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3produkt turystyczny

przedstawiamy państwu pieć propozycji wycieczek weekendowych, które można realizować podczas kolejnych pobytów  
w regionie pogranicza. charakter przedstawionych tu programów jest zróżnicowany, dzięki czemu każdy może z nich wybrać ten najbardziej 
dogodny dla własnych preferencji. dla wszystkich tych, którzy niechybnie połkną bakcyla pogranicza po obu stronach granicy, stopniowa 
realizacja kolejnych pozycji programowych będzie na pewno niezmiernie interesująca i satysfakcjonująca. ponadto oprócz czerpania  
z niezaprzeczalnych walorów jakie oferuje tutejsza przyroda, zachęcamy do dosłownego rozsmakowania się w tych pięknych okolicach 
poprzez kulinarne produkty regionalne. a wśród nich powstające na miejscu, bądź mające karpacki rodowód wina.

1 dzień 

 • Odrzykoń/Korczyna – zwiedzanie XiV-wiecznych ruin zamku kamieniec
 • Korczyna Podzamcze – wizyta w hodowli południowoamerykańskich alpak 
 • Haczów – zwiedzanie największego gotyckiego kościoła drewnianego  

o zrębowej konstrukcji w europie. zabytek unesco
 • Krosno –  zwiedzanie starego miasta: wieża farna, kościół farny, kościół 

franciszkański z barokową kaplicą oświęcimów 

2 dzień 

 • Krempna – zwiedzanie ośrodka edukacyjnego magurskiego parku 
narodowego, spacer na pobliskie wzgórze do cmentarza żołnierskiego  
z i wojny światowej, zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej z XViii w. 

 • Kopytowa – wizyta w muzeum kultury szlacheckiej mieszczącym się w XiX-
wiecznym drewnianym dworze  

 • Trzcinica – zapoznanie z dziejami historii polski w skansenie archeologicznym 
karpacka Troja 

 • Przysieki – wizyta w winnicy dwie granice. komentowana degustacja  
z możliwością zakupu win, podczas której wczujemy się w klimaty winiarstwa

3 dzień 

 • Lewocza  – urocze miasteczko ze starówką wpisaną na listę światowego 
dziedzictwa unesco

 • Siwa Broda  – niewielkie trawertynowe wzgórze skrywa ciekawostkę 
hydrologiczną – liczne wywierzyska chłodnej wody mineralnej, wytryskującej 
w postaci niewielkich gejzerów

 • Spiska Kapituła  – okolone murem obronnym miasteczko. w górnej części 
miasteczka wznosi się romańska katedra, tuż obok pałac biskupi.

 • zamek Spiski  – jedna z największych ruin średniowiecznych w europie. dziś, 
dzięki działaniom konserwatorów oraz pasjonatów, zamek powoli dzwiga się  
z ruin proponując turystom odwiedziny w kilku zrekonstruowanych wnętrzach 
i liczne animacje historyczne

i PrOgram 3-dniOwej wycieczKi 
Trzydniowa wycieczka krajoznawcza o charakterze objazdowym po najciekawszych zakątkach regionu, w trakcie której zapoznamy 
się m.in. z drewnianą architekturą sakralną, zajrzymy do kolebki przemysłu naftowego, poznamy dawne i bliższe dzieje regionu,  
a także zobaczymy na żywo jak powstają szklane wyroby. To wszystko wzbogacone wyjątkowymi wrażeniami ostatniego dnia wycieczki  
na słowacji.

zdj. Tomasz okoniewski

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka
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ii PrOgram 3-dniOwej wycieczKi 

Trzy dni rekreacyjno – krajoznawczej turystyki dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na łonie nieskażonej przyrody.  
w trakcie tej wycieczki będziemy w pełni czerpać z tego co oferuje tutejsza natura. górskie przejścia szlakami po wolnych od tłumów, 
a jednocześnie bogatych przyrodniczo i malowniczych okolicach zapewnią nam wyciszenie i niezapomniane chwile obcowania z dziką 
przyrodą. regenerację i relaks zagwarantuje nam wizyta w spa oraz wyjazd do doskonałego uzdrowiska na słowacji w Bardejovie

1 dzień 

 • Blizne – kościół drewniany unesco. perła średniowiecznej architektury 
drewnianej. wnętrze z cennym zespołem polichromii ściennych.

 • rymanów zdrój – spacer po uzdrowisku z przejściem do wołtuszowej, dawnej 
wsi łemkowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie rymanowa zdroju

 • czarnorzeki – piesza wycieczka do geologicznego rezerwatu prządki  
oraz do wybitnego punktu widokowego na dziale ze wspaniałą panoramą  
na Beskid niski

 • Korczyna Podzamcze – zwiedzanie, degustacja, i zakupy wina w winnicy 
zamkowej

2 dzień 

 • Folusz   –  całodzienna wycieczka górska w pasmo magury wątkowskiej  
(846 m) lub inna, równie ciekawa, trasa na terenie magurskiego parku 
narodowego. przykładowo proponujemy jeden z poniższych wariantów: 
- wysokie (657 m) i zwiedzanie ośrodka edukacyjnego mpn w krempnej,  
- Baranie (754 m) i przejście piesze z olchowca do Huty polańskiej,

 • Kombornia – relaks w strefie wellness i chocowine spa

3 dzień 

 • ruiny zamku makovica  – jadąc drogą od przejścia granicznego ożenna-niżna 
poljanka w kierunku Bardejova dostrzec można górujące nad wioską zborov 
ruiny potężnego niegdyś zamku makovica.

 • Bardejowskie Kupele – uzdrowisko, którego sława sięga połowy Xiii stulecia. 
już wtedy nakazem króla węgier Beli iV pobierano opłaty za kąpiel w leczebnych 
wodach. do bardejowskiego zdroju przybywały przez wieki koronowane głowy 
europy, jak choćby car rosji mikołaj i czy austriacka monarchini elżbieta 
Bawarska, której pomnik do dziś zdobi skwer przed jednym z zabytkowych 
hoteli zdrojowych.

 • Bardejov  – malownicze miasteczko, wpisane na listę światowego dziedzictwa 
unesco. powstało w średniowieczu, lokowane na prawie niemieckim przez śląskich osadników. dzięki przywilejom nadawanym 
przez kolejnych monarchów węgierskich miasto otoczono potężnymi fortyfikacjami, organizowano jarmarki, miasto posiadało prawo 
miecza i kata. sumą przywilejów było ustanowienie Bardejova wolnym miastem królewskim. z okresu świetności pozostały świetnie 
zachowane zabytki gotyckie: bazylika św. idziego z największą kolekcją oryginalnych ołtarzy gotyckich, ogromny prostokątny rynek 
z kamiennym gotyckim ratuszem i średniowieczna mieszczańska zabudowa, wypełniająca przestrzeń otoczoną prawie kompletnymi 
fortyfikacjami.

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****

zdj. Tomasz okoniewski

zdj. grzegorz zarzyka
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1 dzień 
 • iwonicz zdrój – spacer po uzdrowisku i do źródełka Bełkotki oraz wycieczka 

piesza na widokowe pasmo przymiarek
 • rymanów – Huta szkła artystycznego „sabina”. pokaz mistrzów szkła  

i zwiedzanie galerii
 • Trzciana – spacer do śródleśnej pustelni św. jana z dukli
 • Kombornia – salon win karpackich, degustacja i możliwość zakupu 

reprezentatywnych win z regionu karpackiego

2 dzień 
 • zyndranowa – muzeum kultury Łemkowskiej z ekspozycją etnograficzno-

historyczną oraz zbiorem militariów z ii wojny światowej
 • Lipowiec – wycieczka piesza na górę kamień (857 m). naturalne ostępy leśne 

objęte ochroną krajobrazową i rezerwatową
 • jaśliska – zwiedzanie miasteczka przy historycznym Trakcie węgierskim. 

drewniana zabudowa małomiasteczkowa i piwnice, w których dawniej 
składowano wino

3 dzień 
 • Humenne – w okazałym barokowym pałacu rodu drugeth z początków XVii w. 

mieści się dziś muzeum Vihorlackie, pokazujące eksponaty z obszaru północnej 
części regionu zemplen. w rozległym parku pałacowym, poza pięknymi 
okazami drzew zobaczyć też można skansen budownictwa drewnianego  
z regionu.

 • wycieczka w Vihorlat – niezbyt trudna, ale piękna widokowo, piesza 
wyprawa do ruin zamku Vinne (ok. 2,5 godziny), położonego w masywie 
Vyhorlat. Te wulkaniczne góry, blizniaczo podobne do Beskidów, prawie  
w całości są objęte ochroną w formie parku narodowego.

 • zamek Brekov i winnica Barko – jego potężne ruiny górują na wzniesieniu 
280 m n.p.m. zapraszając do spotkania z historią. przy okazji zwiedzania 
brekovskiego zamku warto umówić się na degustację win z najbardziej  
na północ położonej słowackiej winnicy Barko, której uprawy ścielą się u stóp 
zamkowej góry.

iii PrOgram 3-dniOwej wycieczKi 

propozycja wycieczki łączącej na równi elementy miejscowego folkloru, kultury i rękodzieła oraz korzystnego dla naszego zdrowia 
wpływu turystyki kwalifikowanej uprawianej w zdrowym klimacie i wyjątkowym terenie.

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz dziuba
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iV PrOgram 2-dniOwej wycieczKi 

piękne krajobrazy, lokalne piwo, odrobina historii – tego wszystkiego zaznamy podczas dwudniowej wycieczki po pograniczu.  
z wydobyciem soli jednoznacznie kojarzy się polska wieliczka, prawda? a tymczasem słowacja także może pochwalić się ważnymi  
i sławnymi w europie złożami! o tym przekonamy się podczas wycieczki do solivaru… regionalny charakter wycieczki podkreśli 
naturalne piwo z browaru w wojkówce, warzone zgodnie ze smakami pogranicza.

1 dzień 

 • Besko – przejście przełomowym jarem wisłoka, urwiste zbocza nad wąskim 
korytem rzeki osiągające ok. 60 m wysokości, 1,5 km dalej zapora wodna  
w sieniawie

 • rudawka rymanowska – podejście pod 30-metrową ścianę olzy nad wisłokiem 
(największe odsłonięcie łupków menilitowych w polskich karpatach)

 • Krosno – muzeum podkarpackie. wśród ekspozycji największa kolekcja lamp 
naftowych w europie

 • wojkówka – wizyta w Browarze rzemieślniczym w wojkówce

2 dzień 

 • Hervartov - kościół  pw. św. Franciszka z asyżu - najstarszy drewniany kościół na słowacji, wpisany na listę Światowego dziedzictwa 
kultury unesco 

 • Bardejów zdrój - muzeum architektury Ludowej; najstarszy skansen na słowacji, otwarto go dla zwiedzających w roku 1965. 
obecnie ekspozycję tworzy prawie 30 obiektów tradycyjnej architektury ludowej z okolic górnego szarysza oraz północno-
wschodniego zemplina.

 • Solivar - najbardziej znaczące złoże soli w historii. zalanie kopalni wodą podziemną w 1752 roku podsunęło nowe rozwiązania 
technologiczne. kopalnia zmieniła się wówczas w podziemne solne jezioro. jeden z kieratów nad szybem Leopold z XiX wieku 
przetrwał do dzisiaj i jest udostępniony dla zwiedzających. w solivarze zwiedzać można również były magazyn soli, zbiornik  
na solankę, kocioł warzelny z nazwą František, kołatkę i kapliczkę św. rocha.

zdj. grzegorz dziuba

zdj. grzegorz zarzyka
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1 dzień 

 • Krosno – centrum dziedzictwa szkła, zapoznanie się z tematyką produkcji 
szkła i szklanej twórczości

 • dukla – zwiedzanie: kościół parafialny z wnętrzem w stylu saskiego rokoka, 
sanktuarium św. jana z dukli, ekspozycja militarna przy dawnej rezydencji 
niszchów, piwo z lokalnego browaru; spacer po wiekowym parku

 • Bóbrka – zwiedzanie muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego 
znajdującego na terenie wciąż czynnej, najstarszej kopalni ropy naftowej  
na świecie

 • Żarnowiec – zwiedzanie muzeum biograficznego poświęconego marii 
konopnickiej

2 dzień 

 • Veľká domaša - zalew zaporowy - zielona chluba wschodniej części słowacji. zalew wybudowany jest na rzece ondawie. 
jedną z największych zalet zalewu jest czysta, błękitno-zielona woda, która ma właściwości samoczyszczące się. zalew należy  
do najcieplejszych na słowacji można tu znaleźć piękne plaże, wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska, restauracje i bufety.

 • Sedliská  - na południe od zbiornika wodnego domaša leżą ruiny zamku Čičva z Xiii wieku.

V PrOgram 2-dniOwej wycieczKi 

zwiedzanie w polsce i relaks nad wodą po stronie słowackiej – to propozycja dwudniowego wypadu na pogranicze polsko-słowackie.  
w obu propozycjach znajdują się miejsca - perełki, które koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy! kulinarne smaki regionu odkryjemy 
dzięki wizycie w rzemieślniczym browarze w dukli - zwróćcie państwo uwagę nie tylko na doskonały smak piwa, ale także na artystyczne 
etykiety zdobiące wiele rodzajów butelek tego napoju.

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka
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TOP 10
poniżej prezentujemy zestawienie miejsc i obiektów, które naszym zdaniem są szczególnie godne polecenia. dobierając poszczególne 
punkty do tej listy tzw. „Top 10”, chcieliśmy, aby zawierała ona możliwie szerokie spektrum z różnych dziedzin atrakcji turystycz-
nych. choć jednocześnie mamy świadomość, że jest to tylko jedna z optymalnych propozycji dziesięciu miejsc, które koniecznie trzeba  
tu zobaczyć.

1. Bóbrka – muzeum Przemysłu naftowego i gazowniczego im. ignacego Łukasiewicza
muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego im. ignacego Łukasiewicza znajduje się w Bóbrce koło krosna. spacerując alejka-
mi pośród lasu zobaczymy i poczujemy woń ropy naftowej w stanie naturalnym, przyjrzymy się konstrukcji XiX-wiecznych szybów 
naftowych czyli tzw. kopankom. zajrzymy także do dawnego warsztatu, kuźni i tzw. domu ignacego Łukasiewicza, gdzie mieściła  
się administracja kopalni. kopalnia założona została w 1854 r., o czym świad-
czy napis na kamiennym obelisku ufundowanym przez ignacego Łukasiewicza.  
jest tym samym pierwszą kopalnią ropy naftowej na świecie. kopalnię założono  
z inicjatywy ignacego Łukaszewicza i Tytusa Trzecieskiego na terenach należących 
do karola klobassy-zrenckiego. muzeum powstało w 1961 r. i jest placówką wy-
jątkową w swoim rodzaju, ponieważ funkcjonuje na terenie wciąż czynnej kopalni 
ropy naftowej. ekspozycje w tzw. domu Łukasiewicza i warsztacie przenoszą tu-
rystów do czasów pionierskich, gdzie dzięki hologramom i słuchowiskom możli-
we jest spotkanie z samym ignacym Łukasiewiczem. najcenniejszymi, a zarazem 
najbardziej niezwykłymi zabytkami są XiX-wieczne kopanki ropy: „Franek”, któ-
ra została wykonana metodą górniczą w 1860 r. do głębokości 50 m, pogłębio-
na za pomocą wiertnicy do głębokości 150 m oraz „janina” ręcznie wykopana  
w 1878 r. do głębokości 132 m, a następnie pogłębiona wiertnicą ręczną do głębo-
kości 250 m. skansen przemysłu naftowego i gazowniczego w Bóbrce wyróżnia  
się nie tylko w regionie czy kraju, ale jest obiektem na skalę światową.

2. Bardejov 
miasto, którego historyczne centrum zostało wpisane na światową listę dziedzi-
ctwa unesco w 2000 roku. położone jest w historycznym regionie sarysz w kraju 
preszowskim. zachwyca przepięknym starym miastem, wokół którego zlokalizo-
wanych jest mnóstwo atrakcji turystycznych, a wśród nich m.in. kościół ewange-
licko-augsburski zbudowany na przełomie XViii-XiX w., dawne gimnazjum Hu-
manistyczne, które powstało w średniowieczu, kościół katolicki o randze bazyliki 
mniejszej p.w. św. idziego (sv. egidia), późnobarokowa figura św. Floriana, posta-
wiona na pamiątkę pożaru z XViii wieku, który strawił znaczną część zabudowy 
miasta. rynek Bardejova urozmaicają zabytkowe kamienice, które nadają mu wy-
jątkowego klimatu, a także gotycko-renesansowy ratusz wybudowanym w latach 
1505-1511. w mieście podziwiać można również baszty i mury dawnego systemu 
obronnego miasta. Będąc tu warto także zobaczyć eklektyczny kościół zbudowa-
ny w latach 1863-69 na wzgórzu po wschodniej stronie miasta wraz z kapliczkami 
oznaczającymi drogę krzyżową. jeśli lubicie piękne krajobrazy, warto wspiąć się na 
wieżę kościoła św. idziego, z której roztacza się przepiękny widok na kamienice 
Bardejowa oraz okolicę.

