jest
rozpoznawalnym akcentem promującym Podkarpacie
i Ziemię Pilźnieńską w kraju i za granicą.

Muzeum Lalek w Pilźnie
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Klasztor OO. Karmelitów w Lipinach

50 Klasztor OO. Karmelitów w Lipinach

św. Jana Chrzciciela i karmelicki – Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia.

Fundatorką klasztoru była Joanna Lubieniecka,
która z wdzięczności za uratowanie życia w czasie
rabacji w 1846 roku przekazała karmelitom swój
majątek. W 1889 roku drewniany, parterowy budynek został zastąpiony nowym, murowanym, przy
zachowaniu pierwotnego kształtu. Okazała budowla
łączy w sobie elementy architektury romańskiej,
gotyckiej i renesansowej. Wejście do dawnego
refektarza poprzedza taras z kamienną balustradą.
Wokół domu zakonnego rozciąga się założony
przez Lubieniecką w połowie XIX wieku czterohektarowy park, po którego południowej stronie znajduje się zespół zabudowań gospodarskich dawnego
przydworskiego folwarku.

51 Zabytki pilźnieńskiego rynku i okolic
Będąc na rynku w Pilźnie warto zwrócić uwagę na
stojącą w jego centralnej części kamienną Figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1883 roku. Jak
już wcześniej wspomnianio na szczególne zainteresowanie zasługuje również kamienica Sisla z XVIII w.,
którą łatwo rozpoznać po elewacji frontowej pokrytej
glazurowaną, żółtą cegłą. W zachodniej części rynku
znajduje się atrakcyjny zespół murowanych jedno
i dwukondygnacyjnych budynków wzabudowie zwartej
z XIX wieku.
Najcenniejszymi zabytkami znajdującymi się tuż
przy pilźnieńskim rynku są dwa kościły: farny – pw.
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Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
w Pilźnie
Jest najcenniejszym i najokazalszym
zabytkiem architektury w regionie.
Został wzniesiony w stylu gotyckim
w niedługim czasie po lokacji miasta (1354). Na przestrzeni wieków
świątynia
była
rozbudowywana
i powiększana. Warto zajrzeć do jej
wnętrza, w którym wzrok przyciągają
przepiękne ołtarze. Na szczególną
uwagę zasługuje wykonany z białego
piaskowca ołtarz główny z 1887 roku.
Z XVIII wieku zachowała się w kościele
ambona nakryta baldachimem, rokokowy chór, organy oraz krucyfiks
w kruchcie pod wieżą. Najcenniejszym
zaś zabytkiem jest umieszczona Sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie
w prezbiterium późnogotycka drewniana
arium zasługuje na szczególną uwagę ze względu
polichromowana Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem
na znajdujący się w nim cudowny obraz Matki Bożej
z ok. 1500 roku. Obejście kościoła to dawny, istniejący
Pocieszenia. Namalowany na desce ok. 1655 r.
od początków parafii do 1784 r., przykościelny cmenwizerunek ozdobiony jest srebrnymi sukienkami
tarz. Tu spoczywają szczątki średniowiecznych rycerzy,
wykonanymi według projektu samego Jana Mateokolicznej szlachty, duchownych, mieszczan i wielu
jki. Wnętrze kościoła zdobi figuralna i ornamentalna
osób związanych z miastem.
polichromia z 1866 roku autorstwa Jakuba Gucwy.
W kaplicach znajduje się dekoracja malarska Z. Gidlicza
Sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie i S. Westwalewicza. Wystrój malarski stanowi tło
Kościół wybudowano w 1410 roku za sprawą króla
do wyposażenia pochodzącego z XVII i XVIII wieku,
Władysława Jagiełły i pierwszego przeora klasztoru
którego centrum stanowi późnorenesansowy ołtarz
o. Filipa. Dekret ogłaszający Klasztor Ojców Karmelitów
główny z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej i rokow Pilźnie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
kowym tabernakulum. Na uwagę zasługuje również
wydał w 2006 roku ordynariusz tarnowski. Sanktuzespół klasztorny z 1841 roku.

Zachód słońca nad Pilznem
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52 Budynek Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Pilźnie

Stanowi atrakcyjny zabytek Ziemi Pilźnieńskiej. To okazała
piętrowa budowla z 1907 r. Obiekt wybudowano na planie
wydłużonego prostokąta z parami parterowych przybudówek po bokach. Budynek posiada ściany z surowej
cegły oraz zaaranżowaną w duchu północnoeuropejskiego
renesansu, zwróconą w kierunku północnym fasadę. Korpus budynku wypełnia sala gimnastyczna. Obecnie służy
on reaktywowanemu Towarzystwu Gimnastycznemu
„Sokół”. Gmina Pilzno pozyskała środki na rewitalizacje
budynku, która zakończyła się w 2012 roku.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrkowie

to wnętrze świątyni zdobi ambona z końca XVIII wieku
i klasycystyczna chrzcielnica z początku wieku XX. Całości
wyposażenia dopełniają barokowe obrazy i rzeźby.

54 Punkty widokowe – Gębiczyna
Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Pilźnie

53 Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Dobrkowie

Pobliskie wzniesienia są fantastycznymi miejscami
widokowymi. Na terenie Gminy Pilzno jest ich co najmniej
kilka. Pierwszy znajduje się w Gębiczynie, gdzie przy
wjeździe do miejscowości, od strony Połomi, po naszej
prawej stronie rozpościera się wspaniały widok na
Dolinę Wisłoki, a przy dobrej pogodzie można zachwycić
się widokiem szczytów Tatr. Zapierające dech w piersiach
krajobrazy można również podziwiać z wyrastającego nad
wsią Zwiernik wzgórza o nazwie Budyń (354 m n.p.m.).
Punkty widokowe znajdują się także w Słotowej oraz
w Dobrkowie (Góra Maga). Niemal cała gmina znajduje
się w granicach chronionego krajobrazu.

Kościół jest jednym z najstarszych zabytków gminy.
Jednonawowa świątynia zbudowana pod koniec XVI
wieku jest prawdopodobnie dziełem arian, którzy
zajmowali ją w latach 1565 – 1595. W drugiej połowie XVII
wieku do pierwszej renesansowej części dobudowano
nawę, zakrystię oraz wieżę zachodnią, tworząc niewielki
kościół katolicki. W jego wnętrzu znajduje się wiele cennych, różnorodnych stylowo sprzętów
i dekoracji. Wnętrze nawy zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z przełomu
XIX i XX wieku, prezbiterium zaś ornamentalna autorstwa Adama Haja z 1926
roku. Strop pod wieżą ozdobił w roku 1958
motywami maryjnymi tarnowski artysta
Stanisław Westwalewicz. Wyposażenie
wnętrza pochodzi z XVIII i XIX wieku. Składa
się nań rokokowy ołtarz główny z II połowy
XVIII wieku z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej, przekształcony w latach
1879-1880. W jego polu środkowym znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP pędzla
Walerego Eliasza Radzikowskiego, a po bokach bramki z posągami świętych, cztery
późnobarokowe ołtarze boczne - dwa przy
tęczy i po jednym w każdej z kaplic. Ponad- Panorama Tatr z punktu widokowego w Gębiczynie
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Powierzchnia: 122,19 km2
Ludność: 13 370 mieszkańców
w tym miasto Brzostek 2 721 mieszkańców
Dane teleadresowe:
39 – 230 Brzostek
ul. Rynek 1
tel. (14) 68 03 026, fax (14) 68 03 025
e-mail: ugbrzostek@tel.debica.pl
www.brzostek.pl
Gmina Brzostek położona jest w obszarze zachodnim województwa podkarpackiego i terytorialnie
przynależy do powiatu dębickiego. Leży na pograniczu
Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowsko-Dynowskiego,
które rozdziela przepływająca tędy rzeka Wisłoka.
Na zachód rozciągają się pasma należące do Pogórza
Ciężkowickiego, które posiada regularny układ grzbietów
o przebiegu równoleżnikowym: masyw Liwocza
(Liwocz 561 m n.p.m., Mały Liwocz 463 m, Rysowany
Kamień 427 m, Wiszowa 409 m i Gilowa Góra 503 m) oraz
Wzgórza Dęborzyńskie (Zamczysko 327 m, Buczyna 350 m,
Dąbrowa 341 m). Te ostatnie oddzielają dolinę Wisłoki
od Kotliny Jodłowskiej. Na wschód od Brzostku
ciągnie się Pogórze Strzyżowskie, gdzie dominują
wzniesienia układające się równolegle, a ich przebieg jest nieregularny. Należą do niego: Płaskowyż
Głobikowski, pasmo Klonowej Góry i Wzgórza
Januszkowickie.
W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Bączałka,
Brzostek, Bukowa, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna
Dolna, Grudna Górna, Januszkowice, Kamienica
Dolna, Kamienica Górna, Klecie, Nawsie Brzosteckie,
Opacionka, Przeczyca, Siedliska Bogusz, Skurowa,

Smarżowa, Wola Brzostecka i Zawadka Brzostecka.
Największą miejscowością w gminie jest wieś Siedliska-Bogusz, natomiast najwięcej ludności mieszka
w miejscowości Brzostek, będącej siedzibą gminy.
Brzostek leży przy drodze krajowej 73 łączącej Pilzno z Jasłem. Należy do najstarszych miejscowości
województwa podkarpackiego, potwierdzają to dokumenty pisane w Krakowie. Pierwszy zachowany dokument określający Brzostek jako już zorganizowaną
gminę miejską pochodzi z 1367 r. Prawa miejskie
miejscowość zachowała do 1934 r. Zostały one jej
przywrócone 1 stycznia 2009 r.
Na początku XV w. utworzono w Brzostku parafię.
Istniała też szkoła parafialna, szpital i liczne bractwa. W 1474 r. miasto zostało spalone przez wojska
węgierskie. Rola Brzostku znacznie wzrastała w XV
i XVI w. – stał się on znacznym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej. Ważną rolę odgrywało rolnictwo
i hodowla bydła. Po wojnach, jakie miały miejsce
w XVII w. ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero
pod koniec wieku XVIII. Na intensyfikację gospodarki wpływ miało m.in. osiedlenie się w tych stronach ludności żydowskiej zajmującej się głównie
handlem i rzemiosłem. W czasie II wojny światowej
na mieszkańców spadły krwawe represje ze strony
Niemców. W wyniku działań wojennych okolice gminy
poniosły znaczne straty zarówno wśród mieszkańców,
jak i materialne. Ponowny rozwój miejscowości
nastąpił dopiero w latach 70-tych XX wieku.
Gmina Brzostek jest gminą typowo rolniczą, a sama
miejscowość Brzostek stanowi centrum usługowo-handlowe
dla okolicznych wiosek. Istnieje tu kilka małych zakładów
przemysłowych, tutaj koncentruje się handel i usługi.

W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki

65

Gmina Brzostek
Malownicze położenie i stosunkowo duża ilość lasów
(ponad 25 % obszaru gminy), stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki i agroturystyki. W drzewostanie przeważają drzewa liściaste: buki, dęby,
brzozy, graby, osiki, olchy, topole i wiązy. Wśród
drzew iglastych dominuje jodła.
Cały obszar gminy Brzostek znajduje się w systemach
ochrony przyrody: na zachód od drogi krajowej nr 73
Wiśniówka – Jasło znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, natomiast na wschód od drogi krajowej nr 73 Wisniówka – Jasło
w granicach Pogórza Strzyżowskiego. W 1993 r. został
utworzony Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy,
który w południowo-wschodniej części gminy obejmuje
1131 ha. W 1995 r. na terenie wsi Smarżowa został
utworzony rezerwat leśno-florystyczny „Kamera” o powierzchni 38,01 ha. Celem jego utworzenia było zachowanie bogatego stanowiska rzadko występującego krzewu
ciepłolubnego – kłokoczki południowej oraz dobrze
wykształconego zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej
z wieloma gatunkami roślin górskich i chronionych m.in.
widłaka goździstego, skrzypu olbrzymiego, buławnika
mieczolistnego i bluszczu pospolitego.
Przez okolicę przebiegają dwa szlaki turystyczne:
niebieski – z Dębicy przez pasmo Klonowej Góry do
Odrzykonia koło Krosna, oraz żółty – z Siedlisk Tuchowskich przez Brzankę, Gilową Górę, Liwocz, Kołaczyce na
szczyt Bardo gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim.
Gmina Brzostek to obszar atrakcyjny pod względem
turystycznym, nie tylko ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze, ale także na zabytki
przeszłości, do których należą: kościoły, kaplice
i kapliczki, zespoły dworsko-parkowe oraz cmentarze
z okresu I wojny światowej.

Kościół pw. św. Grzegorza w Gorzejowej
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55 Kościół pw. św. Grzegorza, cmentarz
wojenny nr 227 w Gorzejowej

Kościół powstał przez
rozbudowę istniejącej
w tym miejscu kaplicy
(dobudowano drewnianą
nawę). Już przed 1747 r.
w Gorzejowej istniała
murowana
kaplica.
Według
ludowej
tradycji została ona
wzniesiona w miejscu,
w którym zamordowany
został mnich wędrujący
z Siedlisk do Pilzna.
Pierwsza
wiadomość
o kapliczce w Gorzejowej
“na Górach” pochodzi
Cmentarz wojenny nr 227
z 1749 r. W 1936 r.
w Gorzejowej
z inicjatywy księdza
Wojciecha Zięby do murowanej kaplicy dobudowano
drewniany korpus według projektu architekta Stanisława
Radwańskiego. Architektura: prezbiterium zbudowane
z kamienia i cegły, otynkowane, korpus drewniany,
konstrukcji zrębowej, szalowany. Prezbiterium krótkie,
zamknięte trójbocznie, z niewielkimi przybudówkami
po bokach. Korpus trójnawowy z dwiema kaplicami
o charakterze transeptu. Kościół nakrywają dachy
siodłowe z wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem
naw. Nad częścią frontową korpusu nadbudowana wieża,
zwieńczona ostrosłupową iglicą, w całości pokryta blachą.

Gmina Brzostek
Polichromia w prezbiterium figuralna, malowana w 1958 r. przez Stanisława Westwalewicza.
Wyposażenie wnętrza: przeważnie o charakterze
barokowo-ludowym. Ołtarz główny barokowy z XVII w.
z obrazem św. Grzegorza z 1698 r., malowanym na desce,
wzmiankowanym już w 1747 jako łaskami słynący
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej Nr 227
w Gorzejowej. Obiekt zaprojektowany przez Gustava
Rossmanna. Cmentarz ma formę nieregularnego
wieloboku z grubsza jego zarys przypomina zarys
kabury pistoletu. Mniej więcej na środku cmentarza
znajduje się duży okrąg obramowany niskim betonowym krawężnikiem, na jego środku drewniany
krzyż na betonowym postumencie, ogrodzony
oryginalnym płotkiem z kutych prętów stalowych.
Tablica inskrypcyjna umieszczona na postumencie
krzyża głosi: “GÓRA TA KRYJE SKARBY - WIERNYCH,
ODWAŻNYCH MĘŻÓW”. Pochowano tutaj 99 Austriaków z 62, 80, 82, Pułku Piechoty i 24.FJB, oraz 106
Rosjan z 256 Pułku Piechoty.

56 Kościół pw. Narodzenia NMP, pomnik grunwaldzki, kaplica w Siedliskach-Bogusz

Pomnik
Grunwaldzki
zbudowano w 1910 r.
dzięki staraniom ks. S.
Palki i dr W. Lewickiego. Było to miejsce
licznych
manifestacji
patriotycznych organizowanych z okazji świąt
narodowych. Odbywały
się
wtedy
pochody
z kościoła pod pomnik.
W czasie wojny pomnik
ocalał, gdyż zasłonięto
tablicę z napisem funPomnik grunwaldzki
dacyjnym.
Kościół parafialny został zbudowany w latach 19081912 w stylu neogotyckim według projektu architekta
Adolfa Zajączkowskiego. Jest to świątynia orientowana,
bazylikowa o trzech nawach z transeptem. Prezbiterium
jest zamknięte trójbocznie. Kościół posiada wieżę
o wysokości 56 m, zwieńczoną hełmem gotyckim,
przylegającą do nawy głównej od zachodu. Na dachu
umieszczono wieżyczkę z sygnaturką. Kościół nakryty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Figuralna
i ornamentalna polichromia wnętrza posiadająca
charakter secesyjny została wykonana według projektu F. Śnieżka w 1949 r. W kościele znajdują się cztery
ołtarze, z których dwa (w tym główny) są neogotyckie.
W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem. Pochodzi on prawdopodobnie z drugiej połowy XVII w. Późnobarokowy ołtarz boczny
stojący w kaplicy bocznej pochodzi prawdopodobnie ze starego kościoła. Pozostałe ołtarze i ambona

Kościół pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz

zostały wykonane po II wojnie światowej. Kościół
posiada piękne witraże z początku XX w. Większość
z nich została zaprojektowana przez Stefana Matejkę.
Na wieży znajduje się dzwon z 1908 r.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się murowana,
neogotycka kaplica z 1860 r. ufundowana przez
Ludwikę z Boguszów Gorayską na miejscu, gdzie
w czasie rabacji pochowano ciała 23 ofiar rzezi (wówczas teren ten znajdował się poza cmentarzem). Na
frontonie kaplicy umieszczono herb Boguszów i napis
z nazwiskami pomordowanych.

57 Rezerwat leśno-florystyczny „Kamera”
„Kamera” - rezerwat leśno-florystyczny zlokalizowany
na terenie wsi Smarżowa kompleks leśny w szczytowych
partiach wzgórz (421 m n.p.m.) zachodniej części

Owoc kłokoczki południowej
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58 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
Krzyż Jubileuszowy, kaplica w Brzostku

Krzyż Jubileuszowy wzniesiony został w 2000 r., ma
10 m wysokości i 4 m rozpiętości ramion. Przedstawia
dwoistą naturę Chrystusa: Boską – symbolizowana przez powierzchnię gładką oraz ludzką – przez
chropowatą.

Pogórza Strzyżowskiego. Liczy 38,01 ha powierzchni
i został utworzony w 1995 r.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku
-murowany, neoklasycystyczny wzniesiony w latach
1814-1816. Otacza go stary, kamienny mur z bramami
od strony rynku, poczty i ul. Łukasiewicza. Jednonawowa świątynia zgodnie z tradycją została zorientowana. Prezbiterium jest nieco węższe i zamknięte
półkoliście. Przylega do niego zakrystia i położony
symetrycznie przedsionek. Neogotycki przedsionek
przy nawie został dobudowany w 1869 r. Nawę nakrywa sklepienie kolebkowe z gurtami spływającymi
na przyścienne filary, prezbiterium zaś sklepienie
żagielkowe. Fasadę kościoła wieńczy wieża nakryta
dzwonowatym hełmem (w okresie międzywojennym
miał on kształt gotycki). W nawie zachował się
późnorenesansowy ołtarz św. Leonarda z początku XVII w.
Został on przeniesiony z Kleci po rozebraniu tamtejszego
kościoła (1818 r.).

Głównym celem utworzenia rezerwatu było zachowanie
bogatego stanowiska rzadkiego krzewu - kłokoczki
południowej oraz dobrze wykształconego zbiorowiska
żyznej buczyny karpackiej z wieloma gatunkami roślin
górskich i chronionych, m.in.: widłaka goździstego,
skrzypu olbrzymiego, buławnika mieczolistnego oraz
bluszczu pospolitego.
Kłokoczka południowa to krzew, który kwitnie w maju
i początkach czerwca. Kwiaty są białe, dzwonkowate
przypominające konwalie. Największą ozdobą kłokoczki
są owoce, duże, pęcherzykowate torebki.

Neoklasycystyczna kaplica z początku XIX wieku
położona na rynku. Pochodzi prawdopodobnie
z 1816 roku, przebudowana została w latach 191819. Otrzymała wtedy ozdobny fronton z ceglanymi
kolumnami. Ostatni remont przeprowadziło w 1989
roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej.
Wewnątrz kaplicy na kamiennej mensie ołtarzowej
ustawiono figury św. Jana Nepomucena (barokowa
z końca XVIII wieku) i Matki Bożej. Obok niej
zachowała się XIX-wieczna studnia tradycyjnie nazywana “studnią u Jana”.

Kłokoczka południowa
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Gmina Brzostek
Kaplica słupowa z XVII
lub XVIII wieku stojąca
w ogrodzie przy ul.
A. Mickiewicza. Zbudowano ją, jak głosi
tradycja, na grobach
mieszczan
pomordowanych przez wojska
Jerzego II Rakoczego
w 1657 roku lub przez
Szwedów
w
czasie
trzeciej wojny północnej.
Kapliczka słupowa

59 Cmentarz wojenny nr 226 w Zawadce
Brzosteckiej
W lesie zawadzkim niedaleko krzyżówki drogi krajowej 73 z drogą do Przeczycy znajduje się cmentarz
z I wojny światowej nr 226. Sam cmentarz rozciąga
się na zboczu wzgórza, którego spadek zniwelowano
w trakcie prac w 1916 r. tworząc niewielkie tarasy. Groby ułożone są w rzędach symetrycznie do
Kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy

w ołtarzu głównym. Figura pochodzi z końca XV stulecia, a wielowiekowy kult Matki Bożej Przeczyckiej
został zwieńczony koronacją w 1925 r., a potem
rekoronacją w 1975r. dokonaną przez kardynała
Karola Wojtyłę. Uroczyste odpusty odbywają się
15 sierpnia, które gromadzą licznych pielgrzymów
z okolicznych miejscowości.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się kaplica
grobowa fundowana w 1884 r. przez Grzegorza Kaputa
po śmierci jedynego syna Wojciecha. Informuje o tym

Cmentarz wojenny nr 226 w Zawadce Brzosteckiej

schodów prowadzących do głównego pomnika.
Tworzy go betonowy krzyż dużych rozmiarów.
Cmentarz został zbudowany według projektu por. Rossmanna. Spoczywa tu 137 żołnierzy, w tym 105 austrowęgierskich i 32 rosyjskich, poległych 7 maja 1915 r.
Będąc w Zawadce Brzosteckiej warto również
zobaczyć Dwór Długoszewskich z końca XVIII w. oraz
kapliczkę słupową z 1893 r.

60 Kościół pw. Matki Bożej Wniebowziętej,

kaplica grobowa, cmentarz
nr 228, dwór w Przeczycy

wojskowy

Neogotycki kościół, murowany z cegły. Trzynawowa
świątynia wzniesiona w latach 1904-1906. Kościół
posiada polichromię wykonaną przez Juliusza Makarewicza w 1930 r. W jej wnętrzu znajduje się historyczne
wyposażenie z XVIII-XIX w. Najcenniejszym zabytkiem jest Cudowna Figura Matki Bożej umieszczona
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późno klasycystyczne epitafium umieszczone na prawo od drzwi. Przed kaplicą na kamiennych postumentach połączonych metalową bramką stoją rzeźbione
w piaskowcu postacie św. Piotra i św. Pawła.
W sąsiedztwie znajdują się okazałe grobowce rodziny
Kaczorowskich. Spoczywają tu m. in.: ostatni właściciel
dworu Włodzimierz Kaczorowski. W sąsiednim grobowcu
pochowano Marię Kaczorowską (1867-1926), Bogdana
Kaczorowskiego (1892-1969) - doktora praw, Bronisława
Kaczorowskiego (zmarłego w 1932 r.) - doktora medycyny oraz Tadeusza Kaczorowskiego (1890-1924) - kapitana Wojsk Polskich, obrońcy Lwowa i Warszawy.
Na skraju cmentarza, od strony południowej, znajdują
się kwatery żołnierzy poległych w I wojnie światowej
(1 grób masowy i 39 pojedynczych). Jest to cmentarz
wojskowy Nr 228. Jego projekt opracował por. Rossmann.
Dwór w Przeczycy z końca XIX wieku to murowany budynek
położony niedaleko kościoła przy drodze do Jodłowej.
Został zbudowany pod koniec XIX w. w stylu eklektycznym
(obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa). Budynek
posiada piętro, a od strony frontowej ozdobny portyk. Nad
głównymi drzwiami umieszczono ozdobny napis: Szanuj
Przeszłość. Przyszłość oddaj Bogu. Uczciwie pracuj na rodzinnym progu!. Dwór był własnością rodziny Kaczorowskich.

61 Mogiła zbiorowa Żydów, Zamczysko
w Przeczycy
W lesie na granicy Przeczycy i Jodłowej znajduje się zbiorowy
grób Żydów z Jodłowej pomordowanych przez hitlerowców
10 lipca 1942 r. Po wojnie na miejscu egzekucji położono
kamienną płytę, a na niej umieszczono macewę wykonaną
z czarnego marmuru. O tragedii, która się tu dokonała informuje napis w języku hebrajskim i polskim.
Przy granicy z Jodłową znajduje się porośnięte lasem
wzgórze nazywane Zamczyskiem. Żywa tradycja ludowa
utrzymuje, że stał tu niegdyś obronny zamek. W okolicy
w czasie prac polowych znajdowano czasem różne przedmioty służące niegdyś mieszkańcom tej osady (między
innymi groty do strzał). Badania archeologiczne prowadzone w latach sześćdziesiątych potwierdziły istnienie
w tym miejscu grodziska datowanego na IX-X w. n.e. Ślady
pobytu człowieka są znacznie wcześniejsze – sięgają
wczesnej epoki rzymskiej lub nawet epoki brązu.

Mogiła zbiorowa Żydów w Przeczycy
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Dąb w Januszkowicach

62 Pomink przyrody - dąb szypułkowy
Januszkowice

Pomnik przyrody ponad 600-letni dąb szypułkowy
o obwodzie 1050 cm i wysokości ok. 20 m. Według
legendy w jego cieniu odpoczywała udając się na
Węgry, królowa Jadwiga.

63 Cmentarz wojenny nr 217 w Januszkowicach
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej
Nr 217 w Januszkowicach. Obiekt na planie prostokąta
z wysokim 7 m żelbetowym krzyżem. Pochowano
tu 227 żołnierzy austriackich i rosyjskich. Projekt
cmentarza został wypracowany przez por. Rossmanna
i Glassnera - Matscheko. W 1932 r. odbyła się tu nielegalna manifestacja zorganizowana przez „Chłopską
Przyszłość”. Natomiast w lipcu 1944 r. cmentarz był
miejscem zbiórki członków oddziału dywersyjnego
AK sierż. Felicjana Niedźwiedzkiego ps. „Skała”.

Cmentarz wojenny nr 217 w Januszkowicach

Czarnorzecko-Strzyżowska
Lokalna Grupa Działania
Krótka charakterystyka LGD
Różnorodność to zapewne najlepsze określenie dla obszaru, który swym zasięgiem obejmuje Stowarzyszenie
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania. Jest
to związane nie tylko z faktem, iż są to tereny bogate
w walory krajobrazowe i turystyczne, można powiedzieć
wyjątkowe w niektórych przypadkach. Jednak najważniejszym atutem tego terenu jest potencjał tkwiący
w ludziach, zamieszkujących tę ziemię. Ich świadomość,
kultura, tradycja kształtowana była przez wiele wieków
pod wpływem różnych wydarzeń znaczących zarówno dla
historii Polski jak i Europy.

Czym jest LGD
Czarnorzecko-Strzyżowska LGD jest stowarzyszeniem
działającym na terenie sześciu gmin znajdujących się
w południowej części województwa podkarpackiego. Trzy
gminy znajdują się w powiecie strzyżowskim - Strzyżów,
Wiśniowa, Frysztak i trzy w powiecie krośnieńskim - Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne. Nazwa LGD pochodzi od Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego częściowo leżą wszystkie
wspomniane gminy.
Lokalna Grupa Działania to grupa prywatnych i publicznych uczestników działających jako partnerzy, pracujących nad formułowaniem strategii i planu działań. Jest
jedną z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER.