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka
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wieża Farna; wysoka na 38 m wieża z dzwonnicą przy kościele farnym jest doskonałym punktem widokowym na miasto  
i okolicę. po drodze na szczyt tarasu widokowego przyjrzymy się trzem zabytkowym dzwonom, w tym potężnemu urbanowi mierzącemu  
w obwodzie 4,9 m i ważącemu 2,4 tony. dwa mniejsze dzwony to jan i marian. ponadto zobaczymy tu też mechanizm zegara wieżowego 
wykonany przez michała mięsowicza w 1908 r. w jego pierwszej krajowej fabryce zegarów wieżowych. 
na terenie dawnego pałacu biskupiego mieszczącego dziś muzeum podkarpackie zachowały się relikty murów obronnych. krosno  
należało do grupy 23 miast ufortyfikowanych za panowania króla kazimierza wielkiego. w muzeum zapoznamy się m. in. z historią miasta  
i regionu, a na wystawie dotyczącej historii oświetlenia będziemy podziwiać największą kolekcją lamp naftowych w europie.

3. magurski Park narodowy 
magurski park narodowy został utworzony w 1995 r. obejmując blisko 195 km2 powierzchni Beskidu niskiego. na terenie parku  
wyznaczono trzy obszary ochrony ścisłej, które łącznie stanowią niecałe 12,5 % areału. park jest istotnym ogniwem w systemie ochrony 
polskiej części karpat. w jego granicach znalazł się reprezentatywny fragment Beskidu niskiego z najlepiej zachowaną szatą roślinną  
i fauną puszczańską. aż 94 % powierzchni parku pokrywają lasy. dominujący typ powierzchni leśnej zajmuje żyzna buczyna karpacka. 
w tych dobrze zachowanych lasach swoje siedliska mają duże puszczańskie ssaki: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, żbik, borsuk, dzik, jeleń 
oraz m. in. takie ptaki jak: orzeł przedni, sóweczka, puszczyk uralski i orlik krzykliwy będący symbolem mpn.   
godnym polecenia rejonem mpn jest pasmo magury wątkowskiej (846 m). spora część jej północnych zboczy stanowi jeden z cen-
niejszych fragmentów magurskiego parku narodowego. jest to największy z trzech 
obszarów ochrony ścisłej – magura wątkowska o powierzchni 1152 ha. mimo naj-
wyższego statusu ochrony, pasmo jest dostępne turystycznie dzięki bardzo dobrze 
rozwiniętej tu sieci górskich szlaków pieszych. najlepszym punktem wypadowym 
na wycieczki górskie w tym rejonie jest miejscowość Folusz. prowadzą stąd aż trzy 
różne szlaki: zielony, żółty i czarny. ponadto pasmo magury wątkowskiej przecina 
czerwony główny szlak Beskidzki, biegnący przez całe polskie Beskidy. 
napotkamy tu również kilka bardzo ciekawych atrakcji przyrody nieożywionej. 
wśród nich znajdujący się w otulinie mpn rezerwat kornuty z imponującymi wy-
chodniami piaskowca, wśród których kryje się jedna z najdłuższych jaskiń Beskidu 
niskiego – jaskinia mroczna. kolejna efektowna wychodnia piaskowca to pomnik 
przyrody diabli kamień. Ścieżką przyrodniczą dojdziemy stąd do wodospadu ma-
gurskiego, który najbardziej efektownie prezentuje się przy wiosennych roztopach 
lub po opadach deszczu. 
krempna to wieś turystyczno-letniskowa nad wisłoką w centralnej części Beskidu 
niskiego. otoczona magurskim parkiem narodowym, który ma tu siedzibę dyrek-
cji. ośrodek edukacyjny wraz z muzeum magurskiego parku narodowego; zapo-
znamy się tu ze środowiskiem przyrodniczym Beskidu niskiego oraz obejrzymy historię geologiczną tego terenu. następnie przejdziemy 
wędrówkę na przestrzeni czterech pór roku w formie interaktywnej prezentacji przyrody magurskiego parku narodowego. przyjrzy-
my się tu również z bliska przekrojom pni wszystkich gatunków drzew rosnących na terenie parku. w ogrodzie dydaktycznym przy 
ośrodku edukacyjnym zostały odtworzone fragmenty najciekawszych i najbardziej typowych dla tego obszaru siedlisk roślinnych wraz  
z gatunkami rzadkimi i podlegającymi ochronie gatunkowej.  w centrum wsi znajduje się jej najcenniejszy zabytek – drewniana cerkiew 
greko-katolicka pod wezwaniem Świętych kosmy i damiana. powstała w latach 1778 – 1782 na miejscu wcześniejszej blisko 300-letniej 
świątyni. jest to klasyczna cerkiew zachodniołemkowska. Ściany wewnątrz pokryte są polichromią. w prezbiterium niedawno odrestau-
rowany, kompletny rokokowy ikonostas z 1835 r. przed świątynią rzeźba św. mikołaja z XiX w., wykonana przez kamieniarzy z Bartnego. 
na wzgórzu Łokieć po zachodniej stronie wsi znajduje się cmentarz żołnierski i okręgu cmentarnego z i wojny światowej. spoczywają 
na nim żołnierze austro-węgierscy i rosyjscy. autorem ciekawego wyglądu cmentarza był wybitny słowacki architekt duszan jurkowicz.  
krempna to także dobry punkt wypadowy na okoliczne szlaki górskie i ścieżki przyrodnicze oraz szlaki rowerowe. 

zdj. grzegorz zarzyka
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5. Uzdrowiska iwonicz zdrój, rymanów zdrój i Bardejov
możemy śmiało polecić powyższe uzdrowiska jako wspólną atrakcję balneologiczną tego regionu, gdyż każde ma swój niepowtarzalny 
urok. iwonicz zdrój jest jednym z najstarszych polskich uzdrowisk. Balneolog prof. józef dietl określił iwonicz zdrój mianem „księcia wód 
jodowych”. zespół zabudowy w centrum zdroju stanowi przykład architektury drewnianej prezentującej połączenie stylu szwajcarskiego 
z późno klasycystycznym nurtem architektury polskiej. wśród nich najstarszym zabytkiem jest stary pałac z 1837 r. jedną z osobliwości 
przyrodniczych uzdrowiska jest źródełko „Bełkotka”, do którego dojdziemy aleją 
wincentego pola. z chronionej jako pomnik przyrody, obmurowanej  sadzawki,  
z charakterystycznym bulgotem wydobywa się na powierzchnię metan. uzdrowisko 
w rymanowie zdroju jest nieco mniejsze i dzięki temu jeszcze łatwiej będzie tu zna-
leźć zaciszne miejsca udając się na spacery lub wycieczki rekreacyjne po bogatej sieci 
otaczających je szlaków i ścieżek zdrowia. Tutejsze wody po raz pierwszy przeanalizo-
wał wiedeński chemik dr wesselsky. po niedawnej rewitalizacji miejscowość zachę-
ca do spacerów i odpoczynku. warto także zażyć inhalacji przy nowo powstałej tężni  
solankowej, co wpływa korzystnie na wiele schorzeń układu oddechowego (zapa-
lenie zatok, rozedma płuc), ale też pomaga przy alergii czy nadciśnieniu tętniczym,  
a także buduje odporność.  
uzdrowisko Bardejov ma bardzo długą tradycję. pierwsze wzmianki tym miejscu 
sięgają 1247 roku – czasu panowania króla węgier Beli iV. w XV wieku ośrodek 
zaczął regularnie służyć do celów leczenia uzdrowiskowego. największym boga-
ctwem tego miejsca są naturalne źródła leczniczych wód mineralnych. z powodu 
swojego składu zaklasyfikowane są do najbardziej znaczących źródeł w całej europie. na terenach kompleksu uzdrowiskowego znajduje 
się nowoczesna kolumnada uzdrowiskowa z domem uzdrowiskowym, wellness spa, poczta, kino, kościół, muzeum architektury Ludo-
wej, centrum handlowe, kawiarenki oraz restauracje i amfiteatr, w którym w miesiącach letnich organizowane są koncerty kolumnadowe. 
dla fanów aktywnego wypoczynku do dyspozycji są korty tenisowe, minigolf, fitness, bowling bar, wyciąg narciarski, tor tlenowy, 35 km 
oznaczonych ścieżek turystycznych, naturalne kąpielisko z ogrzewaną wodą, jaskinia solna.

zdj. grzegorz zarzyka

4. Haczów i Hervartów - kościoły UneScO
Beskid niski do 1947 roku był zamieszkiwany w większości przez wyznających 
grekokatolicyzm lub prawosławie Łemków. dlatego też znajdują się tam cerkwie, 
z których po wojnie część została zaadaptowana na potrzeby katolików rzymskich. 
natomiast na terenach położonych na północ od tych zamieszkiwanych przez Łem-
ków zobaczymy kościoły drewniane wybudowane jako rzymskokatolickie. kościół 
drewniany w Haczowie został zbudowany najprawdopodobniej w roku 1460. Tym 
samym należy do najstarszych tego typu świątyni w polsce. do jego budowy wyko-
rzystano ok. 140-letnie bale jodłowe. jest to największy gotycki kościół drewniany  
o zrębowej konstrukcji w europie.  w jego wnętrzu zachowały się polichromie figu-
ralne ukończone w 1494 r. stanowią one największy zespół XV-wiecznych malowi-
deł ściennych w polsce. w 2003 r. obiekt został wpisany na Listę Światowego dzie-
dzictwa unesco. pozostałe zasługujące na szczególną uwagę kościoły drewniane 
znajdują się w Bliznem (unesco), Humniskach, jasienicy rosielnej i w jaćmierzu. 
kościół pw. św. Franciszka z asyżu - najstarszy drewniany kościół na słowacji, zlo-
kalizowany w miejscowości Hervartów i wpisany na listę Światowego dziedzictwa kultury unesco. kościół ten to rzymskokatolicka 
budowla drewniana, z dachami krytymi gontem i szalowanymi ścianami. pochodząca z końca XV wieku. posiada ściany ozdobione 
malowidłami z różnych okresów przedstawiające sceny biblijne. ołtarz główny w formie tryptyku nie jest kompletny, a w głównym polu 
przedstawia matkę Boską z dzieciątkiem oraz stojących po bokach św. Barbarę i św. katarzynę aleksandryjską.

zdj. grzegorz zarzyka
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7. zamek Kamieniec, rezerwat Prządki i Skały czarnorzeckie
zamek kamieniec jest jedyną zachowaną gotycką, rycerską budowlą o charakterze 
obronnym, usytuowaną na dość wybitnym wzgórzu kamieniec (452 m). ruiny za-
mku znajdują się w odległości 7 km na północ od centrum miasta krosna. pierwsze 
wzmianki o zamku pochodzą z 1348 roku. król władysław jagiełło darował zamek 
rycerzowi klemensowi z moskorzewa, który wsławił sie obroną zamku w wilnie. 
moskorzewscy przyjmują nazwisko kamienieccy, jako że zamek zbudowany jest 
na górze zwanej kamieniec. w XVi i XVii w. przez ponad 100 lat zamek był are-
ną długoletnich waśni pomiędzy jego nowymi właścicielami. zamek górny należał  
do skotnickich, a zamek dolny trafił w ręce Firlejów. Te dwa rody toczyły ze sobą 
zaciekłe spory, a historia ta stała się genezą „zemsty”. Hrabia aleksander Fredro  
po zawarciu małżeństwa z zofią jabłonowską, został spadkobiercą kamieńca. po-
mysł napisania utworu zrodził się, kiedy Fredro odczytał archiwa zamkowe. 
zamek kamieniec jest również sceną powieści epoki romantyzmu „król zamczy-
ska” seweryna goszczyńskiego. jej bohaterem jest autentyczna postać jana mach-
nickiego, który po upadku powstania listopadowego zamieszkał w popadającym już wówczas w ruinę zamku. 
ze względu na swoje położenie z tarasu za murem zamkowym rozpościera się piękna i rozległa panorama na kotlinę jasielsko-krośnień-
ską, Beskid niski oraz zamykające południowo-wschodni horyzont Bieszczady.
rezerwat prządki tworzy zespół wychodni skalnych. wysokość niektórych skał osiąga ok. 20 m. zbudowane są one z gruboziarnistego 
piaskowca ciężkowickiego, który poddawany milionom lat czynników erozyjnych przybrał  bardzo oryginalne kształty. niektóre skały 
mają własne nazwy: prządka-Baba, prządka-matka, Herszt, madej.

6. Tradycje winiarskie
Łagodny i ocieplający się z każdym rokiem klimat, pofałdowane ukształtowanie terenu i sprzyjające gleby spowodowały, że ponad  
30 lat temu zaczęły się w opisywanym regionie pojawiać pierwsze winnice. odbywało się to głównie na terenie polski, ponieważ słowa-
cka część pogranicza nie jest powszechnie uważana za region winiarski. jednakże 
działają tam bardzo dobre winnice wyłamujące się stereotypom (winnica Barko).
dziś największa liczba winnic w opisywanym regionie pogranicza znajduje się  
w okolicach jasła, które cieszy się opinią stolicy polskiego winiarstwa. na turystów, 
chcących zapoznać się z tajnikami uprawy winnej latorośli, technologii wyrobu 
wina czy też chcących popróbować lokalnych win czekają gościnni winiarze. win-
nica dwie granice w przysiekach/k. jasła zaprasza do eleganckiej sali degustacyjnej 
na 50 osób, czynny jest tam również sklep z winami. winnica jasiel w jareniówce 
k./jasła może się pochwalić unikalną w rejonie uprawą tarasową. ciekawą uprawą 
wyróżnia sie także winnica jana w zarzeczu, gdzie prowadzone są akademickie ba-
dania enologiczne. pięknym położeniem u stóp zamku kamieniec szczyci się win-
nica zamkowa w korczynie. 
enoturysta nie może pominąć wizyty w salonie win karpackich w kompleksie 
dwór kombornia Hotel&spa****. w klimatycznie urządzonej piwniczce za bar-
dzo rozsądną cenę można wypróbować 100 gatunków win z całego obszaru karpat. 
każde prezentowane w salonie wino jest opatrzone opisem, zawierającym dane  
o miejscu pochodzenia, użytych szczepach winogron i specyfice, a dociekliwym precyzyjnych informacji o degustowanych winach 
udzieli doświadczony sommelier.
dwa najważniejsze wydarzenia kulturalne związane z tradycjami winiarskimi, to odbywający się w przedostatni weekend sierpnia Festi-
wal win węgierskich w krośnie oraz międzynarodowe dni wina w jaśle, tradycyjnie organizowane w ostatni weekend sierpnia.

zdj. Tomasz okoniewski
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8. Kultura Łemków
Lesiste tereny Beskidu niskiego od wieków zamieszkiwane były przez ludność łemkowską. protoplaści Łemków zwani Białymi chor-
watami pojawili się w Beskidzie niskim pomiędzy rzekami osławą i dunajcem w V w. n.e. w Vii w. n.e. znaczna część plemienia 
powędrowała dalej na południe i osiedliła się na terenach dzisiejszej chorwacji. znajdując się od X w  n.e. pod wpływami rusi kijow-
skiej lud ten przyjął chrześcijaństwo i w pozostał w kręgu obrządku wschodniego  
aż po czasy XX-wiecznych wysiedleń, które następowały kolejno jako retorsje i i  ii 
wojny Światowej.  
dziś wędrując po Beskidzie niskim natrafimy na wiele materialnych śladów tra-
dycji tego ludu. jak paciorki różańca nanizane na szlak drogi spinającej beskidzkie 
wioski od komańczy po Świątkową małą i gorlice, znajdziemy w różnym stopniu 
zachowane połemkowskie cerkwie otoczone cmentarzami. gdzieniegdzie można  
w tych wsiach znaleźć jeszcze połemkowskie chyże – drewniane chałupy o charak-
terystycznym układzie czarnej i białej izby i z charakterystyczną ultramarynową 
barwą przeplotów pomiędzy balami zrębu. jeszcze bardziej lirycznym wspomnie-
niem po ludności łemkowskiej są kwitnące wiosną zdziczałe ogrody przy gór-
skich szlakach, w miejscach gdzie niegdyś znajdowały się ludne wsie, a dziś jedyni 
mieszkańcy to drzewa beskidzkiego lasu... dziś niewielu etnicznych Łemków żyje  
w Beskidzie niskim, na szczęście jednak wielu z nich pielęgnuje tradycje przodków.
niezmiernie ciekawym doświadczeniem będą z pewnością odwiedziny w skan-
senie kultury Łemkowskiej w wiosce zyndranowa, gdzie z pietyzmem chroni  
się dawne budynki i przedmioty codziennego użytku, stroje i ozdoby. ci zwykle 
niemi świadkowie zaczynają przemawiać, gdy w skansenie organizuje się kierma-
sze, przyciągające ludowych twórców kultury. można wtedy przyjrzeć się tańcom, 
posłuchać charakterystycznych łemkowskich pieśni, spróbować pysznych potraw.
od 1983 roku w nadgranicznej wiosce zdynia organizowana w sierpniu jest Łem-
kowska watra – tam zjeżdżają z całego świata łemkowscy emigranci, by cieszyć się 
wspólnym śpiewem i tańcem. Żywą tradycją jest też majowy kermesz Łemkowski 
we wsi olchowiec.

nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosiła, że skały są dziewczętami 
zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w dni świąteczne. rezerwat 
przyrody jest położony w obrębie czarnorzecko–strzyżowskiego parku krajobra-
zowego. obszar rezerwatu podlegający ochronie wynosi 13,63 ha. rezerwat prząd-
ki jest jednym z punktów szlaku geologicznego geo-karpaty, który rozciąga się  
na terenie województwa podkarpackiego i zachodniej ukrainy.
skały czarnorzeckie są dobrze znanym rejonem wśród wspinaczy skałkowych.  
w okolicy rezerwatu prządki oraz koło zamku kamieniec znajdują się równie impo-
nujące skały co w samym rezerwacie. Tworzą one największy rejon wspinaczkowy 
południowo wschodniej części polski. są to skały piaskowcowe oferujące adeptom 
wspinaczki około 300 ubezpieczonych stałymi punktami dróg wspinaczkowych. 
z pięciu tutejszych sektorów, skałkowcy najczęściej wybierają kamieniec tuż pod 
ruinami zamku kamieniec oraz tzw. strzelnicę i sokoli grzbiet w czarnorzekach. 
warto dodać iż tzw. skały czarnorzeckie mogą być atrakcyjne nie tylko dla wspina-
czy, ale także dla każdego turysty poszukującego piękna przyrody. 

zdj. grzegorz zarzyka
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10. muzeum architektury Ludowej na Słowacji i Karpacka Troja w Trzcinicy
w Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu polski, która powstała w początkach epoki 
brązu, ponad 4000 lat temu! To także tu odkryto pierwszą w polsce osadę zakarpackiej kultury otomani-Füzesabony odznaczającej 
się wyraźnymi wpływami śródziemnomorskimi. ze względu na rangę tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne wpływy południowo 
europejskie miejsce to nazwane zostało karpacką Troją. miejsce, w którym powstał skansen należy do najważniejszych stanowisk arche-
ologicznych w polsce. w trakcie prac wykopaliskowych odkryto tu ponad 160 tysięcy zabytków. wiele z nich jest zabytkami unikato-
wymi, uznawanymi za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła. kompleks składa się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego 
leżącego u jego podnóża. na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m 
wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego śred-
niowiecza) oraz 6 chat. na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekon-
strukcje wioski otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej z wczes-
nego średniowiecza. zw najwyższym punkcie skansenu wybudowano wysoką  
na 44 m metalową wieżę widokową. dzięki zainstalowanej tam kamerze interneto-
wej skansen, jak i szeroką panoramę Beskidu niskiego, pogórzy karpackich i kotli-
ny jasielsko-krośnieńskiej można oglądać on-line z całego świata. 
muzeum architektury Ludowej – jest najstarszym skansenem na słowacji, otwarto  
go dla zwiedzających w roku 1965 w uzdrowisku Bardejov. obecnie ekspozycję 
tworzy prawie 30 obiektów tradycyjnej architektury ludowej z okolic górnego sza-
rysza oraz północno-wschodniego zemplina. w tym także dwie budowle sakralne: drewniana cerkiew obrządku greckokatolickiego 
typu bojkowskiego ze wsi zboj z 1706 r., przewieziona do skansenu w 1967 r. oraz greckokatolicka cerkiew ze wsi mikulášová z 1730 
r., oprócz domów mieszkalnych ze stodołami umieszczono tutaj także obiekty z wyposażeniem technicznym: warsztat kowalski - kuź-
nię, suszarnię owoców, wiertło do drążenia drewnianych rur wodociągowych napędzanych napędem wodnym czy warsztat do wyrobu 
sukna. w muzeum organizowane są także imprezy tematyczne, jak na przykład: „dzień rzemiosła”, „przegląd Folkloru rusińskiego/
Łemkowskiego i szaryskiego”, „popołudnie z Folklorem”,  „garncarska niedziela”.

9. Humenne i gmina Brekov 
wyruszając z okolicy krosna w niespełna dwie godziny drogi osiągniemy fascynu-
jące krajobrazy górskiego pasma Vihorlat. Teren tego pasma prawie w całości objęty 
jest ochroną parku narodowego. mimo, iż góry nie zostały jeszcze zdominowane 
przez przemysł turystyczny, są tam wyznaczone interesujace szlaki piesze i ścieżki 
edukacyjne o różnym stopniu trudności. na obszarze parku  narodowego znajdują 
się też ruiny kilku średniowiecznych zamków, co czyni ten obszar jeszcze bardziej 
atrakcyjnym. u stóp Vihorlatu leży miasteczko Humenne, niegdyś własność rodu 
drughetów z neapolu, po których pozostał piękny pałac barokowy z początków 
XVii w. dziś mieści się w nim krajoznawcze muzeum Vihorlackie, eksponujące 
zbiory historycznych mebli, malarstwa, porcelany, zabytkowych monet i wyrobów 
rzemieślniczych. park otaczający pałac jest również siedzibą skansenu regionalnego budownictwa drewnianego. zagadką dla zwiedza-
jących są lwy z brązu, witające wkraczających do parku i pałacu: dlaczego lew i lwica, a nie – jak zwykle – lwy jednej płci? nieopodal 
Humennego leży miejscowość Brekov – górujący nad nią zamek, wraz z sąsiednimi warowniami jasenov i cirocha, od wczesnego śred-
niowiecza czuwał nad ważnym traktem handlowym wzdłuż doliny rzeki Laborec. nawiększa świetność zamku przypadła na czasy rodu 
zapolyia.To właśnie za ich władania zamek często odwiedzali królowie: maciej korwin, władcy habsburscy, a nawet nasz polski król, 
jan iii sobieski, który wysoce sobie cenił biesiady zakrapiane winem z tutejszych winnic. Tradycje winiarskie kultywowane są do dziś. 
u stóp zamkowej góry rozpościera się winnica Barko (dawna łacińska nazwa Brekova), a w ruinach zamku niedawno odrestaurowano 
fragmenty zamkowych piwnic, gdzie dziś można umówić się na degustację lokalnych win.

zdj. grzegorz zarzyka
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SanKTUaria PieLgrzymKOwe i drewniane ŚwiĄTynie
część Beskidu niskiego, a szczególnie opisywana jego część obfitowała w drewno i kamień. Tak to pozostało do dzisiaj. pobożność 
różnych wyznań (katolicy, greko-kat, prawosławni) obfitowała w pięknie wyrzeźbione w drewnie cerkwie. każda z nich to dzieło i sztu-
ka ciesielska, nie mówiąc już o wnętrzu ze wspaniałymi ikonostasami, obrazami i rzeźbami. obok cerkwi czy kościołów drewnianych  
są także cerkwie murowane. Tutaj zostały wymienione tylko cerkwie drewniane, które mają także podmurówkę kamienną. warto je 
zwiedzić (te wypisane) lub także odkryć nowe, być może także interesujące i piękne.
do kompletu naszego zwiedzania trzeba opisać także skansen Ludowy w sanoku (cerkwie oraz ikony), muzeum ikon na zamku w sa-
noku, muzeum ikon koło pałacu w Łańcucie. nie sposób nie przekroczyć granicy ze słowacją, bo cerkwie w dobrużalu, prikre, krive  
to perły tych terenów. do kompletu trzeba zobaczyć Bardejov z piękną starówką, a obok niej muzeum ikon i muzeum przyrodnicze oraz 
w ratuszu muzeum regionalne (historia miasta i regionu). 
Sanktuaria pielgrzymkowe
sanktuarium to słowo, które utożsamia się ze świętym miejscem lub też świątynią, w której czci się w sposób szczególny pana jezusa, 
matkę Bożą lub świętych. miejsce to związane jest ze szczególnymi łaskami, które Bóg daje modlącym się w nim. w części Beskidu ni-
skiego i podkarpacia możemy znaleźć wiele sanktuariów. związane jest to z pobożnością ludu, który już od X w. (skalnik) został ewange-
lizowany. główna i najliczniejsza grupa sanktuariów to sanktuaria maryjne, ale są także sanktuaria poświęcone świętym, a także imieniu 
pana jezusa. znajdziemy tu sanktuaria zatwierdzone przez kościół w sposób oficjalny (dębowiec, miejsce piastowe, dukla, stara wieś, 
Tarnowiec), a także sanktuaria lokalne, gdzie miejscowa ludność czci pana jezusa przez maryję i świętych. warto poznać je wszystkie  
i te duże i te lokalne by zobaczyć i doświadczyć ducha tych miejsc. warto tu dziękować, prosić i przepraszać za grzechy.
dĘBOwiec
miejscowość blisko jasła. jedno z większych sanktuariów na podkarpaciu. Tu znaj-
duje się Bazylika i sanktuarium matki Bożej saletyńskiej. ojcowie saletyni głoszą 
orędzie najświętszej maryi panny z Le salette koło grenoble we Francji. kaplica 
oddana do użytku wiernych 12.09.1912 r. rzeźby w kaplicach arbitraża Ferdynanda 
majewskiego z przemyśla, a obrazy malowała pani matylda meleniewska z krako-
wa. obecny kościół pochodzi z r. 1939, a został poświęcony przez dziekana żmi-
grodzkiego ks. Franciszka kasaka 21.09.1941 r.

zdj. grzegorz zarzyka

HaczÓw Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia najświętszej 
maryi Panny
kościół ten jest największym kościołem drewnianym w polsce w stylu gotyckim. 
powstał po r. 1459, a rozbudowany w 1624 r. we wnętrzu unikatowa polichromia, 
najstarsza w europie z 1494 r. ze zbioru malowideł figuralnych. gotyckie rzeźby z 
XV w., a pieta z 1400 r.. ołtarz główny i boczne z XVi – XVii i XViii w. cudowna 
figurka matki Bożej Bolesnej z 1400 r. (gotycka). w roku 2003 wraz z kościołem 
w Bliznem został umieszczony na liście światowego dziedzictwa kultury unesco. 
na szlaku architektury drewnianej jest jednym z najważniejszych kościołów. nale-
ży do kościoła rzymsko-katolickiego. nabożeństwa liturgiczne odbywają się jednak  
w nowym kościele. zdj. grzegorz zarzyka

jedLinKa - greckokatolicki drewniany Kościół Ochrony Przeświętej Bogurodzicy
greckokatolicki drewniany kościół ochrony przeświętej Bogurodzicy pochodzi z roku 1763. jest to typowy łemkowski wariant trójdziel-
nych i trójwieżowych, zrębowych świątyń regionu rusińsko-ukraińskiego. jej wnętrze zdobi rokokowy ikonostas, drewniane świeczniki 
barokowe, a najcenniejszym zabytkiem są księgi liturgiczne z XVii wieku wydrukowane cyrylicą.
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KOByLanKa
miejscowość pojawia się w historii około roku 1363 jako własność rodziny gładyszów, później wielopolskich. sanktuarium pana jezusa 
ukrzyżowanego w kościele św. jana chrzciciela. obraz „chrystusa na krzyżu” otrzymał od papieża innocentego Xi (XVi) jan wielo-
polski. jest to wierna kopia chrystusa w watykanie. obraz zasłynął z wielu cudów i został przeniesiony z kaplicy dworskiej do kościoła 
parafialnego, a bp szymański w roku 1728 ogłosił obraz pana jezusa w kobylance jako słynący łaskami. w XViii w. zbudowano kościół  
w stylu barokowym. sanktuarium jest pod opieką oo. saletynów, podobnie jak w dębowcu. stąd już blisko do Biecza. nie można pożeg-
nać tego miasteczka, a szczególnie kościoła, który przez swoją wartość artystyczną dorównuje kościołom w krakowie. znajduje się tu 
także szpitalik ufundowany przez św. jadwigę.
KOrczyna
stara osada z końca XiV w. graniczyła z zamkiem kamieniec. w wiosce miesz-
kały znakomite rody polskie: kamienieccy, Firlejowie, jabłonowscy, Fredrowie. 
ostatnim właścicielem korczyny był generał stanisław szeptycki (1867-1950).  
w świątyni „najświętszej maryi panny królowej polski” znajduje się sanktuarium 
św. józefa pelczara (1842-1924) bp przemyskiego, który się tutaj urodził. w pobli-
skim zamku kaplica św. jana z dukli. do zamku prowadzi droga krzyżówa, a stacja 
XV jest w kaplicy na tymże zamku.

KrOSnO
„parVa cracoVia” – mały kraków, tak określano to miasto. początki krosna to wiek Xiii. rynek w krośnie podobny jest do rynku 
w krakowie. miasto wielu kościołów i pięknych kamienic. Tu w kościele „św. piotra i św. jana z dukli” sanktuarium św. jana pawła ii. 
podczas pobytu w krośnie 10.06.1997r. odwiedził ten kościół i konsekrował jan paweł ii. kościół znajduje się przy obwodnicy krosna, 
koło cmentarza komunalnego. parafia powstała w 1982 r. w kościele oo. Franciszkanów blisko rynku mieszkał św. jan z dukli. ozdobą 
tego kościoła jest kaplica oświęcimów dzieło sztukateria z włoch giovanni Battista Falconiego z XViii w. oraz zabytkowe nagrobki.

FričKa - greckokatolicki drewniany Kościół św. michała archanioła 
greckokatolicki drewniany kościół św. michała archanioła pochodzi z XViii wieku. jest to trójdzielna budowla zrębowa. części ikono-
stasu pochodzą z różnych okresów, wyróżniają się  w nim zwłaszcza bogato zdobione drzwi carskie. niektóre obrazy ikonostasu są nawet 
z końca XiX wieku. ołtarz datuje się na rok 1716

Katedra greckokatolicka św. jana chrzciciela w Preszowie 
katedra greckokatolicka św. jana chrzciciela w preszowie - wznosi się w południowej części starego miasta. wnętrze świątyni zdobią 
przyciągające uwagę rokokowe freski na stropie nawy, w tym 4 sceny z życia św. jana chrzciciela. jest to dzieło nieznanego malarza 
koszyckiego z 1757 r. godny zainteresowania jest także biało – złoty ikonostas z pierwszej połowy XiX w., którego autorami są snycerz 
juraj román i malarz albert Fikos z wiednia. zachowana ambona pochodzi z XViii w. w kościele znajdują się również kopia słynnego 
całunu Turyńskiego oraz relikwie Św. krzyża. warto wspomnieć, że od 1990 roku w sarkofagu w jednej z kaplic katedry spoczywają 
szczątki biskupa pawła piotra gojdiča, męczennika za wiarę i błogosławionego kościoła katolickiego, a w krypcie kościoła spoczywają 
dostojnicy słowackiej cerkwi greckokatolickiej, w tym preszowski biskup pomocniczy Bazyli Hopko, błogosławiony kościoła katolickie-
go. w 1995 r., podczas pielgrzymki na słowację kościół odwiedził papież jan paweł ii.

zdj. Tomasz okoniewski

BardejOV Kościół Ochrony Przeświętej Bogurodzicy 
kościół ochrony przeświętej Bogurodzicy z roku 1730, greckokatolicki drewniany kościół, który w 1931 włączono do skansenu - muze-
um architektury Ludowej w uzdrowisku Bardejowskim. jest to trójdzielny obiekt zrębowy z wartościowym ikonostasem z XViii wieku 
i z interesującym zewnętrznym kolorowym zdobnictwem dekoracyjnym. 
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STara wieŚ 
początek osady sięga roku 1359, gdy król kazimierz wielki nadał akt lokacyjny. miejscowość ta słynie przede wszystkim z kolegium oo. 
jezuitów i nowicjatu Towarzystwa jezusowego. kolegium to mieści się w Bazylice wniebowzięcia najświętszej maryi panny. Świątynia 
została zbudowana w latach 1730-1760 i konsekrowana przez bp przemyskiego wacława Hieronima sierakowskiego. pierwotnie prze-
bywali tu oo. paulini, a obecnie oo. jezuici. sanktuarium to słynie z cudownego obrazu wniebowzięcia najświętszej maryi panny, który 
skradziony odnalazł się na drzewie i na tym miejscu zbudowano obecny kościół. kult obrazu kontynuowali oo. paulini już w XVii w. aż 
do roku 1784. rolę propagatorów kultu matki Bożej przejęli oo. jezuici, którzy przybyli tu z Białomi w r. 1821. w dniu 8.09.1877 r. nun-
cjusz papieski Ludovico jacobini dokonał uroczystej koronacji cudownego obrazu. w roku 1927 papież pius Xi uczynił kościół bazyliką 
mniejszą. pierwszy obraz spłonął w „tajemniczych okolicznościach” w 1968 r. ipn potwierdził spalenie obrazu przez uB i zakwalifiko-
wał ten czyn jako zbrodnię komunistyczną. sprawca podpalenia pozostaje nieznany. obecny obraz odtworzyła pani maria niedzielska  
z krakowa. nowy obraz koronował prymas polski kard. stefan wyszyński 10.09.1972 r. To tutaj odbył pielgrzymkę jan paweł ii na mie-
siąc przed wyborem na papieża. odpusty i święta gromadzą tłumy wiernych z polski, ale i także ze słowacji, szczególnie z Humennego.

miejSce PiaSTOwe
stara osada, o której pierwsza wzmianka jest z 1358 r. gdy król kazimierz wielki wydał jej przywilej lokacyjny. dawna nazwa brzmiała 
‘miejsce’, podczas gdy na wniosek bł. Bronisława markiewicza dodano „piastowe” na sejmie galicyjskim w 1897 r. To tutaj dzięki bł. ks. 
Bronisławowi markiewiczowi powstało zgromadzenie Świętego michała archanioła (1892) podczas jego proboszczowania w parafii. 
dnia 29.09.2007 r. kościół na górce został ustanowiony jako sanktuarium św. michała archanioła i bł. ks. Bronisława markiewicza. 
opiekują się nim oo. michalici założeni przez ks. markiewicza. powstały też siostry michalitki dzięki służebnicy Bożej, annie kaworek, 
która złożyła śluby w 1897 r. na ręce bł. ks. markiewicza. kościół zbudowany według projektu sasa-zubrzyckiego w latach 1932-1935, 
poświęcony w r. 1935, a konsekrowany w 1972 r. w jego wnętrzu grób ks. markiewicza, a także Figura matki Bożej Fatimskiej (od maja 
do października nabożeństwa fatimskie). 10.07.1997 r. odwiedził miejsce piastowe jan paweł ii. w tym miejscu jest dzisiaj kamienna 
tablica w chodniku koło schodów kościoła.