Geneza powstania
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców Gminy Strzyżów zrzeszonych w różnych organizacjach społecznych, biznesowych oraz przedstawicieli samorządu
i zostało zarejestrowane w 2006 r. jako Stowarzyszenie

Wiejska Lokalna Grupa Działania. Po zrealizowaniu projektu pod nazwą „Sami Sobie - tworzenie lokalnej grupy
partnerskiej”, który był w 100% finansowany ze środków
Unii Europejskiej, Stowarzyszenie postanowiło poszerzyć
swoją działalność na większy teren. W obecnych kształcie
na terenie sześciu gmin LGD funkcjonuje od 2008 r. Zmieniło również swoją nazwę na Czarnorzecko - Strzyżowską
Lokalną Grupę Działania.
Grupa funkcjonuje w oparciu o Statut uchwalony 30 października 2007 r. Jego działania opierają się na czterech
głównych organach: Walne Zebranie Członków, Zarząd
LGD, Komisja Rewizyjna, Rada Decyzyjna.
Przełomowym wydarzeniem dla działalności grupy było
przyjęcie „Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania” w 2008 oraz
podpisanie „Umowy o warunkach i sposobie realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju” (LSR) w dniu 21 maja 2009 r.
z Samorządem Województwa Podkarpackiego, dzięki której uzyskała ponad 9,5 mln zł na działalność oraz realizację LSR w latach 2009 - 2015.

Promocja obszaru
Stowarzyszenie promuje swój obszar w szczególności
poprzez organizowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
w tym szkoleń (spotkań aktywizujących dla mieszkańców
obszaru), konkursów (Konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy” - 2 edycje, „LGD od kuchni” - konkurs promujący dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne, Konkurs
Fotograficzny „LGD w obiektywie” o tematyce promującej
walory turystyczne i krajobrazowe).
Udział LGD w imprezach kulturalnych lokalnych i wojewódzkich, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy
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Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
Natomiast niniejsza publikacja jest owocem realizowanego od początku 2013 roku projektu współpracy realizowanym na terenie 13 gmin południowej części Podkarpacia,
pt. „Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem”
o akronimie ATLAS.

Bogactwo obszaru

i wystawy, służą szerokorozumianej promocji regionu
i jego tożsamości kulturowej. Natomiast aktywne form
wypoczynku promujące teren to doskonała okazja do
dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych dla
mieszkańców i turystów.
Promocja obszaru LGD i Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego to również wydawanie „Biuletynu LGD”,
który ukazuje się dwa razy w roku. Publikacja zawiera
aktualności z działalności LGD i wydarzeń bieżących
regionu. Mamy również w swoich zasobach zrealizowany przez Stowarzyszenie krótki film promocyjny „Urok
i potencjał polskiej wsi” ukazujący wyjątkową przyrodę
i atrakcje turystyczne obszaru działania.
Działalność LGD to również liczne wydawnictwa
o charakterze promocyjno-informacyjnym m.in. wydanie
broszury „Dziedzictwo obszaru LGD”, i publikacji
„Czarnorzecko-Strzyżowska Nutka”, „Ręką Dzieło” opisujące potencjał turystyczny, historyczny, kulturalny
i przyrodniczy; wydanie książek o charakterze popularno-naukowym „100 lat szkolnictwa i oświaty na terenie obecnej wsi Glinik Zaborowski” oraz „Pamiętnik
Felixa Urbańskiego”.

Położenie LGD na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego sprawiło, że stał się on ważnym elementem promocji tej ziemi. Z obszarem tym łączą się m.in.
stare legendy, opowieści, liczne publikacje popularno-naukowe, jak też opisy różnych wydarzeń, które wypełniły
karty historii wielu miejsc z tego terenu. Dzięki szacunkowi
do tradycji i historii przodków na terenie LGD zachowano
wiele budowli (zabytkowych kościołów, pałaców, dworów,
kapliczek), jak też przedmiotów użytku codziennego z różnych okresów i pamiątek, dostępnych w lokalnych muzeach, izbach pamięci i prywatnych zbiorach.
Obszar Czarnorzecko-Strzyżowski jest bogaty w zabytki
kultury oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe godne odwiedzenia i naocznego przekonania się o jego potencjale
turystycznym. Atutem Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego są niespotykane w żadnym innym miejscu
Polski i Europy walory przyrodnicze otaczające liczne zabytki, miejsca historyczne, bogata zabytkowa architektura
sakralna, schrony kolejowe z czasów Hitlera, zachowane
dwory szlacheckie, ruiny zamku, stoki narciarskie, wodospady, źródła, jaskinie z nietoperzami, niepowtarzalne skały, rezerwaty i pomniki przyrody.
Istniejące warunki przyrodniczo-krajobrazowe, posiadane zabytki kultury, a także podejmowane działania
zmierzające do rozwoju odpowiedniej infrastruktury
w wymiernym stopniu zmieniają charakter gmin z typowo rolniczego na gminy o charakterze rolniczo-turystycznym. Turyści mogą skorzystać z wypoczynku na
łonie nieskażonej przyrody w licznych gospodarstwach
agroturystycznych na terenie gmin, gdyż ta dziedzina
turystyki rozwija się tam gdzie występuje na nią samoistne zapotrzebowanie, czyli
wokół obiektów opisanych
poniżej. Szczegółowe informacje o adresach i zakresie
usług gospodarstw można
znaleźć na stronach internetowych gmin.
Życząc sobie, że zechcą Państwo odwiedzić nasz teren
i naocznie przekonać się
o jego potencjale gospodarczym, turystycznym i kulturalnym zapewniamy, że piękno przyrody potrafi urzec
każdego przybysza.
Zapraszamy do zapoznania się
z obszarem Stowarzyszenia
Czarnorzecko-Strzyżowska
LGD i życzymy miłej lektury!
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Gmina Frysztak
Powierzchnia: 90,51 km2
Ludność: 10 717 mieszkańców
Dane teleadresowe:
38-130 Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
tel. (17) 27 771 10 , fax (17) 27 779 20
e-mail: ug@frysztak.pl
www.frysztak.pl
Gmina Frysztak położona jest w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w paśmie
Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Administracyjnie należy do niej 14 sołectw (Frysztak, Cieszyna,
Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów,
Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina,
Twierdza, Widacz, Chytrówka). Gmina Frysztak bezpośrednio sąsiaduje z gminami Kołaczyce, Wojaszówka, Wielopole Skrzyńskie, Brzostek, Wiśniowa i Jasło.
Ponad. 40% obszaru gminy znajduje się w obrębie
Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
Nad gminą dominują malownicze wzniesienia Klonowej Góry (540 m n.p.m.), góry Bardo (534 m n.p.m.)
i leżącej na północno-zachodnich krańcach gminy
Frysztak góry Chełm (528 m n.p.m.).
Historia gminy Frysztak sięga XII wieku. Po raz pierwszy Frysztak wymieniony był w dokumencie Bolesława Wstydliwego wydanym w roku 1259, który nadał
osadzie prawo magdeburskie. W XIII w. Król Bolesław
Wstydliwy, osiedlił na tym terenie kolonistów niemieckich, którzy nazywali tę miejscowość „Freistadt”,
„Freinstadt” lub „Frysztat” z czego spolszczona została
ona do nazwy „Frysztak”.

Pierwotnie miasteczko położone było nad Wisłokiem
u stóp wzgórza. Po drugim najeździe Tatarów w XIV w.
zostało ono spalone. Do dziś to miejsce zwie się
Pogorzałami. Mieszkańcy przenieśli się na wzgórze
zakładając warownię, od której wieś podmiejska
otrzymała nazwę Twierdza. Miała ona bronić miasta,
a zarazem szlaku drogowego, który wzdłuż rzeki Wisłok ciągnął się na południe ku Jasłu, Bieczowi, Dukli
i dalej na Węgry.
W 1474 r. Frysztak został kompletnie zniszczony
przez wojska króla węgierskiego Macieja Korwina.
Największy rozkwit miasta przypadł na okres XVI XVII w., a nawet XVIII w. mimo licznych klęsk, które go
wówczas nawiedzały. Miasteczko w XV w. posiadało
zamek, były tu też dwa młyny, dwa blichy, łożnia, magle i szkoła. W okresie „potopu” 1656 r. miasto zostało zniszczone przez Szwedów, a rok później zrujnowane przez wojska Rakoczego.
W XVII w. pojawili się we Frysztaku Żydzi, początkowo
zajmując dzielnicę zwaną „piekłem” na tyłach miasta.
Zdecydowana większość Żydów zajmowała się handlem, byli też wśród nich rzemieślnicy. Po pożarze
w 1890 r. kiedy spłonęło 16 domów, bożnica, dom
modlitwy Żydów, izraelicki szpital ubogich, sklepy
i składy, Żydzi zajęli miejsca przednie w rynku, katolicy zaś zakątki boczne i tyły miasta.
Podczas I wojny światowej Frysztak został doszczętnie zniszczony, w roku 1932 r. utracił prawa miejskie.
Okres drugiej wojny światowej to również tragiczny
okres w dziejach Frysztaka. W wyniku prowadzonych
walk w gruzach legły m.in. zabytkowe kamieniczki
z XIX wieku. Ponad 70% ludności Frysztaka wymor-
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dowano lub wywieziono do obozów – byli to głównie Żydzi. Po wojnie nie udało się przywrócić praw
miejskich.
Głównym atutem gminy Frysztak są piękne wzgórza,
rozległe doliny Wisłoka oraz innych rzek i strumyków. Górskie lasy, tajemnicze zbocza i jary, nieskażone wody i ziemia, a także znakomite widoki z okolicznych wzniesień. Do odwiedzenia gminy zachęcają urocze tereny parku krajobrazowego oraz liczne
zabytki architektoniczne. Walory przyrodnicze
gminy sprzyjają aktywnej turystyce i rekreacji. Na
miłośników aktywnego wypoczynku czekają piesze
szlaki turystyczno-krajoznawcze (niebieski, żółty
i zielony), trasy dla motorowerzystów i zmotoryzowanych, trasa wodno-kajakowa. Na wszystkich szlakach występują wspaniałe punkty widokowe (z góry
Chełm, z Kamieńca, z kamieniołomu w Cieszynie,
z Kobyla z Piaskowej Góry).

Dodatkowe atrakcje to:
• trasa do zjazdu pontonami (tubing),
• karuzela obok baru „Jaś”,
• tramwaj śnieżny Sherpa z trasą przejazdu od kasy przy
dolnej stacji wyciągów do górnej stacji wyciągu.

WARTO ZOBACZYĆ
Punkt widokowy z wyciągu narciarskiego

64 Punkt widokowy wraz z wyciągiem narciarskim
„Pod Dziedzicem” w Gogołowie
Wyciągi Narciarskie „Pod Dziedzicem” zostały otwarte w roku 2006, są największą prywatną inwestycją
rekreacyjno-wypoczynkową w Gminie Frysztak.
W skład kompleksu wchodzą:
• 700 metrowy stok (oświetlony, naśnieżany i ratrakowany),
• dwa wyciągi talerzykowe o długości 500 metrów,
• wyciąg z niskim prowadzeniem liny o długości
180 m,
• trasa zjazdowa 200-300 metrów,
• kolejka linowa dla dzieci, przy górnej stacji wyciągów z trasą zjazdową dla początkujących narciarzy,
• bar „ Jaś” i schronisko „Florkówka”.
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Infrastrukturę Wyciągów wzbogacają: Stajnia Koni Huculskich „Chrapka”, Pensjonat „Trzy Siostry”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Stasiówka”, oraz plenerowa
galeria rzeźby drewnianej „Gogołowskie Drzewoludy”.
Właśnie tu na szczycie „Dziołu” latem, cyklicznie odbywa się Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski, zapoczątkowany w 2008 roku przez właścicieli Wyciągów.
Ze szczytu gogołowskiego stoku rozciąga się wspaniała
panorama Pogórza, a przy dobrej widoczności od strony
południowo-zachodniej widok na Tatry.

65 Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie
Drewniany kościół pw. św. Katarzyny, wzniesiony
w 1672 roku na zlecenie Jakuba i Joachima Rojowskich.
Kościół, dzieło cieśli Stanisława Charchułowicza jest
jednym z najcenniejszych zabytków w gminie. Niewielka świątynia o szlachetnych proporcjach i skromnej, typowej dla tego budownictwa architekturze,
pomimo licznych remontów zachowała urok i klimat
XVII-wiecznej budowli. Jednonawowy kościół z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, wieżą
zachodnią i dwoma niższymi dobudówkami - zakrystią i kruchtą południową, nakrywa stromy, kryty gontem dach. Wewnątrz świątyni podziwiać można XVII
wieczny, barokowy ołtarz główny. Zdobią go rzeźby
św. Katarzyny, Marii Magdaleny, Jakuba i Joachima oraz
malowane przedstawienia św. Katarzyny; nieco skromniejsze są ołtarze boczne. W kościele można zobaczyć
także kolekcję zabytkowych sprzętów kościelnych
oraz późnogotycką, kamienną chrzcielnicę z XVI w.,
ambonę i prospekt organowy z XVIII w. Świątynię otacza mur wzniesiony w XIX w. W jego ciąg od zachodu
wkomponowano dzwonnicę. Kościół jest zaliczony do
Szlaku Architektury Drewnianej.

Obraz i ołtarz w kościele pw. św. Katarzyny w Gogołowie

66 Kaplica Denkerów wraz z zabytkowym
cmentarzem w Gogołowie

Na cmentarzu w Gogołowie w otoczeniu drzew
i starych nagrobków stoi Kaplica grobowa Denkerów,
wzniesiona w 1869 r. z fundacji Denkerów. Zachwyca
pięknem późnoklasycystycznej dekoracji. Wnętrze kaplicy jest sklepione kolebkowo, ściany wewnątrz podzielone zostały pilastrami o ceramicznych kapitelach wspierających belkowanie. Wewnątrz znajduje
się ołtarz z rzeźbami św.
Piotra i Pawła oraz obraz
przedstawiający krucyfiks.
W kaplicy zostały przeprowadzone liczne remonty w celu utrzymania jej
sprawności technicznej.
W podziemiach kaplicy
Grób Ignacego Kruszewskiego

Kościół pw. św. Katarzyny w Gogołowie
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Zabytkowa apteka we Frysztaku

pochowana jest część rodziny Denkerów, a obok kaplicy pochowany jest generał Ignacy Kruszewski.

nia znajdowała się apteka. Zbudowany został w 1870 r.,
być może przebudowany około 1900 r. Ustawiony jest
frontem na północ, kalenicowo, na niewielkim stoku nad
drogą, w otoczeniu starych drzew. Na licowanej ciosanym
kamieniem podmurówce, murowany z cegły, pokryty
blachą, na rzucie prostokąta z płytkim ryzalitem w tylnej
elewacji. Dach siodłowy czterospadowy, nad ryzalitem
dach siodłowy dwuspadowy. W elewacji frontowej nad
wejściem uniesiona krawędź połaci dachu przechodzi
w niewielki, dwuspadowy daszek. Elewacja frontowa siedmioosiowa. Na osi środkowej wejście ujęte w pozorny portal. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z podziałem płycinowym. W płycinach rzeźbione rozety, wazony z kwiatami.

67 Cmentarz Żydowski „Kirkut” we Frysztaku
Cmentarz znajduje się w południowo-zachodniej części
miejscowości Frysztak. Pochodzi z II połowy XVII wieku z zachowanymi częściowo kamiennymi macewami.
Jego powierzchnia wynosi 46 arów, znajduje się prawie
w centrum Frysztaka na tyłach rynku. Nie dokonywano
tu pochówków już przed 1939 r. Teren kirkutu prawie
50 lat temu został obsadzony jesionami, a niedawno uporządkowany i ogrodzony. Spoczywa na nim córka cadyka
Elimelecha, którego szczątki spoczywają w Leżajsku.

69 Kościół pw. Narodzenia NMP wraz z plebanią i figurą św. Józefa we Frysztaku

Świątynię wzniesiono w 1927 r. Ogromne zasługi
w powstanie kościoła wniósł ówczesny proboszcz parafii Frysztak, ksiądz prałat Wojciech Blajer. Podczas okupacji niemieckiej frysztacki kościół uległ bardzo poważnym zniszczeniom. W kościół trafiło około 80 pocisków
artyleryjskich. W trzech miejscach gruby mur bocznych
ścian został na wylot przebity. Zniszczony został dach,
połamane krokwie i belki. Do remontu kościoła ksiądz
Blajer przystąpił w czasie działań wojennych, w październiku i listopadzie 1944 r. Po wojnie odremontowano całą świątynię. Murowana trzynawowa o zwartej

Kirkut we Frysztaku

68 Zabytkowa apteka we Frysztaku
W latach 60-tych XIX w., gdy w mieście zaczeli osiedlać
się na pobyt stały chirurgowie i doktorowie medycyny
dla leczenia chorych ludzi powstała apteka ze składem leków i potrzeb chirurgicznych, a pierwszym jej
założycielem był Nowakiewicz. 4 maja 1890 r. pożar,
który dotknął mieszkańców miasta, objął też aptekę.
W tym parterowym budynku od początku jego istnie-
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bryle świątynia stoi przy wschodnim stoku wzniesienia,
na północ od rynku. Nad całą zabudową góruje pięćdziesięciometrowa, cylindryczna wieża, mieszcząca
w przyziemiu główne wejście. Po obu jej stronach, na
górnych bokach ściany frontowej, umieszczone są rzeźby kamienne św. Marka i św. Jana. Obejście świątyni,
uporządkowane i harmonijnie zespolone ze stylem
budowli wspomaga i uzupełnia architekturę. W jasnym,
ze smakiem urządzonym wnętrzu, umieszczono część
zabytkowego wyposażenia pochodzącego z pierwotnej
świątyni. W nawie środkowej znajduje się ołtarz główny
w stylu regencji z 1753 r., ufundowany przez proboszcza Andrzeja Ankiewicza, odnowiony w 1784 roku
staraniem kolejnego proboszcza Michała Duvall. Pole
środkowe zdobi barokowy krucyfiks (1650 r.). Otacza go

dekoracja w formie udrapowanej kotary i liczne wota.
W zwieńczeniu ołtarza znajduje się współczesny mu
obraz Narodzenia Matki Boskiej.
Plebania została wybudowana na stoku góry w 1900 r.
Ozdobą plebani jest weranda znajdująca się po wschodniej stronie budynku. Dom pokryty jest dachówką.
W sierpniu 1944 r., podczas walk o górę frysztacką, budynek uległ znacznym zniszczeniom. Po zakończeniu działań wojennych został wyremontowany.
Figura świętego Józefa została ufundowana w 1966
roku, z drobnych ofiar na podziękowanie za opiekę
i pomoc przy odbudowie domu zniszczonego w czasie
działań wojennych. Świętemu Józefowi oddano pod
opiekę placówkę sióstr we Frysztaku. W 2012 roku przeniesiono figurę Św. Józefa na teren parafii i ustawiono ją
koło domu parafialnego.
Św. Józef w historii Kościoła uznawany jest za
pierwszego Patrona Rodzin. W parafii Frysztak
przed Ochronką prowadzoną przez siostry sercanki od roku 1937, nieprzerwanie trwa na straży dobra każdej rodziny.
Oblubieniec Maryi jest
również głównym Patronem Sercańskiego Zgromadzenia, które od 75 lat
posługuje we Frysztaku. Figura św. Józefa

70 Rynek frysztacki wraz z figurą św. Floriana
Rynek z pomnikiem św. Floriana był i jest centralnym
miejscem Frysztaka. Obecnie jest to Plac św. Floriana,
który został przebudowany w 2009 r., przywracając mu
pierwotną świetność. Przy tej okazji pomnik św. Floria-

Rynek we Frysztaku
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na (powstały w 1901 r.)
został
przeniesiony
w miejsce, gdzie się znajdował według najstarszych zapisków. Figurę
ufundowali mieszkańcy
miasta. Frysztak od wieków zawsze posiadał
pomniki tego świętego,
który miał on chronić
mieszkańców
przed
pożarami. Obok rynku
znajduje się wiele zabytkowych kamienic.
Figura Św. Floriana

71 Zabytkowa biblioteka we Frysztaku
Parcela, na której znajduje się zabytkowa biblioteka została wydzielona jako budowlana w 1889 r. i wpisana na rzecz
burmistrza Jana Zaniewskiego. W 1897 roku kupiła ją Wanda Ruzamska, a w 1903 roku nabyła ją Kamila Hanuszowa.
Można domyślać się, że ta ostatnia dopiero postawiła dom.
W 1911 r. właścicielką stała się Kordaszewska, od której
posiadłość kupił Józef Paczosa. Sprzedał ją w 1925 r. gminie frysztackiej. Zapewne wówczas dobudowano szersze
skrzydło budynku. Po remoncie znalazł tu pomieszczenie
sąd grodzki, na tyłach działki zbudowano areszt. W 1947 r.
władze zarządziły likwidację sądu we Frysztaku, który został ostatecznie zlikwidowany w 1949 r. Po tych wydarzeniach w budynku znajdowała się siedziba Rady Narodowej
i Służby Weterynaryjnej. Od 1980 r. jest tu Gminna
Biblioteka Publiczna. W 1991 r. przeprowadzono generalny remont. Budynek murowany z cegły, otynkowany
z kształtowaną w tynku, skromną dekoracją architektoniczną
na ceglano-kamiennym fundamencie, oblicowanym pia-

Biblioteka we Frysztaku
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skowcem. Dach kryty blachą, złożony z dwu części: przypuszczalnie starszej części prostokątnej, do której dostawiono część na rzucie szerokiego prostokąta, szerszą, od
tyłu tworzący uskok. Budynek jest częściowo podpiwniczony, parterowy, nakryty dachem siodłowym, czterospadowym. Naroża opięte pozornymi pilastrami, w elewacji
frontowej - boniowanymi. Z obu stron drzwi wejściowych
znajdują się pionowe pasy pozornych boni. Drzwi wejściowe ujęte w profilowane obramienie, nad nim prostokątna
płycina i krótki gzyms okapowany, profilowany. Ścianę
wieńczy gzyms profilowany, nad nim ścianka kolankowa
z prostokątnymi, poziomymi okienkami. Nad oknami
dekoracja tłoczona z tynku, złożona z dwu poziomych,
prostokątnych płycin i wklęsłych zewnętrznych naroży,
między którymi umieszczono płycinę kolistą.

72 Punkt widokowy we Frysztaku
Z parkingu obok kościoła we Frysztaku roztacza się
piękny widok na: „Bramę Frysztacką”, pasmo „Jazowej”,
dolinę „Wisłoka” i miejscowość Kobyle.
Z tego miejsca widoczne jest kąpielisko wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym we Frysztaku oraz częściowo panorama Frysztaka.

73 Kąpielisko wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym we Frysztaku

W bazie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we
Frysztaku, znajduje się nowoczesny kompleks basenów sportowo-rekreacyjnych, przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na obiekcie działa punkt gastronomiczny, klienci mają
do dyspozycji Internet bezprzewodowy, boisko do siatkówki plażowej, przebieralnie, wygodne ławki oraz WC.
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74 Zabytkowy Dworek wraz z pomnikiem i zabytkową
szkołą w Kobylu

Boisko sportowe i kort

Kompleks basenów jest ogrodzony i posiada dużo
terenów zielonych. Klienci mogą spędzać czas na
trawie, w cieniu drzew lub na kostce przy nieckach
basenowych.
Przed obiektem znajdują się dwa duże parkingi.
Obiekt jest monitorowany, dodatkowo w czasie sezonu uruchamiana jest kamera On-line, na której można
sprawdzić warunki pogodowe oraz ilość osób przebywających w danym dniu na basenie (www.gosir.
frysztak.pl)
W skład basenów wchodzą:
• brodzik dla dzieci z nowoczesną zjeżdżalnią - ślimak z dostępem sterowanym za pomocą sygnalizacji
świetlnej (zjeżdżalnia działa od 2011 roku).
• basen rekreacyjny
• basen sportowy
• basen kąpielowy - czynny w okresie wakacyjnym
w godzinach od 9:00 do 19:00.

Wzniesiony w latach 1922-1923 na miejscu starego, pochodzącego prawdopodobnie z I poł. XIX w.
Pierwotny dworek znajdował się kolejno w posiadaniu Golczewskich, do 1920 roku Bielińskich, potem
Edmunda Bohaczka, a następnie jego córki Anny
Liszcz. Z pierwotnego
budynku zachowały się
piwnice sklepione kolebkowo. Dwór otoczony jest resztkami parku
z pozostałościami starego drzewostanu: dęby,
lipy, akacje, graby. Obok
dworku stoi niski budynek średnich rozmiarów, Pomnik „W dziesięciolecie
Odrodzenia Polski 1918-1928”

Szkoła w Kobylu
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kryty czerwoną dachówką, w którym od 1930 roku do
końca II wojny światowej mieścił się bardzo dobrze
funkcjonujący zakład serowarski.
Budynek szkoły podstawowej pochodzi z początków
XX wieku,a dokładniej jego starsza część. Budynek jest
parterowy, murowany, potynkowany. Ściany ozdobione
są profilowanym gzymsem podkopowym wspartym na
krokszynach.

75 Rezerwat przyrody „Herby” - Kobyle
Rezerwat geologiczny „Herby” utworzony został
31 sierpnia 1999 r. Zajmuje powierzchnię 145,85 ha

Bramą Frysztacką. Dominującym zespołem roślinnym jest grąd z bukiem, któremu towarzyszy grab,
a sporadycznie klon i lipa, jodła, sosna, olsza i jesion
oraz brzoza czarna i brodawkowata. Teren rezerwatu
obejmuje wiele roślin chronionych, do których należy zaliczyć buławnik mieczolistny, zimowit jesienny, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny,
skrzyp olbrzymi, wroniec widlasty, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa, kopytnik pospolity, przytulia wonna,
bluszcz pospolity. W przypadku zwierząt naziemnych znajdujących się na tym terenie należy wymienić kumaka górskiego, salamandrę plamistą, sarnę,
dzika i jelenia, a z ptaków puchacza, jastrzębia,
myszołowa zwyczajnego, sójkę, kowalika, drozda
i dzięciołowate.

76 Kościół pw. św. Mikołaja w Lubli

Rezerwat Herby

i położony jest na grzbiecie pasma Herbów. Celem
utworzenia tego rezerwatu była ochrona oryginalnych wychodni skalnych, zlokalizowanych na
grzbiecie pasma Jazowej, które porośnięte są lasami grabowymi i buczyną, a także odsłonięte utwory
skalne oraz malowniczy przełom Wisłoka nazywany

Kosciół pw. św. Mikołaja w Lubli
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Zabytek grupy I zbudowany z racji założenia parafii
przez opactwo cystersów w II poł. XV w. Jednonawowy z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium
i stojącą przy nim od północy prostokątną zachrystią. Kościół był wiele razy remontowany. Wieżę
zbudowano pod koniec XVIII w., jednak w 1944 roku
została zniszczona. Zrekonstruowano ją w 1995 r.
Niewielkie wnętrze wypełniają liczne, zabytkowe
sprzęty, obrazy i rzeźby. Ołtarz główny z 1703 r.
mieści dwa, zapewne późnogotyckie, przemalowane
w 1929 r. przez księdza Władysława Luteckiego
obrazy: w polu środkowym Matkę Boską z Dzieciątkiem
w otoczeniu aniołków i św. Mikołaja w zwieńczeniu.
Ołtarze boczne stojące przy tęczy wykonane ok.
1700 r. ozdobiono kolumnami, ażurowymi uchami
i rokokowymi rzeźbami (ok. 1768 r.).