TarnOwiec
początki Tarnowca to lata 1328-1333 gdy należał do rycerza pełki kasztelana  
sądeckiego. mieszkały tu znamienite rody rzeczypospolitej: Herbutowie, stad-
niccy, pilińscy i kuropatniccy. parafia powstała w połowie XiV i XV w., a obecny 
kościół tytułuje się wezwaniem narodzenia najświętszej maryi panny. centrum 
sanktuarium stanowi kościół z cudowną Figurą matki Bożej zawierzenia.
Figura ta została wyrzeźbiona na początku XV w. z drzewa lipowego, a jej twórca 
jest nieznany. Liczy 153 cm wysokości, przedstawia maryję trzymającą na lewej 
ręce dzieciątko jezus, zaś w prawej berło. maryja w pozłacanym płaszczu z niebie-
skim podbiciem. u jej stóp aniołowie zdają się unosić ją w górę. Figura ta została 
ukoronowana 8.09.1925r. przez bp karola Fiszera.

zdj. grzegorz zarzyka

dUKLa
Bazylika i sanktuarium św. jana z dukli. miasteczko z początku XiV w.. kościół i klasztor oo. Bernardynów z r. 1731 przebudowany  
w latach 1761-1764 przez józefa mniszka. w roku 1974 przybyły do dukli relikwie św. jana od oo. Bernardynów z rzeszowa. Freski  
w kościele opisujące historię św. jana i oo. Bernardynów autorstwa Tadeusza popiela. 9.06.1997 r. odwiedził klasztor jan paweł ii, a dzień 
później kanonizuje jana w krośnie.w pobliskiej cergowej na górze cergowskiej „złota kapliczka”. Tu według tradycji św. jan prowa-
dząc życie pustelnicze gasił pragnienie.
po drugiej stronie góry i drogi znajduje się „pustelnia” lub zaŚpiT. Żonie jerzego wandalina mniszcha, amelii przyśnił się św. jan, 
by tutaj zbudować kaplicę czego niezwłocznie dokonano. w 1769 r. powstała drewniana kaplica, a po jej pożarze zbudowano nową  
z kamieni poświęconą przez św. bp józefa pelczara w 1906 r. wielki odpust w drugą sobotę lipca. cudowna woda lecząca choroby oczu.
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nOwy ŻmigrÓd
prastara osada plemion Lędzian z iX w. potem pod panowaniem czech, a następnie wiślan. jan długosz pisze, że istniał kościół  
w r. 1326, a wkrótce powstała i parafia (XV w.). w 1331 r. dano pozwolenie na budowę klasztoru oo. dominikanów celem nawrócenia 
schismatyków (rusinów). w kościele parafialnym sanktuarium bł. ks. władysława Findysza (1907-1964) tutejszego proboszcza. mę-
czennik za wiarę i pierwszy męczennik systemu komunistycznego. po wygnaniu i torturach już nigdy nie powrócił do pełnego zdrowia 
i wkrótce po uwolnieniu zmarł. szczególny obrońca Łemków w czasie akcji wisła. wypełniał im fałszywe dokumenty, by uniknęli  
wypędzenia. Beatyfikowany 19.06.2005 r. Blisko Żmigrodu znajduje się wioska skalnik. jest to jedna z najstarszych parafii w południo-
wej polsce. początki to iX w. przypuszcza się, że docierały tu echa misji św. cyryla i metodego, którzy w 863 r. przybyli na słowacje. 
pierwszy drewniany kościół to początki X wieku pod wezwaniem św. klemensa. podanie głosi, że cudowny obraz najświętszej maryi 
panny przynieśli cyryl i metody. obraz ten jest podobny do matki Bożej z częstochowy o cechach bizantyjskich. czczona była jako 
matka Boża królowa gór. kult maryi w tym obrazie był od zarania, a szczególnie rozszerzył się po ii wojnie światowej. w r. 2002 koronę  
do obrazu poświęcił w watykanie jan paweł ii, a obraz został ukoronowany 9.09.2007 r. przez arcybiskupa edwarda nowaka z rzymu 
(rodak ze Żmigrodu) wraz z bp marianem rojkiem z przemyśla i bp dzięgą z sandomierza.
SŁOwacja - gaBOLTOV 
największe na słowacji sanktuarium matki Bożej, a drugie po Levoczy. w kościele obrazy matki Boskiej częstochowskiej i św. wojcie-
cha, który miał tędy iść do polski. dojazd od Bardejova na poprad.
BaŁUcianKa cerkiew zaśnięcia Przeświętej Bogarodzicy.
obiekt wpisany na szlak architektury drewnianej w 1992 r. powstał prawdopodobnie w XViii w. (1750 data wyryta w nadprożu).  
we wnętrzu ikonostas z połowy XVii w. część ikon jest w muzeum w Łańcucie i sanoku. rokokowy ołtarz matki Bożej niepokalanie poczętej  
z r. 1783. kopia cudownego obrazu pana jezusa z kobylanki. użytkowany jako kościół rzymsko-katolicki.

BĄczaL dOLny – SanOK Kościół pod wezwaniem św. mikołaja Biskupa
wybudowany w roku 1667. konsekrowany przez bp krakowskiego andrzeja 
Trzebickiego. odnowiono go w r. 1885 i 1954. jako jeden z pierwszych kościołów  
w powiecie jasielskiem został uznany za zabytek. od 1975 r. znajduje się w muzeum 
Budownictwa Ludowego w sanoku (skansen). Bardzo bogate wnętrze. Barokowy 
ołtarz z obrazem św. walentego z XVi w. Belka tęczowa z rzeźbami najświętszej 
maryi panny i św. jana z XVi w. Bogato rzeźbione ławki, zabytkowe organy z poło-
wy XVi w. znajdziemy także fragmenty polichromii z XVi w. jeden z najcenniej-
szych zabytków drewnianych w południowej polsce.

zdj. grzegorz zarzykaSTracHOcina
wieś królewska lokowana na prawie niemieckim w 1369 r. parafia za pozwoleniem króla władysława jagiełły już w 1390 roku.  
w tej miejscowości powstało niedawno sanktuarium św. andrzeja Boboli. istnieje bardzo duże przypuszczenie, że św. andrzej Bobola 
urodził się w strachocinie, chociaż pewności brak. Blisko kościoła jedno ze wzgórz nazywa się Bobolówka, gdzie jest jeszcze „resztówka” 
czyli pozostałość po dworze i bardzo stare dęby. w roku 1987 proboszczowi zjawiła się postać kapłana w nocy z 17 na 18 maja. zapytał 
kim jesteś? czego chcesz? odpowiedział: jestem andrzej Bobola. zacznijcie mnie czcić w strachocinie. proboszcz postarał się o relikwie 
św. andrzeja i 16.05.1988 r. wniesiono je do świątyni. corocznie 16.05 odbywają się odpusty ku czci św. andrzeja. Tradycją jest też to,  
że zbierają się tutaj ludzie polityki: posłowie i rząd. Św. andrzej Bobola został ogłoszony patronem polski.

cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy z miKULaSOwej 
Trójdzielna cerkiew greckokatolicka pw. opieki Bogurodzicy z mikulasowej (niedaleko niżnej polianki), jest jedną z nielicznych słowa-
ckich cerkwi malowanych na zewnątrz. można uczestniczyć w nabożeństwach niedzielnych.



18 SANKTUARIA PIELGRZYMKOWE I DREWNIANE ŚWIĄTYNIE

BarTne cerkiew greko-katolicka Świętych Kosmy i damiana
jedna z najcenniejszych cerkwi w Beskidzie niskim. wzniesiona w r. 1842. użyt-
kowana w kościele grecko-katolickim. włączona w szlak architektury drewnianej. 
ikonostas z XViii w. z ikonami  znacznie starszymi, być może z XV w.  klucz do zwie-
dzania pod nr 25. cerkiew prawosławna Świętych kosmy i damiana zbudowana  
w r. 1928 w stylu wschodnio łemkowskim. Budowla drewniana orientowana. ikono-
stas składa się z ikon współczesnych. 12 owalnych ikon z rozebranej cerkwi w Świe-
rzowej ruskiej. w cerkwi kopia matki Bożej poczajowskiej. obecnie cerkiew należy  
do kościoła prawosławnego.

BinarOwa Kościół św. michała archanioła
znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. 5.07.2003 roku został wpisany na listę światowe-
go dziedzictwa unesco. zbudowany ok. 1500 r. najcenniejsze wyposażenie to gotycka rzeźba matki Bożej z dzieciątkiem  
z r. ok. 1380, oraz 4 płaskorzeźby (Barbary, doroty, katarzyny, małgorzaty) z 1410r., figura matki Bożej z dzieciątkiem w ołtarzu głów-
nym z lat 1425-1430, krucyfix z 1525 r., chrzcielnica z XV w. Bogate ołtarze boczne, wspaniałe polichromie używane przez kościół 
rzymsko-katolicki.
BLizne Kościół wszystkich Świętych
został wpisany na listę światowego dziedzictwa unesco. kościół z zabudowaniem plebeńskim powstał prawdopodobnie w XV – XVi 
w. kryty gontem. w środku bezcenne polichromie (liberpauperum) z w. XVi – XViii. w bocznym ołtarzu figura matki Bożej Łaski 
pełnej z drzewa lipowego ok. 1500 r./szkoła w. stwosza/. ambona renesansowa. kościół też odwiedził ks. kard. karol wojtyła. kościół 
w posiadaniu rzymsko-katolickim.
cHyrOwa
wioska z XiV w. cerkiew opieki Bogurodzicy z 1780 r. ikonostas z 1801r. w nim 
obraz matki Bożej z dzieciątkiem. według tradycji „przyszedł z węgier”. przed 
1939 r. wielki kult i wielkie odpusty. po ii wojnie światowej po wygnaniu Łemków 
kult tylko lokalny. należy do parafii iwla. klucz do kościoła w pobliskim domu.

dOmaradz Kościół pod wezwaniem św. mikołaja
wzniesiony ok. roku 1485. jest jednym z najstarszych kościołów drewnianych w polsce. w kościele barokowy ołtarz boczny z r. 1632, 
chrzcielnica z połowy XV w. i dzwon gotycki z 1524 r. kościół był wielokrotnie przebudowywany. należy do szlaku architektury drew-
nianej.  w posiadaniu kościoła rzymsko-katolickiego.

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka

LadOmirOVá – cerkiew św. michała archanioła 
greckokatolicka drewniana cerkiew wpisana na Listę Światowego dziedzictwa unesco w 2008 roku wraz 7 innymi drewnianymi koś-
ciołami Łuku karpackiego. zbudowano ją w 1742 roku bez użycia gwoździ. artystyczny ikonostas wraz ołtarzem pochodzą z połowy 
XViii wieku.

BardejOV Kościół Św. idziego 
kościół Św. idziego jest jednym z najważniejszych zabytków bardejowskiego rynku. Był on wielokrotnie przebudowywany, jednak za-
chował swój pierwotny gotycki charakter. wnętrze kościoła jest bardzo bogate, wypełnione pochodzącymi ze średniowiecza zabytkami. 
zachowało się w nim jedenaście późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych z lat 1460-1520, stojących w swych pierwotnych lokalizacjach,  
co jest unikatem na skalę europejską. z wieży kościoła św. idziego roztacza się piękny widok na zabytkowy rynek i okolice.  w 2001 r. 
ojciec święty jan paweł ii nadał kościołowi Św. idziego tytuł bazyliki mniejszej.
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KOTań cerkiew świętych Kosmy i damiana
wzniesiona ok. r. 1782. dach pokryty gontem. ikonostas powrócił do cerkwi z mu-
zeum ikon w Łańcucie. na zrębie kopuły nawy nad przejściem do prezbiterium 
16 ikon ikonostasu z XVii i XViii w. kopia obrazu św. kosmy i damiana z XVii 
w. wokół cerkwi utworzono lapidarium z kamiennych nagrobków z nieznajowej, 
Żydowskiego i ciechani.

KremPna cerkiew greko-katolicka pod wezwaniem Świętych 
Kosmy i damiana
powstała w latach 1778 – 1782 na miejscu starej świątyni, która stała 275 lat z wy-
korzystaniem starego budynku. Ściany wewnątrz pokryte polichromią. w prezbi-
terium kompletny ikonostas ukończony w r. 1835 przez malarza z przemyśla, kra-
suckiego. w sanktuarium ołtarz rokokowy z figurą św. mikołaja. przed świątynią 
rzeźba św. mikołaja z XiX w.,wykonana przez kamieniarzy z Bartnego. włączona 
do szlaku architektury drewnianej.

OSieK/k. jasła  Kościół „Przemienienia Pańskiego”
powstał w 1419 r. i należy do najstarszych budowli drewnianych w polsce. wewnątrz ściany i stropy ozdobione neobarokową polichro-
mią z 1840 r. ołtarz główny i 3 boczne w stylu baroku. krucyfix z XV w., a chrzcielnica kamienna z XVi. w nowym kościele znajdują się 
2 obrazy ze starego: matka Boża Śnieżna i chrystus salvator z XVi w. kościół leży na szlaku architektury drewnianej. należy do parafii 
rzymsko-katolickiej.

BardejOV cerkiew pw. św. mikołaja 
cerkiew pw. św. mikołaja w 1967 przeniesiona ze zboja w górach Bukowskich, na pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim do muzeum 
architektury Ludowej w uzdrowisku Bardejowskim. należy do typowych łemkowskich rusińsko-ukraińskich trójdzielnych świątyń zrę-
bowych z trzema wieżami. rokokowy ikonostas z roku 1766 jest jednym z najbardziej zachowanych ikonostasów na słowacji. w cerkwi 
tej organizowane są nabożeństwa niedzielne.

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka

ŚwiĄTKOwa maŁa  cerkiew św. michała archanioła 
wzniesiono cerkiew w 1762 r. przebudowana w XiX i XX w. do tego obiektu wnie-
siono ikony ze zniszczonej cerkwi w rozstajnym. wiele razy okradziona z ikon. 
zachował się niekompletny ikonostas /kradzieże/ wraz z deesis, postaciami proro-
ków i apostołów. na ścianach ikona z sądem ostatecznym z 1670 r. oraz ikony matki 
Bożej. kościół należy do parafii rzymsko-katolickiej w desznicy. pięknie malowany 
z zewnątrz.

zdj. grzegorz zarzyka

Trzcinica Kościół św. doroty
został wzniesiony w 1561 r. i należy do najstarszych kościołów drewnianych w pol-
sce. kościół był wielokrotnie restaurowany i przebudowywany. wybudowano go 
najpierw w tradycji gotyckiej. całość pokryto gontem. wnętrze pokryte jest stropa-
mi płaskimi, z polichromią renesansową z XVi w. i manierystyczną z w. XVii (sąd 
ostateczny). ołtarz główny z XVii w. z fundacji anny jabłonowskiej 2 obrazy: św. 
anny i św. stanisława z początku XiX w. ciekawa jest także belka tęczowa (gotyk). 
w południowej ścianie prezbiterium nagrobek stanisława jabłonowskiego z 1808r.  
kościół należy do parafii rzymsko-kat. w Trzcinicy. Leży na szlaku architektury 
drewnianej. warto zwiedzić „skansen karpacka Troja”.
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TUrySTyKa rOwerOwa
Turystyka rowerowa, imprezy sportowe, maratony, wyścigi w formule cross-coun-
try, coraz lepsza infrastruktura, dobrze utrzymane atrakcje turystyczne oraz liczne 
cykliczne imprezy przeżywają renesans zainteresowania, przyciągając zapaleńców 
rowerowych z całymi rodzinami. Boom rowerowy bardzo widoczne jest w opisywa-
nym regionie pogranicza, który swoim profilem terenu i położeniem geograficznym 
proponuje niezapomniane wrażenia z przebywania w jego okolicach. Beskid niski  
to dzisiaj najdziksze pasmo górskie, które leży na terenie naszego kraju oraz słowacji, 
z najwyższym szczytem Lackowa (997 m n.p.m). czerwony szlak na stoku tej góry 
jest najbardziej stromym w całym Beskidzie niskim. osobliwością Beskidu niskiego  
są urokliwe doliny nieistniejących wsi. duży obszar, w samym centrum zajmuje teren 
magurskiego parku narodowego, a we wschodniej części jaśliski park krajobrazowy 
oraz liczne rezerwaty przyrody. w ostatnim czasie na terenie Beskidu niskiego po-
wstaje sporo nowych szlaków rowerowych, które mają różny stopień trudności i każdy może dostosować swoje umiejętności do ich profi-
lu. mosir w dukli oraz podległa jej sekcja mTB w okresie wiosenno-letnim organizują: mTB wietrzno o puchar slowBeskid, trzydnio-
wy wyścig etapowy; mTB dukla wolf race; cztery edycje podkarpackiej Ligi rowerowej w formule Xco. Trasy, po których rozgrywane  
są wyścigi należą do jednych z trudniejszych kondycyjnie z licznym elementami technicznymi (skały, korzenie) oraz z charakterystycz-
nym błotem, które potrafi skutecznie utrudnić jazdę. ogólnie jest z czego wybierać, bo oprócz wcześniej wymienionych można wystar-
tować w pucharze smoka czy imprezach organizowanych przez drużynę jedlicze Team. zimą warto wybrać się w okolice komańczy, 
gdzie miejscowe stowarzyszenie „Żbik komańcza” organizuję bardzo dobry wyścig na przełęcz Żebrak. dla fanów kolarstwa szosowego 
polecamy kultowy „klasyk Beskidzki” organizowany przez grupetto gorlice.