Gmina Frysztak
77 Zespół schronów Cieszyna-Stępina

Schron kolejowy w Stępinie

Wiosną 1940 r. Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych
hitlerowskiego Wermachtu, wybrało Podkarpacie na
lokalizację jednej z wysuniętych kwater dowodzenia,
przygotowanych dla kierowania operacją zmierzającą do opanowania ZSRR. Jeden z głównych obiektów
zlokalizowano we wsi Stępina. Prace budowlane rozpoczęto w lecie 1940 r. Projektowanie i wykonawstwo
spoczywało na największej niemieckiej organizacji
budowlanej - Organizacji Todta. Dla zamaskowania
rzeczywistego przeznaczenia inwestycji, oficjalnie
przedsięwzięcie zarejestrowano jako budowa jednego
z zakładów dla berlińskiej firmy chemicznej „Askania Werke”. Plac budowy objęty był ścisłą ochroną wojskowo-policyjną i dostęp do wznoszonych schronów żelbetonowych mieli tylko upoważnieni Niemcy. Łącznie zatrudnionych było ok. 3-6 tysięcy ludzi. Budowę zakończono w lecie 1941 r. Budowla jest w znacznej części
naziemna, ze względu na znaczną długość, ułatwiającą
trafienie bombą lotniczą, wyeliminowano prostolinijny
narys całej budowli, dlatego schron ma w rzucie poziomym kształt wycinka łuku kołowego o załamaniu około
8o. Schron podzielony jest na trzy sekcje (159 m, 72 m,
152 m), oraz przedsionek o dł. około 10 metrów. Grubość murów przekracza 2 metry. 27-28 sierpnia 1941 r.
odbyło się tu spotkanie A. Hitlera z B. Mussolinim. Przez

cały okres wojny obiekt utrzymywano w stałej gotowości na przyjęcie pociągu sztabowego lub innego pociągu specjalnego. W czerwcu 1944 r. wojska radzieckie
dotarły do Sanu, Niemcy zarządzili ewakuację, od 3 do
29 sierpnia 1944 r. utrzymywała się tu linia frontu, który następnie przesunął się ok. 15 km na zachód. Przez
4 miesiące funkcjonował tu radziecki szpital polowy,
który oprócz własnych namiotów, wykorzystywał poniemieckie budynki pomocnicze. Po rozpoczęciu ofensywy
w styczniu 1945 r. szpital wyruszył za przemieszczającymi się na zachód wojskami. Przy głównej drodze nieopodal schronów, pozostał cmentarz, gdzie grzebano
żołnierzy zmarłych podczas pobytu w szpitalu. Po wojnie schrony znajdowały się pod nadzorem Wojska Polskiego, które jednak nie miało koncepcji na wykorzystanie obiektu, dlatego też w latach 60-tych przekazano go
w dzierżawę Rzeszowskiemu Oddziałowi NBP. Schron
miał być składnicą mennicy państwowej, a także miejscem
dla ukrycia ważnych dokumentów, środków płatniczych
i depozytów, jednak bank zrezygnował z obiektu jako
docelowego punktu ewakuacyjnego. Obiekt został
przejęty w dzierżawę przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Stępinie. Schrony nr 1 i 2 zostały zaadoptowane, wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne
i weszły w skład kompleksu produkcyjnego pieczarkarni. Po roku 1990 nastąpiło przerwanie produkcji pieczarek z przyczyn ekonomicznych. Przez fakt, że obiekt
był długie lata zagospodarowany i należycie konserwowany zachował się w bardzo dobrym stanie do dzisiaj. Schrony bierne i bojowe dla ochrony SD zostały
wykreślone z ewidencji wojskowej w latach 70-tych
i użytkowane są przez właścicieli gruntów, na których
są posadowione, według ich uznania. W roku 2000
z ewidencji wojskowej został również wykreślony schron
nr 1 i przekazany gminie Frysztak.

78 Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Stępinie

Gmina Frysztak położona jest nad jednym z najbardziej malowniczych przełomów Wisłoka, zwanym
Bramą Frysztacką, w Czarnorzecko-Strzyżowskim
Parku Krajobrazowym oraz jego otulinie. Środowisko
przyrodnicze stanowi jeden z atutów gminy. Gminne

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie

W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki

83

Gmina Frysztak

Widok z Góry Chełm

Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w miejscowości
Stępina, w byłej filii szkoły podstawowej. Jego zadaniem
jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży,
a także osób dorosłych. Utworzenie Centrum Edukacji
Ekologicznej przede wszystkim zlikwiduje zagrożenie
ekologiczne związane z degradacją występującej tu
flory i fauny oraz wyeliminuje wynikające z braku odpowiedniej wiedzy ekologicznej zagrożenia dla środowiska
naturalnego. Umożliwi w szerokim zakresie korzystanie
z odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Przyczyni się
to do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

79 Rezerwat przyrody „Góra Chełm” z zabytkową
kapliczką w Stępinie

Rezerwat leśny „Góra Chełm” utworzony został 14
czerwca 1996 r. Zajmuje powierzchnię 155,40 ha
i położony jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy

Widok na Górę Chełm
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potokiem Stępinka, stanowiącym dopływ Wisłoka
a Górą Klonową na terenie gminy Frysztak oraz gminy Wiśniowa. Celem utworzenia tego rezerwatu była
ochrona enklawy lasów bukowych, porastających górę
Chełm oraz wspaniałe zespoły źródliskowe. Do gatunków chronionych zwierząt na terenie rezerwatu zaliczymy dzika, sarnę, borsuka, jastrzębia, krogulca, sowę
uszatą oraz grubodzioba. Natomiast do gatunków
chronionych roślin zaliczymy: wawrzynek wilczełyko,
skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata oraz
gnieźnik leśny. Teren obfituje w dobre źródła, m.in
w Stępinie produkowana jest woda „Polonea”.
Na szczycie góry znajduje się zabytkowa kapliczka. Jest
miejscem sakralnym, z którym wiąże się wiele legend.
Raz w roku odprawiana jest tam Msza święta. Została
zbudowana w konstrukcji słupowo-zrębowej, szalowana gontem z okrągłymi oknami. We wnętrzu znajduje
się obraz Matki Boskiej Leżajskiej.

Zabytkowa kapliczka

Gmina Wiśniowa
Powierzchnia: 83 km2
Ludność: 8 543 mieszkańców
Dane teleadresowe:
38-124 Wiśniowa 150
tel. (17) 27 750 62, fax (17) 27 759 01
e-mail: gmina@wisniowa.pl
www.wisniowa.pl
Gmina Wiśniowa leży około 40 km na południowy zachód
od Rzeszowa - głównego miasta regionu. Administracyjnie
należy do niej 13 sołectw wsi Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna,
Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice,
Wiśniowa, położonych w dolinie Wisłoka oraz wzdłuż jego
północnych i południowych dopływów. Od północy Gmina Wiśniowa graniczy z gminą Wielopole Skrzyńskie, od
południowego zachodu z gminą Wojaszówka, od zachodu
sąsiaduje z gminą Frysztak, natomiast od strony wschodniej graniczy z gminą Strzyżów.
Gmina położona jest na obszarze dwóch regionów: Pogórza
Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego, które oddziela od
siebie linia rzeki Wisłok. Część gminy należy do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na południe
od doliny Wisłoka jest to zalesione pasmo Jazowej z Czarnówką (491 m n.p.m.) i Krowią Górą (469 m n.p.m.), na północ zaś część masywu Barda i Góra Chełm (528 m n.p.m.)
z rezerwatem, w którym chroniony jest naturalny kompleks
lasów bukowych i bukowo-jodłowych.
Gmina Wiśniowa bogata jest w wiele atrakcji turystycznych,
które zachęcają głównie do pieszych wędrówek szlakami
turystycznymi. Pozwala to zaobserwować piękno tutejszej
przyrody, cudowne ukształtowanie terenu, a także wiele
obiektów zabytkowych - głównie sztuki sakralnej.

Pierwsze wzmianki pojawiają się w roku 1279 o Kożuchowie, natomiast w 1366 r. o Wiśniowej i Niewodnej.
W okresie tym teren dzisiejszej gminy należał zapewne do rodu Bogoriów, potem zaś m.in. do bogatych rodzin Odrowążów, Bonerów, Jabłonowskich, zaś od poł.
XIX w. do Mycielskich. Ci ostatni, stworzyli z Wiśniowej swoistą mekkę krakowskiego świata artystycznego
i politycznego przełomu wieków. Józef Mehoffer, Jan
Cybis, Tytus Czyżewski i inni, wielokrotnie gościli
w murach tutejszego pałacu. Obecnie obiekt ten, wybudowany na początku XVII w. i przebudowany w II połowie wieku XVIII i XIX (wg proj. F. Pokutyńskiego) stanowi jedną z największych atrakcji gminy Wiśniowa.
Towarzyszą mu liczne zabudowania podworskie, w tym
oficyna będąca niegdyś obronnym dworem (XVI - XX w.)
oraz neoromańska kaplica grobowa Mycielskich
z 1901 r. (wewnątrz cenne XV-wieczne rzeźby włoskie).
Otoczenie stanowi rozległy park. Z innych zasługujących na uwagę zabytków gminy, wymienić należy
także kościoły w:
- Niewodnej pw. św. Anny z 1923 r. (z trójnawowym
wnętrzem ozdobionym współczesną ornamentowo
- figuralną polichromią, trzema ołtarzami, amboną,
chrzcielnicą oraz chórem z XVIII w);
- Kozłówku pw. św. Doroty z 1877 r. (z zachowanym barokowym prospektem organowym z poprzedniej świątyni i gotycką rzeźbą świętej z ok. 1460 r.);
- oraz neoromańska dawna cerkiew grekokatolicka
z 1912 r. w Oparówce, świadcząca o rusińskiej przeszłości regionu.
- rzadkie już w Polsce wiatraki obejrzeć można w Różance,
Kalembinie i Szufnarowej, w której znajduje się izba regionalna „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”.
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80 Rezerwat przyrody „Góra Chełm”, kapliczka
przydrożna z 1910 r. w Jaszczurowej

Do charakterystycznych elementów krajobrazu
miejscowości Jaszczurowa należą liczne wzgórza
poprzecinane dolinkami rzecznymi, ciekawe konfiguracje terenu, liczne punkty widokowe i dużo wolnych przestrzeni. Terenem szczególnie atrakcyjnym
pod względem turystyczno-rekreacyjnym jest najwyższe w okolicy wzniesienie – Góra Chełm (528 m
n.p.m.). W celu zachowania cennej enklawy buczyKościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pstrągówce

81 Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Pstrągówce

Góra Chełm w Jaszczurowej

ny karpackiej oraz
terenów
źródliskowych wody mineralnej
(z ujęciem w Stępinie), na tym terenie
w 1996 roku utworzono rezerwat o powierzchni 155,4 ha.
Rezerwat
przyrody
„Góra Chełm” usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim,
pomiędzy potokiem
Stępinka - dopływem
Wisłoka, a górą Klonową. Obszar rezer- Kapliczka przydrożna
watu znajduje się na w Jaszczurowej
terenie dwóch gmin
- Frysztaka i Wiśniowej. W rezerwacie występują,
m.in. takie rośliny chronione jak: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny i inne. Również wiele gatunków zwierząt znajduje tu odpowiednie warunki do
życia, np. dziki, sarny, borsuki, jastrzębie, krogulce,
sowy uszate i grubodzioby.
W Jaszczurowej na wzniesieniu, przy drodze prowadzącej w kierunku Stępiny znajduje się murowana
kapliczka wzniesiona ok. 1910 roku.

W 1946 roku powstał tutaj kościół jako tymczasowa
kaplica dojazdowa parafii Frysztak. Kościół został zbudowany z poniemieckich baraków wojskowych pozostawionych przez okupanta w Stępinie. Ks. Wojciech
Blajer, proboszcz z Frysztaka, ofiarował do powstającego kościoła obraz Matki Bożej Królowej, pochodzący
z dawnego kościoła parafialnego we Frysztaku. Poświęcenie kościoła w Pstrągówce miało miejsce 11.08.1946
roku. W 1959 roku Biskup Przemyski erygował parafię
w Pstrągówce. W 1966 roku na wieży kościoła umieszczono spiżowy dzwon o wadze 220 kg. Świątyni�������
ę������
rozebrano w 2008 roku, a w jej miejscu wzniesiono nowy
kościół i przeniesiono do niego zabytkowe elementy
wyposażenia m.in. ołtarz z II połowy XVIII w.

82 Zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej
Na terenie Wiśniowej znajduje się zespół pałacowoparkowy (dawny majątek Mycielskich), w skład którego
wchodzą: pałac z przełomu XVII-XVIII wieku, barokowa
oficyna z XV w., stajnie podworskie z XVII w. oraz zabytkowy park z wieloma pomnikami przyrody oraz ciekawą aleją grabową.
Pałac wzniesiony został na początku XVIII w. dla
Firlejów jako murowany dwór myśliwski na rzucie prostokąta, piętrowy, dwuskrzydłowy z sienią

Pałac w Wiśniowej
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Zespół pałacowo-parkowy w Wiśniowej

Oficyna to zapewne pierwotny dwór, wzmiankowany
w 1566 r., układ wnętrza przekształcony w XVIII i XX w.
Murowany z kamienia na rzucie kwadratu, piętrowy,
na piwnicach sklepionych kolebkowo, wnętrze dwutraktowe złożone z sześciu pomieszczeń na każdej
kondygnacji. Na parterze potężny piec z kominem.
W XVIII w. narożniki zaokrąglono, ujęte lizenami, gzyms
wieńczący profilowany.
Zabudowania gospodarcze projektowane były w 1779-80 r.,
wzniesione w końcu XVIII wieku, mieściły stajnię,
wozownię, wzniesione na rzucie litery „L”, parterowe
z piętrową bramą przejazdową, dachy dwuspadowe.

Stajnia w zespole pałacowo-parkowym w Wiśniowej

na osi, oraz z wieżą od frontu, w której na piętrze
znajdowała się kaplica. Pałac został uszkodzony
w 1772 r. w czasie walk konfederatów barskich. Przebudowany w latach 1779-1780, staraniem Rocha
Jabłonowskiego, w stylu saskiego rokoko wg planów
nieznanego architekta. Przekształcony gruntownie
w latach 1871-1872 staraniem hr. Franciszka Mycielskiego wg projektu Filipa Pokutyńskiego (podwyższono górną kondygnację, odbudowano klatkę
schodową, wykonano nowe podziały wnętrza, kaplicę na parterze, elewacje zewnętrzne i dach). Częściowo uszkodzony w czasie działań wojennych 1915 r.
Restaurowany w latach 1932-1933 i po drugiej wojnie światowej. Układ wnętrz dwutraktowy, murowany z kamienia i cegły. Na parterze na osi sień od
zach. tzw. pokój sklepiony (dawny skarbiec), nakryty
kolebką. W pomieszczeniach na piętrze salon i jadalnia (dwa kominki murowane 1871-1872 r.), portale
kamienne, dach kryty dachówką.

83 Kaplica grobowa Mycielskich i aleja grabowa
w Wiśniowej

Kaplica grobowa Mycielskich w Wiśniowej - neoromańska, wzniesiona po 1901 roku staraniem Walerii
z Tarnowskich wg projektu architekta Zygmunta Hendla.

Kaplica w zespole pałacowo-parkowym w Wiśniowej
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Wewnątrz znajdują się: popiersie Chrystusa (koniec
XV w.), płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem (ok.
połowy XV w.), obie wmurowane w ścianę, ołtarz oraz
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, malowany na desce
z I połowy XVII wieku. Przez kilkadziesiąt lat kaplica
służyła miejscowej ludności jako kościół parafialny.
Dziś odzyskała swoją pierwotną funkcję, jest mauzoleum rodziny Mycielskich.
Aleja grabowa jest zwieńczeniem północnej strony
parku dworskiego. Aleję tworzą wielowiekowe drzewa.
Wg niektórych źródeł początkowo zasadzono 365 grabów, symbolizując ilość dni w roku. Informacje te nie
są do zweryfikowania, gdyż do dziś zachowała się tylko część drzew. Duża aleja grabowa usytuowana jest
prostopadle do bryły Kaplicy Mycielskich, stanowiąc
tym samym jej swoisty przedsionek. Obiekt ten został
odrestaurowany w 2012 r. Powyżej pałacu znajduje się
krótka aleja grabowa.

84 Szczyt widokowy „Baranek” w Wiśniowej
Ciekawym miejscem w Wiśniowej jest punkt widokowy „Baranek”, znajdujący się na szczycie przysiółka
Balice. Jest to najwyższe wzniesienie, na którym zbiegają się granice Wiśniowej, Szufnarowej i Niewodnej.
Regionalne określenie „Baranek” przyjęło się nie od
wypasanych tam owiec, a raczej od nazwiska gospodarza Baran. Jest rzeczą pewną, iż z tego miejsca można
podziwiać rozległe, niepowtarzalne krajobrazy, a przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych zobaczyć
pasma górskie Tatr.

85 Izba Regionalna „Jak żyli i pracowali nasi
przodkowie” w Szufnarowej

W Szufnarowej znajduje się izba regionalna - „Jak żyli
i pracowali nasi przodkowie”, którą stworzył ówczesny
proboszcz ks. Bronisław Domino. Zgromadził on ponad
1000 eksponatów związanych z rolnictwem, gospodarstwem domowym, tkactwem, szewstwem.

Widok ze szczytu „Baranek”
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Eksponaty w Izbie Regionalnej w Szufnarowej

W zbiorach znajdują się przedmioty używane w gospodarstwie domowym, gospodarstwach rolnych, stanowiska związane z wykonywanymi zawodami, m.in.
kowalstwem, szewstwem, rzeźnictwem, rymarstwem,
kołodziejstwem, bartnictwem i in., pamiątki wojskowe,
kolekcja lamp naftowych, żelazek, przybory szkolne,
pamiątki sakralne, związane z wyposażeniem kościołów. Jest tam też ciekawa ekspozycja dawnych środków transportu, stary młyn, studnia z żurawiem.

86 Kamień „Dudniacz” w Szufnarowej
Na północnym krańcu wsi Szufnarowa, w
małym lesie znajduje
się skała zwana Dudniaczem, owiana wielowiekową legendą.
Jeśli wejdzie się na tę
skałę, zaczyna głucho
dudnić, jakby była pusta w środku. Na skale
tej wg legendy zbudowany był zameczek, w
którym mieszkał zało-

„Dudniacz”

Gmina Wiśniowa

Widok na Kalembinę

życiel wsi, przybyły z północy rycerz Szufnar. Rycerz
ów, razem ze swym synem brał udział w wojnach z Tatarami. Gdy jego syn został pojmany w niewolę i zginął
w straszliwych męczarniach, ojciec w ramach zemsty
pozbawił życia gromadę jeńców przetrzymywanych w
podziemiach zamku skazując ich na powolną śmierć
głodową.
W chwili śmierci Szufnara rozszalała się burza z piorunami, które spaliły zamek wraz z ciałem starca. Według
relacji niektórych mieszkańców pod skałami tymi znajdują się lochy, które prowadziły do oddalonego o ok.
40 km Odrzykonia.

sokim pobitym blachą dachem, góruje nad pagórkowatym terenem. W trójnawowe bazylikowe wnętrze,
ozdobione współczesną ornamentalno-figuralną polichromią wprowadzono starsze, XVII-wieczne elementy: trzy ołtarze, ambonę, chrzcielnicę i chór muzyczny.

87 Kapliczka przydrożna
w Kalembinie

Kapliczka z I połowy XIX
wieku, murowana, potynkowana, na rzucie prostokąta, zamknięta półkoliście. Wewnątrz znajduje
się rzeźba Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z XIX w.
Kapliczka w Kalembinie

88 Kościół pw. św. Anny w Niewodnej

Obecny kościół parafialny pw. św. Anny w Niewodnej
został wybudowany w latach 1921-1924 dzięki staraniom ks. Jana Baraniewskiego. Kościół poświęcono
w 1924 r., a uroczyście konsekrował go 27 czerwca 1927 r.
sufragan przemyski bp Karol Józef Fiszer.
Kościół św. Anny jest budowlą neogotycką, o typowej,
powszechnej, chociaż nie pozbawionej uroku architekturze. Czworoboczna masywna wieża, nakryta wy-

Kościół pw. św. Anny oraz pomnik pomordowanych
w Katyniu w Niewodnej
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Wszystkie, jednolite stylowo, dekorowane rokokowym
ornamentem, stanowią część wyposażenia nie istniejącej świątyni. Bogactwo i elegancja dekoracji przyciągają wzrok, zachwycają finezją rysunku i mistrzostwem wykonania. Ołtarz główny zajmuje szerokość
i wysokość prezbiterium, mieści w polu środkowym
pochodzące z II połowy XVII wieku malowane przedstawienie świętej Anny Samotrzeć. Ołtarze boczne (XVII w.)
są znacznie skromniejsze. Drewnianą chrzcielnicę
(XVII w.) o kształcie kielicha nakrywa ażurowa pokrywa zwieńczona rzeźbą Chrztu Chrystusa w Jordanie.
Wyposażenie kościoła stanowi cenny pod względem
wartości artystycznych zbiór sztuki z okresu późnego
baroku.

89 Pomnik pomordowanych w Katyniu, cmentarz
choleryczny i pomnik przyrody w Niewodnej

Pomnik
poświęcony
ofiarom Katynia usytuowany jest na dziedzińcu kościoła pw.
św. Anny w Niewodnej. Wzniesiony został
w czasach reżimu komunistycznego jako jeden
z pierwszych w Polsce
w 1980 r., przez ówczesnego proboszcza ks.
Michała Pelczara.
W lesie, na granicy
Niewodnej i Kalembiny założono w połowie
Jedyny krzyż w miejscu cmentarza
XIX w. cmentarz cholecholerycznego w Niewodnej
ryczny. Po pochówkach
z tamtego okresu nie ma już śladu, przypomina je
natomiast krzyż, z przymocowaną do niego tabliczką,
na której napisane jest: Tu spoczywają śp. Zmarli na
cholerę w 1914 r. Fundował Hart Stanisław. Cholera
pochłonęła wiele ofiar w parafii w latach 1848-1849.
Data 1914 umieszczona na tabliczce jest zatem ewidentną pomyłką fundatora, lub jego informatorów.
W Niewodnej również podziwiać można lipę na działce
pana Zdzisława Kawy, która mocą uchwały Rady Gminy w Wiśniowej z 31 lipca 1997 r. została uznana za
pomnik przyrody. Jest to drzewo bardzo stare o dość
ciekawej budowie. Obwód pnia wynosi 6,55 m.

90 Wiatraki do mielenia zboża w Różance
W miejscowości Różanka zachowały się dwa młyny
wiatrowe zbudowane w połowie XX wieku, posiadające oryginalne wyposażenie. Na posesji Tadeusza Szaro
znajduje się młyn wiatrowy, zbudowany w roku 1947
przez Władysława Szaro, ojca obecnego właściciela.
Wysokość wiatraka wynosi 3,5 m, a średnica śmigieł
5 m. Mechanizm służący do przemiału zboża wykonał
i zamontował sam W. Szaro. Po dziś dzień w wiatraku
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Wiatrak w Różance

znajdują się oryginalne, kamienne żarna, sita przesiewające przemiał, koła i napęd z drewna. W roku 1998
młyn został poddany remontowi. Wtedy to oszalowano konstrukcję, pokryto dach blachą i wymieniono
śmigła. Remont wykonał właściciel i jego starszy brat,
który pamiętał początkowe ułożenie łopat. Wiatrak
stoi na miejscu, gdzie już wcześniej był młyn wietrzny,
który przypuszczalnie został gdzieś przewieziony.
Drugim wiatrakiem jaki zachował się na terenie Różanki, choć już w mniej okazałym stanie, jest wiatrak,
który pełnił funkcję młyna. Został zbudowany w 1957
roku przez Juliana Ogorzałka, ojca obecnego właściciela. Wysokość młyna wynosi 4 m, a średnica śmigieł
- 4,5 m. Mechanizmy znajdujące się w środku zostały
sprowadzone prawdopodobnie z Cieszyny, gdzie wykonał je miejscowy majster. Wiatrak zachowany jest
w pierwotnej, oryginalnej postaci. Trzy śmigła zostały
uszkodzone przez silny wiatr.

91 Taras widokowy w Tułkowicach
We wsi Tułkowice nie zachowało się zbyt wiele obiektów mogących być nazwanych zabytkami. Jedynymi
zabytkami wsi są kapliczki i krzyże przydrożne. Kapliczka koło domu Antoniego Wajdy – prawdopodobnie najstarsza kapliczka z 1901 roku, znajdująca się na
samym początku wsi, ufundowana przez Walentego
Wajdę. Jest to jeden z obiektów najbardziej rozpoznawalny i kojarzony
z Tułkowicami. Figurka znajduje się na tle
rozgałęzionej, dwupniowej starej lipy.
Miejscem, które ze
względu na swoje
funkcje i położenie
ma szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb społecznych w miejscowości
Tułkowice jest pole
biwakowe z punktem
widokowym – na obszarze Trójwsi.
Kapliczka z 1901 r. w Tułkowicach

Gmina Wiśniowa

Widok na Tułkowice

92 Kapliczka przydrożna św. Jana Napomucena
Zabytkiem historycznym w Kożuchowie jest starannie
utrzymana przydrożna kapliczka z XIX wieku, w której
znajduje się krucyfiks i statua św. Jana Nepomucena.
Nie wiadomo przez kogo została ona wykonana, pewne
jest to, że krucyfiks i figura pochodzą z okresu fundacji
kapliczki

Rezerwat Przyrody „Herby”

Kapliczka przydrożna św. Jana Napomucena w Kożuchowie

93 Rezerwat Przyrody „Herby” oraz cmentarz
z I wojny światowej w Jazowej

Rezerwat przyrody „Herby” w Jazowej został utworzony
w 1999 r. i obejmuje obszar lasu o powierzchni 145,85 ha,
położony w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko-Strzyżowskim
Parku Krajobrazowym. W szczytowej partii malowniczych wzniesień położone są skałki zwane „Herbami”
- 496 m n.p.m. Rozciągają się począwszy od drogi leśnej
Kozłówek - Łęki Strzyżowskie na długości ok. 1,5, km
tworząc grupy lub występując pojedynczo, w postaci

ambon, progów oraz grzęd, prowadząc w kierunku
wschodnim do przełomu Wisłoka zwanego również
„Bramą Frysztacką”. Pasmo porośnięte jest lasami grądowymi i buczyną. Dość licznie występuje także jodła.
Spośród występujących na tym terenie 160 gatunków
roślin, 13 podlega ochronie gatunkowej – w tym m.in.
storczyki: kruszczyk szerokolistny, podkolan biały i buławnik
mieczolistny
i kilka gatunków widłaków. W rezerwacie i na
jego obrzeżach często
można zobaczyć ptaki
drapieżne - jastrzębie,
myszołowy i puchacze.
We wsi Jazowa na
skraju lasu znajduje
się cmentarz wojenny
z okresu wojny 19141918 roku, świadczący
o tragicznym przebiegu działań wojennych,
mających
miejsce
na tych terenach. Po
latach
zapomnienia Cmentarz w Jazowej
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cmentarz został uporządkowany i ogrodzony. Cmentarz w Jazowej został zlokalizowany na dworskim
polu w pobliżu granicy z gruntami wsi Kozłówek,
w sąsiedztwie dawnej drogi prowadzącej z Jazowej
do Łęk Strzyżowskich.
Został złożony na planie kwadratu o boku 25 metrów.
Znajduje się tam dziewiętnaście kwater o szerokości
ok. 2 m. W północnym narożniku stał wysoki na 5 metrów drewniany krzyż, który dotrwał do lat 70- tych.

94 Kościół pw. św. Doroty w Kozłówku
Kościół pw. św. Doroty w Kozłówku, wybudowany został w 1877 r. Kaplica posiada wewnątrz współczesną
budowie polichromię iluzjonistyczno
- figuralną. Kaplica
przechowuje kilka
cennych obiektów:
prospekt organowy
z II połowy XVIII w.
późnobarokowy,
z
rzeźbą
anioła
w zwieńczeniu i uchami z I połowy XVII w.,
późnogotycką
rzeźbę Św. Doroty
z około 1460 r. oraz
płaskorzeźbę Trójcy
Świętej w typie Tronu
Łaski,
barokowa
z połowy XVII w. Przy Kościół pw. św. Doroty w Kozłówku
kościele można zobaczyć stare zabytkowe drzewa m.in.
pomnik przyrody - lipę drobnolistną.

96 Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Oparówce

W Domu Ludowym w Markuszowej znajduje się izba
pamięci, która poświęcona jest historii okresu międzywojennego i II wojny światowej. Decyzję o jej
utworzeniu podjęto w 1989 r. Jej organizacją zajął się

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Oparówce obecnie wyznania rzymskokatolickiego,
to dawna, zabytkowa cerkiew grekokatolicka, wybudowana przez ludność ruską nazwaną przez
etnografów „Zamieszańcami”. Pierwotna drewniana
cerkiew wybudowana około 1700 roku, odnowiona i konsekrowana w 1882 roku. Dzisiejszy wygląd
cerkiew uzyskała w 1912 roku. Jest ona murowana
w stylu neoromańskim, z carskimi wrotami i bogatą
polichromią. Polichromia zawiera narodowe akcenty ukraińskie. Parafia prawosławna istniała tutaj od
1513 r., grekokatolicka przypuszczalnie od 1692 r.
Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła dojazdowego, ponieważ mieszkańcy Oparówki należą do parafii
w Wysokiej Strzyżowskiej.

Stare fotografie w Izbie Pamięci Wincentego Witosa

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oparówce

95 Izba Pamięci Wincentego Witosa w Markuszowej

94

miejscowy działacz
społeczny Kazimierz
Przystaś, współpracując z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Markuszowej.
W zbiorach znajdują
się pamiątki z pobytu Wincentego Witosa w Markuszowej
w roku 1932. Wśród
nich znajdują się
m.in.: obraz olejny
dworku w Markuszowej, portret Wincentego Witosa, sztandar
Koła Ludowego, wręczony przez W. Wito- Fragment ekspozycji w Izbie
sa dnia 14 VIII 1932 r., Pamięci Wincentego Witosa
liczne fotografie żołnierzy z czasów II wojny światowej,
dokumenty wojskowe w języku polskim i angielskim,
kamienne epitafium Rodu Trzecieskich 1430-1740 r.,
oraz wiele innych cennych eksponatów.
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Gmina Strzyżów
Powierzchnia: 140,23 km2
Ludność: 20 882 mieszkańców,
w tym miasto Strzyżów: 8 787 mieszkańców
Dane teleadresowe:
Urząd Miejski w Strzyżowie
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5
tel. (17) 27 613 54, fax (17) 27 632 19
e-mail: gmina@strzyzow.pl
www.strzyzow.pl
Gmina Strzyżów położona jest w południowej części
województwa podkarpackiego a jej centralnym punktem
jest miasto Strzyżów. Gmina usytuowana jest w bardzo
interesujących przyrodniczo obszarach województwa, na
terenie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Krajobraz charakteryzuje się długimi pasmami wzgórz o wysokości do 250 m
n.p.m. które w sporej części porastają gęste lasy iglastoliściaste, pośród nich wiją się liczne potoki, z których wiele
kończy swój bieg w rzece Wisłok. Nie brak tu też wąwozów,
jarów i kotlin. Obszary o najwyższych wartościach krajobrazowych i ekologicznych są objęte ochroną prawną, a sieć
takich obszarów tworzą Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Występuje tu klimat podgórski, przeważają
wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.
Administracyjnie Gmina Strzyżów graniczy od strony
południowej z powiatem krośnieńskim, od wschodu
z Gminą Niebylec, od zachodu z Gminą Wiśniowa
i Wielopole Skrzyńskie, od północy z Gminą Czudec.
Gmina obejmuje miasto Strzyżów i 14 miejscowości: Bonarówka, Brzeżanka, Dobrzechów, Gbiska, Glinik Chorzewski,
Glinik Zaborowski, Godowa, Grodzisko, Łętownia, Tropie,
Wysoka Strzyżowska, Zawadka, Żarnowa, Żyznów.

Legendarne dzieje Strzyżowa sięgają IX wieku, czasów związku plemiennego Wiślan, kiedy to pogański
książę wiślicki miał tu zbudować w widłach rzeki Stobnicy i Wisłoka strażnicę zwaną Strzeżno. U schyłku
X wieku tereny te weszły w skład piastowskiego państwa
polskiego. Najstarszą wzmiankę źródłową stanowi dokument wystawiony w Budzie na Węgrzech w 1279
roku przez legata papieskiego Filipa, potwierdzający
dziesięciny należne klasztorowi cystersów w Koprzywnicy, które mieli płacić mieszkańcy Strzyżowa.
Strzyżów juz jako zorganizowany gród pojawia się
w “Liber beneficorum” Jana Długosza. Największy
rozkwit terenów Strzyżowa przypada na XV-XVII w.
kiedy to dobrze rozwnięte było tkactwo, działał wielki
blich (miejsce, gdzie się bieli tkaniny i przędzę), cechy
zrzeszały płócienników, sukienników, foluszników, a dla
Strzyżówa były to czasy rozwoju kontaktów handlowych
z ośrodkami miejskimi w Polsce, na Węgrzech i Słowacji.
Patronem Strzyżowa jest św. Michał. Herb przedstawia
wizerunek świętego trzymającego w lewej ręce wagę
w prawej miecz, jego stopa spoczywa na głowie pokonanego smoka. Zachowała się odbitka herbowej pieczęci,
pochodząca z poł. XIX w.
Na obszarze gminy znajduje się wiele ciekawych i cennych historycznie obiektów zabytkowych, m.in. kościół
parafialny w Strzyżowie (XV-wieczny – z wystrojem
barokowym), budynek dawnej synagogi (II poł. XVIII w.),
zespół pałacowy (XIX w.), zespół dworski (ok. 1786 r.),
tunel schronowy z okresu II wojny światowej, zespół
pałacowy (I poł. XIX w.) w Żyznowie, XIX-wieczna drewniana cerkiew parafii gr.–kat. w Bonarówce (1841 r.).
Gmina Strzyżów dysponuje także bogatą bazą sportoworekreacyjną, którą stanowią: kryta pływalnia z kompleksem
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basenów, stadion sportowy, hale sportowe, kort tenisowy,
wyciąg narciarski, strzelnica sportowa, park sportoworekreacyjny, pola biwakowe oraz kompleks ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych (w tym ścieżka zdrowia z elementami
konstrukcyjnymi i przeszkodami do ćwiczeń oraz ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna z tablicami poglądowymi i elementami architektury krajobrazu i bazą noclegową). Ponadto
Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim
prowadzi naukę jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych, doskonali umiejętności jeździeckie w dyscyplinie
skoków oraz pokazy sportowej jazdy konnej.
Gmina Strzyżów, to doskonałe miejsce na spędzenie
wolnego czasu zarówno dla osób poszukujących relaksu i równowagi w ciszy, wśród pięknej przyrody, jak
i szukających wrażeń amatorów sportów zimowych czy
kolarstwa górskiego.

WARTO ZOBACZYĆ

97 Folwark Golcówka w Wysokiej Strzyżowskiej
Założony w XV wieku przez cystersów. Był największym
w tym rejonie folwarkiem, a o jego ważności świadczy fakt,
że przeniesiono tam z Dobrzechowa dwór opata oraz, że był
również miejscem urzędowania sędziego cystersów.
Do dziś zachowały się pozostałości głównego budynku
dworskiego oraz elementy budynków gospodarczych, nie
zachował się spichlerz, który spłonął przed II wojną światową.
Z dawnych czasów zachowały się także drzwi dworskie, kafle,
drzwi do pieca oraz drobne metalowe przedmioty.

Folwark Golcówka w Wysokiej Strzyżowskiej
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W zachowanych pozostałościach zabudowań dworskich
znajduje się obecnie mini skansen. Wśród eksponatów
znajdują się m.in. przedmioty domowego użytku (zbiór
maszyn do szycia z przyborami krawieckimi, żelazka na dusze,
niecki, dzieżki, gliniane garnki), meble ludowe (kredensy,
wieszaki, krzesła itp.) zbiór starych zdjęć ze szklanych negatywów oraz obrazy, militarne pozostałości ostatnich wojen (m.in.
bagnety, manierki, hełmy), starodawne maszyny rolnicze,
zabytkowe silniki stacjonarne, w tym potężny silnik młyński.

Rys historyczny
Wysoka Strzyżowska obecnie to scalone cztery wioski:
Michałówka, Stodolina, Grodeczna oraz Golcówka,
każda z nich posiadała swoje założenie folwarczne.
Wielce prawdopodobnym jest, że początki golcowieckiej
budowli sięgać mogą drugiej połowy XV wieku, kiedy
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Kościół pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie

to ziemiami tymi zarządzali cystersi z Koprzywnicy.
Świadczyć o tym może zapis kronikarza: „Opat Mikołaj
Trebure zbudował dwór znaczny we wsi Wysoka”.
Koniec XVIII wieku to kres cysterskiej działalności
na terenie Wysokiej, wieś na kilka lat przechodzi na
własność rządu austriackiego. Kolejnym właścicielem
dóbr Wysockich zostaje właściciel pobliskiego
Strzyżowa Ignacy Skrzyński.
Ostatnim właścicielem Wysokiej, w tym folwarku
Golcówka był Władysław Michałowski, do roku 1912
prowadził tam przeniesioną później do Dobrzechowa
gorzelnię. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej
sprzedał swoje posiadłości Żydom, którzy sukcesywnie
rozprzedawali je okolicznym chłopom. Jako ostatni przed
wybuchem II wojny światowej sprzedany został dwór na
Golcówce. Obszar folwarku podzielony został na cztery
parcele, wtedy to prawdopodobnie została wyburzona
środkowa część dworu. Do dnia dzisiejszego dotrwały
dwie części dworu oraz przebudowane stajnie dworskie.

Co składa się na zbiory?
Na ekspozycję składają się przedmioty pozyskane
głównie na terenie powiatu strzyżowskiego są to min.:
- narzędzia kowalskie,
- narzędzia stolarskie,
- zabytkowe maszyny rolnicze,
- zabytkowe silniki stacjonarne,
- przedmioty codziennego użytku (maszyny do szycia,
żelazka, przybory kuchenne itp.),
- pamiątki ostatnich wojen i wiele wiele innych.
Pomysł na tego typu działalność zrodził się z pasji
zbierania przedmiotów nadgryzionych zębem czasu.
Zgromadzona kolekcja antyków mieści się w klimatycznych zabudowaniach dawnego folwarku. Znaczna
część kolekcji to przedmioty obecnie już zapomniane,
więc tym bardziej warto zapoznać się z ich przeznaczeniem,

Wnętrze kościoła w Dobrzechowie

nazwami czy poznać zawody, które je wykorzystywały.
Folwark oferuje nie tylko zwiedzanie, ale również jest
możliwość sesji fotograficznych, które w ostatnim
czasie cieszą się dużym zainteresowaniem.
Zwiedzanie po umówieniu tel. 663 164 669, 605 060 995.
Adres: Wysoka Strzyżowska 183

98 Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Dobrzechowie

Kościół neogotycki z elementami romańskimi wybudowany został w latach 1854-87 wg projektu architekta Teodora Mariana Talowskiego. Inicjatorem budowy był ks. Feliks
Buchwald proboszcz dobrzechowski. Kościół murowany
zastąpił starą drewnianą świątynię pod wezwaniem
św. Stanisława Bpa z przed 1425 r., którą rozebrano w 1897 r.
Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Bpa jest jednonawowy z transpetem i kaplicami. Wokół kościoła
płaskie obejście z wejściem po kamiennych schodach.
Dopełnienie stanowi starodrzew oraz neobarokowe
ogrodzenie. Od południowej strony znajduje się grobowiec
Michałowskich. Od strony wschodniej umieszczono
4 kolumny pochodzące z nieistniejącego dziś dworu
w Markuszowej. Od południa przylega cmentarz z XIX w.,
na którym znajduje się grób Andrzeja Edwarda Kuźmiana
(dyplomaty i pamiętnikarza zmarłego w 1864 r.).
Parafia Dobrzechów została erygowana przed 1277 r.
i należy do najstarszych w Diecezji Rzeszowskiej. Do XVIII w.
koloratami byli Cystersi z Koprzywnicy, zaś potem
właściciele Dobrzechowa: J. A. Skrzyński, A. E. Koźmian,
Roman i Władysław Michałowscy. Obecny kościół
poświęcony został 23.12.1892 r. przez Ks. Franciszka
Jabczyńskiego - dziekana Strzyżowskiego. Konsekracji
dokonał 26.09.1908 r. budowniczy świątyni, bp Józef
Karol Fischer wraz z bp Józefem Sebastianem Pelczarem,
Biskupem Przemyskim.
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Kaplica w Dobrzechowie

Parafia Dobrzechów w 1340 r. prawdopodobnie
obejmowała tereny obecnych parafii: Grodziska,
Wysokiej, Niewodnej, Frysztaka, Łęk i Łączek. W 1917 r.
powstała oddzielna parafia Wysoka licząca wówczas ponad 2500 wiernych. W 1934 r. wybudowano
drewniany kościół w Grodzisku, a w roku następnym
utworzono tam parafię liczącą około 1500 katolików.
W XVI i XVII w. na terenie parafii istniała szkoła, a od
ok. 1624 r. przy kościele był szpital (przytułek dla
ubogich i starców).
Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze kościoła, do
którego polichromię wykonał Stanisław Jakubczyk
z Krakowa w 1955 r.
W wyposażeniu kościoła wyróżniają się:
• Ołtarz główny z 1907-1908 r. z krzyżem, który można
przysłonić obrazem św. Stanisława bpa krakowskiego.
• Ambonę kamienną z 1895 r.
• Ołtarz z 1899 r. z jedną z najstarszych kopii Matki

Pałac Wołkowickich-Konopków w Strzyżowie
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Boskiej Częstochowskiej nazywanej „Matką Bożą
Dobrzechowską” otoczony szczególnym kultem, który
przysłaniany jest obrazem Matki Bożej Różańcowej.
• Chrzcielnica barokowa z nakrywą z XVIII w. oraz czarą
z XVII w.
• Ołtarz św. Franciszka z Asyżu z 1909 r. zasłaniany obrazem św. Antoniego Padewskiego.
• Ołtarz Najświętszego Serca Jezusa z 1909 r.
z postaciami Ewangelistów św. Jana i Mateusza oraz
płaskorzeźbą dwunastoletniego Jezusa w świątyni.
Statua Serca Jezusa jest przysłaniana obrazem św. Wincentego a Paulo.
• Ołtarz św. Józefa z 1910 r. z rzeźbami św. Anny
i Joachima.
• Konfesjonały gotyckie pod chórem kościelnym
z 1911 r.
• Stacje Męki Pańskiej z 1902 r.
• Ławki dla wiernych z dawnego wyposażenia
w nawach bocznych.
• Obrazy i feretony używane podczas procesji, w tym
Matki Bożej Różańcowej i św. Józefa z 1908 r.
• Rzeźba Chrystusa na krzyżu w przedsionku z dawnego drewnianego kościoła
• Dzwony: Stanisław z 1448 r. o wadze 840 kg i średnicy
98 cm, Maryja z 1968 r. o wadze 700 kg. Trzeci dzwon
z tego samego okresu jest bezimienny.
• Zabytki: monstrancja z przełomu XVII i XVIII w., ornat
z połowy XVII w. oraz kielich z napisem „Wotum ojców.
Pamiątka wojny 1914-1917”.
• Relikwie św. Stanisława BM sprowadzone w maju
2005 r.
Obecnie w każdą środę podczas Nowenny do Matki
Bożej Dobrzechowskiej i św. Stanisława BM, po mszy
św. wieczornej wierni ku czci patronów parafii całują
relikwie.
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99 Zespół dworsko-pałacowy WołkowickichKonopków w Strzyżowie

Zespół pałacowy Wołkowickich-Konopków znajduje
się w Strzyżowie przy ul. Sobieskiego 7 przy drodze
wyjazdowej ze Strzyżowa w kierunku Krosna. W skład
zespołu wchodzi pałac z końca XIX w. wraz z parkiem
krajobrazowym z I poł. XIX w. Obecnie siedziba Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka.
Wybudowany przez ziemiańską rodzinę Wołkowickich
pałac zastąpił wcześniejszy dwór z osiemnastego stulecia, który należał do Wincentego Skrzyńskiego (jego
żoną była siostra Aleksandra Fredry, komediopisarza).
Córka Skrzyńskiego - Konstancja, wyszła za mąż za
Hipolita Wołkowickiego powstańca styczniowego
z 1863 roku. On to wybudował na fundamentach starego
dworu obecny pałacyk., z którego zachowały się jedynie piwnice. Zbudowany w stylu neogotyckim na
rzucie prostokąta, piętrowy, z piętrem i poddaszem
mieszkalnym, murowany i tynkowany. Układ wnętrza
jest dwutraktowy, z dwiema klatkami schodowymi.
W salach na piętrze zachowały się parkietowe posadzki
układane w kwadraty, natomiast w części południowowschodniej parteru salon ze sztukateriami na suficie
oraz murowany kominek z XIX wieku. Pałac stanowił
kolejno własność Wołkowickich i Konopków do 1944 r.
W 1944 Wołkowiccy wyjechali za granicę a w latach
1945-1951 umieszczono tu Liceum Rolnicze. W 1974
roku pałac przeszedł gruntowny remont, podczas
którego przystosowano obiekt do pełnienia nowej
funkcji – ulokowano w nim Dom Dziecka.
Pałac otacza park krajobrazowy, opadający tarasowo ku
południu, z alejami, dwoma stawami i pięknymi starymi drzewami. Spora liczba drzew pochodzi jeszcze
z końca XVIII w., natomiast późniejsze nasadzenia są
z końca XIX w., czyli z okresu budowy pałacu.
W południowej części parku urządzony był akwedukt
doprowadzający wodę do dwóch stawów przedzielonych
groblą. Główna oś kompozycyjna parku biegła w kierunku
zachodnim zgodnie z podłużną osią pałacu, poprzez
centralną polanę. Przed zachodnią elewacją pałacu
oś główna przecinała się z osią boczną skierowaną
ku południowi, poprzez groblę, na otwartą panoramę
zalesionych wzgórz.
Obecnie układ kompozycyjny został zmieniony, część
parku przyłączono do istniejącej wówczas Wytwórni
Sprzętu Sportowego. Osie widokowe i układ ścieżek
został zatarty wskutek niewłaściwych nasadzeń w okresie
powojennym. Rozrośnięte drzewa zniekształciły małe
wnętrza parkowe, które stały się mało czytelne a liczne samosiejki przy brzegach stawów zatarły przejrzystość panoramy widokowej. Obecnie park ogrodzony jest siatką.
Elementy, które się zachowały to filary bramy przy
wjeździe, aleja prowadząca do pałacu, kilka okazów
starych dębów i lip oraz dwa zarośnięte stawy. Na
terenie parku, naprzeciw północnej elewacji pałacu
znajduje się piwnica ceglana sklepiona kolebkowo,
wykonana w nasypie z około połowy XIX wieku.

Obok pałacu od strony wschodniej pozostały niektóre zabudowania gospodarcze przynależne do pałacu. Część z nich
w okresie powojennym wykorzystywana była jako magazyny.
Na terenie klasycystycznej oranżerii dworskiej powstała
Wytwórnia Sprzętu Sportowego „POLSPORT.” Przejęła
ona również część parku oraz teren z sadem drzew owocowych. Na tym terenie pobudowano parterowe zaplecze
magazynowo-produkcyjne tego zakładu.
Pałac zaliczany jest do zabytków III klasy. W 1982 roku
został wpisany do krajowego rejestru zabytków.

100 Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne – Łętownia
W Łętowni, na obszarze Strzyżowsko-Sędziszowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, można skorzystać
z kompleksu ścieżek edukacyjno-rekreakcyjnych. Tworzą
go: ścieżka zdrowia i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna.

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne – Łętownia

Obie swój początek mają na polanie obok leśniczówki
w Łętowni. Punktem wyjściowym jest zielona klasa „Pod
Jodłami”. Jest tu też jedno z dwóch pól biwakowych na
trasie. Drugie znajduje się w lesie, przy strumieniu, ok.
100 m za polaną. Dolina na ścieżce nazywana jest „doliną
salamander”. Dlaczego tak jest, możemy przekonać się,
obserwując to miejsce po deszczu.
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wiedzie przez najurokliwsze zakątki leśne. Jej długość to ponad 2,5 km. Na jej trasie
umieszczono 10 tablic poglądowych, które stanowią kompendium wiedzy o życiu lasu, o gatunkach roślin i zwierząt
tu występujących. Ku wygodzie spacerowiczów nad suchymi
jarami przerzucono oporęczowane kładki, na potoku wzniesiono mostek, strome stoki zaopatrzone są w umocnione
stopnie terenowe i poręcze. Nad najgłębszym jarem
urządzono półkę widokową, a nad potokiem pole biwakowe.
Ścieżka zdrowia długości około 1,5 km i oznakowana
w terenie kolorem biało-czerwonym, ma swój początek
po przeciwległej w stosunku do leśniczówki stronie polany i wiedzie w górę, by po chwili połączyć się ze ścieżką
edukacyjną. Na jej trasie umieszczono 6 elementów
do ćwiczeń: konstrukcyjnych bądź wykorzystujących
specyficzny układ naturalnych skupisk drzew. Jednym
z elementów ścieżki zdrowia są „skoki sroki” (pokonywanie 11 pni). Za przejściem przez jar, trasa ścieżki
schodzi w dół w stronę kąpieliska.
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101 Stok Narciarski Oaza Ski wraz z punktem
widokowym w Strzyżowie

Ośrodek narciarski to zimowa atrakcja Strzyżowa.
Znajdujący się na obrzeżach miasta przy ul. Kombatantów 33 Stok narciarski OAZA SKI posiada wyciągi

Widok ze stoku narciarskiego w Strzyżowie

orczykowe i trasy sztucznie naśnieżane przez armatki
śnieżne. Stok jest oświetlany na kolorowo i ratrakowany
w wyznaczonych porach dnia.
W ofercie znajdują się trasy:
• Nartostrada: 1200 m.
• Stok duży: 500 m (450 m wyciąg), różnica poziomów
ok. 100 m, nadaje się dla narciarzy i snowboardzistów.
Stok uznany jako bezpieczny przez GOPR.
• Serpentyna: 650 m.
• Stok średni: 200 m, dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy.
• Stok mały: 100 m, różnica poziomów 25 m (dla dzieci).
• Stok do jazdy próbnej bez wyciągu, udostępniany
bezpłatnie.

W ośrodku, wzdłuż wyciągu dużego stoku, zbudowano tzw. schody zdrowia, po których można się
przespacerować i podziwiać widoki oraz szusujących
narciarzy.
Wychodząc schodami na szczyt dochodzimy do
punktu widokowego tuż nad stokiem narciarskim,
który jest atrakcyjnym miejscem zarówno latem
jak i zimą. Stąd rozpościera się widok na Strzyżów
i okolice. Na zachodzie, ponad stokiem widoczne
najwyższe szczyty Pogórza Strzyżowskiego: Chełm
(528 m n.p.m.), Bardo (534) i Góra Klonowa (525),
dalej wyraźne obniżenie pasma w miejscu przełomu
Wisłoka, czyli tzw. Bramy Frysztackiej i całe Pasmo
Jazowej na południowym zachodzie. Głębiej nad
bramą Wzgórza Warzyckie. Na południu, w dole panorama Strzyżowa w dolinie Wisłoka i Stobnicy, a nad
nią Pasmo Brzeżanki (477) przesłaniające najwyższe
wzniesienia Pogórza Dynowskiego: Górę Królewską
(554) i Suchą Górę (585) z wieżą przekaźnikową TV
na szczycie. Dalej w lewo za doliną Stobnicy ciągną
się Wzgórza Niebyleckie. Za doliną i pagórkami
Pogórza Dynowskiego przy dobrej pogodzie – pasmo
Gór Słonnych.
Kontakt: Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy OAZA,
ul. Kombatantów 33, 38-100 Strzyżów, +48 (17) 276 37 27,
www.oazaski.pl

102 Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Strzyżowie
Pochodząca z ok. 1900 r. kaplica wybudowana na wzniesieniu, znajdująca się na północ od miasta Strzyżowa
przed lasem Ratośniówki jest miejscem kultu Matki
Bożej Bolesnej.
Kaplica domkowa wybudowana jest z charakterystycznej w naszym regionie czerwonej cegły. Przed

Trasy w górnych partiach stoku są nieco
łatwiejsze i oznaczone niebieskim kolorem, a bardziej ku dołowi zamieniają
się w trasę trudniejszą - czerwoną.
W pobliżu można coś zjeść w bufecie, skorzystać z wypożyczalni
sprzętu narciarskiego, serwisu oraz
przenocować w ośrodku (30 miejsc
noclegowych w pokojach 3,4,5,6
osobowych). Można także skorzystać
z usług profesjonalnych instruktorów. W pobliżu bezpłatny parking. Ponadto w ośrodku znajduje się
wypożyczalnia oraz serwis sprzętu
narciarskiego i snowboardowego.
U szczytu stoku znajduje się Chata
Dymna, w której można się szybko
posilić. Obsługa oferuje apetyczne
grillowane kiełbaski oraz grzane
piwo. Zaś przy stacji dolnej znajduje
się gastronomia, która oferuje nieco
Kaplica Matki Bożej Bolesnej
bogatsze menu.
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kaplicą usytuowana jest płyta kamienna oprawiona
w dębowe ramy i zapis, który informuje, że fundatorem
był Sebastian Gaworek, strzyżowski malarz. Wewnątrz
znajdują się dwa obrazy z I poł. XIX w.: obraz Matki Bożej
Różańcowej i Matki Bożej Szkaplerznej. Legenda głosi, że
pierwsza kapliczka w tym miejscu, została wybudowana w XII w., kiedy Strzyżów został cudownie ocalony:
„spadł krwawy deszcz, który powstrzymał Tatarów
przed wkroczeniem do miasta”.
Po dziś dzień mieszkańcy Strzyżowa i okolic
powierzają tam swoje intencje podczas Drogi
Krzyżowej do Kaplicy oraz odbywających się tam
innych nabożeństw.
Do kaplicy można dojechać ul. Leśną. Oświetlona trasa widokowa na panoramę Strzyżowa i okolic, którą
dochodzimy do kaplicy zachęca do fotografowania
i malowania o każdej porze roku.