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka

cieKawe SzLaKi rOwerOwe, KTÓre warTO PrzejecHać:
Bóbrka - wietrzno - Łęki dukielskie myszkowskie wiatraki – Teodorówka wzgórze 534 (Trasa ok. 15 km)
muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego im. ignacego Łukasiewicza, kościół parafialny rzymskokatolicki, farma wiatrowa, punkt 
widokowy na wzgórzu 534, pomnik żołnierzy poległych w czasie operacji karpacko-dukielskiej, pracownia rękodzieła artystycznego 
joanny i andrzejawrzecionków, przydrożne kapliczki
Komańcza – radoszyce – Palota – medzilaborce – Habura–czeremcha – Lipowiec – jaśliska (Trasa ok. 44 km)
komańcza – greckokatolicka cerkiew parafialna opieki matki Bożej wybudowana w 1802 r., klasztor sióstr nazaretanek,  certizne – 
cerkiew grecko-katolicka z 1928 r. (wewnątrz starsze wyposażenie z XViii w.), medzilaborce – muzeum sztuki nowoczesnej, fontanna 
andy warhola, prawosławna cerkiew Św. ducha, greckokatolicka (św. Bazylego wielkiego z XViii wieku), jaśliska - zajazd z XiX wieku, 
resztki murów obronnych z XVi-XVii w. kościół pw. św. katarzyny – murowany, wybudowany w latach 1724-56.
Teodorówka wzgórze 534 – chyrowa Stacja narciarska – myscowa– Ostryszne – Huta Krempska (Trasa ok. 22 km)
kościół parafialny pw. jana chrzciciela, wodospad na iwielce, stacja narciarska 
chyrowa-ski, cerkiew greckokatolicka.
Szlakiem granicznym Huta Polańska – szczyt Baranie – Barwinek – nie-
bieski szlak wieża widokowa (Słowacja) – żółty szlak zyndranowa (chat-
ka studencka) (Trasa ok. 20 km)
Trasa ciężka terenowo i kondycyjnie. Tylko pod rower górski. odcinki leśne, trudne 
technicznie z mocnym nachyleniem. Trasa o walorach przyrodniczych, na szczycie 
Baranie platforma widokowa. w czasie dobrej widoczności możliwość zobaczenie 
Tatr. w zyndranowej muzeum kultury Łemkowskiej.
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Komańcza – czystogarb - wahalowski wierch (666 m - panorama  
na Beskid niski i Bieszczady) – wisłok wielki – szczyt Tokarnia (772 m) 
– Komańcza (Trasa wymagająca,  ok. 41 km)
dwie cerkwie: greckokatolicka i prawosławna oraz pracownia ikon w komańczy, 
panoramy widokowe ze szczytów Tokarni i wahalowski wierch. 
Szlak czerwony „wielokulturowy szlak rowerowy”: Przeł. wysowska - 
Blechnarka - wysowa zdrój - Hańczowa - Stawisza - Śnietnica - Brunary 
- wawrzka - Podchełmie - grybów - Siołkowa - Stróże - Polna - jeżów 
- Bobowa – Sędziszowa lub Uście gorlickie – czarna – Śnietnica – Stawisza – Hańczowa – wysowa (Trasa ok. 65,5 km)
w wysowej zdrój warto zobaczyć cerkiew z 1779 roku pod wezwaniem św. michała archanioła, 400-letnią lipę drobnolistną - pomnik 
przyrody, drewniany kościół pw. nmp wybudowany w latach 1936-38, stary dom zdrojowy z początku XX wieku na skraju parku zdro-
jowego. cmentarz wojskowy nr 49 z i wojny światowej; pochowano na nim 103 austriaków, 50 niemców i 196 rosjan (przełęcz między 
obićem a jaworzynką). zabytkowa cerkiew, wieża tego obiektu pochodzi z XViii w. (Hańczowa).
Szlak doliny wisłoka zielony:  rymanów -  Ladzin - wróblik Królewski - wróblik Szlachecki - milcza - Bzianka  
- Poręby - Besko - mymoń - Sieniawa - Bartoszów (Trasa ok. 32 km)
murowana cerkiew z 1888 roku oraz drewniana  z 1869 roku (wróblik szlachecki), przełom wisłoka zwany „skałkami” (Besko), cmen-
tarz wojskowy z i wojny światowej (wieś mymoń).

Szlak etnograficzny niebieski: rymanów – Sieniawa – Pastwiska – rudawka rymanowska – wisłoczek – deszno  
– rymanów zdrój (Trasa ok. 35 km)
kirkut cmentarz żydowski (rymanów), cmentarz po łemkowski (wisłoczek),  jar wisłoka z największą w polskich karpatach ścianą 
łupków menilitowych „olzy” o wys. 40 m (rudawka rymanowska).
Szlak między zdrojami czerwony: rymanów – Klimkówka – iwonicz zdrój – Przymiarki – Bałucianka – deszno  
– rymanów zdrój (Trasa ok. 24 km)
drewniane wille w stylu szwajcarskim - „zgoda”, „słoneczna”, „góral” (rymanów zdrój), dąb - pomnik przyrody, oraz pomnik poświę-
cony dr oczce (iwonicz zdrój), drewniany kościół parafialny p.w św. michała archanioła z 1854 r., przymiarki (przy dobrej pogodzie 
widok na Bieszczady)
Humenné – zemplínske Hámre – Snina – Pichne – zubne – Udavskéa  (Trasa ok. 60 km)
Humenne - renesansowy zamek drugethów z 1610 r., gotycki kościół z XiV wieku z szczątkami św. Bonifaca, w pobliżu ruiny zamków 
w Brekovie i jasenovie, muzeum Vihorlatske. snina -  klasycystyczny pałac z 1781 r. z posągiem Herkulesa, szczyt sninski kamen (1006 
m n.p.m), w okolicznych wsiach rusińskie cerkwie.
dobrá – detrik – matiaška – remeniny – Skrabské – Vyšný Žipov – jastrabie nad Topľou – Vranov nad Topľou – merník 
– michalok – Kvakovce – dobrá   (Trasa ok. 50 km)
dobrá – jezioro domaša i jego atrakcje, detrik - cerkiew michała archanioła z 1812 roku, Vranov nad Topľou - gotycki kościół z XiV 
wieku, przebudowany w XVi i w XViii wieku, barokowy klasztor paulinów z 1718 r., klasycystyczny dwór z XViii wieku wzniesiony  
na miejscu starszego średniowiecznego zamku.
Barwinek – Ladomirova – Barwinek  (Trasa ok. 43 km)
dwa pomniki ku pamięci czołgistów walczących w czasie ii wojny światowej o przełęcz dukielską. pierwszy pomnik znajduje się 400 m 
za przejściem granicznym po lewej stronie w kierunku Vysny komarnik, drugi 2 km od Ladomirova. Ladomirova - drewniana cerkiew 
greckokatolicka św. michała archanioła z 1742 r., zapisana wraz z innymi drewnianymi świątyniami słowackich karpat na liście świato-
wego dziedzictwa unesco w 2008 r.

zdj. Tomasz okoniewski

zdj. Tomasz okoniewski



22 dla miłośników jazdy konnej

dLa miŁOŚniKÓw jazdy KOnnej
wciąż odkrywane i jeszcze mało uczęszczane tereny Beskidu niskiego oferują możliwość uprawiania turystyki jeździeckiej w jej górskiej 
odmianie. Ta forma turystyki stanowi świetną możliwość rekreacji na wolnej przestrzeni, niemalże bez ograniczeń wiekowych, jedno-
cześnie pozytywnie wpływając na utrzymanie pożądanej sprawności fizycznej. 

dzięki szlakom konnym wytyczonym na pograniczu, wszyscy znajdą dla sie-
bie dogodne warunki zarówno bardziej doświadczeni miłośnicy turystki kon-
nej, jak i początkujący adepci jeździectwa, którzy swoich sił mogą spróbować  
w istniejących tu stadninach oraz w ośrodkach górskiej turystyki jeździeckiej.  
kolejnym stopniem wtajemniczenia jazdy konnej może być zdobywanie jeździe-
ckich odznak Turystyki górskiej, ustanowionych przez komisję Turystyki jeździe-
ckiej zg pTTk.

przez całe polskie Beskidy przebiega najdłuższy szlak konny w polskich górach, 
który wiedzie z Brennej w Beskidzie Śląskim do wołosatego w Bieszczadach. na 
przebycie całej 400 km trasy, znanej jako Transbeskidzki szlak konny, przewidzia-
no 14 dni w siodle. istotny fragment tego szlaku prowadzi przez Beskid niski, który 
można pokonać w czterech etapach bazując na znajdujących się tu ośrodkach gór-
skiej Turystyki jeździeckiej (ogTj). 

i etap Uhryń - Hańczowa (długość 6 godz.) 
przekroczywszy rzekę kamienicę wjeżdżamy w Beskid niski. Łagodnymi zboczami 
i malowniczymi dolinami przez tzw. cygańskie pola (717 m) dojeżdżamy do Bere-
stu skąd przez czyrną, Banicę, ropki docieramy do ogTj połonina w Hańczowej 
(w obiekcie: jazda konna, hipoterapia, wczasy w siodle).

ii etap Hańczowa - Kotań (długość 8 godz.)
z Hańczowej jedziemy przez kiczerkę (625 m) do skwirtnego i dalej przez regie-
tów, zdynię, radocynę, terenem magurskiego parku narodowego przez nieznajo-
wą i rostajne dojeżdżamy do ogTj stajnia rumak w kotani (w obiekcie: 16 koni 
wierzchowych, w tym 2 dla dzieci, 2 trenerów, możliwość nauki jazdy konnej, jazda 
dla początkujących, zaawansowanych, przejażdżki bryczką, zimą kuligi, obozy jeź-
dzieckie, zwiedzanie wierzchem magurskiego parku narodowego).

iii etap Kotań - Lipowiec (długość 9 godz.) 
z kotani ruszamy w kierunku krempnej, a dalej przez wieś polany kierujemy się na 
olchowiec i doliną nieistniejących wsi wilsznia i smereczne przez Tylawę do zyn-
dranowej. następnie lasami jaśliskiego parku krajobrazowego szlak wiedzie nas do 
ogTj ostoja w Lipowcu (w obiekcie: nauka jazdy konnej i przygotowanie do jazdy 
w terenie (dla początkujących), wycieczki i spacery w siodle (dla osób jeżdżących  
i zaawansowanych), kilkudniowe rajdy konne, obwożenie dzieci).

zdj. grzegorz zarzyka
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iV etap Lipowiec - dołżyca długość 8 godz.
z Lipowca kierujemy się na objęty rezerwatem przyrody szczyt kamień (857 m)  
i dalej grzbietem granicznym przez szeroki jasienik (718 m), na kopriwnicz-
ną, gdzie skręcamy na rudawkę jaśliska i dalej przez jasiel wracamy na karpacki 
grzbiet wododziałowy. mijamy kolejno szczyty kanasiówka (823 m), pasika (848 
m), danawa (841 m), garb Średni (822 m), za którym zjeżdżamy do ogTj panta-
łyk w dołżycy. 
3 ostatnie etapy Transbeskidzkiego Szlaku Konnego biegną w Bieszczadach  
zachodnich.

Ponadto poza wymienionymi przy głównym szlaku konnym, możliwość jazdy 
konnej dla każdego znajdziemy w ośrodkach:

 • regietów niżny i stadnina w gładyszowie. w gładyszowie znajduje się największy w polsce ośrodek hodowli konia Huculskiego. 
w ofercie gościńca jaśmin w regietowie znajdziemy: rekreacyjne jazdy konne dla początkujących i zaawansowanych, rajdy konne, 
przejażdżki bryczką, kuligi, zajęcia dla niepełnosprawnych – hipoterapia

 • odrzechowa; ośrodek hodowlany konia huculskiego, drugi co do wielkości po gładyszowie, dysponuje krytą ujeżdżalnią  
dla początkujących, 

 • przygoda w siodle w jaćmierzu k. zarszyna; oferujący naukę i przygotowanie do jazdy w terenie oraz wycieczki i spacery konne 
dostosowane do umiejętności, 

 • schronisko Hajstra w Hucie polańskiej; przejażdżki na koniach huculskich.
 • slnečný majer to agroturystyka zlokalizowana 15 km od Bardejova, oferująca lekcje jazdy konnej oraz wycieczki konne z 

doświadczonym przewodnikiem. czynne cały rok, posiada zaplecze noclegowe i gastronomiczne.
 • dvor kamenec w Bardejovie jest świetnym miejscem do zdrowej aktywności na świeżym powietrzu. Bardzo dobrze przygotowana 

infrastruktura do jazdy konnej pozwoli w pełni cieszyć się z tej formy sportu i relaksu

zdj. grzegorz zarzyka
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gÓry dLa aKTywnycH
na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że Beskid niski czy pogórze to nazwy, które brzmią dość niepozornie. jak się okazuje mo-
żemy tu spędzić czas bardzo aktywnie przemierzając górskie ścieżki wolne od zgiełku i tłoku, poczuć się jak eksploratorzy, poszukując 
poukrywanych gdzieniegdzie jaskiń czy wręcz zażyć wspinaczek na skałach, a nawet wystartować w biegu górskim na trasach zawodów 
liczących od kilkunastu do ponad 100 km. po południowej stronie głównego grzbietu karpackiego na słowacji graniczą z polskim Beski-
dem niskim: pogórze Laboreckie (Laborecka vrchovina), pogórze ondawskie (ondavska vrchovina) oraz nieco odmiennie klasyfikowa-
ny w słowackiej geomorfologii mezoregion Busova, który wg polskiego podziału włączamy do pasma Beskidu niskiego. na wschodzie 
regiony te graniczą z górami Bukowskimi, których znaczną część obejmuje park narodowy połoniny. z kolei od zachodu sąsiednim 
pasmem jest cergov, a od południowego zachodu i południa otaczają je pasma karpat wewnętrznych. są to wulkaniczne góry slań-
skie i wyhorlat. od 1977 r. przygraniczny pas tzw. słowackich niskich Beskidów objęty jest obszarem chronionego krajobrazu karpaty 
wschodnie o powierzchni ok. 26000 ha. dla górskiej turystyki pieszej najlepiej rozwinięta sieć szlaków została wytyczona wzdłuż pogra-
nicza polsko-słowackiego, którym biegnie czerwono znakowany szlak. na przełęczy dukielskiej rozpoczyna swój bieg szlak Bohaterów 
słowackiego powstania narodowego (cesta hrdinov snp). co ciekawe, jest to najdłuższy znakowany szlak turystyczny na słowacji 
liczący ponad 600 km i oznaczony jest kolorem czerwonym. proponowane szlaki na pograniczu polsko-słowackim:

Tylawa – wilsznia – Smereczne – Olchowiec – szczyt Baranie (754 m) – główny grzbiet wododziałowy  
(granica PL/SK) – Barwinek 
(czas przejścia bez odpoczynków ok. 7 h, znaki żółte, od Baraniego niebieskie)
zaczniemy przejściem przez nieistniejące dziś wsie łemkowskie: wilsznię i smereczne. obszar objęty jest ochroną jaśliskiego parku 
krajobrazowego, który stanowi naturalną otulinę dla magurskiego parku narodowego. w olchowcu obejrzeć można drewnianą cerkiew 
greckokatolicką z 1932 r., do której prowadzi unikatowy, zabytkowy kamienny mostek. po wejściu w las momentami bardziej stromo pod 
gorę osiągamy szczyt Baraniego (754 m), najwyższy wierzchołek w tej okolicy, gdzie zlokalizowana jest wieża widokowa, z której roz-
pościera się piękna panorama. dalej podążamy za niebieskimi znakami polskiego szlaku granicznego i czerwonego słowackiego, przez 
puszczę bukową wzdłuż granicy państwowej. pod koniec opuszczamy grzbiet graniczny i tzw. aleją dworską docieramy do Barwinka.

Folusz – Barwinek (670 m) – rezerwat Kornuty – szczyt Kornuty 
(830 m) – wątkowa (846 m) – (magura 829 m) – diabli Kamień – 
wodospad magurski – Folusz 
(czas przejścia ok. 8 h, znaki kolejno: żółte, czarne, zielone, czarne, biało-czerwo-
ne ścieżki przyrodniczej i zielone. wycieczka dość wymagająca, ale dzięki bogatej  
w tym rejonie sieci szlaków istnieje kilka możliwości jej skrócenia).
niemal na całej trasie będziemy poruszać się po magurskim parku narodowym,  
a w paśmie magury wątkowskiej - w obszarze ochrony ścisłej. po osiągnięciu głów-
nego grzbietu magury, kierujemy się ku rezerwatowi przyrody kornuty, który gra-
niczy z mpn . w rezerwacie zobaczymy efektowne, kilkunastometrowe wychodnie 
skalne piaskowca magurskiego. wśród skał kryje się również jedna z dłuższych ja-
skiń Beskidu niskiego – jaskinia mroczna (198 m długości). mijamy szczyt kornu-
ty (830 m) i za zielonymi znakami osiągamy wątkową (846 m) – najwyższy punkt 
całego pasma magury. poniżej, na przełęczy, wiata i pomnik upamiętniający ks. 
karola wojtyłę, który tędy wędrował i odprawił mszę. kierując się zielonym oznakowaniem szlaku schodzimy w dolinę, a następnie  
za czarnymi znakami nieco pod gorę i docieramy do kolejnych wychodni skalnych – diablego kamienia. stąd wytyczoną ścieżką przy-
rodniczą dojdziemy do wodospadu magurskiego, spływającego po skale piaskowca. dalej w dół, koło kolejnej wiaty, wędrujemy za drogą 
do miejscowości Folusz.

zdj. grzegorz zarzyka
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Żydowskie – ścieżka przyrodnicza Kiczera – szczyt wysokie  
(657 m) – las czumak – Żydowskie 
(czas przejścia ok. 5 h, znaki ścieżki przyrodniczej, zielone, drogą wyłączoną  
z ruchu bez znaków, pod koniec ponownie ścieżką przyrodniczą, zielone)

Ścieżka przyrodnicza kiczera im. prof. jana rafińskiego liczy 11 przystanków.  
zaczynamy od punktu 11 i podążamy za ścieżką do przystanku 4. stąd za zielony-
mi znakami wędrujemy pod górę na widokowy szczyt wysokie (657 m), z którego 
przy bardzo dobrej widzialności dostrzeżemy nawet Tatry. ze szczytu lasem idzie-
my do drogi, za którą można wrócić do Żydowskiego. Tutaj ponownie wkraczamy  
na ścieżkę kiczera, przy której m. in. zwiedzimy cmentarz łemkowski z zabytko-
wymi nagrobkami kamiennymi, wykonanymi z piaskowca. od p. 4 za zielonymi 
znakami można wrócić do drogi w kierunku krempnej.