103 Droga krzyżowa wraz ze ścieżkami przyrodniczymi w Strzyżowie

Plenerowa Droga Krzyżowa w Strzyżowie znajduje
się na skraju miasta w dzielnicy zwanej Ratośniówki
mającej swój początek przy ul. Polnej. Kolejne
stacje znajdują się przy ścieżce rekreacyjnej.
Zgodnie z zamysłem inicjatorów budowy Drogi
Krzyżowej (mieszkańców Strzyżowa) oczekiwano
by obok możliwości spaceru po malowniczych
ścieżkach, był również czas na refleksję, chwilę zadumy i modlitwy.
Uroczyste poświęcenie nastąpiło w dniu 15
września 2008 r., a więc w święto Matki Bożej
Bolesnej a zarazem w 90 rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. W uroczystym erygowaniu i poświęceniu stacji Drogi Krzyżowej
uczestniczył Ksiądz Biskup Edward Białogłowski,
wraz z Kanclerzem Kurii Rzeszowskiej, Ks. Prałatem
Janem Szczupakiem oraz proboszczami obu parafii
strzyżowskich, Ks. Dziekanem dr Janem Wolakiem
i Ks. mgr Mieczysławem Pirógiem. Obecni byli także
przedstawiciele władz Miasta i Powiatu na czele
z Burmistrzem Markiem Śliwińskim, wicestarostą
Janem Stodolakiem i sekretarzem Jackiem Boho.
Fundatorami stacji Drogi Krzyżowej są mieszkańcy
Strzyżowa i okolic, zaś jej wykonawcami:
Nadleśnictwo Strzyżów i SKR Godowa.
Tradycyjnie już co roku odbywają się tutaj
uroczystości Wielkiego Piątku. Droga Krzyżowa skupia
mieszkańców Strzyżowa i okolic, którzy wędrują skrajem lasu i wsłuchują się w teksty przygotowane przez
młodzież.
Droga Krzyżowa ze względu na swoje położenie
na ścieżce rekreacyjnej w niewielkiej odległości
od trasy rowerowej biegnącej ul. Leśną oraz pole
biwakowe w Ratośniówkach może być szczególnym
miejscem na wypoczynek dla całej rodziny nie tylko
w okresie wielkanocnej zadumy.

104 Cmentarz Żydowski w Strzyżowie
Cmentarz założony w 1850 r. leży przy osiedlu
Żarnowska Góra (wejście od ul. Bohaterów Getta) –
najmłodszy i jedynie ocalały z trzech funkcjonujących
niegdyś w Strzyżowie. Został zdewastowany przez
nazistów podczas II wojny światowej - macewy
wykorzystano do wybrukowania rynku strzyżowskiego.
Najstarszy z cmentarzy żydowskich zlokalizowany był
przy obecnej ul. Przecławczyka, powstał na przełomie
XVI i XVII wieku i początkowo zajmował powierzchnię
około 500 metrów kwadratowych. Cmentarz ten
w okresie okupacji został całkowicie zniszczony, obecnie znajduje się tam skwer miejski. Drugi - założony
w XVIII w. - cmentarz miejscowej gminy żydowskiej,
znajdował się przy ul. Daszyńskiego, w miejscu zajętym
dziś przez przyszkolne boisko. W wyniku zniszczeń
wojennych po obu tych nekropoliach nie ma już śladu.
Dzięki inicjatywie Fundacji Rodziny Nissenbaumów
oraz wywodzących się ze Strzyżowa Żydów i ich
potomków, na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku, teren nekropolii
został uporządkowany i ogrodzony, odzyskano też
kilkadziesiąt nagrobków. Pochodzący ze Strzyżowa
Chaim Ben Zwi vel Henryk Moher wykonał też prace
inwentaryzacyjne, polegające na spisaniu macew
i odczytaniu imion i nazwisk zmarłych. Najstarsza ze
zidentyfikowanych płyt nagrobnych pochodzi z 1884 roku
i upamiętnia mężczyznę o imieniu Icchak. Przy wejściu
umieszczono tablicę z napisem: “Ogrodzenie cmentarza
zbudowała fundacja rodziny Nissenbaumów - Warszawa,
w uzgodnieniu z Rabinem Samuelem Teitelbaumem,
Rabinem Josefem Chaimem Frenklem, Rabinem
Abrahamem Frenklem z Nowego Jorku”. Wzniesiono
również ohel, chroniący grób rabina Altera Horowitza.
Jego macewę zdobią lwy podtrzymujące koronę,
a wyryta poniżej inskrypcja głosi: “Arkę Pana przemocą
nam zabrano. Szliśmy w świetle jego nauki i pouczeń,
uczył nas mądrości i wiedzy, rabin i przewodnik, żył 45
lat w naszej społeczności. Zasługi jego nauki i modlitwy
niech nas chronią. Biada nam, którzyśmy zostali jak
trzoda bez pasterza. W wieczór pesach złożyliśmy
świętą ofiarę” (tłum. Wojciech Tworek). Pierwsze
litery każdego wersu, czytane pionowo tworzą imiona
zmarłego: Alter Zeew.

Cmentarz Żydowski w Strzyżowie
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20 sierpnia 1996 roku w związku z zakończeniem
budowy ohelu, na cmentarzu odbyła się uroczystość,
w której udział wzięli wnuk rabina oraz przedstawiciele środowisk żydowskich oraz lokalnych
władz i organizacji społecznych, między innymi
Zygmunt Nissenbaum - prezes Fundacji Rodziny
Nissenbaumów, Hertz Frankel - przewodniczący
Międzynarodowego Komitetu ds. Żydów i doradca
prezydenta USA do spraw żydowskich oraz Marek
Śliwiński, pełniący funkcję burmistrza miasta. Po
oficjalnych wystąpieniach na strzyżowskim cmentarzu odmówiono Kadisz.

105 Synagoga Żydowska - obecnie Biblioteka

Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przybosia
w Strzyżowie

z kamienia i cegły, usytuowana po południowej stronie
cmentarza żydowskiego.
W czasie okupacji hitlerowskiej Żydzi ze Strzyżowa
zostali wywiezieni do getta w Rzeszowie, po złożeniu
trzykrotnie okupu (futra, kosztowności, pieniądze),
a potem do obozu koncentracyjnego w Bełżcu, gdzie
zamordowano ich w komorach gazowych. Niemcy
urządzili w synagodze magazyny gospodarcze, a na jej
podwórzu warsztaty naprawcze samochodów. Takie
użytkowanie utrzymano również po wojnie do 1964 r.
- był tu magazyn nawozów sztucznych i sprzedaż paliw
płynnych, co zniszczyło piękną polichromię synagogi,
której fragment oglądamy dziś tylko w tzw. bimie, czyli miejscu gdzie było podwyższenie z pulpitem, na
którym umieszczano TORĘ - Pismo Święte, którego
fragmenty czytał Rabin w czasie nabożeństwa w synagodze. Bima znajdująca się pośrodku Sali modlitw
z czterema potężnymi filarami, sklepiona żeglasto.
Rokokowa XVIII-wieczna polichromia sali modlitw

Synagoga z końca XVIII w. znajduje się w Strzyżowie
przy ul. Przecławczyka 6. Od 1966 r. do chwili obecnej
stanowi siedzibę Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa
Miłośników
Ziemi
Strzyżowskiej.
Synagoga została wpisana do
rejestru zabytków pod numerem
286 w dniu 30.06.1960 r.
Na tym miejscu już w XVII w.
istniała drewniana synagoga.
W II poł. XVIII w. na miejscu
drewnianej postawiono nową
murowaną w stylu barokowym.
Do 1939 r. Synagoga służyła
Żydom jako dom modlitwy.
Bożnica murowana, tynkowana, o zaokrąglonych narożach,
opięta jest z trzech stron
pilastrami.
Od
zachodu
wznosi się piętrowa, niższa
od budynku przybudówka,
mieszcząca pierwotnie schody
prowadzące do sali kobiet.
Prostokątne okna umieszc- Była synagoga w Strzyżowie
zone są w głębokich wnękach.
Sala modlitw podczas remontów została podzielona na dwie kondygnacje, izba szkolna na trzy pomieszczenia, w miejscu Aron Hakodeszu wybito
nowe okno. Zachowała się bima sklepiona żaglasto,
na czterech potężnych filarach. Zachowały się
oryginalne drzwi wejściowe. Przybudówka pokryta
trójspadowym dachem stanowiła schody wejściowe
dla kobiet do sali na piętrze (tzw. Babińca), skąd
przez szeroką arkadę miały widok do świątyni.
Żydówki, bowiem nie miały prawa bezpośredniego
wstępu do synagogi.
Przed wejściem widnieje mała tablica informacyjna
z 1967 r. oraz napis: B. synagoga. Obiekt zabytkowy
z I połowy XVIII w. Styl barokowy, polichromia rokokowa, przemalowana w około 1928 r. Zbudowana
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po wojnie została zamalowana na biało całkowicie
(za wyjątkiem bimy), gdyż wg. ekspertyzy fachowca była ona bardzo zniszczona niewłaściwym
użytkowaniem obiektu, a koszt jej renowacji był
bardzo wysoki, na co nie stać było inwestora. Polichromia zachowana w bimie jest z XIX w. i była
konserwowana w latach 1966-67 przez artystów
konserwatorów: Sabinę Kozłowską i Bogusława
Balosa. Składa się ona z ornamentów roślinnych
i przedstawia węża LEWIATANA.
W latach 2012-2013 przeprowadzono remont Synagogi, który obejmował odnowienie elewacji, dachu oraz
wnętrza. Remont miał na celu polepszenie warunków
pracy biblioteki przy jednoczesnym zachowaniu bez
zmian tzw. bimy i pozostałej architektury.

Gmina Strzyżów

Muzeum w Strzyżowie

106 Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
Muzeum powstało dzięki przekazaniu zbiorów muzealnych Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej.
Gromadzenie eksponatów zostało zapoczątkowane
w 1959 r. przez nauczyciela Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Strzyżowie - Zygmunta Leśniaka.
Mieszkańcy oddawali swoje rodzinne pamiątki, dokumenty, przedmioty codziennego użytku chcąc je ocalić
od zapomnienia, przekazać ich historię oraz wzbogacić
wiedzę o ziemi strzyżowskiej, żeby pamięć o nich
została przekazana młodszym pokoleniom. Początkowo
eksponaty przechowywano w Izbie Pamięci urządzonej
przy Liceum i Gimnazjum w Strzyżowie. Następnie
znalazły się w Społecznym Muzeum Regionalnym TMZS
(od 1972 roku). Nowa samodzielna jednostka organizacyjna została powołana uchwałą Rady Miejskiej
w dniu 1 lipca 2011 roku.

Muzeum posiada ok. 5 tyś. eksponatów z różnych
dziedzin. Stanowią je zbiory paleontologiczne, archeologiczne, numizmatyczne oraz sfragistyka, archiwalia,
militaria, a następnie rzemiosło, etnografia i sztuka.
Do zabytków archeologicznych należą artefakty
znalezione w okolicach Strzyżowa świadczące o istnieniu osadnictwa na naszych ziemiach w okresie
epoki kamienia gładzonego, następnie w epoce brązu
i okresie wpływów rzymskich oraz w czasach wczesnego
i późnego średniowiecza. Wśród zbiorów historycznych
znajdują się: broń biała, następnie monety, a wśród nich
te najstarsze – denar rzymski (II w.n.e), denar krzyżowy
(XI w.) oraz cała kolekcja polskich monet z okresu XIVXVII wieku, a także duża kolekcja banknotów z okresu
XIX-XX wieku. Z okresu II wojny światowej pochodzi
szereg eksponatów – dokumenty osobiste, medale,
mundury, militaria. Archiwalia stanowi spora ilość
dokumentów historycznych: sądowych, urzędowych,

Zbiory Muzeum w Strzyżowie

Zbiory Muzeum w Strzyżowie

im. Z. Leśniaka w Strzyżowie
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szkolnych. Zbiory prezentujące kulturę materialną to
zabytkowe meble, wyroby miejscowego rzemiosła, fajki z okresu XVIII – pocz. XX w., następnie zbiór książek
z XVII-XIX wieku oraz czasopisma z początku XX
wieku. Do zbiorów etnograficznych należą przedmioty
i urządzenia stosowane w gospodarstwach rolnych
i domowych, narzędzia do pracy, przedmioty codziennego użytku. W zbiorach sztuki znajduje się ok. 200 prac.
Są to obrazy olejne na płótnie, akwarele, grafiki, rysunki,
rzeźby, wykonane głównie przez miejscowych twórców.
Tymczasową siedzibą Muzeum Samorządowego i miejscem przechowywania eksponatów był Dwór Dydyńskich
(ul. Modrzewiowa 1A). Główna siedziba muzeum mieści
się w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza 10, natomiast
w dwóch kolejnych – na poddaszu kamienicy Rynek 15
oraz w Synagodze znajdują się filie muzeum, w których
zorganizowano ekspozycje.
Dane kontaktowe:
tel. 888 465 105, 889 839 031
e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com
Muzeum czynne: wt. – ndz.

107 Zespół kościoła pw. MB Niepokalanie
Poczętej i Bożego Ciała w Strzyżowie

Zespół kościelny stanowią: kościół oraz wieża i plebania
z XV w. otoczone murem.
Kościół wzniesiono w II połowie XV w. Zniszczony
w XVII wraz z miastem przez wojska Jerzego Rakoczego.
Odbudowany po 20 latach. Wieża częściowo spalona
w 1895 roku, odbudowana w 1897 roku jako murowana,
z dzwonem z 1613 r. Plebania pochodzi z 1884 r.

Kościół
Strzyżowska fara to gotycki kościół orientowany, murowany
z tzw. łamanego kamienia o długim trójnawowym
prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wnętrze

świątyni przekształcone i wyposażone przez stulecia
zadziwia rozmaitością szczegółów współtworzących
niepowtarzalny klimat.
W 1141 r. Tatarzy pod wodzą Batu-Chana zniszczyli istniejący gród Strzyżowa, wycieli załogę i spalili
sąsiednie osady. Bolesław Wstydliwy odbudował gród
w 1246 r. i z jego fundacji został zbudowany pierwszy
gotycki kościół modrzewiowy pod wezwaniem św.
Katarzyny. Pełnił on funkcję kościoła parafialnego do
końca XV w. Budowę nowego - murowanego z kamienia łupanego - kościoła parafialnego, za aprobatą bpa
Piotra z Radolina, Biskupa Krakowskiego, rozpoczęto
w 1401 r. a zakończono w II połowie XV w. Konsekracji
dokonano w 1494 r. W 1657 r. wojska Rakoczego
wkroczyły do Strzyżowa i zniszczyły kościół parafialny,
a miasto zupełnie spalono. Pozostały tylko ściany murowanej świątyni. Odbudowa miasta i kościoła parafialnego dokonana została przez właściciela miasta Jana
Wielopolskiego z Pieskowej Skały. Dopiero po 20 latach
w 1678 r. bp Mikołaj Oborski, Biskup Krakowski,
dokonał konsekracji kościoła parafialnego i kościoła
szpitalnego św. Katarzyny. Również Janowi Wielopolskiemu - właścicielowi Strzyżowa, zarazem gorącemu
katolikowi i wielkiemu czcicielowi Matki Bożej
zawdzięcza świątynia piękny, drewniany krucyfiks,
znajdujący się obecnie w głównym ołtarzu jako dar
papieża Urbana VIII.
Ołtarz główny pochodzi z XVIII w. Ołtarz Niepokalanego
Poczęcia NMP z połowy XVII w., umiejscowiony jest po
prawej stronie przed prezbiterium. W jego centrum
znajduje się bardzo ważny dla Strzyżowian i objęty
kultem obraz Matki Bożej Strzyżowskiej. Wiążą się
z nim jedne z ważniejszych wydarzeń historycznych
tych ziem. Jak pisał ks. A. Sikora w „Krótkiej historii”,
przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej w Strzyżowie
odbyło się zaprzysiężenie konfederatów barskich,
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w Kańczudze. Dwa pierwsze Niemcy zabrali 24.09.1941 r.
Po raz kolejny zakupiono dzwony dla Parafii – w 1967 r.
„Marya” i w 1972 r. „Maksymilian”. Obydwa wykonane
w Zakładzie Felczyńskich w Przemyślu. Duży stojący
blisko kościoła budynek to plebania.

Plebania
Dom Parafialny zbudowany w latach 1908 – 1911 przez
Ks. Stanisława Kwiecińskiego. Był miejscem działalności
duszpasterskiej, szczególnie dla Akcji Katolickiej. Po
wojnie został zajęty na potrzeby administracji cywilnej,
odzyskany dla Parafii w latach 80-tych ub. wieku. Obok
Domu Parafialnego stoi plebania, która została wybudowana w latach 1882 – 1884, wielokrotnie remontowana.
Za murem stoi dawna wikarówka z połowy XIX w.,
a obok wybudowany w latach 80-tych XX w. budynek
dostosowany do mieszkania Księży Wikariuszy w 2001 r.
W starej Wikarówce obecnie znajdują się sale spotkań,
sala komputerowa, biblioteka, poradnia.

Obraz

Wnętrze kościoła w Strzyżowie

a Kazimierz Pułaski, dwukrotnie ocalony za przyczyną
Matki Bożej Niepokalanej, polecił do nowo poświęconego
sztandaru dodać podobiznę Matki Bożej Strzyżowskiej.
W początkach zaboru austriackiego, w czasach
józefińskich, kościół został przez Austriaków ograbiony,
a cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej ogołocony
z wotów i uszkodzony.
Od północy znajduje się kruchta, prawdopodobnie
z XVII w. Nawa główna równa jest wysokości prezbiterium. W zakrystii występuje sklepienie gotyckie z końca
XV w., pozostałe sklepienia są XVII-wieczne. Budowla
posiada 10 okien witrażowych i 2 zabudowane. Okna
gotyckie zamknięte są ostrym łukiem, dwustronnie
rozglifione. Chór muzyczny został wzniesiony w XVIII w.,
wsparty jest na trzech arkadach filarowych. Na głównym
portalu, umiejscowionym w fasadzie zachodniej
umieszczono herb odnowiciela świątyni – Jana Wielopolskiego. Wnętrze kościoła wymalowane zostało w 1897 r.
przez Jana Tabińskiego. Na portalu prowadzącym
z prezbiterium do zakrystii widnieje data pierwszej
konsekracji kościoła – 1494 rok. Do roku 1931 kościół
posiadał podziemia, które zostały zasypane przy okazji
wymiany posadzki.

Na szczególną uwagę zasługuje istniejący od czterech
wieków obraz Matki Bożej Niepokalanej. Kult Matki
Bożej Strzyżowskiej potwierdził bp Kazimierz Łubieński
w 1704 r. oraz bp Florian Janowski w 1793 r. Szczególnych łask doznali przy nim Konfederaci Barscy w 1769 r.,
którzy z wdzięcznością za otrzymane łaski umieścili
na swoim sztandarze wizerunek Niepokalanej Matki
Bożej Strzyżowskiej. Oni
to obrali za swój hymn
bojowy pieśń: “Panno
Święta, my sieroty”,
która
obecnie
jest
śpiewana w kościele
przy
odsłonięciu
obrazu.
Wiele
łask
i
cudów
doznawali
mieszkańcy Strzyżowa
i okolicy w okresie
II wojny światowej.
Obecnie również wierni
otrzymują za przyczyną
Niepokalanej
Matki
Bożej
Strzyżowskiej
wiele łask i cudów, które
są notowane w “Księdze
Podziękowań”.
Matka Boska Strzyżowska

Wieża

108 Zespół klasztorny Sióstr Serafitek w Strzyżowie

Obok kościoła znajduje się posadowiona osobno wieża
w stylu gotyckim, w części dolnej murowana z kamienia
i współczesna kościołowi. Górna część została wymurowana w XIX w., po wielkim pożarze w 1895 r. Posiada
ona 36 m wysokości. Do czasu wspomnianego pożaru
wisiały tu trzy dzwony z końca XV w. Nowe zostały odlane
w roku 1897. Zostały jednak zrabowane przez Austriaków w 1917 r. Kolejne sprawiono w 1925 r., przy wydatnym udziale Polonii amerykańskiej: „Stanisław Kostka”
i „św. Kazimierz”. Trzeci z 1613 r. – został zakupiony

Zespół klasztorny Sióstr Serafitek znajdujący się przy
ul. Słowackiego 28 w Strzyżowie stanowi: kaplica, klasztor
i ogród z trzech stron. W ogrodzie klasztoru stoi odnowiona
figura Św. Katarzyny upamiętniająca istnienie pierwszej
parafii w Strzyżowie pw. Św. Katarzyny. Obecnie
z drugiej strony jest plac zabaw dla dzieci.
Istnienie tego kościoła przypisuje się na rok 1246,
w którym został wybudowany kościół z drewna modrzewiowego. W latach 1794–1798 został rozebrany ze względu na budowę drogi do Rzeszowa.
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Zespół klasztorny Sióstr Serafitek w Strzyżowie

W miejscu kościoła wybudowano kapliczkę, gdzie
znajdowała się figura Św. Katarzyny. W 1910 r. kapliczka została usunięta, a na miejscu pierwszego kościoła
w Strzyżowie wybudowano ochronkę dla dzieci, a przy
niej kaplicę pod wezwaniem Św. Katarzyny.
Na zaproszenie Ks. Proboszcza Stanisława Kwiecińskiego
i za pozwoleniem Ks. Biskupa J. S. Pelczara Siostry
Serafitki przybyły do Strzyżowa 3 stycznia 1912 roku.
Swoją seraficką posługę rozpoczęły od otwarcia pracowni szycia i haftu. W niedługim czasie otworzyły
również Ochronkę dla dzieci (10.04.1912 r.). Oprócz
pracy z dziećmi siostry służyły ludziom biednym
i chorym w mieście oraz zajmowały się dekorowaniem
ołtarzy i praniem bielizny kościelnej. W okresach
wojennych zaprzestano prowadzenia Ochronki.
W czasie I wojny światowej siostry prowadziły w klasztorze szwalnię dla Legionistów, gdzie szyto bieliznę
i mundury dla wojska. Po ewakuacji miasta był tu szpital, w którym opiekowano się zakaźnie chorymi, rannymi oraz chorymi podczas epidemii tyfusu i czerwonki.
W 1926 r. w kaplicy zamontowano neogotycki ołtarz
z obrazem Matki Bożej Bolesnej (Pieta), a zabytkowa
figura Św. Katarzyny została przeniesiona do ogrodu
klasztornego.
W okresie międzywojennym znów przywrócono
działalność Ochronki.
W czasie II wojny światowej klasztor Sióstr Serafitek przejęty został przez wojska niemieckie, gdzie
urządzono - do 1942 r. – punkt sanitarny oraz kuchnię
dla pracowników.
Działalność wojenna wymusiła remont domu, by
znów wznowić Ochronkę. Ze względu na dużą ilość
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dzieci Ochronka została zamieniona na Przedszkole
i Żłobek Dzielnicowy. Po utworzeniu przedszkola
samorządowego w domu sióstr prowadzono - do
1972 r. tylko żłobek. Od 1967 r. siostry zajmowały się
katechizacją. Klasztor w latach 1972-1975 zajmowany był przez SANEPID, a w późniejszym czasie przez
Geodezję i Ochronę Roślin.
Od 1990 r. do dziś działa przedszkole. Oprócz prowadzenia jednodziałowego przedszkola dla dzieci, siostry katechizują, pomagają ludziom chorym i zajmują
się wystrojem kościoła parafialnego Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Strzyżowie.
W 2013 r. figura Św. Katarzyny została odnowiona jako wotum wdzięczności za 100-letni pobyt sióstr w Strzyżowie.
Obecnie w tej wspólnocie przebywa 8 sióstr,
a w przeciągu ponad 100 lat przewinęło się przez tę
placówkę ponad 100 sióstr. Niektóre z sióstr, które
pracowały w tej wspólnocie, zmarły i są pochowane na
miejscowym cmentarzu.

109 Regionalny Integracyjny Park Sportu
i Rekreacji w Strzyżowie

Regionalny Integracyjny Park Sportu i Rekreacji w Strzyżowie
to tzw. Ogródek Jordanowski znajdujący się w centrum
Strzyżowa obok Domu Kultury „Sokół”.
W skład kompleksu parku wchodzą: plac zabaw, korty
tenisowe, skyte park, fontanna z brodzikiem, boisko do
siatkówki plażowej. Park został sfinansowany z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2010.
Nowoczesny plac zabaw dla dzieci z bezpiecznymi
huśtawkami i budowlami rekreacyjnymi, pod którymi są

Gmina Strzyżów
umieszczone maty zabezpieczające przed urazami
zachęca do zabawy najmłodszych mieszkańców.
3 korty ze sztuczną nawierzchnią akrylową do gry w tenisa ziemnego są oświetlone. Korty oraz sprzęt tenisowy
na miejscu udostępniany jest dla wszystkich chętnych
bezpłatnie. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Kort
tenisowy o nawierzchni ze sztucznej trawy znajduje się także
przy Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, ul. Polna 1.

Fontanna w Regionalnym Integracyjnym Parku Sportu
i Rekreacji w Strzyżowie
Skate park wyposażony jest w urządzenia do jazdy na
łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX: pochylnię Bank
98, Quarter Pipe i Fun Box a także Olly Box oraz Fun Ramp.
W niewielkiej odległości znajduje się Park Wodny, będący
wizytówką miasta.
Całością parku zarządza Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Strzyżowie, które w swej ofercie ma również wiele propozycji dla wszystkich chcących zadbać o dobre samopoczucie,
atrakcyjny wygląd, kondycję fizyczną, są to m.in.: aerobik,
program spinning, aqua aerobik, łaźnia, sauna, inhalatorium,
siłownia, kąpiel perełkowa. Powyższe atrakcje proponuje
Kryta pływalnia „Otylia” przy ul. Polnej 1 w Strzyżowie.
Ogródek Jordanowski z kortami tenisowymi czynny jest
od kwietnia do końca października w godzinach od 7 – 22.
Skate park czynny od marca do października.

110 Dworzec Kolejowy w Strzyżowie
Obecny Dworzec Kolejowy w Strzyżowie znajduje się
w piętrowym budynku przy ul. Witosa, który został zbudowany w 1890 r. Tu w budynku stacji kolejowej w latach
1898-1903 mieszkał Wojciech Weiss - wybitny malarz
i grafik, uczeń, profesor i rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego postać na tyle mocno związana jest ze
Strzyżowem, że nawet jedna z ulic łączących stację PKP
z ulicą Słowackiego nosi nazwę aleja Wojciecha Weissa.
Wojciech Weiss kunszt artystyczny zdobywał podczas studiów w Paryżu i we Włoszech. Jako artysta
w 1900 roku został doceniony, otrzymując złoty medal za
prace „Portret rodziców”. Od 1907 roku był profesorem
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1918 r.
został jej rektorem. Stanowisko to zajmował później
jeszcze trzykrotnie. W 1975 r. Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej uczciło jego pamięć i wmurowano
tablicę pamiątkową ku jego czci.
Przed budynkiem dworca znajduje się odsłonięty
w 1998 r. obelisk Wincentego Witosa i tablica
pamiątkowa informująca o pobycie trzykrotnego premiera Polski na ziemi strzyżowskiej.

Pomnik upamiętniajcy Wojciecha Weissa przy dworcu kolejowym

111 Tunel

Schronowy
pod
Żarnowską Górą w Strzyżowie

Dworzec kolejowy w Strzyżowie

Tunel schronowy wraz z obiektami pomocniczymi znajduje się we
wschodniej części Strzyżowa. Jest to
obiekt architektury militarnej, który
wchodził w skład całego kompleksu
schronowego
Fűhrershauptguarier
– Anlage Sűd wzniesionego również
w Stępinie-Cieszynie. W odróżnieniu
od pozostałych schronów kolejowych
na terenie Polski, schron w Strzyżowie
ma charakter podziemny - został on
przekopany pod Żarnowską Górą.
Zespół
tunelu
schronowego
w Strzyżowie został zaprojektowany
i zbudowany przez niemiecką firmę
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“Organisation Todt” w okresie pomiędzy wiosną
1940 r. i latem 1941 r. W skład zespołu w Strzyżowie
wchodziły: tunel schronowy dla pociągu sztabowego,
bierne schrony zaplecza technologicznego, tunel instalacyjny, 1-torowa bocznica kolejowa, drewniany
peron pomiędzy tunelem, a stacją kolejową oraz grobla
o nieznanym przeznaczeniu. Z obiektów zachowały się:

Po wojnie tunel wykorzystywany był do różnych celów,
m.in. jako magazyn – lodownia Centrali Rybnej, garaż
Spółdzielni Transportu Wiejskiego. W 2002 r. wykonano
koncepcję adaptacji tunelu na strzelnicę wojskową. Do
adaptacji nie doszło. Dziś jest on udostępniany turystom.
Opiekun obiektu: Muzeum Samorządowe Ziemi
Strzyżowskiej im. Z. Leśniaka.
Zwiedzanie tunelu:
Maj - wrzesień: sob. - nd. 10.00-18.00
Lipiec – sierpień: pn. – pt. 10.00-18.00
Pozostałe terminy zwiedzania ustalane indywidualnie,
tel. 888 465 105, 889 839 031

112 Żarnowskie Mosty

Wnętrze tunelu pod Żarnowską Górą

tunel schronowy wraz z tunelem instalacyjnym oraz
schrony zaplecza technologicznego.
Tunel schronowy jest budowlą w całości podziemną
na rzucie wydłużonego prostokąta o łącznej długości
438 m i przekroju kolistym o średnicy 8,87 m. Ściany
boczne są żelbetowe. Sklepienia zostały wykonane
z cegły klinkierowej. Z dwóch stron wloty tunelu zamykają
żelbetowe przedsionki o długości 11 m. W samej ścianie
szczytowej tunelu znajdują się prostokątne otwory
o szerokości 5,4 m i wysokości 4,5 m, w których znajdują
się potężne dwuczęściowe drzwi żelazne z wywietrznikami w górnej i dolnej części (element oryginalny zachowany do dziś jako jedyny w Polsce).
W dniach 27-28.08.1941 r., w związku ze spotkaniem
Hitlera z Mussolinim w Stępinie, w strzyżowskim tunelu
bazował pociąg sztabowy Hitlera “Amerika”. W 1944 r.
obiekt został opanowany przez partyzantów AK.

Żarnowski most zastąpiony nowym w 2013 r.
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W miejscowości Żarnowa koło Strzyżowa, w ciągu drogi
krajowej nr 988 Babica - Warzyce znajduje się most,
który został zbudowany pod koniec XIX w., podczas
budowy linii kolejowej.
Wybudowany most był żelbetowy, łukowy, dwuprzęsłowy,
z jazdą górą. Całkowita szerokość pomostu wynosiła
6,20 m. Jezdnia miała szerokość 5,30 m. Na pomoście nie
było wydzielonych chodników i pasów bezpieczeństwa.
W końcu lat pięćdziesiątych stwierdzono konieczność
poszerzenia pomostu. Opracowano nowe koncepcje.
Prac remontowych jednak nie podjęto. W 1985 r.
zespół pracowników i studentów Katedry Mostów Politechniki Rzeszowskiej stwierdził uszkodzenia przęseł,
wywołane korozją. W latach 1989-1990 Instytut
Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Dyrekcji Okręgowej
Dróg Publicznych w Rzeszowie wykonał ekspertyzę
techniczną obiektu. W 1992 r. DODP zleciła Katedrze
Mostów Politechniki Rzeszowskiej opracowanie opinii
o przydatności mostu do dalszego użytkowania. Stwierdzono
niecelowość remontu istniejących przęseł. W 1993 r.
DODP w Rzeszowie ogłosiła przetarg na modernizację
mostu: projekt łącznie z wykonawstwem.
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Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim

W 2013 roku rozpoczęto prace przy nowym moście. Przęsło
starego mostu umieszczono przy pomniku, który znajduje
się obok mostu kolejowego na Wisłoku. Pomnik z 1969 r.
(betonowy postument z armatą), z tablicą pamiątkową:
„Tu 28 lipca 1944 roku miejscowy oddział AK w walce z okupantem niemieckim ochronił mosty przed zniszczeniem
– w XXV rocznicę PRL ZBOWiD Żarnowa 1969 r.”. Wieś za
bohaterską akcję obrony mostów i działalność partyzancką
została odznaczona Krzyżem Walecznych.
Dla upamiętnienia tych walk w Żarnowej w latach 2004
-2008 końcem lipca w rocznicę tzw. Bitwy o Żarnowskie
Mosty organizowane były rekonstrukcje historyczne
„Operacja Żarnowskie Mosty”, które przyciągały kilkutysięczną
widownię. Widowiska historyczne przebiegały z udziałem
grup rekonstrukcyjnych z kraju i zagranicy.

113 Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku
Zaborowskim

Klub powstał w 1991 r. Początkowo, najmniejszy Klub
jeździecki w Polsce. Zrzeszał zaledwie 4 osoby – rodzinę
Uchwatów. W pięknej dolinie, na skraju lasu Uchwatowie
trenowali swoje pierwsze konie, by w niedługim czasie
rozpocząć sportową rywalizację na hipodromach w Polsce
i za granicą. Nie wiele zwiastowało wtedy, że Pogórze
będzie znane w całej Polsce, a kilkudziesięciu zawodników będzie rywalizowało w niemalże całej Europie.
Największy przełom przyszedł w latach 2000-2005.
Wtedy rozpoczęła się pierwsza rozbudowa. Powstały
nowe stajnie. Właściciele powiększyli krytą ujeżdżalnię.
Obecnie ma wymiary 20x50 m. W głowach założycieli
powstała myśl o zbudowaniu profesjonalnego
ośrodka jeździeckiego z jednoczesnym zachowaniem
kameralności i przytulności miejsca.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i pojawieniu się

nowych możliwości prezes Klubu (który przestał być już
najmniejszym w kraju, zrzeszał kilkudziesięciu członków)
Włodzimierz Uchwat podjął decyzję o dalszej rozbudowie
przy wykorzystaniu pomocowych środków unijnych. Plan
został wprowadzony w życie.
Obecnie JKS Pogórze może pochwalić się pięknym, bardzo
nowoczesnym hipodromem, dwiema dużymi altanami,
zadaszoną trybuną dla widzów. Ośrodek jest w pełni skomputeryzowany i nadzorowany. Wszystkie drogi zostały
wyasfaltowane oraz zbudowano 60 zadaszonych boksów
letnich dla przyjezdnych koni. Organizowanych jest wiele
imprez o charakterze sportowym. Skoki przez przeszkody
cieszą się na naszym terenie coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczą pełne trybuny w czasie rozgrywanych zawodów Grand Prix. Władze Klubu zadbały
o możliwie najlepszą oprawę medialną organizowanych
zawodów. Wielokrotnie w ciągu roku pojawia się telewizja
polska i relacjonuje zawody w ramach programów sportowych. W roku 2012 łącznie nadano kilka godzin transmisji
z zawodów z Glinika Zaborowskiego. Na wiosnę 2012 r.
miała miejsce relacja na żywo telewizji TVN.
Klub przyciąga nowych sympatyków jeździectwa oraz
osoby, które chcą spędzić trochę czasu z końmi. Wykwalifikowana kadra prowadzi codziennie zajęcia z końmi na
wszystkich szczeblach zaawansowania. Przyjeżdżają całe
rodziny, które spędzają miło czas na świeżym powietrzu.
W przełomowym 2012 roku rozpoczęła się największa
inwestycja. W pięknej scenerii powstało podkarpackie
centrum praktycznego szkolenia kadr jeździeckich jak
i kompleks szkoleniowo-rekreacyjno-wypoczynkowy.
Piękny budynek, stylizowany na szlachecki dwór pomieści
kilkanaście ekskluzywnych pokoi, restaurację serwującą
specjały kuchni polskiej i europejskiej, zaplecze altan
i miejsc grillowych.
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ul. Andersa 2, która była w ich posiadaniu, stała się
5.08.1896 r. siedzibą powiatu. Obecnie znajduje
się tam Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie.
Dzięki Konstancji Dydyńskiej wybudowano kaplicę
cmentarną pw. św. Michała Archanioła w Strzyżowie
w I połowie XIX w., na której zostało wygrawerowane
epitafium inskrypcyjne Antoniego Dydyńskiego.
Dydyńscy przyczynili się również do budowy kolei
w Strzyżowie, pomagali założyć Ochotniczą Straż
Pożarną w Strzyżowie i Godowej.

115 Zespół parkowo-pałacowy Bylickich w Żyznowie
Trening JKS „Pogórze”

Klub otwarty jest dla wszystkich chętnych,
którzy w otoczeniu niezmąconej niczym natury,
pięknych koni i śpiewu ptaków chcą oderwać się
od codzienności. Mottem klubu jest wypoczynek
dla każdego. Chwile wytchnienia znajdzie zarówno
zacięty sportowiec, jak i osoba, która na uboczu
chce na chwilę zwolnić tempo życia, a wszystko to
w pięknej dolinie na skraju lasu w CzarnorzeckoStrzyżowskim Parku Krajobrazowym w Gliniku
Zaborowskim, k. Strzyżowa.

114 Dwór Dydyńskich w Strzyżowie
Dwór Dydyńskich znajduje się na drugim brzegu
Wisłoka, przy ul. Modrzewiowej 1A w Strzyżowie.
Został on zbudowany w II poł. XVIII w. w stylu barokowo – klasycystycznym, w miejscu starszego założenia
dworsko – parkowego, po którym pozostał okazały
park rozciągający się po stronie południowej oraz
zabudowania gospodarcze po stronie wschodniej.
Dwór w XX w. został przebudowany, od strony frontowej dostawiono, oparty na czterech filarach, taras,
następnie w części poddasza usytuowano cztery okna.
Od początku lat 90- tych XX w. służył jako siedziba Muzeum Społeczno-Regionalnego, a także Środowiskowy
Dom Samopomocy. Taką funkcję pełni do dziś.
Ród Dydyńskich mocno zapisał się w historii Strzyżowa,
gdyż przyczynił się do tego, że Strzyżów uzyskał status miasta powiatowego, natomiast kamienica przy

Dwór Dydyńskich w Strzyżowie
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Neoklasyczny pałac został wybudowany z cegły i kamienia przez rodzinę Łempickich w XIX w, na resztkach dawnego drewnianego dworu, wzmiankowanego w 1536 r. W skład zespołu pałacowo-parkowego
wchodzą: pałac, budynek gospodarczy (dawne
stajnie), budynki mieszkalne oraz park. Całość zespołu
parkowo-pałacowego otacza potok Bonarówka oraz
rzeka Stobnica.
Na przestrzeni lat właścicielami pałacu byli:
Jabłonowscy,
Łempiccy,
Straszewscy.
Ostatnim
właścicielem posiadłości był Stanisław Bylicki, który
nabył dwór od hrabiego Witolda Łosia. Żyznów należał
do rodziny Bylickich w latach 1917-1944 r.
Przed 1877 r. właścicielka Żyznowa Maria Straszewska założyła park krajobrazowy przy pałacu, pełen
pięknych okazów starych drzew. Można tu jeszcze
dzisiaj podziwiać aleje kasztanową i lipową oraz dwa
dęby mające około 150 lat, sosny kanadyjskie, graby
i akacje. Wśród drzew i krzewów widnieją jeszcze tu
i ówdzie kamienne posągi i rzeźby. Do dziś przetrwał
prostokątny staw z wyspą. Od strony parku pałac
zdobi piękna kolumnada z korynckimi kapitelami.
Dawniej budynek posiadał drewniane urządzenia
wodociągowe, które później zostały zmienione na
metalowe. Dwór posiada piwnice sklepione kolebkowo
z poł. XVII w. W 1920 r. dobudowano kręcone schody
i dach pokryto gontem. Piękne wykończenie pałacu
nadaje mu charakter eleganckiej i zamożnej siedziby
szlacheckiej. Natomiast w elewacji ogrodowej znajduje
się portyk wgłębny wsparty na ośmiu kolumnach
z tarasem stanowiącym przedłużenie ogrodu, biegnący
przez całą wysokość budynku.
W połowie XIX w. obok murowanego dworu istniał folwark mający cztery budynki murowane, trzy drewniane
i ogromny sad nad rzeką (drugi zwany „Pawlapol”, miał
dwa budynki murowane, dwa drewniane i położony
był na północny wschód od dworu). Naprzeciwko
pałacu po drugiej stronie rzeki w XVII w. wybudowano
murowaną kaplicę, a w 1862 r. wzniesiono obok murowany kościół.
W czasie II Wojny Światowej w pałacu znajdował
się szpital wojskowy dla żołnierzy rosyjskich,
przywożonych z frontu przebiegającego koło
Gogołowa. Okres powojenny to zmiany przeznaczenia pałacu. Znajdował się tu szpital przeciwgruźliczy
i sanatorium.
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Zespół parkowo-pałacowy Bylickich w Żyznowie

W drugiej połowie 1949 r. pałac został przejęty przez
Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego z zamiarem
utworzenia w nim Państwowego Domu Dziecka. Powstał
on na przełomie 1949/1950 r. i istnieje do dziś. W miejscu, gdzie była stajnia, został wybudowany Dom Ludowy.
Pałac nadal zachwyca architekturą, a otoczenie
zachęca do spacerów i sesji fotograficznych.

Park przy pałacu Bylickich w Żyznowie

116 Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki
Bożej w Bonarówce

Cerkiew greckokatolicka w Bonarówce pw. Opieki Matki
Bożej (obecnie kościół filialny par. rz.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego w Żyznowie) usytuowana jest w środku
wsi Bonarówka, na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu
drzew. Drewniana świątynia pochodzi z I poł. XIX w.

Pierwotna cerkiew wzmiankowana na I poł. XVII w.
W 1841 r. przebudowała ją miejscowa ludność pod kierownictwem cieśli Jana Liski. W 1945 r. została przemianowana na kościół filialny parafii rzymskokatolickiej
w Żyznowie. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, ale po remoncie zrębu ścian w latach 1993–1996
odzyskał pierwotny, jednorodny wygląd.
Jest to budowla orientowana konstrukcji zrębowej
z wieżą słupową. Ściany wzmocnione lisicami, pokryte
gontem. Bryła trójdzielna: składa się z zamkniętego
trójbocznie prezbiterium, nawy i babińca, do którego
dostawiono wieżę z obszernym przedsionkiem. Do
prezbiterium (wybudowanego z drzewa pochodzącego
z wcześniejszej XVII-wiecznej cerkwi) dobudowano
dwie zakrystie. Wieża w całości została obita gontem,
a namiotowy dach również wieńczy hełm. Podmurówkę
osłania gontowy fartuch.
Wnętrze cerkwi zdobi figuralno-ornamentalna polichromia ścienna wykonana w 1898 r. przez Pawła
Bogdańskiego. W 1933 r. przemalowano ją w prezbiterium, autorem nowych malowideł był Paweł Zaporowski
pochodzący z Ukrainy. W latach 1997-2004 staraniem
proboszcza ks. Stanisława Piątka wykonano gruntowny
remont wnętrza, przywracając niektóre historyczne
elementy architektury oraz przeprowadzono konserwację
polichromii.
Wewnątrz zachowana polichromia figuralna, resztki ikonostasu (pod wieżą) z I poł. XVIII w. z dwiema ikonami,
malowanymi na desce: „Ofiarowanie Marii w świątyni”
(I poł. XVII w.) i „Matka Boska Opieki” (I poł. XVIII w.),
rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego (XVII w.), (pod
wieżą); Krucyfiks ludowy z XIX w. umieszczony w prezbiterium. Ambona (XIX w.), dzwonek przy drzwiach do
zakrystii (1855 rok), krucyfiks (XIX wiek), znajdujący się
w kruchcie, ornat rzymski (1655 rok). Warto zobaczyć
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Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce

ikonę Pieta oraz Namiestnej Pokrow znajdujących się
w prawym bocznym ołtarzu.
Obok kościoła znajduje się cmentarz założony w I poł.
XIX w. Z 38 istniejących nagrobków, najstarszy pochodzi
z 1902 roku. Cmentarz uratowano w 2006 r. dzięki staraniom Rady Sołeckiej w Bonarówce.

doliną potoku Brzeżanka oraz
jego dopływów.
Z pola biwakowego, mimo
podrastających drzew rozciąga
się piękny widok na dolinę rzeki Stobnica z wsią Godowa oraz
na Rzeszów rozpoznawalny
nad masywem Góry Niebylec.
Piękne krajobrazy możemy
podziwiać z punktów widokowych na odkrytym grzbiecie granicznym z Wysoką
Strzyżowską - nad przysiółkiem
Graniczna,
gdzie
widok
roztacza się na dolinę rzeki
Kopytko, a z przysiółka Podlas na Pogórze StrzyżowskoDynowskie od Góry Chełm
(528 m n.p.m.), na zachodzie
po Kopalinę (464 m n.p.m.) zw.
Górą Niebylecką, na wschodzie
i dolinę Wisłoka od Cieszyny
po Nową Wieś.

117 Pole Biwakowe w Brzeżance
Pole Biwakowe Nadleśnictwa Strzyżów w Brzeżance
znajduje się na wzniesieniu Brzeżanka (477) ok. 3 km
od Strzyżowa z dala od głównych linii komunikacyjnych.
Pole to położone jest na zielonym szlaku PTTK
z Krosna, przez Odrzykoń z zamkiem „Kamieniec”, Górę
Królewską, Węglówkę i Bonarówkę do Strzyżowa przez
masyw Brzeżanki. Do Pola Biwakowego doprowadzi
nas również szlak rowerowy oznaczony na mapie „Tras
rowerowych zielonych okolic Strzyżowa”. Prowadzi
on pętlą ze Strzyżowa przez Brzeżankę, Bonarówkę,
Żyznów, Godową i z powrotem do Strzyżowa.
Ok. 1500 m od pola biwakowego przebiega szlak czarny
PTTK, w miejscu gdzie według tradycji pod starym
bukiem zbierali się ochotnicy do udziału w powstaniach
narodowych.
Pole Biwakowe cieszy się dużym zainteresowaniem
zwłaszcza w okresie wiosenno-jesiennym. Mała architektura na polu biwakowym pozwala na dłuższy odpoczynek podczas wypraw pieszych i rowerowych, można
tu rozpalić ognisko, zapoznać się z tablicą informacyjną
o florze i faunie tutejszych lasów, a także tablicą
poświęconą Czarnorzecko-Strzyżowskiemu Parkowi
Krajobrazowemu, który obejmuje również Brzeżankę.
Obszar chroniony ze względu na wysokie walory turystyczne krajobrazu oraz bogaty świat roślin (ponad 900 gatunków roślin naczyniowych - kwiatów) i zwierząt. Posiada bardzo atrakcyjną rzeźbę terenu z głęboko wciętą

112

W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki

Pole Biwakowe w Brzeżance

Gmina Wojaszówka
Powierzchnia: 83,4 km2
Ludność: 9 238 mieszkańców
Dane teleadresowe:
38-471 Wojaszówka 115
tel. (13) 43 850 16, (13) 43 850 28, fax (13) 43 852 25
e-mail: urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Gmina Wojaszówka leży na skraju Pogórza Strzyżowsko
-Dynowskiego, w dolinie Wisłoka. Położona jest
około 15 km na północ od Krosna. Od wschodu graniczy z gminami Strzyżów i Korczyna, od południa
z gminą Krosno, od zachodu z gminami Jasło i Jedlicze,
a od północy z gminami Frysztak i Wiśniowa. Swoim zasięgiem obejmuje 11 wsi (Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza Wola,
Przybówka, Rzepnik, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka).
Walory przyrodnicze gminy to naturalne bogate urzeźbienie terenu, lasy, woda i wolne od zanieczyszczeń
środowisko. Górzysty charakter gminy podkreślają
pofałdowane wzgórza, od 240 do 452 m n.p.m., najwyższe z nich to Kamieniec, Ptasznik, Góra Kiczary,
Spalona Góra i Skałki Jagiellońskie. Najwyższe partie
Pogórzy porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do
regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm
beskidzkich. Wzgórza te poprzecinane są dolinami
opadającymi dość stromo ku dolinie rzeki Wisłok. Obszar gminy posiada cechy klimatu podgórskiego, zróżnicowanego, uwzględniając przy tym położenie nad
poziomem morza.
Znaczna część obszaru gminy Wojaszówka znajduje się w strefie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku

Krajobrazowego, który prawie w połowie zajmują naturalne ekosystemy leśne z przewagą jodły, buka, sosny zwyczajnej. Przez obszar gminy przepływa rzeka
Wisłok wąską doliną meandrując na północny-zachód
przez Odrzykoń, Bratkówkę, Wojkówkę, Łączki Jagiellońskie, Wojaszówkę, Łęki Strzyżowskie.
Walory przyrodnicze gminy Wojaszówka to atuty
sprzyjające rozwojowi turystyki. Warte obejrzenia
są ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne utworzone
w miejscach szczególnie atrakcyjnych pod względem
przyrodniczym, gdzie możemy obserwować naturalne
gatunki fauny i flory. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krosna gmina stanowi cel podmiejskich wycieczek
mieszkańców. Najbardziej lubianym i najchętniej odwiedzanym miejscem jest zamek „Kamieniec”.
Z punktów widokowych znajdujących się na obszarze
gminy można podziwiać panoramy Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Dołów Jasielsko-Sanockich,
Beskidu Niskiego, a przy dobrej widoczności również
Bieszczady i Tatry.

WARTO ZOBACZYĆ

118 Cerkiew pw. św. Paraskewy i dąb „Jagiellon”
- pomnik przyrody w Rzepniku

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy,
pełni dziś funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Obecna murowana cerkiew wzniesiona
została w 1912 r. na miejscu starszej, drewnianej
z roku 1701. Akt erekcyjny cerkwi datowany jest na
1581 rok.
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Górne malowidła ścienne przedstawiają Ostatnią Wieczerzę oraz Pana Jezusa na modlitwie w Ogrojcu. Ściany
i stropy cerkwi pokrywa wielobarwna figuralno-ornamentalna polichromia wzbogacona ornamentem roślinnym i napisami starocerkiewno-słowiańskimi.
W krajobraz cerkwi wpisał się sędziwy, bo ponad 500-letni,
bezszypułkowy dąb. Drzewo o obwodzie 580 cm,
wysokości 17 m i średnicy korony 14 m może pamiętać jeszcze czasy Unii brzeskiej z 1596 r. W 1997 r.
dokonano konserwacji tego wielowiekowego drzewa.
Dąb „Jagiellon” został uznany za pomnik przyrody
i pozostaje pod ochroną prawną.

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Rzepniku

Obiekt został założony na planie krzyża greckiego,
orientowany, zwieńczony kopułą. Wokół kopuły
umiejscowione są cztery małe wieżyczki z hełmami.
Cerkiew kryta jest blachą. Okna ma półkoliste. Fasada
o bogatej kompozycji architektonicznej i dekoracyjnej.
Świątynia jest jednonawowa, dwukondygnacyjna,
trójdzielna, bez filarów, z poprzecznymi nawami.
Składa się z: prezbiterium, w którym znajduje się
ołtarz, prostokątnej nawy i przedsionka.
Prezbiterium od nawy odgradza ikonostas wykonany
przez ruskich artystów zbiegłych z Rosji Sowieckiej
po rewolucji bolszewickiej. Ikony ułożone zostały hierarchicznie w ściśle określonym porządku.
W ikonostasie znajduje się troje drzwi: środkowe
tzw. „carskie wrota” i mniejsze po bokach „wrota
diakońskie”. Carskie wrota symbolizują tajemnicę
wiary. Górną część nawy zamyka sklepienie w kształcie czaszy, gdzie można zobaczyć Mandylion. Kopułę zdobi dodatkowo tekst modlitwy „Ojcze Nasz...”
w języku starocerkiewno-słowiańskim. Podziwiać
można także m.in. podobizny ewangelistów: św. Jana,
św. Mateusza, św. Łukasza oraz św. Marka.

Góra Kiczary w Rzepniku
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Dąb „Jagiellon” w Rzepniku

119 Punkt Widokowy – Góra Kiczary w Rzepniku
Po prawej stronie drogi, prowadzącej od Pietruszej
Woli przez Rzepnik, powyżej cerkwi, za ostatnimi zabudowaniami, znajduje się wzniesienie Kiczary (438 m

Gmina Wojaszówka

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich

n.p.m.). Jego zbocze, od strony południowej to wychodne fliszu karpackiego, dominującego w budowie
geologicznej Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.
Można tu oglądać stare wyrobiska kamienia, używanego w przeszłości do stawiania fundamentów domów
i obiektów gospodarczych. Skalne osuwiska, wąskie
rozpadliny, uskoki z rzadka porośnięte niską roślinnością, odsłaniają układ warstw geologicznych. Ze szczytu wzniesienia roztacza się piękna panorama znacznej
części Pogórza (przy dobrej pogodzie zobaczyć można
również Tatry), z bogatym drzewostanem, będącym
pozostałością Puszczy Karpackiej, głębokimi wąwozami i jarami, dolinami górskich potoków. Występuje tu
często zjawisko inwersji termicznej. Wówczas chłodne
masy powietrza zalegają niżej, a ciepłe wyżej. Podczas
bezchmurnych poranków, poniżej Kiczary, nad lasami
pojawiają się gęste ławice mgieł, dające złudzenie zawieszenia między niebem i ziemią.

120 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia
NMP w Łączkach Jagiellońskich

Kościół parafialny w Łączkach Jagiellońskich to jeden
z piękniejszych w regionie przykładów budownictwa
barokowego. Obecna świątynia, pochodząca z lat
1748-1750, powstała na miejscu drewnianej budowli,
a jej fundatorem był kasztelan małopolski Adam Pełka.
Rozbudowana i wyremontowana w XIX w. odznacza
się prostotą architektury, zwartością bryły i oszczędną,
stosowaną z umiarem, dekoracją architektoniczną.
Kościół jest jednonawowy z krótkim, trójbocznie
zamkniętym prezbiterium. Obok prezbiterium znajduje się zakrystia i skarbczyk, wzniesiony w 1876 r.
Elewacja zewnętrzna o zaokrąglonych narożach,
z wysoko umieszczonymi oknami. Fasada zachodnia
z dobudowaną w 1953 r. kruchtą, zwieńczona jest trój-

Kościół w Łączkach Jagiellońskich – wnętrze

kątnym szczytem. Po bokach, w niszach, stoją późniejsze posągi świętych, a w polu środkowym, nad kruchtą
– płaskorzeźba z XX w. przedstawiająca Matkę Boską
z Dzieciątkiem. Wnętrze zostało wyposażone kosztem
fundatora kościoła w latach 1750 – 1777. Ołtarz główny posiada sześć potężnych kolumn. Boczne ołtarze
ujęte ażurowymi uchami.
Lewy ołtarz wzbogacony został dwoma figurami
świętych, rzeźbionych z lekkością i finezją, właściwą
sztuce rokoka. Ambona z rzeźbami czterech ewangelistów, zapleckiem w formie kotary, podtrzymywanej
przez dwa anioły i baldachimem zwieńczonym figurą
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Zmartwychwstałego Chrystusa. W swoim wnętrzu,
w podziemiu, skrywa kryptę grobową fundatora Adama Pełki, którą odsłonięto w 2008 r. w czasie prac
remontowych. Potężny mur, otaczający dziedziniec,
otwory pod dachem kościoła sugerują, że obiekt,
poza funkcjami sakralnymi, mógł pełnić rolę obronną, dając schronienie mieszkańcom podczas częstych
w tej okolicy napadów beskidzkich zbójeckich watah,
a nawet przed łupiącymi wsie zdemoralizowanymi
grupami żołnierzy różnych armii.