Lipowiec – (Kamień nad jaśliskami 857 m) – Kamień (granica państwa) – czeremcha – Lipowiec
(czas przejścia ok. 5 h, znaki: biało-żółte kwadraty, niebieskie, żółte)
masyw kamienia jest niemal w 100 % pokryty przez piękne lasy bukowo-jodłowe. jest to najwyższy szczyt pasma granicznego  
we wschodniej części Beskidu niskiego. znajdują się tam atrakcje w postaci wychodni skał piaskowcowych i byłych kamieniołomów. 
szczyt jest objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Bardziej widokowe i otwarte tereny znajdują się w dolinach. początek i koniec trasy 
jest przy pensjonacie ostoja w Lipowcu. obok pozostałości cmentarza greckokatolickiego, początkowo wędrujemy łąkami, następnie 
zagłębiamy się w dzikie ostępy leśne masywu góry kamień. szlak prowadzi w pobliżu 2 istniejących tu kiedyś miejsc czerpania pia-
skowca przez okoliczną ludność. po dość długim podejściu osiągamy szczyt z ponad 2m wysokości kamiennym kopcem. kierując się  
na południe wchodzimy na granicę pL/sk. południowo – zachodnie zbocza masywu objęto rezerwatem przyrody „kamień”, przez który 
przechodzimy podążając niebieskim szlakiem granicznym w kierunku zachodnim. doliną potoku Bielcza schodzimy do nieistniejącej 
wsi czeremcha, skąd szeroką drogą przez widokowe łąki do Lipowca.

dodatkowo po polskiej stronie warte przejścia są szlaki:
iwonicz zdrój – Przymiarki – Kopa (640 m) – rymanów zdrój – Sucha góra – iwonicz 
(czas przejścia ok. 6 h, znaki biało-zielone, czerwone)
Trasa pozwalająca zwiedzić dwa sąsiednie uzdrowiska. pomiędzy nimi wchodzimy na widokowy grzbiet przymiarek, któ-
ry z racji otwartych przestrzeni może przypominać bieszczadzkie połoniny. najwyższym punktem jest tu szczyt kopa (640 
m). znakowany na biało-zielono szlak z jednego zdroju do drugiego zatytułowano „czy zobaczymy Tatry?”. jeśli wstrzelimy  
się w sprzyjające warunki pogodowe, będziemy mogli odpowiedzieć twierdząco, podziwiając z przymiarek panoramę Beskidu niskiego, 
kotliny jasielsko-krośnieńskiej, pogórza karpackiego, a zza charakterystycznego masywu góry cergowej wyłonią się Tatry. przejście  
z rymanowa zdroju do iwonicza zdroju za czerwonymi znakami głównego szlaku Beskidzkiego wiedzie przeważnie lasem.

czarnorzeki – rezerwat Prządki – zamek Kamieniec – Podzamcze – Królewska góra (554 m) – węglówka  
– Kiczera (516 m) – węglówka – Sucha góra (585 m) – czarnorzeki 
(czas przejścia ok. 8 h, znaki kolejno czarne, zielone, czarne. istnieje kilka możliwości stworzenia krótszych wariantów tej trasy)
cała trasa przebiega terenem czarnorzecko-strzyżowskiego parku krajobrazowego. spod cerkwi w czarnorzekach idziemy za czarnymi 
znakami do geologicznego rezerwatu prządki chroniącego wybitne wychodnie skalne. dalej ścieżka przyrodniczo-historyczną dotrzemy 
do ruin zamku kamieniec. spod zamku za zielonymi i początkowo także niebieskimi znakami kierujemy się w pasmo królewskiej góry 
(554 m).
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ze szczytu lasem do wsi węglówka, gdzie do dziś wydobywa się jeszcze ropę naftową. kolo cerkwi w węglówce rośnie potężny dąb 
„poganin” – pomnik przyrody mierzący prawie 9 m w obwodzie i liczący sobie ok. 650 lat. stąd znaki zielone biegną na czarny dział, 
gdzie wejdziemy na czarny szlak, którym najpierw w dół do drogi, a następnie całkiem pokaźnym jak na pogórze podejściem wejdziemy  
na suchą górę (585 m), najwyższy szczyt pogórza dynowskiego. schodząc do czarnorzek przechodzimy koło pomnika przyrody źródła 
mieczysław, które wypełniło dawne wyrobisko skały piaskowcowej i przybrało formę głębokiego na 8 m oczka wodnego.  
godnym polecenia wariantem, który może też być oddzielną krótszą wycieczką jest przejście z czarnorzek przez rejon skalny zwany 
strzelnicą do wybitnego punktu widokowego na dziale nad korczyną. rozpościera się stąd niepowtarzalna panorama na kotlinę jasie-
sko-krośnieńską i niemal cały Beskid niski. przy bardziej sprzyjającej aurze dostrzeżemy na południowym wschodzie wysokie partie 
Bieszczadów, a w kierunku południowo-zachodnim nawet zarysy szczytów Tatr!

a ponadto, jeśli chcecie przemierzyć szlaki piesze konkretnie na słowacji, polecamy szczególnie poniższe szczyty do zdobycia:
•	 wychodząc ze svidnika za znakami tego szlaku wchodzi się na cierną Horę 667 m, na której można odpocząć w wiacie, a z wieży 

widokowej na szczycie podziwiać dookólna panoramę szerokiej okolicy.
•	 na północny zachód od Bardejova znajduje się masyw Busova 1002 m, który jest najwyższym szczytem w całym Beskidzie niskim 

po obu stronach granicy. na szczyt wejdziemy za znakami zielonego szlaku z cigelki lub z gaboltova.
•	 Bezpośrednio nad Bardejovskimi kupelami góruje inny szczyt – magura stebnicka 900 m. wycieczkę na tę górę warto połączyć 

ze zwiedzaniem uzdrowiska i okazałych ruin zamku zborov, który znajduje się na wzgórzu po przeciwległej stronie doliny rzeki 
kamenec. Był to jeden z dwóch najpotężniejszych zamków w dawnym komitacie węgierskim szarysz. piękne bukowo jodłowe lasy 
wzgórza zamkowego objęte są utworzonym już w 1926 r. rezerwatem przyrody, o najwyższym na słowacji 5 stopniu ochrony.

Biegi górskie
coraz większa popularność biegania przyczyniła się do rozwoju niszowej kiedyś dyscypliny w naszym kraju jaką są biegi górskie. Było 
kwestią czasu kiedy półmaratony, maratony i ultramaratony zagoszczą na ścieżkach i szlakach Beskidu niskiego. w 2017 r. jest już kilka 
cyklicznie rozgrywanych zawodów tego typu i pojawiają się kolejne. warto tu wspomnieć o byłym trenerze kadry narodowej w biegach 
górskich andrzeju zatorskim, niezmordowanym popularyzatorze tej dyscypliny sportu. dziś andrzej zatorski jest właścicielem gospo-
darstwa agroturystycznego „pod chyrową”, gdzie można znalezć zarówno niedrogi nocleg w dobrych warunkach i pyszną tradycyjną 
kuchnię, jak i świetne warunki do aktywnego spędzenia czasu. obiekt oferuje między innymi profesjonalną organizację rajdu rowero-
wego „szlakiem architektury drewnianej Beskidu niskiego” - po polskiej i słowackiej stronie granicy oraz marszobieg ziemią dukielską 
„z kijami lub bez”.

jeśli chodzi o imprezy masowe, to największy rozmach mają niewątpliwie paź-
dziernikowe zawody Łemkowyna Ultra Trail, rozgrywane na odcinku czerwonego 
głównego szlaku Beskidzkiego w granicach Beskidu niskiego od krynicy po ko-
mańczę. Biegacze górscy mają do wyboru 5 biegów na dystansach od 30 do 150 km!  
•	 Ultramaraton magurski; trasy maja charakter pętli ze startem i metą zawodów 

w krempnej, a więc w samym sercu magurskiego parku narodowego. edycja 
2017 rozegra się tradycyjnie w sierpniu na trzech dystansach 20, 58 i 92 km.  

•	 maraton Beskid niski; z gorlic do wysowej, klasyczny dystans 42 km 195 m. 
96 % trasy przebiega po drogach asfaltowych, jednak maraton wyróżnia się od 
innych sumą podbiegów przekraczającą 1000 m przewyższenia. imprezie towarzyszą biegi dla dzieci, biegi na 5 i 10 km oraz nordic 
walking. zawody odbywają się pod koniec maja. 

•	 zamczyska Trail; bieg na długim dystansie 21 km z przewyższeniem 1100 m oraz dystans 10 km z sumą wzniesień 470 m. cen-
trum czerwcowych zawodów jest rymanów zdrój. również w rymanowie zdroju zadebiutuje w 2017 r. ultramaraton jaga-kora 
na dwóch dystansach 40 i 70 km, których część trasy będzie przebiegała po historycznym beskidzkim szlaku kurierskim z ii wojny 
światowej jaga-kora.
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dla zaczynających przygodę z bieganiem są do wyboru trzy ok. 7 km biegi rozgrywane w krośnie: Bieg konstytucji na 3 maja, Bieg  
o skarb portiusa pod koniec sierpnia podczas karpackich klimatów i Bieg niepodległości 11 Xi.

oczywiście jest jeszcze cała masa innych biegów ulicznych i nie tylko w wielu miejscowościach, gdzie niemal każdy może wystartować. 
zawody biegowe organizowane są m. in. w: jedliczu – „jedlicka siódemka”, Bóbrka – rogi Bieg im. ignacego Łukasiewicza ziemią 
krośnieńską, Żarnowiec „Bieg szlakiem marii konopnickiej”, Tarnowiec, sanok – Bieg sokoła, dukla – Bieg górski na górę cergową.  
na wyróżnienie zasługuje tu organizowany od 2012 r. corocznie w kwietniu półmaraton poświęcony pamięci senatora Stanisława 
zająca, którego trasa biegnie ze Święcan do skansenu archeologicznego karpacka Troja w Trzcinicy. 

wspinaczka skałkowa
wspinaczka skałkowa z pozoru niebezpieczna, musi być uprawiana z odpowiednim, atestowanym sprzętem asekuracyjnym i najlepiej 
pod czujnym okiem doświadczonego partnera lub partnerki. wtedy może być dla wielu doskonałą formą rekreacji i sportu.  
na pogórzu dynowskim 7 km na północ od krosna skrywa się największy rejon 
wspinaczkowy południowo wschodniej części polski. są to skały piaskowcowe 
oferujące adeptom wspinaczki około 300 ubezpieczonych stałymi punktami dróg 
wspinaczkowych. 
z pięciu tutejszych sektorów, skałkowcy najczęściej wybierają rejon kamieniec tuż 
pod ruinami zamku kamieniec oraz tzw. strzelnicę i sokoli grzbiet w czarnorze-
kach. przełom marcinka oferuje głównie buldery, czyli krótkie nieubezpieczone 
drogi wspinaczkowe, a w okazałym rezerwacie prządki obowiązuje zakaz wspina-
nia. wszystkie tutejsze drogi wspinaczkowe są jednowyciągowe, a do pokonania 
najdłuższych potrzeba 8 ekspresów. jedynie wielki trawers krowiej Turni jest ubez-
pieczony dziesięcioma ringami (stałymi punktami umożliwiającymi wpięcie aseku-
racji).warto dodać iż tzw. Skały czarnorzeckie mogą być atrakcyjne nie tylko dla 
wspinaczy, ale warto się tam choćby udać pieszo i obejrzeć je z bliska. Krajowice – to mini rejon wspinaczkowy, który znajduje się tuż 
nad jasłem na południowo-zachodnim krańcu wzgórz nad warzycami.  na dwóch skałach w okolicy ruin zamku golesz na wzgórzu 
o tej samej nazwie, wytyczono ok. 30 dróg wspinaczkowych. odpowiednie warunki do wspinaczki skałkowej można znaleźć także po 
slowackiej stronie pogranicza

jaskinie

na terenie zewnętrznych karpat Fliszowych, do których zalicza się Beskid niski jak i pogórza, wbrew pozorom, jest całkiem sporo jaskiń 
i różnego rodzaju szczelin. jednak ze względu na ich charakter powstania w wyniku osuwisk mas skalnych czy ruchów tektonicznych, 
jaskinie te zazwyczaj nie prezentują się tak okazale jak jaskinie typu krasowego. 

w Beskidzie niskim zinwentaryzowano dotychczas ok. 270 tego rodzaju jaskiń. w większości przypadków ich długość nie przekracza  
10 m. jednak i tu odkryto kilka perełek. zdecydowanie na czoło wysuwa się jaskinia słowiańska-drwali na południe od dukli na ki-
lanowskiej górze (560 m), której łączna długość zmierzonych korytarzy osiągnęła 601 m, a głębokość blisko 24 m. kolejna to jaskinia 
mroczna w paśmie magury wątkowskiej na kornutach o rozmiarach 198 m długości i 15,5 m głębokości. 190 m osiąga gangusiowa 
jama, 166 m Lodowa szczelina, a 105 m długości liczy Lipowicka szczelina. jaskinie te również znajdują się nad Lipowicą na stokach góry 
kilanowskiej. podobne choć krótsze jaskinie znajdziemy na stokach góry cergowej (716 m). 

ze względu na genezę powstania tych jaskiń nie są to jednak obiekty udostępnione do powszechnej turystki. poza tym spełniają  
one istotną rolę jako zimowe siedliska chronionych nietoperzy i nie należy ich wtedy niepokoić. natomiast ciekawym może być samo 
odszukiwanie w terenie wejść do tych podziemnych światów. ponieważ najczęściej nie prowadzą do nich żadne przetarte ścieżki ani tym 
bardziej szlaki, możemy tym samym próbować stać się niejako eksploratorami tych miejsc.  

zdj. grzegorz zarzyka
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Turystyka lotnicza
coraz popularniejszą formą turystyki w Beskidzie niskim jest penetracja tego rejonu z powietrza, przy użyciu niewielkich statków 
powietrznych. centralnym miejscem sportów lotniczych jest - niedawno zmodernizowane - lotnisko w krośnie. Lądowiska dla lekkich  
i ultralekkich samolotów oraz motolotni znajdują się w wielu miejscowościach w rejonie dołów sanocko-jasielskich, których równinna 
forma sprzyja lokowaniu takich obiektów. jasielskie stowarzyszenie Lotnicze ikar zarządza lądowiskiem w jaśle-warzycach. w okolicy 
krosna wskazać można jeszcze prywatne lądowisko w iwoniczu zdroju.
Lotnisko w krośnie to obiekt z piękną historią, sięgającą pierwszych lat polskiej awiacji. decyzja o jego budowie zapadła już w 1928 
roku, a już w cztery lata później wystartowały z niego pierwsze samoloty. od zarania był to ośrodek sportu i turystyki lotniczej. Lotnisko 
krośnieńskie stanowiło bazę jednego z 11 etapów rajdu Lotniczego dookoła polski. w czasie ii wojny Światowej lotnisko stało się częś-
cią niemieckiej bazy wojskowej. 27 sierpnia 1941 r. podczas wizytacji frontu wschodniego lotnisko było świadkiem startu i lądowania 
samolotu condor-200 z adolfem Hitlerem i Benito mussolinim na pokładzie. 
obecnie realizowany jest ambitny plan modernizacji krośnieńskiego lotniska – niedawno oddano do użytku nowy betonowy pas star-
towy o długości 1100 m, drogi kołowania i płyty postojowe, a także nowe urządzenia nawigacyjne: radiolatarnię i system świetlnego 
podejścia do lądowania. w kolejnych etapach modernizacji pas startowy zostanie wydłużony do 1800 m. planowana jest tez budowa 
muzeum Historii Lotnictwa, prezentującego zabytkowe samoloty oraz pokazującego metody ich renowacji.
Turysta dysponujący własnym statkiem powietrznym może na krośnieńskim lotnisku „zaparkować” swoją maszynę. spragnieni po-
wietrznych wrażeń mogą skorzystać z lotów widokowych szybowcem, małym samolotem lub balonem. można także skoczyć ze spado-
chronem pod opieką doświadczonych instruktorów, bądz rozpocząć naukę pilotowania statków powietrznych.
najciekawszą imprezą lotniczą jest doroczny festiwal „Balony nad krosnem”, w ramach którego rozgrywane są międzynarodowe górskie 
zawody Balonowe w randze Balonowego pucharu polski. 

zdj. Tomasz okoniewski
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narciarSTwO BiegOwe, zjazdOwe i TUrySTyczne
zimą miłośnicy białego szaleństwa na pewno nie będą się tu nudzić. obecnie najbardziej popularne jest narciarstwo zjazdowe. rozwój 
aktywności sportowej wśród społeczeństwa sprawił, że przy większości z ośrodków narciarstwa alpejskiego można też uprawiać narciar-
stwo biegowe.     

Bałucianka
ośrodek znajduje się w Bałuciance w mikroregionie wzgórza rymanowskie  
u podnóża grzbietu przymiarek pomiędzy uzdrowiskami rymanów zdrój i iwo-
nicz zdrój. wyposażony on został w wyciąg talerzykowy, którego prędkość została 
dostosowana do umiejętności osób początkujących jak i dzieci. wzdłuż wyciągu 
wyznaczone zostały dwie trasy, pierwsza ma 800 metrów długości, bardzo łatwa  
i idealna do „stawiania pierwszych kroków” na nartach i snowboardzie, natomiast 
druga trasa mierzy 550 metrów i jest nieco trudniejsza. obie trasy są na bieżąco 
ratrakowane, dzięki temu panują na nich dobre warunki do szusowania, natomiast 
po zmroku są one oświetlane. 
na terenie ośrodka instruktorzy ze szkółki narciarskiej ofertują kursy nauki i doskonalenia techniki jazdy na nartach i snowboardzie. 
oprócz tego w punkcie gastronomicznym można się posilić i ogrzać. na wszystkich przyjezdnych czeka bezpłatny parking. obok stoku 
wyznaczone zostały cztery ogólnodostępne trasy dla biegaczy narciarskich: 1 km, 1,5 km, 2,5 km i 5 km.

chyrowa-ski
ośrodek znajduje się w tzw. Beskidzie dukielskim 25 km od krosna, niedaleko 
dukli. stok jest naśnieżany, oświetlony i ratrakowany. ma 130 m szerokości i na-
leży do najszerszych stoków narciarskich w polsce. przy stoku działa gościniec i 
restauracja. ośrodek oferuje 4 trasy zjazdowe: czerwoną 900 m, niebieską 1400 m, 
niebieską 400 m oraz zieloną 100 m, a także trzy wyciągi orczykowe – talerzykowe.

czarnorzeki
wyciąg znajduje się 10 km od krosna na pogórzu dynowskim w pobliżu rezerwatu 
przyrody prządki. dojazd jest wygodny, bezpieczny, droga jest zawsze odśnieżona. 
dla kierowców zapewniono bezpłatny parking.stok w czarnorzekach ma długość 460 m przy różnicy poziomów 73 m. Średnie nachy-
lenie stoku wynosi około 13%. przepustowość wyciągu to 900 osób/godz. na stoku działa narciarski wyciąg orczykowy typu Tatrapoma 
o długości 400 m, który jest uruchamiany już przy 5 narciarzach. komfort zjazdu zapewniony jest przez pracujący na bieżąco ratrak. 
wyciąg został zmodernizowany i jest doskonale oświetlony, dzięki czemu jest on dostępny także w godzinach wieczornych. przy wycią-
gu funkcjonuje tzw. ciepły kącik, zaplecze sanitarne i szatnia. od sezonu 2016/17 w bliskiej okolicy wyciągu dostępne są przebudowane 
trasy do narciarstwa biegowego. główna leśna trasa ma 2,5 km długości przy deniwelacji prawie 50 metrów, jest dość wymagająca, ale 
ma homologację międzynarodowej Federacji narciarskiej i polskiego związku narciarskiego. dzięki czemu można na niej rozgrywać 
zawody. jest też  pętla sprinterska o długości 1300 m. dla początkujących przygotowano nieco krótszą pętlę na gruntach gminnych. po-
nadto można biegać na stadionie, gdzie wyciśnięto tory narciarskie. 

Karlików
wyciąg znajduje się pomiędzy pasmami Bukowicy i rzepedki na północno-wschodnim krańcu Beskidu niskiego 1 km na południe od 
drogi głównej 889 z Beska do komańczy.wyciąg orczykowy, 2 równoległe trasy niebieskie o długości 1200 m i różnicy poziomów 188 m 
oraz 150 m trasa zielona do nauki jazdy. stok jest oświetlony, ratrakowany i sztucznie naśnieżany. można także zjeść w punkcie gastrono-
micznym, wypożyczyć sprzęt i skorzystać z usług instruktorów narciarstwa. dla miłośników deski zainstalowano snowpark. 

zdj. grzegorz zarzyka
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Kiczera Ski
ośrodek mieści się na północno-zachodnim zboczu pasma Bukowicy na stoku kiczery (640 m) w puławach górnych, 35 km od krosna. 
na terenie ośrodka znajduje się pięć tras o zróżnicowanym stopniu trudności. różnica wzniesień na ośrodku kiczera ski wynosi 170 m. 
na wyposażeniu jest nowoczesny system naśnieżania i są ratrakowane. Trasy zjazdowe nr 1, 4, 5 są oświetlone. 

 • Trasa główna – 1000 m, trasa średnia,
 • Trasa pod wyciągiem  – 900 m, trasa trudna,
 • Trasa okrężna – 1200 m, trasa łatwa,
 • Trasa dla początkujących – 150 m, trasa łatwa, 
 • Trasa koło górnej wypożyczalni – 300m, trasa łatwa.

do dyspozycji narciarzy jest dwuosobowa kolej krzesełkowa 900 m oraz trzy wycią-
gi orczykowe: 420 m, 300 m, 150 m. dodatkowo ośrodek kiczera ski posiada  jedną 
4 km trasę biegową/skitourową. szereg dodatkowych atrakcji sprawia, że z ośrodka 
kiczera ski można korzystać nie tylko zimą.

w przygranicznych dolinkach karpackich, do których prowadzą drogi leśne,  
dogodne trasy znajdą dla siebie narciarze biegowi. nie są to trasy przygotowane ale 
ze względu na zamiłowanie wśród słowaków do aktywności fizycznej często znajdziemy w takich miejscach założony przez  narciarza 
ślad. z kolei wyżej położone szlaki będą dogodne dla narciarzy ze sprzętem backcountry i skitourowym. większe wyciągi narciarskie  
po stronie słowacji, czynne w sezonie, działają w:
•	 stebnickiej Hucie; 2 wyciągi, trasy łatwa i średnia o długości 400 – 1000 m. 
•	 regetovce; 5 wyciągów, trasy o długości 300 – 700 m
•	 niżnej poliance (makovica); trasa czerwona 950 m o różnicy wysokości 186 m

magura stacja narciarska 
dojazd 15 km na południe od gorlic przy drodze 977. powyżej miejscowości małastów. północno wschodnie stoki magury małastow-
skiej zapewniają długo zalegającą pokrywę śnieżną. Trasa o długości 1400 m, różnica poziomów spod szczytu magury małastowskiej 
(813 m) wynosi 260 m. Trasa średnio trudna, sztucznie naśnieżana, ratrakowana i oświetlona. kolej linowa o długości 1071,5 m wozi 
narciarzy na czteroosobowych krzesełkach. przy stoku działa wypożyczalnia i serwis sprzętu oraz prowadzona jest nauka jazdy. w okoli-
cach magury małastowskiej znajduje się wiele tras biegowych. m.in. „jagoda” – trasa biegowo – rekreacyjna o długości 2500 m. początek  
na szczycie magury, obok schroniska.

mareszka
wyciąg narciarski „mareszka” położony jest u stóp magury wątkowskiej w otoczeniu magurskiego parku narodowego. dysponuje 
wyciągiem orczykowym o długości 700 m. do dyspozycji są trzy oświetlone trasy zjazdowe od 700 m do 850 m oraz trzy trasy biegowe: 
1500 m, 3000 m, 4500 m. na miejscu działa mała gastronomia oferująca m.in. grillowanego pstrąga pochodzącego z miejscowej hodowli.

Skitouring i Back country
To bardziej niszowe dyscypliny narciarskie, które zyskują coraz większą popularność. narciarstwo skitourowe coraz częściej nazywane 
w spolszczonej formie skiturowym sięga do tradycji narciarstwa. najprościej rzecz ujmując, aby zjechać z góry najpierw trzeba na nią 
wejść. na sprzęcie skiturowym, jak i back country można uprawiać górską turystykę narciarską korzystając z całej sieci szlaków pieszych, 
a czasem i rowerowych oraz dróg stokowych. praktycznie cały obszar Beskidu niskiego nadaje sie do tej formy zimowej turystyki.  

Ośrodek narciarski Parihuzovce
stacja położona na stokach Vyhorlatu nieopodal sniny na wysokości pomiędzy 420 i 641 m n.p.m. na stację składają się 2 wyciagi pro-
wadzące do 3 tras o różnym stopniu trudności. przepustowość stacji to 2100 osób na godzinę. Łączna długość tras to 5100 m, w tym 
1000 m to trasy ze sztucznym naśnieżeniem.
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enOTUrySTyKa 
enoturystyka jest formą turystyki dziedzictwa kulturowego i kultury współczes-
nej. Turystyka winiarska, czyli enoturystyka (z greckiego oinos - wino) nawiązuje  
do tak ważnego elementu życia człowieka jakim jest przygotowanie i delektowanie 
się napojem szczególnym jakim jest wino. Ta forma turystyki staje się obecnie mod-
nym sposobem spędzania wolnego czasu i jest najszybciej rozwijającą się gałęzią 
światowego przemysłu turystycznego.  

na pograniczu polsko-słowackim turysta może odwiedzić miejsca związane  
z produkcją wina (winnica, przetwórnia, gospodarstwo winiarskie), bądź uczestni-
czyć w imprezie o profilu winiarskim np. degustacje, różnego rodzaju prezentacje 
win, święta winiarskie. w turystyce winiarskiej ważna jest otwartość uczestników  
na zdobywanie wiedzy związanej z winem, jego produkcją i szeroko pojętą kulturą 
winiarską. 

zapraszamy do wyjazdów enoturystycznych, które oferują takie atrakcje jak: 
 • degustacje i  poznanie nowych win oraz ich zakup,
 • możliwość poznania wina w połączeniu z tradycyjną, regionalną kuchnią pogranicza,
 • wyjątkowa, niepowtarzalna atmosfera miejsc i regionu, w którym powstaje wino,
 • zdobycia informacji o konkretnym winie i jego producencie,
 • wypoczynek, ucieczkę za miasto oraz wspólne spędzania czasu z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi,
 • poszerzenia wiedzy o winie i winiarstwie podczas rozmów z winiarzami,
 • doświadczania wyjątkowości wglądu w sekrety winiarskie.

nasi goście interesują się nie tylko samym winem, ale również historią jego po-
wstawania. oferujemy enoturystom rozmaite programy edukacyjne, od krót-
kiej wycieczki z przewodnikiem, aż po specjalistyczne kursy o tematyce wi-
niarskiej. program zwiedzania zazwyczaj obejmuje spacer po winnicy i wizytę  
w piwnicy produkcyjnej, z omówieniem zagadnień związanych z uprawą winorośli 
i powstawaniem wina. punktem kulminacyjnym jest oczywiście degustacja, a im-
preza będzie prowadzona osobiście przez winiarza, zajmującego się w danym miej-
scu produkcją wina. 
podstawową atrakcją enoturystyczną, oferowaną praktycznie we wszystkich dużych 
i małych gospodarstwach winiarskich otwartych dla odwiedzających są specjalnie 
organizowane, komentowane degustacje. dzisiaj większość winnic po obu stronach 
granicy posiada już odpowiednio przygotowane salki degustacyjne, mieszczące  
od kilku do kilkudziesięciu osób. degustacja może być oferowana jako samodziel-
na, odpłatna impreza, lub jako część szerszej oferty turystycznej

dobra degustacja wymaga starannego przygotowania. winiarze zadbają o wygodne miejsce, zapewnią odpowiednie kieliszki, wodę  
i przekąski, zadbają o właściwą temperaturę podawanych próbek. spotkacie się państwo z osobami, które są osobiście zaangażowane  
w uprawę winorośli i wyrób wina i są w stanie odpowiedzieć na różne pytania dociekliwych degustatorów. wielość atrakcji turystycz-
nych, niezwykle cenne zabytki, piękno jeszcze często nieskażonej przyrody to znakomite uzupełnienie oferty enoturystycznej.
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komentowana degustacja oferowana jako samodzielna impreza to zaprezentowanie co najmniej 4-5 różnorodnych win, przykładowo 2 
wina białe, 2 czerwone i 1 słodkie. natomiast optymalny zestaw, który zadowoli nawet wymagających enoturystów, to 7-8 próbek degu-
stacyjnych. 

podróżowanie szlakiem winnic staje się coraz bardziej popularne w polsce i na sło-
wacji, szcególnie w opisywanym polskim regionie pogranicza. specyfika klimatu, 
intensywność oraz możliwośc upraw decydują o tym, że przedmiotem niniejsze-
go rozdziału będą głównie wina pochodzące z polski. słowacja oczywiście może 
pochwalić się świetnymi winami, jednakże są one w większości produkowane  
w większej odległości od granicy z polską. 

na ciężkich często gliniasto-ilastych glebach podkarpackich powstają wina eks-
traktywne, o podwyższonej kwasowości, z charakterem. najczęściej uprawiamy  
na wina białe odmiany: seyval Blanc, johanniter, Bianca, solaris, muskat, jutrzen-
ka, Hibernal. na wina czerwone i różowe: rondo, regent, dornfelder, cabernet 
cortis, Leon millot, marechal Foch.na szczególną uwagę zasługują wina z późnego 
zbioru i wina likierowe.

ciekawym punktem na enoturystycznym szlaku oprócz regionalnych winnic jest jedyny w polsce importer win z regionu karpat –  
Salon win Karpackich. urządzony został w XViii-wiecznej piwnicy na terenie zespołu dworskiego w komborni. mieści reprezenta-
tywną kolekcję win z różnych regionów winiarskich karpat (słowacji, czech, węgier, rumunii i polski). goście odwiedzający salon 
mogą samodzielnie i według własnego uznania smakować wina udostępnione do degustacji. warto podkreślić fakt, iż kolekcja win 
jest starannie wyselekcjonowana. aby wino mogło być zaprezentowane w ofercie salonu, musi być uznane w swoim regionie lub kraju 
pochodzenia. w salonie win karpackich organizowane są regularnie degustacje komentowane i tematyczne, a także różnego rodzaju 
eventy winiarskie. pełną ofertę można znaleźć na www.SalonwinKarpackich.pl.

 • winnica golesz najstarsza winnica podkarpacia. To w tym miejscu odrodziło się polskie winiarstwo, tu powstała jedyna polska 
odmiana winorośli jutrzenka autorstwa romana myśliwca. www.winnica.golesz.pl

 • winnica jasiel jedyna w regionie winnica tarasowa. www.winnicajasiel.pl
 • winnica dwie granice całoroczna oferta degustacji do 45 osób. codziennie otwarty sklep z własnymi winami.  

www.dwiegranice.pl
 • winnica zamkowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie zamku w odrzykoniu. Tam zemstę napisał a.Fredro.  

www.winnicazamkowa.pl
 • winnica dwór Kombornia położona w zespole dworskim, także 

w Salonie win Karpackich degustacje win z regionu karpat 
www.dworkombornia.pl

 • winnica jana www.naszewinnice.pl
 • winnica zacisze www.naszewinnice.pl
 • winnica Kolacz www.winnicakolacz.pl
 • winnica Vanellus www.winnicavanellus.pl
 • winnica wiarus www.wiarus.cal.pl
 • winnca Sztukówka www.sztukowka.pl
 • winnica Barko www.mihalko.sk partnerska winnica słowacka u stóp zamku 

Brekov, nieopodal Humennego.
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TUrySTyKa KULinarna
Turystyka kulinarna jest jedną z form turystyki kulturowej, która w ostatnim czasie 
przeżywa swój rozkwit. w związku z tym na terenie województwa podkarpackie-
go, które szczyci się największą liczbą produktów tradycyjnych i najbardziej różno-
rodną kuchnią regionalną, powstał szlak kulinarny „podkarpackie smaki”. obec-
nie szlak ten łączy 50 obiektów, przede wszystkim restauracji, ale również winnice, 
cukiernie i gospodarstwa agroturystyczne. z interesującą ofertą gastronomiczno–
warsztatową zaznajomimy się m. in. w takich miejscach jak: 
Browar rzemieślniczy w wojkówce
Browar rzemieślniczy w wojkówce był pierwszym na podkarpaciu browarem re-
stauracyjno–rzemieślniczym. Browar wojkówka odwołuje się do tradycji warzenia 
piwa w rejonach wiejskich, w dawnych folwarkach. co ciekawe mieści się w dawnym budynku szkoły podstawowej. w ofercie browaru 
znajdują się: produkcja piwa w małych (limitowanych) seriach, tradycyjne piwa: niepasteryzowane, mętne, niefiltrowane, warsztaty  
i pokazy rzemieślnicze, produkcja piwa opartego na starych recepturach, festiwale dobrego piwa, zgłębienie historii piwowarstwa, pro-
mocja kultury picia piwa.
Browar Šariš
jeden z największych słowackich browarów z siedzibą w mieście wielki szarysz koło preszowa. kamień węgielny pod budowę Browaru 
Šariš wmurowano we wrześniu 1964 roku, natomiast pierwszą partię piwa uwarzono 26 maja 1967 roku. dziś piwo z szarysza można 
kupić w niemal każdym sklepie na słowacji. przy browarze funkcjonuje sklep z produktami firmy, gadżetami oraz restauracją, w której 
można degustować piwo szaryskie. Będąc tam warto też zwiedzić wnętrza browaru. wycieczka jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu 
terminu.
warsztaty pszczelarskie w niżnej Łące u pana Krzysztofa Bałona 
ekologiczne gospodarstwo pszczelarskie eko Bałon to jedno z wiodących gospodarstw pasiecznych podkarpacia. Bartnictwo ma długie 
tradycje, obecnie jednak należy do ginących zawodów. staje się za to sztuką – rzemiosłem, wynikającym z zamiłowania do przyrody. pan 
krzysztof jest pszczelarzem z zawodu i z zamiłowania, to jego sposób na życie. interesuje się tym od dziecka, posiada ogromną wiedzę   
i wieloletnie doświadczenie. w gospodarstwie wytwarza różne gatunki miodu, kultywuje tradycję i pielęgnuje historię bartnictwa. posia-
da prezentacyjne ule, opowiada odwiedzającym historię metody przetwarzania miodu oraz zdradza tajniki swego fachu. gospodarstwo, 
posiadające od 2008 r. certyfikat gospodarstwa ekologicznego, produkuje miody najwyższej jakości, w tym m.in. „podkarpacki miód 
spadziowy”, oznaczony unijnym znakiem chroniona nazwa pochodzenia oraz pyłek kwiatowy, propolis, pierzgę w miodzie i miód  
z pyłkiem kwiatowym. wizyta w tym  gospodarstwie to interesująca lekcja przyrody, tradycji, kultury i zdrowia.