121 Skałki Jagiellońskie - zespół Skałek
w Pietruszej Woli

Skałki Jagiellońskie to ciąg malowniczych form skalnych w pobliżu wsi Łączki Jagiellońskie - Pietrusza
Wola. Tworzą one kontynuację pasa wychodni piaskowca ciężkowickiego, ciągnącą się w obrębie Pogórza
Strzyżowsko-Brzozowskiego. Z wychodni tej ukształtowane są również Prządki i Zaginione Skałki.
Zlokalizowane są w czterech samodzielnych skupiskach
skalnych. Umownie, poszczególne grupy skalne, nazywane są od dominujących gatunków spotykanych tam
drzew. Wyróżniane są zatem: Dębowe, Bukowe, Jarzębinowe i Brzozowe Skały. Należy dodać, że większość
z obiektów posiada ciekawe możliwości wspinaczkowe.
Dębowe Skały to mała grupka skalna, składająca się
z dwóch niewielkich formacji płytowych opadających
na południe. Formacje te nadają się wyłącznie do bardzo krótkich wspinaczek boulderingowych.
Ciekawy Mur Bukowych Skał to wspaniała grupa do
prowadzenia dróg wspinaczkowych o różnym stopniu
trudności. W murze tym wyodrębnia się pięć formacji
ścianowych, wśród nich na uwagę zasługują: Kotek, Podwójna Płyta i Płetwa.
Jarzębinowe Skałki to ciąg skałek o formacjach ścianowo-płytowych o charakterze ambon skalnych. Do
najciekawszych należą: Zwalista – Pielgrzym, Trybuna
– Sfinks i Poziomka – Dromader.

Figura św. Floriana w Przybówce

Samodzielną skałką, w okolicy której napotykamy
jeszcze parę mniejszych, nie mających znaczenia skałek, jest Machowa Skała – Zwierznik – Mamut. Mamut
znajduje się wśród Brzozowych Skał.
Skałki stanowią w większości formacje ścianowo – płytowe w postaci ambon skalnych. Brak w nich zupełnie
form w kształcie baszt czy grzybów skalnych. Skałki
występują niejednokrotnie w dość dużym rozproszeniu, a ich wysokość dochodzi maksymalnie do 15 m.

122 Figura św. Floriana (na placu

przy Domu Strażaka)
w Przybówce

Skałki Jagiellońskie
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Jej powstanie datuje się na 1822 r.,
jednak według obecnych właścicieli
dworku, gdzie pierwotnie znajdował
się pomnik, powstał on w 1872 r.,
a fundatorami byli hrabina Emilia Łosiowa i Wincenty Petrowicz.
Figura ta, jest wykonana z kamienia
i została ustawiona na klasycznym
cokole. Na nim wykonano napisy,
z których dziś czytelne są tylko słowa „Bogu na chwałę”, niestety nie
wiadomo co w dalszej części głosił
napis. Nieczytelna jest także data,
którą umieszczono na dole cokołu.
W 1989 r., właścicielka posiadłości Stanisława Narbuttowicz przekazała dar,

Gmina Wojaszówka

Kościół pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej

dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybówce,
w postaci figury św. Floriana. Figura została umieszczona w centrum wsi, przy Domu Strażaka, a na cokole
umieszczono napis „ Dar dla społeczeństwa Przybówki
i Ochotniczej Straży Pożarnej od Stanisławy Narbuttowicz”.

na skrzyżowaniu dróg Ustrobna - Jaszczew - Potok.
Dąb jest szypułkowy o obwodzie 640 cm, wysokości
17 m i średnicy korony 15 m. Został on objęty opieką
konserwatorską. Umieszczona na nim została maleńka
kapliczka, przedstawiająca Ukrzyżowanego Jezusa.

123 Kościół pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej

125 Zespół Dworski w Ustrobnej

Neogotycki kościół w Ustrobnej powstał w 1877 r.
Ufundował go ks. Henryk Zaremba Skrzyński, który ówcześnie był właścicielem wsi. Budowa trwała 17 lat. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 13 czerwca
1860 r., natomiast poświęcenie świątyni w 1877 r.
Obiekt wybudowano według projektu Teofila Żebrowskiego. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźbiona grupa Pasji
z przełomu XIX i XX w. Na uwagę zasługują także: krucyfiks
wykonany w Monachium oraz rzeźby Matki Boskiej i św. Jana
Ewangelisty wykonane przez krakowskiego rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego. Dzwony odlano w pracowni Winner
Neustadt i nadano im imiona: św. Jana Kantego, Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych i św. Franciszka Ksawerego.
Parafię erygowano 5 października 1895 r., a pierwszym
proboszczem został ks. Michał Goryl. Działania wojenne
I i II wojny światowej, nie oszczędziły kościoła. W 1917
roku, wojska austriackie zrabowały dzwony kościelne,
a w 1943 r. kościół został ograbiony i zniszczony
w 60%. Dnia 16 października 1975 roku do parafii
w Ustrobnej przyłączono wieś Bratkówka.

Jednym z zabytków wsi Ustrobna jest krajobrazowy
park podworski z zachowanym murowanym dworem
i spichlerzem. Dwór, pochodzący z I poł. XIX w., został wyremontowany przez mieszkańców Ustrobnej.
Mieści się w nim Dom Ludowy, a od 2012 r. swą siedzibę ma także Świetlica Wiejska. Dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu ówczesnej sołtys wsi Ilony Goleń,
wyremontowano spichlerz, kiedyś należący do rodziny
Starowieyskich.

124 Dąb – pomnik przyrody w Ustrobnej
Ten około 300-letni dąb, nazywany przez mieszkańców wsi „Ustrobniakiem”, rośnie w pasie drogowym

Zespół Dworski w Ustrobnej – Spichlerz
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Zespół Dworski w Ustrobnej – Dwór

Dnia 12 listopada 1994 r., spichlerz został poświęcony i oddany do użytku jako Wiejski Ośrodek Zdrowia
i Dom Strażaka.
W I poł. XIX w., został założony również park z pięknymi
skupiskami dębów, lip, klonów oraz stawem z wyspą.
Obecnie staw jest w znacznej części zarośnięty i zamulony, jednak zachował swoje piękne walory krajobrazowe.

Dwór (szkoła) otoczony jest parkiem z licznymi okazami
starych drzew. W 1998 r. z inwentaryzowano park w Bratkówce. Zakres prac obejmował nie tylko starodrzew parkowy, ale także drzewa młodsze, w tym także samosiewy.
W 1989 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał
decyzję w sprawie wpisania Dworu Starowieyskich
wraz z parkiem krajobrazowym do Rejestru Zabytków
Województwa Krośnieńskiego.

126 Zespół Dworski Starowieyskich w Bratkówce
W Bratkówce znajduje się, powstały około połowy XIX w.
neogotycki dwór, należący niegdyś do Starowieyskich.
Jest to budynek parterowy z frontem zwróconym na
północ. Piwnice są sklepione ceglasto. Portal główny
zamykają po bokach dwa filary, podtrzymujące gzyms.
Elewacja zachodnia ma dobudowaną kaplicę, założoną
na rzucie prostokąta. Wnętrze sklepione jest kolebkowo z lunetami.
Ta dawna siedziba rodu Starowieyskich oraz Uniwersytetu Ludowego, dziś jest siedzibą Szkoły Podstawowej
im. błogosławionego Stanisława Starowieyskiego oraz
Oddziału Przedszkolnego.
Muzeum Wsi w Odrzykoniu

127 Muzeum Wsi w Odrzykoniu

Dwór w Bratkówce
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Odrzykoniaków, działającego w miejscowości i władz samorządowych gminy Wojaszówka powstało w Odrzykoniu pierwsze na
Podkarpaciu Muzeum Wsi, którego uroczyste otwarcie
nastąpiło 16 sierpnia 1998 roku w ramach obchodów
650-lecia Odrzykonia. W muzeum zgromadzono liczne
eksponaty związane z historią Odrzykonia i zamku
„Kamieniec”, zbiory etnograficzne, wyroby rzemiosła
ludowego, dawny sprzęt strażacki, dokumenty, zdjęcia
i pamiątki. Ilustrują one niemal wszystkie dziedziny

Gmina Wojaszówka

Fragment ekspozycji Muzeum Wsi w Odrzykoniu

Fragment ekspozycji Muzeum Wsi w Odrzykoniu

życia wsi w trakcie jej wielowiekowych dziejów. Zwiedzający zobaczyć mogą: stroje ludowe, stare narzędzia
rolnicze, sprzęt pszczelarski, lampy używane w gospodarstwach, narzędzia stolarskie, warsztaty tkackie, instrumenty muzyczne, akcesoria strażackie, obrazy oraz
fotografie dokumentujące przeobrażenia gospodarcze
i społeczne, mundury i odznaczenia żołnierzy, uczestników ruchu oporu oraz osób zasłużonych dla Odrzykonia. Wśród dokumentów zgromadzonych w muzeum
szczególną rolę pełni kopia wykonanego w celach podatkowych spisu mieszkańców Odrzykonia z 1662 r.
W dziale sprzętu i narzędzi rolniczych eksponowane
są narzędzia do obróbki lnu, ręczne stępy do obróbki jęczmienia na kaszę, żarna do mielenia zboża, pług
drewniany i brony. Zgromadzono też fragmenty ubioru kobiecego jak gorsety, czepce, wyszywane zapaski

oraz z ubioru męskiego oryginalną płótniankę. Odrzykoniacy mieli również swój udział w tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Wśród eksponatów z tego
okresu znajduje się kociołek na wodę przywieziony
z Syberii przez jednego z zesłańców. Ukazane są postacie ofiar zbrodni NKWD oraz sylwetki uczestników
bitwy pod Monte Cassino.
W muzeum znajduje się także miejsce dla pamiątek
kościelnych. Zachował się do naszych czasów fragment balasek ze starego modrzewiowego kościoła
oraz kociołek na święconą wodę. Od kilku lat obecna
jest także kopia Matki Boskiej z Dzieciątkiem trzymającym szczygła, nazywana Matką Bożą Odrzykońską.
Przy okazji zwiedzania muzeum można obejrzeć
również filmy promujące Muzeum Wsi oraz gminę
Wojaszówka.

Muzeum Wsi w Odrzykoniu
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niesiono ze starego kościoła m.in.:
chrzcielnicę z końca XV w., dzwon
z roku 1507 i sygnaturkę z 1536 r. Polichromię wykonał w roku 1904 Karol
Popiel. W kościele znajduje się drewniane, późnobarokowe antependium
z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy,
wykonane ok. 1700 r.
Ponadto podziwiać można późnobarokowy feretron w pięknej ramie
z dekoracją snycerską, w środku
z obrazem Matki Boskiej Różańcowej
z Dzieciątkiem Jezus. Podczas działań
wojennych II wojny światowej został
spalony dach jednej z wież kościelnych. Wtedy tymczasowo ją zabezpieczono z myślą o restauracji w późniejKościół pw. św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej w Odrzykoniu
szym czasie, czego dokonano w roku
2011. W prezbiterium kościoła wstawiono ostatnio
128 Kościół pw. św. Katarzyny i Matki Bożej nowy ołtarz granitowy wraz z ambonką. W bocznej kaRóżańcowej w Odrzykoniu
plicy założono nowe okna witrażowe.
Podobno narodziny parafii sięgają odległych czasów
misji chrystianizacyjnej św. Wojciecha. Parafia Odrzykoń została erygowana w drugiej połowie XIV stulecia.
Uposażona została prawdopodobnie już przy lokacji
wioski za króla Kazimierza Wielkiego. Istnienie parafii
potwierdzone jest w przekazach źródłowych w 1479 r.
Pierwotny, drewniany kościół, pw. św. Katarzyny,
wzmiankowany w 1646 r. został rozebrany po wybudowaniu nowego kościoła. Obecny kościół murowany,
trzynawowy, neogotycki, zbudowany został w latach
1867-1873 przez majstra budowlanego ze Słowacji
Jana Klvoszka, kosztem kolatorów Starowieyskich
i parafian. Poświęcenie kamienia węgielnego miało
miejsce w 1873 r. Uroczystość konsekracji świątyni
pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy i Matki Bożej
Różańcowej odbyła się 7 maja 1902 roku, a dokonał
jej św. bp Józef Sebastian Pelczar.
Wyposażenie wnętrza kościoła jest neogotyckie, wykonane na przełomie XIX i XX w. Kilka obiektów przeWnętrze kościoła w Odrzykoniu

Antependium z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy
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Gmina Korczyna
Powierzchnia: 92,44 km2
Ludność: 11 154 mieszkańców
Dane teleadresowe:
38-420 Korczyna
ul. Rynek 18 A
tel. (13) 43 540 80 , fax (13) 43 540 96
e-mail: gmina@korczyna.pl
www.korczyna.pl
Gmina Korczyna leży na południu Polski w województwie podkarpackim, na północno-wschodnim skraju
Kotliny Krośnieńskiej, u stóp wysuniętego na zachód Pogórza Dynowskiego. Sąsiaduje bezpośrednio
z miastem Krosnem oraz gminami: Domaradz, Haczów,
Jasienica Rosielna, Krościenko Wyżne, Niebylec i Wojaszówka. Położenie gminy w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, uzupełnione
licznymi zabytkami bogatej historii gminy, czynią te
tereny atrakcyjnymi turystycznie i sprzyjają rozwojowi
turystyki.
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy Korczyna, według badań sięgają epoki neolitu (45001700 lat p.n.e.), o czym świadczy znaleziony grób,
w którym odkryto szkielet oraz kamienny nóż. Pierwszą wzmiankę o Korczynie odnajdujemy w dokumencie Władysława Jagiełły z 1392 roku. Obecna
nazwa miejscowości pojawiła się w XVII wieku i wg
miejscowej tradycji utrzymuje się, że nazwa pochodzi od karczowania. Obecna osada powstała w XIV
wieku na prawie magdeburskim i stanowiła własność dziedziców zamku Kamieniec w Odrzykoniu.
Jej dziedzicami byli kolejno Kamienieccy, Bonerowie
i Firlejowie. W XV wieku Korczyna otrzymała prawa

miejskie. Mimo bliskiego położenia od dużego ośrodka miejskiego jakim było Krosno, Korczyna dynamicznie się rozwijała. Największą rolę odgrywało tkactwo
i garbarstwo, w miasteczku odbywały się jarmarki,
na których handlowano zbożem, bydłem oraz winem
węgierskim.
W XVIII w. dziedzicami Korczyny była rodzina Jabłonowskich, która w latach 1769-1772, jak większość
szlachty na tym terenie wspierała konfederację barską. W 1828 roku Korczyna przeszła na własność Fredrów, poprzez małżeństwo komediopisarza Aleksandra Fredry z Zofią Jabłonowską, których ślub odbył się
w korczyńskim kościele.
Z inicjatywy założonego w Korczynie „Towarzystwa
Tkaczy” zrzeszającego ponad tysiąc wytwórców,
w roku 1887 powstała w Korczynie szkoła tkacka (istniała aż do wybuchu I wojny światowej). Wyrabiane
w Korczynie płótna adamaszkowe, bielizna pościelowa, ręczniki i cajgi znajdowały nabywców w Galicji, jak
również poza jej granicami. U schyłku XIX w. w Korczynie mieszkał i pracował wynalazca Jan Szczepanik, nazywany polskim Edisonem (opatentował kilkadziesiąt
wynalazków z dziedziny tkactwa, telewizji i fotografii
kolorowej).
Gmina Korczyna znajduje się w części górzystej powiatu krośnieńskiego, której wzgórza rozciągają
się wzdłuż rzeki Wisłok, jak np. Marynkowska Góra
(330 m n.p.m), inne ciągną się równolegle do doliny
Wisłoka, jak pasmo rozpoczynające się w Komborni,
a ciągnące się przez Kombornię, Korczynę. Pasmo to
kończy się Łysą Górą i Górą Zamkową, na której znajdują się ruiny zamku odrzykońskiego. W paśmie tym
w obrębie Czarnorzek znajdują się skały zwane „Prządki”.
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Prawie równolegle do wzgórz Łysa Góra i Góra Zamkowa wznoszą się dwa najwyższe wzgórza: Królewska Góra
(548 m n.p.m.) i Czarnorzeki (593 m n.p.m.). W północno-zachodnim kierunku od Królewskiej Góry znajduje się
wzgórze Wyrwak (425 m n.p.m.), a w kierunku zachodnio-północnym od Węglówki wznosi się wzgórze we
wsi Rzepnik (444 m n.p.m.). Prawie równolegle do wymienionych wzgórz, w kierunku północno-wschodnim
rozciąga się pasmo Kiczary, mające głównie dwa wzgórza
w rejonie Węglówki. W rejonie wsi Bonarówka występuje pasmo gór wznoszące się po obu stronach potoku
Bonarówka. Najwyższe wzgórze w tym paśmie ma 420 m
n.p.m. Największą rzeką jest Wisłok, do którego wpływa
z prawego brzegu Ślączka, która zbiera liczne potoki
z gminy Korczyna (najznaczniejszy Śmierdziączka).
W gminie Korczyna znajdziemy również bardzo wiele zabytków m.in. cerkwie, kościoły, kapliczki oraz dziesiątki
ścieżek rowerowych i pieszych. Gmina Korczyna to także
współorganizator zlotu samochodów terenowych 4x4
oraz wyścigu górskiego „Prządki”, który jest jedną z rund
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

WARTO ZOBACZYĆ

129 Zamek Kamieniec
Potężna kamieniecka warownia leży na dawnym szlaku
handlowym, łączącym Polskę z Węgrami. Powstała za
czasów Kazimierza Wielkiego i w 1348 roku, jak podają
źródła, stanowiła własność królewską. Pod koniec XIV w.
Władysław Jagiełło przekazał zamek swemu rycerzowi Klemensowi z Moskorzewa za męstwo w wojnie

Zamek Kamieniec
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Zamek Kamieniec

z Krzyżakami. Od tego rycerza - pana na Kamieńcu wziął swój początek ród Kamienieckich. Gotycki zamek
wzniesiony na samym szczycie wzgórza (obecnie zamek górny) został rozbudowany w połowie XV w. - dobudowano wówczas część położoną nieco niżej, tzw.
zamek dolny.
W 1530 roku borykający się z kłopotami finansowymi
Kamienieccy sprzedali tę część rezydencji Seweryno-

Gmina Korczyna

Stacja z figurą Matki Bożej Echo z Lourdes

Droga Krzyżowa ze stacjami Męki Pańskiej

wi Bonerowi, głównemu bankierowi Zygmunta I. Z czasem, jako wiano, stała się ona własnością Firlejów. Zamek górny pozostał w rękach Kamienieckich do 1601 r.,
kiedy to nabyli go Skotniccy. Te dwa rody (Skotniccy
i Firlejowie) nie potrafiły żyć ze sobą w zgodzie. Spór
o mur graniczny, studnię, kaplicę i pola uprawne trwał
przez wiele lat, aż… zakończył go ślub Mikołaja Firleja
z Zofią Skotnicką. Po latach nasz znakomity komediopisarz - Aleksander Fredro wykorzystał wątki sąsiedzkich swarów do napisania „Zemsty” - rody stały się bohaterami literackimi, a mur graniczny istnieje do dziś
jako turystyczna atrakcja.
W roku 1995 krośnieński kolekcjoner i pasjonat zabytków wydzierżawił od gminy korczyńską część zamku.
W 1998 roku (kiedy to ruiny zamku Kamieniec zostały
uznane za własność Skarbu Państwa) komisyjnie oddano mu cały zamek w wieloletnią dzierżawę.
Obecnie w ruinach zamku znajduje się Muzeum Zamkowe, gdzie zobaczyć można m.in. przedmioty odkryte
podczas wykopalisk archeologicznych, bombardę, stare kowalstwo, średniowieczny miecz czy żelazny herb
z drzwi zamkowych, elementy kamieniarki, portrety
dawnych właścicieli.

Samborski- Zajdel. Każda stacja osadzona jest na makiecie przypominającej „Krzyż Zasługi”, na którego
ramionach zostały umieszczone tabliczki z nazwiskami najmłodszego pokolenia parafii, które w ten
sposób oświadcza Zbawicielowi swoją miłość oraz
wierność Kościołowi katolickiemu.
Każdego jedenastego dnia miesiąca drogą tą podążają tysiące wiernych z Korczyny, najbliższej okolicy
oraz pielgrzymki z innych rejonów Polski.

131 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Węglówce
Dawna cerkiew grekokatolicka wybudowana w stylu
bizantyńskim w 1898 r. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Kościół wybudowali katolicy
obrządku greckiego i używali go do czasu wysiedlenia
w 1946 r. Dach stanowi kopuła duża, cztery tzw. dachy niższe proste, dachy dwóch kaplic bocznych, za-

130 Droga Krzyżowa ze stacjami Męki Pańskiej
– figura Matki Bożej Echo z Lourdes w Korczynie

Z centrum Korczyny można przejść przez Łysą Górę
do Kamieńca (ok. 4 km) plenerową Drogą Krzyżową,
wybudowaną z okazji Jubileuszu roku 2000. Rozpoczyna się od I Stacji na ul. Dolińskiej, a kończy XIV
Stacją na ul. Podzamcze – przy skale kultu Matki Bożej
z Lourdes. Na jednej ze skał usytuowano figurę św.
Bernadetty. Ustawienie tych figur ma być przypomnieniem objawień z 1858 r., a także uobecnieniem
Orędzia Matki Bożej z Lourdes. Płaskorzeźby scen
Męki Pańskiej wykonał artysta z Głowienki, Andrzej

Kościół w Węglówce – wnętrze
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Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Węglówce

kończone w narożnikach czterema kopułami małymi.
Na wszystkich kopulach są żelazne krzyże.
Dachy i kopuły pokryte są blachą cynkowaną. Wewnątrz znajduje się ołtarz soborowy z drewna dę-

bowego, zaś ołtarz boczny z obrazem Matki Bożej
Narodzenia - N. M. P. Drugi ołtarz boczny ze św. Barbarą. Od 2001 r. w ołtarzu głównym jako nadstawa
znajduje się ikonostas z 1902 r. nazywany „Carskimi wrotami”. Ołtarze boczne są w jednym stylu,
ubogo zdobione, wykonane w początku XX wieku.
Obok kościoła rośnie dąb wielowiekowy „Poganin”.
Na okrągłej ścianie kopuły przedstawione są sceny
z życia Pana Jezusa i Matki Bożej w 4 obrazach. Reszta
ścian pomalowana jest w jednolitych kolorach. Ambona
wykonana z drewna jodłowego, ubogo zdobiona, stoi na
początku prezbiterium.

132 Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Krasnej

Dzwonnica w Węglówce
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Murowana cerkiew pw. św. Michała Archanioła, jak
podają najnowsze opracowania została wzniesiona
w latach 1914-1917. Cerkiew została wybudowana przez ludność ruską, nazwaną przez etnografów
„Zamieszańcy”. Obecnie spełnia funkcję kościoła
pw. Niepokalanego Serca NMP. Jej projektantem był
Wasylij Nahirnyj, absolwent Politechniki Lwowskiej,
autor ponad 200 zrealizowanych projektów cerkwi.
Cerkiew w Krasnej zaprojektowana jest zgodnie z wytycznymi soboru z 1891 roku. Zbudowana na planie
krzyża, prezbiterium skierowane w stronę wschodu,
wejście po przeciwległej stronie. Centralną część
stanowi nawa główna - po lewej i prawej stronie
w ramionach krzyża znajdują się wyraźnie mniejsze od
głównej nawy boczne. Wysoko wznoszą się trzy wieże
uwieńczone charakterystycznymi dla architektury cerkiewnej kopułami, na których szczytach znajdują się
metalowe krzyże.
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(w tym ołtarze, ambona, chorągwie) i inne zostały przeniesione ze starej cerkwi. Jednakże dobra te, zostały
zabrane przez wysiedloną w lipcu 1945 roku ludność.
Pierwsza msza w obrządku rzymskokatolickim została
odprawiona we wrześniu 1945 roku. Wraz z upływem
czasu parafianie odnawiali sukcesywnie swoją świątynię. Generalny remont przypada na lata 90-te XX wieku,
kiedy kościół otynkowano, odnowiono poszycie dachowe, wykonano malowanie wewnątrz świątyni. Wykonano nowe ławki, ołtarze oraz centralne ogrzewanie.

133 Kościół

pw. Przemienienia
w Czarnorzekach

Kapliczka przy kościele w Krasnej

Do wnętrza wiedzie główne wejście od strony zachodniej. Dawny babiniec teraz określa się mianem przedsionka pod chórem. Nad nim znajduje się miejsce przeznaczone dla chóru, gdzie podziwiać można zabytkowy,
późnobarokowy prospekt organowy z końca XVIII wieku, trójdzielny z rzeźbą św. Michała Archanioła w zwieńczeniu (pochodzi z kościoła w Czudcu). Na wprost, na
końcu nawy głównej znajduje się prezbiterium z ołtarzem głównym. Po lewej i prawej stronie prezbiterium
znajdują się drzwi prowadzące do zakrystii (diakonikon
i prothesis). Podejrzewa się, że pierwotne wyposażenie
i wystrój wnętrza cerkwi były bardzo bogate i piękne ze
względu na fakt, że wszelkie obrazy, ikony, dekoracje

Pańskiego

Dawna grekokatolicka cerkiew św. Dymitra. Kościół wybudowany z kamienia piaskowego w stylu bizantyjskim
w 1921 r. Wybudowali go katolicy obrządku greckiego
i używali do czasu wysiedlenia w 1946 r. Do tego czasu
ludność rzymskokatolicka z Czarnorzek należała do parafii Korczyna, a po wojnie wszystka ludność zamieszkała w tej wsi wraz z cerkwią należała do parafii Korczyna.
Od 16 czerwca 1971 roku Czarnorzeki zostały przyłączone do parafii Węglówka. Ściany tynkowane są lastrykiem płukanym z domieszką szkła kolorowego. Dach
charakteryzuje się dużą baniastą kopułą, zwieńczoną
żelaznym charakterystycznym krzyżem, pokrytą blachą.
Widoczny wyraźnie u podstawy krzyża półksiężyc jest
znakiem Bogurodzicy, zaś ulokowane pomiędzy ramionami promienie to znaki słońca - symbol Chrystusa.
Pozostałe dachy są proste, pokryte blachą. Ołtarz soborowy, dębowy prosty i ambonka przy ołtarzu.

Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Krasnej
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Źródło „Mieczysław” w Czarnorzekach

135 Źródło „Mieczysław” w Czarnorzekach

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Czarnorzekach

134 Wyciąg narciarski w Czarnorzekach
Orczykowy wyciąg narciarski w Czarnorzekach dysponuje trasą o długości 450 m, którego różnica wysokości
wynosi 73 m, natomiast średnie nachylenie to około
13%. Przepustowość wyciągu to 900 osób/godz. Na terenie stoku znajdują się dwie trasy zjazdowe.

Wyciąg narciarski w Czarnorzekach
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Źródło „Mieczysław” położone jest na stoku o ekspozycji południowej, w masywie Suchej Góry, przy
ścieżce przyrodniczej Strzelnica – Sucha Góra, nad
sztolnią „Nad Czają I”. Ma ono charakter oczka wodnego o powierzchni prawie 25 m2 (5 m x 5 m) przy
głębokości 8 m. Źródło powstało w miejscu dawnej eksploatacji piaskowca w głębokim wyrobisku,
w którym wybiła woda. Otoczenie źródła stanowi zwarty drzewostan, na który składają się buki, brzozy i sosny.

136 Rezerwat „Prządki” w Czarnorzekach
Rezerwat Skalny „Prządki” to perła Pogórza. Są bez
wątpienia najpopularniejszym i najczęściej odwie-
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Rezerwat Skalny „Prządki”

dzanym rezerwatem w południowo-wschodniej Polsce. Leżą na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna.
Najwyższy punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. „Prządki” to grupa skał zbudowanych z gruboziarnistych piaskowców ciężkowickich
o charakterystycznych formach. Wyraźnie dominują nad okolicą - wznoszą się na wysokość do 25 m.

Ich wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen
(55-35 mln lat temu). Prządki reprezentują jedną
z form wietrzenia eolicznego, określaną jako tzw. grzyby skalne. Charakterystyczną ich cechą jest obecność
struktur komórkowych, tj. małych zagłębień na powierzchni, powstałych w wyniku różnej odporności na
wietrzenie chemiczne i mechaniczne.
Skałki nadal podlegają ciągłemu wietrzeniu, głównie
korazji oraz deflacji (wywiewaniu), ale jest to proces
długotrwały, więc jeszcze następne pokolenia, przy
odpowiedniej ich ochronie, będą mogły podziwiać
niezwykłe formy stworzone przez naturę.

137 Sanktuarium św. Bpa Józefa Sebastiana
Pelczara w Korczynie

Rezerwat Skalny „Prządki”

Kościół w Korczynie powstał w latach 1910-1914
zaprojektowany przez przemyskiego inżyniera architekta Stanisława Majerskiego. Konsekracji świątyni
dokonał 23 maja 1914 roku przemyski ordynariusz JE
ks. Biskup Józef Sebastian Pelczar.
Kościół w Korczynie to monumentalna neogotycka
świątynia trzynawowa. Całość ozdobiona wieloma
elementami architektonicznymi i kamiennymi detalami. Wymiary kościoła: 50 m – długości, 28 m szerokości, 18 m wysokości. Bryła świątyni składa się
z korpusu, zawierającego nawy przecięte transeptem,
do ramion którego dobudowane są pięciokątne kaplice.
Po prawej i lewej stronie prezbiterium znajdują się dwa
pomieszczenia (zakrystia i kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – dawniej tzw. „stara zakrystia”), połączone
ze sobą wąskim obejściem za prezbiterium. Nad nimi
znajduje się balkon zwieńczony ceglaną balustradą
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z przepierzeniami na szkarpach. Główne wejście
w fasadzie kościoła wieńczy ostrołukowy portal oparty na dwóch kolumnach; nad nim charakterystyczna
rozeta z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani – Królowej
Polski. U zwieńczenia fasady w niszach, na neogotyckich konsolach, umieszczono figury Najświętszej Maryi Panny w królewskiej koronie i Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Po obu stronach fasady znajdują się dwie
strzeliste wieże. W wyższej z nich, liczącej 56 m wysokości i służącej jako dzwonnica wiszą trzy dzwony.
Na elewacji kaplic posadowiono kolejno: od południa
figurę św. Piotra, a od północy św. Józefa. Zewnętrzną
ścianę prezbiterium zdobi duży, kamienny wizerunek
ukrzyżowanego Chrystusa z widokiem na Jerozolimę
u jego stóp. Poniżej krzyża znajduje się kamienna
płaskorzeźba, dłuta artysty Z. Rasińskiego przedstawiająca pietę. Wnętrze świątyni posiada trzy nawy
i dwie kaplice. Nawę główną zdobią naturalnej wielkości figury Chrystusa i 12 Apostołów posadowione na
drewnianych konsolach zwieńczonych również drewnianymi baldachimami, zaś nawy boczne - stylowe
neogotyckie płaskorzeźby drewniane 14 stacji Drogi
Krzyżowej. Nawa główna i prezbiterium zwieńczone są
sklepieniami gwiaździstymi, a nawy boczne sklepieniami krzyżowymi. Pięć znajdujących się w świątyni
ołtarzy wykonano w drewnie koloru czarnego z bogatą
złotą ornamentyką. Sygnowany nazwiskiem lwowskiego malarza Edwarda Lepszego obraz w głównym ołtarzu, przedstawia hołd wszystkich stanów Najświętszej
Maryi Pannie – Królowej Korony Polskiej. W ołtarzach
bocznych umieszczono obrazy patronów poprzednich
świątyń korczyńskich oraz podmioty kultu fundatora
świątyni oraz parafian tj.: Świętych Apostołów Piotra
i Pawła i Najświętszego Serca Jezusowego (po stronie
lewej) oraz Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Ró-
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Sanktuarium w Korczynie – wnętrze

żańcowej (po stronie prawej). W pierwszą rocznicę beatyfikacji Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara - za życia
żarliwie rozwijającego i propagującego kult Bożego
Serca, fundatora korczyńskiej świątyni - 2 czerwca
1992 roku - w ołtarzu Najświętszego Serca Jezusowego umieszczono okazały relikwiarz z jego relikwiami.
Okazałe i unikalne witraże w swej bogatej secesyjnej
ornamentyce przedstawiają sceny z życia Najświętszej
Maryi Panny oraz polskich świętych i błogosławionych.
Neogotycki wystrój świątyni uzupełniają: drewniana
ambona koloru czarnego ozdobiona płaskorzeźbami

Gmina Korczyna
czterech ewangelistów, cztery stylowe konfesjonały
oraz okazałe dębowe stalle w prezbiterium z herbami
Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i rodziny Szeptyckich. Ozdobą wnętrza korczyńskiej świątyni są także
monumentalne organy , które zastąpiły stary, ręcznym
miechem napędzany instrument. Naturalnej wielkości
olejny portret biskupa Józefa Sebastiana Pelczara umieszczono na tzw. „chórku” nad prawym bocznym
wejściem. Dominująca nad okolicą okazała korczyńska
świątynia - trwała materialna pamiątka po św. Józefie
Sebastianie Pelczarze w jego „małej ojczyźnie” – podniesiona została w roku 2004 dekretem JE Metropolity Przemyskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika do
rangi Sanktuarium.
Z. S. Romanowie

138 Wodospad „Trzy Wody” w Komborni
Powstał na warstwie piaskowca w otoczeniu zwartego
drzewostanu jodłowo-bukowego. Jest to jeden z nielicznych wodospadów skalnych objętych ochroną prawną na terenie województwa podkarpackiego. Posiada
7 m wysokości. Jego szerokość u podstawy wynosi 10 m,
natomiast w górnej części 3 m. Ilość przepływającej
wody przez wodospad jest okresowo zmienna, zależy
bowiem od zasobów wodnych zasilających go cieków.
Beskid Niski, Pogórze Karpackie oraz Bieszczady nie stanowią obszarów bogatych w wodospady. Zarówno sam
wodospad, jak i też znajdujące się w pobliżu formy skalne oraz ich dostępność stanowią o atrakcyjności tego
miejsca pod względem turystycznym.

139 Kościół pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Komborni
Kościół w Komborni został zbudowany w stylu polsko-nadwiślańskim, z cegły fugowanej w roku 1933.
Posiada trzy nawy. Wznosi się na cokole z piaskowca.
Wymiary kościoła: 43,86 m długości, 18,22 m szerokości. Od frontu posiada trójłukowy krużganek wykonany z piaskowca. Dach ostry, pokryty blachą ocynkowaną. Kalenica główna zakończona jest kamienną
sygnaturą. Szczyty dachu i sygnatura zwieńczone są
krzyżami kowalskiej roboty. Wewnątrz kościoła są
trzy ołtarze: ołtarz wielki w prezbiterium oraz dwa
ołtarze w nawach bocznych. Obydwa ołtarze boczne są jednokondygnacyjne z dwiema parami kolumn
wspierającymi belkowanie, ujęte ażurowymi uchami,
w zwieńczeniu znajdują się wazony.
W latach 1954-57 artysta malarz Stanisław Jakubczyk
z Lubatowej wykonał w całym kościele polichromię.
Treść jej stanowią sceny biblijne, postacie świętych,
a także ozdobne motywy roślinne, greckie znaki oznaczające „Imię Jezus”. W prezbiterium po lewej stronie,
nad wejściem do zakrystii, znajduje się wizerunek
przedstawiający Dzieciątko, Marię i Józefa w stajence
betlejemskiej, a hołd i dary Nowonarodzonemu składają dzieci i młodzież parafii Kombornia. Powyżej,
w tarczach herbowych, nowy kościół w Komborni
i wizerunek Matki Bożej Pocieszenia. Bliżej głównego

Wodospad „Trzy Wody” w Komborni

ołtarza znajdują się postacie ewangelistów: Marka
i Mateusza. Po prawej stronie prezbiterium widzimy
hołd wszystkich stanów komborskiego ludu wraz ze
św. Augustynem i św. Moniką, składany Matce Bożej
Pocieszenia. Powyżej, w tarczach herbowych, sanktuarium i obraz jasnogórski. Analogicznie do lewej strony
namalowane zostały wizerunki ewangelistów: Łukasza
i Jana. Po tej samej stronie, w „ślepym” oknie znajduje się polichromia przedstawiająca bł. Jana z Dukli.
W nawie głównej, nad łukami po lewej i prawej stronie
przedstawione są sceny biblijne dotyczące życia Matki
Bożej i Jej świąt. Po prawej zaś stronie następujące wizerunki: Niepokalane Poczęcie, Narodzenie Marii, Ofiarowanie Matki Bożej, Zwiastowanie. Po lewej: Wniebowzięcie, Matka Boża Bolesna, Ofiarowanie Pana Jezusa,
Narodzenie Pana Jezusa.
Na wysokości witraży znajdują się tarcze herbowe
z sanktuariami i wizerunkami Matki Bożej w tych
sanktuariach. Po prawej stronie: Ostra Brama, Kalwaria Zebrzydowska, Tarnobrzeg, Tuchów. Po lewej
stronie: Kalwaria Pacławska, Leżajsk, Stara Wieś, Tarnowiec. Nad wejściem na chór takie samo przedstawienie starego kościoła w Komborni. W przedsionku
kościoła artysta ukazał postacie św. Andrzeja Boboli
i św. Marcina. W latach 70-tych wykonano witraże
w oknach świątyni. W kościele, w bocznych nawach
znajduje się Droga Krzyżowa, której poszczególne
stacje namalowane zostały przez wybitnego malarza
Jana Ekierta w roku 1934.
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Zespół dworski w Komborni – dwór

140 Zespół dworski - Dwór Kombornia
Zespół dworski w Komborni to ziemiańska siedziba,
której historia sięga XVI w. Wraz z zabytkowym parkiem
w stylu angielskim, obejmuje obecnie powierzchnię
10 hektarów. Czasy największej świetności tej rezydencji związane są z objęciem jej w 1795 r. przez Adama
Urbańskiego, który uczynił ją siedzibą swojego rodu.
Centralnym punktem zespołu jest murowany dwór
z połowy XVII w., pierwotnie zapewne parterowy
z dwoma alkierzami po bokach i gankiem na osi głównej.
Na przełomie XVIII i XIX wieku dwór podniesiono w środkowej części korpusu, a dawną sień na parterze przemurowano, urządzając obecne salony. Z tego też okresu pochodzą klasycystyczne polichromie na ścianach parteru,
podkreślające ich reprezentacyjny charakter.
Końcem XIX w. architektura dworu uległa kolejnym zmianom. Dobudowano ośmioboczną kaplicę, przekształcono
oficynę w skrzydło dworu i wybudowano łącznik w postaci przeszklonego ogrodu zimowego. Od strony elewacji południowej dodano taras wsparty na kolumnach.
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Charakteryzując się malowniczo zestawionymi
bryłami, dwór w Komborni nawiązuje odtąd do
nieregularnych willi włoskiego renesansu, na
których wzorowała się architektura końca XIX
wieku, jako propozycja czegoś pomiędzy dworem a pałacem. I takim podziwiamy go do dzisiaj.
Choć cały zespół dworski nie uległ poważniejszym zniszczeniom w trakcie II wojny, to
czasy powojenne nie były dla niego łaskawe.
Dopiero w latach 2006-2011, gruntownie
odrestaurowany pod nadzorem konserwatorskim, został zaadaptowany do nowych funkcji:
1. Dwór mieści obecnie czterogwiazdkowy,
butikowy hotel, a w nim: dwie wykwintne
restauracje, luksusowe, stylowo urządzone
pokoje oraz zabiegową cześć SPA w dobudowanym skrzydle południowym.
2. Oficyna Dworska, którą wybudowano
w XVIII wieku na innym, istniejącym w tym miejscu
budynku, po renowacji w 2011 r. mieści komfortowe
pokoje gościnne.
3. Oranżerię wybudowano w 2009 r., wzorując się na
zabytkowych przykładach tego typu budowli, z innych
zespołów pałacowych na Podkarpaciu. Obecnie mieści
rekreacyjną część SPA, na którą składa się kompleks
basenów, saun i łaźni oraz grota solna.
4. Stajnie dworskie, pochodzące z połowy XIX wieku,
w wyniku prac rewaloryzacyjnych zupełnie zmieniły swoje pierwotne przeznaczenie - mieszczą obecnie nowocześnie wyposażone Centrum Bankietowo – Konferencyjne.
5. Spichlerz, bodaj najstarszy, element zespołu dworskiego, z uwagi na znaczny stopień zniszczenia, może
być podziwiany tylko z zewnątrz - prace w nim zostały
zaplanowane w ostatnim etapie renowacji zespołu.
6. Park, któremu krajobrazowy charakter nadano pod
koniec XIX wieku, tworzy ponad 800 zabytkowych
drzew oraz kompleks stawów, których układ jest pozostałością dawnej fosy obronnej.

Gmina Krościenko Wyżne
Powierzchnia: 16,33 km2
Ludność: 5 541 mieszkańców
Dane teleadresowe:
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90, (13) 43 151 06, fax 13 43 168 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
www.kroscienkowyzne.pl
Gmina Krościenko Wyżne położona jest w obrębie
Dołów Jasielsko-Sanockich, czyli śródgórskiego obniżenia, a dokładniej w ich rozległej części noszącej
nazwę Kotliny Krośnieńskiej. Kotlina ta w kierunku
wschodnim łączy się z sąsiednią Kotliną Zarszyńską,
a w kierunku zachodnim – z Kotliną Jasielską.
Krościenko Wyżne to powierzchniowo najmniejsza
gmina w województwie podkarpackim. W skład obszaru administracyjnego gminy wchodzą dwa sołectwa – Krościenko Wyżne i Pustyny. Jako samodzielna
jednostka została utworzona w 1995 roku.
Od Krosna – miasta powiatowego jest oddalona
o 5 km. Gmina graniczy z następującymi miejscowościami: od zachodu z Krosnem, od wschodu z Iskrzynią i Haczowem, od północy z Korczyną i Kombornią,
a od południa z Łężanami, Targowiskami i Zalesiem.
Przez wschodnie obrzeże gminy przebiega ważna
droga krajowa Nr 9, Rzeszów – Barwinek. Przez gminę z zachodu na wschód prowadzą dwie drogi powiatowe łączące Krosno z powiatem brzozowskim.
Gmina usytuowana jest po obu stronach rzeki Wisłok, która przepływa przez całą długość miejsco-

wości Krościenko Wyżne, dzieląc ją na dwie strony
– północną i południową. Strona północna charakteryzuje się licznymi wzgórzami i pagórkami.
Równolegle do biegu rzeki ciągnie się pasmo Góry
Marynkowskiej o wysokości bezwzględnej 330 m.
Z tego najwyższego punktu w Krościenku Wyżnym,
rozciąga się widok na całą miejscowość, sąsiednie
wsie, Krosno, Prządki i zamek Kamieniec w Odrzykoniu oraz na Górę Cergową i inne szczyty Beskidu
Niskiego.
Krościenko Wyżne to jedna z najstarszych osad
w okolicy Krosna (pierwsze wzmianki historyczne
o wsi Krościenko pochodzą z połowy XIV w). Zasadniczą rolę w jej powstaniu miał król Kazimierz Wielki.
Wieś została utworzona na „surowym korzeniu”,
poprzez wykarczowanie lasów, na nowo przyłączonych ziemiach księstwa Włodzimiersko-Halickiego.
Do tego nawiązuje herb gminy, w którym widnieje
orzeł piastowski oraz lew – herb księstwa. Nad nimi
umieszczona jest korona wspomnianego władcy.
Informacje o istnieniu Pustyn, terenu określanego
dawniej jako „pustka” – obszar niezamieszkały, pochodzą z XVIII w. W XIX w. używało się już nazwy
Pustyny.
Gmina Krościenko Wyżne to trzykrotna laureatka
rankingu „Złotej Setki Samorządów” i dwukrotna „Srebrnej Setki Samorządów”. To Gmina, która
w latach 2005 i 2006 należała do najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce – ranking
„Rzeczpospolitej”, a w 2005 r. zajęła I miejsce
i uzyskała tytuł „Najlepszej Gminy Wiejskiej” w RP.
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141 Zespół Dworsko-Parkowy Jabłonowskich
w Krościenku Wyżnym
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Do ważnych i zabytkowych miejsc w gminie Krościenko
Wyżne należy niewątpliwie Zespół Parkowo-Dworski,
gdzie przed laty znajdował się piękny modrzewiowy
dwór z XVII w. Obecnie można podziwiać odrestaurowaną oficynę dworską. Dwór był miejscem uczty
weselnej Aleksandra Fredro z Zofią Skarbkową – córką
Józefa Jabłonowskiego, urządzonej 9 listopada 1828 r.
staraniem siostry komediopisarza, a ówczesnej pani
tutejszych posiadłości Cecylii Jabłonowskiej z Fredrów.
W dworze u Leona Jabłonowskiego syna Józefa przebywali: Wincenty Pol, Seweryn Goszczyński oraz Ludwik
Jabłonowski – pamiętnikarz, poeta, powstaniec. Zespół
parkowo-dworski jest częścią Międzynarodowego
Szlaku Turystycznego „Śladami Aleksandra Fredry”.
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142 Pomniki Przyrody w Krościenku Wyżnym
Na terenie gminy Krościenko Wyżne znajdują się pomniki przyrody ożywionej w postaci 12 drzew
(9 dębów szypułkowych,
1
lipa
drobnolistna,
1 wiąz górski i 1 wiąz polny). Gmina sukcesywnie
poddaje drzewa zabiegom
pielęgnacyjnym w celu zachowania i wyeksponowania cennego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, aby jeszcze długo
mogły wzbudzać podziw
wśród kolejnych pokoleń
mieszkańców, jak również
turystów.
Dąb – pomnik przyrody

Park Leśny „Dębina” w Krościenku Wyżnym

czasem znajdują tu schronienie nawet średniej wielkości ssaki, takie jak: sarna, lis czy zając. Nietrudno
tu spotkać wiewiórkę, łasicę, albo gronostaja, które
często korzystają z możliwości zdobycia pokarmu
w okolicznych zabudowaniach. Wiosną Dębina rozbrzmiewa śpiewem ptaków. Szczególnie liczne są
zięby, ale sporo jest również sikor, sójek, kowalików
i dzięciołów pstrych. Wieczorem można usłyszeć
pohukiwania sów, najczęściej sowy uszatej, która
licznie występuje w tej okolicy. Drzewa, które można spotkać w Dębinie to: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, topola, osika i brzoza brodawkowata wraz
z nieliczną brzozą czarną. W północnej części lasu,
na przypotokowym łęgu występują: wierzba krucha,
jesion wyniosły, olsza czarna, czeremcha zwyczajna.
W różnych częściach Dębiny rosną również: lipa
szerokolistna, modrzew europejski, buk zwyczajny.
Na obrzeżu lasu od strony wschodniej istnieje stara
aleja obsadzona kasztanowcem pospolitym. Na
przydrożu towarzyszy mu grochodrzew czyli robinia
akacjowa.

144 Pomnik Grunwaldzki w Krościenku Wyżnym

Dąb Aleksander

143 Park Leśny „Dębina” w Krościenku Wyżnym
Dużą atrakcją dla mieszkańców gminy Krościenko
Wyżne i okolicznych miejscowości jest Park Leśny
„Dębina”. Zachowując charakter lasu gospodarczego został przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnych dla mieszkańców. Dawne drogi leśne służą
dziś za ścieżki spacerowe i rowerowe. Las jednowiekowy i pozbawiony prawie podszytu wydaje się być
zupełnie opuszczony przez dzikie zwierzęta. Tym-

Ponad 100 lat temu, dn. 21 sierpnia 1910 roku
w Krościenku Wyżnym odbyła się podniosła uroczystość, która była echem obchodów 500-letniej
rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. W Dębinie
staraniem społeczeństwa wystawiono pomnik grunwaldzki, który jest aż do tej pory świadkiem wydarzeń tamtych lat. Krzyż dębowy był darem Marii
Orpiszewskiej, a piękną płytę kamienną z białym
orłem zrywającym się do lotu zafundował Andrzej
Lenik, rzeźbiarz z Krosna. Na płycie widnieje napis:
„Pamiątka obchodu grunwaldzkiego w Krościenku
Wyżnem 21/8 1410–1910. Praojcom na chwałę, braciom na otuchę’’. Sam pomnik nie jest zbyt okazały,
ale ma piękną sylwetkę utrzymaną w stylu neoro-
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mantyzmu, charakterystycznym dla owych czasów.
W 1947 r. koło gospodyń wiejskich odnowiło pomnik,
przy czym drewniany krzyż zastąpiono betonowym.
W 2010 roku staraniem władz gminy pomnik poddano gruntownej renowacji oraz przeniesiono z pobocza
drogi w głąb działki.

Kościół w Krościenku Wyżnym – wnętrze
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Kościół pod wezwaniem św. Marcina został wzniesiony w latach 1908–1910. Poświęcony w 1910 r.,
a konsekrowany przez św. Józefa Sebastiana Pelczara,
pochodzącego z sąsiedniej Korczyny, 30.05.1912 r.
Jest to drugi kościół w historii 650 letniej parafii.
Pierwszy kościół, drewniany, liczący sobie ponad 500
lat okazał się za mały na potrzeby Parafii, w której
liczba wiernych znacznie się powiększyła. Ponadto,
Wisłok tak podmył wzgórek, na którym stała stara
świątynia, że zagrażało to jej zawaleniem. Opracowanie projektu nowego kościoła wykonał architekt
lwowski Teodor Talowski. Poświęcenia kamienia węgielnego pod świątynię dokonał gwardian oo. Kapucynów z Krosna o. Ignacy Kolbusz 16 maja 1908 roku.
W roku 1910 w wigilię uroczystości św. Marcina, po
nieszporach odprawionych w starym kościele, ruszyła
procesja do nowej świątyni. Poprowadził ją ks. Infułat
Jakub Federkiewicz. On tez poświęcił dwa nowe dzwony – większy ważył 946 kg, a mniejszy 543 kg. Po poświęceniu parafianie wciągnęli je na wieżę i zawiesili.
Ze starego kościoła przeniesiono ołtarze boczne i organy.
29–31 maja 1912 roku ówczesny Ordynariusz diecezji
ks. bp Józef Sebastian Pelczar, dokonał wizytacji parafii
Krościenko i konsekracji nowego kościoła.
Wielki ołtarz do kościoła wykonał rzeźbiarz Andrzej
Lenik z Krosna. Boczne ołtarze przeniesione ze starego kościoła zastąpiono nowymi, dostosowanymi do
stylu kościoła. Ołtarz Matki Bożej wykonał Andrzej
Lenik przy pomocy Kędzierskiego. Ołtarz Serca Pana
Jezusa ufundowała hr. Maria Bocheńska ze Lwowa.

Gmina Krościenko Wyżne

Izba Muzealna w Krościenku Wyżnym

Kościół otrzymał także piękną boazerię dębową,
na którą złożyli ofiarę Filip Tomkowicz i parafianie.
W roku 1936 polichromię kościoła wykonał Jan Henryk
Rosen ze Lwowa.

W czasie II wojny światowej zostały uszkodzone wieża i witraże. Dwa dzwony odlane w 1921 r. zabrali
Niemcy (pierwsze zabrali Austriacy w 1918 r.). Po
wojnie ufundowano nowe trzy dzwony, nowe organy i nową drogę krzyżową. Stare organy przekazano
do kościoła parafialnego w Dębowcu k. Jasła, a starą
drogę krzyżową do zabytkowego kościoła w Bliznem.
Nową drogę krzyżową wymalował malarz krośnieński
Kochanek. W 1995 r. pokryto wieżę kościoła blachą
miedzianą, a w 2004 r. wymieniono konstrukcję na
małej wieżyczce i także pokryto ją miedzią.
W roku 1999 odnowiono i zakonserwowano polichromię kościoła. Generalnej konserwacji poddano
również organy, wymieniono instalację elektryczną,
przebudowano zupełnie ogrodzenie kościoła, wylewając pod nie żelbetonowe fundamenty, a w 2007 r.
położono w prezbiterium granitową posadzkę.

146 Izba Muzealna w Krościenku Wyżnym

Kościół pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym

Pod opieką KGW z Krościenka Wyżnego znajduje się
Izba Muzealna, gdzie odnaleźć można wiele „śladów
z dawnej kultury”. Wśród eksponatów znajdują się m.in.
makiety strojów ludowych, sprzęt kuchenny, warsztaty:
tkacki i szewski, narzędzia do obróbki lnu, przędzenia,
prania, prasowania, dokumenty i sprzęt szkolny, dawne
zdjęcia, czasopisma, a także figurki, obrazy, sprzęt liturgiczny i księgozbiór ze starego kościoła pochodzącego
z 1450 r., a nielegalnie rozebranego w 1911 r. oraz ciężki
sprzęt gospodarski. Izba jest częścią Transgranicznego
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Budowa Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP
w Pustynach rozpoczęła się w czerwcu 1994 r. Poświęcenia placu pod budowę dokonał ks. Infułat Stanisław
Zygarowicz, rodak z Pustyn. Plany kościoła wykonał
i prace nadzorował Fryderyk Liput z Pustyn. W 1998 r.
w czerwcu ks. arcybiskup Józef Michalik konsekrował
nową świątynię, a kilka tygodni potem ustanowił parafię, w skład której weszły Pustyny, należące dotąd
do parafii w Krościenku Wyżnym i Zalesie – cząstka
parafii Targowiska. Pierwszym proboszczem został
ks. Stanisław Misiak, a w dwa lata później obecny
ks. Tadeusz Osiński.

Izba Muzealna w Krościenku Wyżnym

Szlaku Rowerowego „Beskidzkie Muzea”, który łączy
około 20 placówek muzealnych w miejscowościach
przy granicy polsko-słowackiej.

Sołectwo Pustyny
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