zdj. grzegorz zarzyka

młyn gospodarczy w nowotańcu 
młyn o konstrukcji murowano – drewnianej został adaptowany do celów gospodarczych w 1990 r. na jego wyjątkowość wpływa zastoso-
wanie technologii z czasów przedwojennych i produkcja mąki z ekologicznie uprawianych zbóż. zwiedzając obiekt można poznać war-
sztat pracy młynarza oraz mechanizm przemiału zboża. właściciel młyna ryszard Frontczak opowie zwiedzającym o budowie młyna, 
narzędziach i maszynach wykorzystywanych przy mieleniu zboża, zaprezentuje organizację pracy w młynie, przedstawi etapy procesu 
powstawania mąki. młyn pracuje na potrzeby okolicznych mieszkańców, przywożących własne zboże i odbierających z niego mąkę. pa-
miątką z wizyty w młynie będzie zakupiony worek mąki. godną polecenia propozycją dla miłośników kulinarnych wycieczek będą rów-
nież Karpackie Klimaty w krośnie, z Festiwalem win węgierskich, degustacjami miodów i potraw regionalnych oraz świętem chleba. 

rodzinna farma myslina 
działające od 2002 roku rodzinne gospodarstwo we wsi myslina nieopodal Humennego zajmuje się produkcją wysokojakościowych pro-
duktów spożywczych bez użycia sztucznych, chemicznych dodatków. wytwarzany tam nabiał bazuje na mleku owczym, a najważniejsze 
produkty to 100% ser, bryndza i żentyca. produkty można nabyć w gospodarstwie po uprzedniej degustacji. Tel. +421 905 364 601 
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restauracja magnolia
mieści się w zabytkowych wnętrzach zespołu dworu kombornia Hotel&spa  
w komborni. składają się na nią 3 reprezentacyjne salony ozdobione klasycystycz-
nymi polichromiami: kawowy, Herbaciany i męski. 
restauracja posiada aktualnie najszerszą kartę win w tej części polski – goście 
mogą wybierać spośród aż 69 pozycji starannie wyselekcjonowanych win.
szef kuchni restauracji magnolia przygotowując menu w maksymalnym zakresie 
korzysta z idei „slow food”. produkty używane do przygotowania posiłków pozy-
skuje w znaczącej części od lokalnych producentów produktów regionalnych.
w restauracji serwowane jest także menu degustacyjne – prawdziwa uczta zmy-
słów dla wszystkich koneswerów dobrych smaków. specjalnością restauracji  
są niepowtarzalne kolacje Vin diner, podczas których do każdej potrawy dobiera-
ne jest specjalne wino.
rekomendacje: gault&millau, dwie poziomki – znak jakości magdy gessler
Piwowar U medved’a w Humennem 
To miejsce, gdzie można się cieszyć zarówno wspaniałym, warzonym na miejscu piwem, ale również doskonałą lokalną kuchnią. stale 
proponuje się tam 8 gatunków piwa, w tym wyborne ciemne stout 14. wśród potraw króluje gulasz „medved“ z wołowiny i dziczyzny. 
http://www.umedveda.sk
niektóre z Produktów Tradycyjnych pogranicza to:  

 • Bryndza kozia z mszany k. Tylawy. Tradycja wytwarzania bryndzy koziej w Beskidzie niskim sięga kilku wieków wstecz. rodzinne 
gospodarstwo ekologiczne „Figa” waldemar i Tomasz maziejuk. specjalnością gospodarstwa jest wyrób ekologicznych serów kozich  
tradycyjnymi metodami.  

 • ser kozi „wołoski” biały lub wędzony; wytwarzany w gospodarstwie ekologicznym „Figa” w mszanie k. Tylawy. gospodarstwo posiada 
certyfikat gospodarstwa ekologicznego nadany przez jednostkę certyfikującą Biocert małopolska. 

 • kiełbasa dębowiecka; wytwarzana z mięsa wieprzowego niepeklowanego, wędzona na dymie z drewna drzew owocowych.
 • zrazy z baraniny w sosie własnym; wytwarzane według tradycyjnego przepisu mieszkańców dębowca. 
 • kiszka kaszana regionalna dukielska oraz kiszka pasztetowa dukielska, obie wytwarzane na  podstawie dawnych receptur w zakładzie 

mięsnym w dukli.
 • kiełbasa swojska krajana z dukli; tradycyjnie wędzona na zrębkach drewna, dzięki czemu nabiera niepowtarzalnego smaku i aromatu. 
 • pasztet zapiekany z dukli; wędzony w tradycyjnej wędzarni.
 • placki kapuściane – szandorki; placki o lekko kwaśnym, pikantnym smaku i delikatnym zapachu pieczonej kapusty.
 • orzechówka jasielska; nalewka sporządzana z małych owoców orzecha włoskiego zwanych „kamieniakami”. do jej wyrobu 

wykorzystuje się wyłącznie miękkie i zielone orzechy zrywane na przełomie czerwca i lipca. 
 • wiśniówka jasielska; sporządzana z dojrzałych, niezbyt dużych owoców wiśni o bardzo ciemnej barwie i słodkim smaku.
 • Tradycyjny słowacki miód pitny, który można spróbować i kupić na każdym historycznym targu
 • Bryndzové halušky - kluski ziemniaczane podawane z bryndzą i skwarkami
 • Lokše - naleśniki z ciasta ziemniaczanego pieczone bezpośrednio na piecu
 • segedínsky guláš - gulasz z kiszoną kapustą i śmietaną, często podawany z kluskami
 • kapustnica - zupa z kiszonej kapusty – kapuśniak/kwaśnica
 • kołacze z ciasta drożdżowego
 • spišská borovička - jałowcówka

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****
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zamKi, PaŁace, dwOry
eksplorując przepiękne tereny kotliny jasielsko - krośnieńskiej, pasma Beskidu dukielskiego, czy też południowo – wschodnią część 
pogórza strzyżowsko – dynowskiego, natkniemy się na wyjątkowo piękne przykłady materialnego -  historycznego dziedzictwa nasze-
go regionu. zamki, dwory i pałace, bo to o nich mowa, wpisane w ten niezwykle łagodny i kojący krajobraz, od stuleci przypominają  
o niezwykłym kulturowym i historycznym znaczeniu Beskidu niskiego. w poniższym zestawieniu nie sposób wymienić wszystkie, 
warto więc przemierzać beskidzkie szlaki i odkrywać je samemu. pominięto zamek kamieniec, który został ujęty w Top 10 regionu.

Spisky hrad, czyli zamek Spiski 
zamek spiski to najbardziej popularne ruiny zamku na słowacji i jednocześnie naj-
większy kompleks zamkowy w europie Środkowej, liczący dokładnie 41.426 m2.  
po zakończeniu ii wojny światowej stał się celem badań naukowców i archeologów. 
naprawy, konserwacje i prace przysposabiające obiekt do zwiedzania trwają do tej 
pory. oprócz ruin zamku i mnóstwa kamiennych zakamarków można obejrzeć 
symboliczną wystawę historyczną w niewielkim muzeum. ekspozycje poświęco-
no historii zamku oraz broni średniowiecznej. zamkowy taras widokowy oferuje  
zwiedzającym przepiękne widoki na okoliczne wzgórza, m.in spiskie podgrodzie, 
spiską kapitułę i białe skałki rezerwatu drevenik. na zamku organizowane są na 
nim różnego typu wydarzenia kulturalno – rozrywkowe, w tym turnieje rycerskie.

zamek zborov 
zamek zborov, zwany też makovica; wzniesiony na wyniosłym, zalesionym południowo-zachodnim stoku góry jedliny, z którego roz-
pościera się fantastyczny widok na słowacką część Beskidu niskiego. dzięki swemu położeniu zamek widoczny jest w całej okolicy  
i tym samym przyciąga wszystkich turystów. powstał on w Xiii w. można do niego dotrzeć szlakiem czerwonym z centrum zboro-
va lub żółtym od strony drogi prowadzącej na Bardejów. zamek wybudowano, by chronić trakt polsko-węgierski. jego upadek da-
tuje się na rok 1648. do dziś, z rozległego grodu przebudowanego w renesansowym stylu, zachowały się jedynie imponujące mury.  
więcej informacji na www.tik.bardejov.travel, Tel. (+421) 054 474 40 03, e-mail: tik@bardejov.travel
Pałac w dukli 
muzeum Historyczne – pałac w dukli mieści się w zespole pałacowo-parkowym 
z ii połowy XViii wieku. dzisiejszy wygląd zespołu, jest efektem kilku faz grun-
townej przebudowy. około połowy XVi w. powstał tu zamek renesansowy, praw-
dopodobnie za sprawą rodziny jordanów herbu Trąby. w następnym stuleciu 
zamek popadł w ruinę. dopiero w latach 1636 – 38 staraniem nowego właści-
ciela, Franciszka Bernarda mniszcha (brata carycy maryny), został odbudowany  
w obrębie fortyfikacji bastionowej w typie włoskiego „palazzo in fortezza”. kolej-
ny okres przebudowy wiąże się z ostatnim sukcesorem z linii dukielskiej mnisz-
chów - kasztelanem krakowskim jerzym augustem wandalinem i jego żoną 
marią amalią z Brühlów (córką ministra saskiego Henryka Brühla). mniszcho-
wie, wzorując się na modzie francuskiej, przekształcili warownię w założenie pałacowo-parkowe, tworząc późnobarokową rezyden-
cję magnacką w typie „entre cour et jardin”. po śmierci jerzego i amalii mniszchów rezydencja przechodziła w ręce kolejnych właś-
cicieli, by w XiX w. stać się siedzibą męcińskich. po zniszczeniach pałacu wywołanych pożarem i pobytem wojsk rosyjskich, cezar 
męciński i jego syn adam podjęli w 1875 roku prace budowlano - rekonstrukcyjne. męcińscy wzorując się na ogrodach angielskich, 
przeobrazili także park, nadając mu naturalistyczny wygląd. w 1925 roku pałac przeszedł na własność Tarnowskich. po wojnie zna-
cjonalizowany, w 1964 roku zorganizowano tutaj pierwszą wystawę muzealną. obiekt jest dostępny dla zwiedzających przez cały rok.  
informacje i rezerwacje : www.muzeumdukla.pl, muzeum@dukla.pl, Tel: 13 43 30 085

zdj. Tomasz okoniewski

zdj. grzegorz zarzyka
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muzeum Kultury Szlacheckiej – dwór w Kopytowej
siedzibą muzeum jest budynek dworu w kopytowej wzniesionego w pierwszej ćwiartce XiX wieku na bazie reliktów starszej bu-
dowli. dwór został przebudowywany w XiX wieku, dodano pomieszczenie od strony zachodniej, dwutraktowe z obszernym salonem  
i dwoma pomieszczeniami w drugim trakcie. wnętrza domu są zorganizowane w oparciu o historyczny układ wnętrz – dwutrakto-
we, o charakterze amfiladowym. w piwnicach dworu należącego niegdyś do zakonu cystersów powstała interaktywna pracow-
nia piernika organizująca rodzinne warsztaty piernikarskie. muzeum kultury szlacheckiej w 2012 roku otrzymało nagrodę mini-
stra kultury za najbardziej zadbany zabytek. obiekt jest dostępny dla zwiedzających w okresie od 15 kwietnia do 31 października.  
informacje i rezerwacje: www.kopytowamuseum.eu, muzeum.kopytowa@gmail.com , Tel: 888959661

muzeum marii Konopnickiej w Żarnowcu 
muzeum w Żarnowcu tworzy dworek z XViii w., przebudowany z końcem XiX w. oraz zabytkowy park o powierzchni 3,6 ha, które  
w 1903 r. przekazane zostały marii konopnickiej w darze narodowym z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. w 1956 r. spadko-
biercy poetki przekazali posiadłość narodowi polskiemu, a w 1960 r. otwarto muzeum. w 1991 r. oddano do użytku budynek „Lamusa” 
(dawnego spichlerza), w którym mieszczą się ekspozycje, działy muzealne, biblioteka i magazyny zbiorów. muzeum posiada kolekcje 
artystyczne, literackie i historyczne związane z poetką i jej rodziną oraz polską literaturą i sztuką z przełomu XiX i XX w., w tym: rękopisy  
i wydania dzieł m. konopnickiej, listy innych pisarzy (m.in.: e. orzeszkowej, j.i. kraszewskiego); unikatową kolekcję darów jubileuszowych 
ofiarowanych pisarce w 1902 r. z okazji ćwierćwiecza pracy literackiej; największy w polsce zbiór prac malarki marii dulębianki; kolekcję 
kałamarzy i przyborów do pisania z XiX i XX w.; ilustracje do utworów konopnickiej oraz kolekcję medali, zbiorów ikonograficznych  
i etnograficznych. ekspozycje stałe: dworek – „kolekcja darów jubileuszowych” oraz ekspozycje wnętrz historycznych z czasów pobytu 
poetki i malarki m. dulębianki; „Lamus” (dawny spichlerz) – „maria konopnicka – poetka, podróżniczka, europejka”. integralną częścią 
muzeum w Żarnowcu jest zabytkowy park z pamiątkowymi miejscami i ścieżką przyrodniczą. obiekt jest dostępny dla zwiedzających 
przez cały rok. informacje i rezerwacje: www.muzeumzarnowiec.pl, info@muzeumzarnowiec.pl, Tel: 13 435 20 13.

zamek Brekov
Brekov – górujący nad nią zamek, wraz z sąsiednimi warowniami jasenov i cirocha, od wczesnego średniowiecza czuwał nad ważnym 
traktem handlowym wzdłuż doliny rzeki Laborec. nawiększa świetność zamku przypadła na czasy rodu zapolyia.To właśnie za ich wła-
dania zamek często odwiedzali królowie: maciej korwin, władcy habsburscy, a nawet nasz polski król, jan iii sobieski, u stóp zamkowej 
góry rozpościera się winnica Barko (dawna łacińska nazwa Brekova), a w ruinach zamku niedawno odrestaurowano fragmenty zamko-
wych piwnic, gdzie dziś można umówić się na degustację lokalnych win.

dwór Kombornia
ziemiańska siedziba, której historia sięga XVi w. jest jednym z lepiej zachowanych 
zespołów rezydencjonalnych na podkarpaciu. w historycznym założeniu dworskim 
znajdowały się takie budynki jak oficyna, stajnia, spichlerz, kuźnia, Browar i go-
rzelnia. choć pewne funkcje hotelowe wymagały adaptacji niektórych budynków do 
zupełnie innych roli, to zachowały one swój pierwotny wygląd. współcześnie, obej-
mując powierzchnię 10 ha, dwór kombornia mieści czterogwiazdkowy hotel, spa 
z bogatą infrastrukturą wellness, salon win karpackich, centrum konferencyjne  
i Bankietowe oraz trzygwiazdkowy wine garden Hotel. w historycznych granicach 
założenia dworskiego zawiera się klimatyczna przestrzeń, w której tak jak dawniej, tak i teraz można delektować się ekskluzywnym 
ustroniem, stylowym i przytulnym zarazem. pofałdowany teren, przekształcenie fosy w stawy, park i dworska winnica dodają miejscu 
niezwykłego uroku. z pełną historią dworu w komborni można zapoznać się na www.kombornia.pl oraz na www.dworkombornia.pl
warto również odwiedzić: 
ruiny zamku golesz w krajowicach  – relikty średniowiecznego zamku w okolicach jasła, dwór sroczyńskich w jaśle (obok szpitala 
powiatowego), muzeum podkarpackie w krośnie, z siedzibą w pałacu Biskupim.

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****
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Via arTiSTica – rĘKOdzieŁO, PamiĄTKa z POdrÓŻy, SzTUKa 
wędrując po regionie co rusz natkniemy się na galerie, muzea, a także artystów 
ludowych. co istotne często w wielu z tych miejsc sami będziemy mieli możliwość 
wzięcia udziału w rozmaitych warsztatach i stworzenia czegoś własnymi rękami. 
Będzie to na pewno niezapomniana pamiątka z podróży dla każdej artystycznej 
duszy.

centrum dziedzictwa Szkła w Krośnie 
To pierwszy w polsce obiekt turystyczno-kulturalny, który prezentuje tematykę 
hutnictwa szkła i szklanej twórczości w sposób interaktywny. zwiedzający mogą 
nie tylko podziwiać piękno szklanej sztuki oraz kunszt artystów szkła, ale przede 
wszystkim poznać tajniki technik produkcyjnych i zdobniczych, w których brać 
mogą czynny udział. centrum oferuje także zajęcia z edukacji plastycznej.
głównymi atrakcjami budynku głównego są widowiskowe prezentacje produkcji szkła. podczas pokazów na oczach widzów powstają 
przedmioty artystyczne i dekoracyjne. można także spróbować swoich sił i samodzielnie wydmuchać formę szklaną. program zwie-
dzania obejmuje także warsztaty obróbki i zdobienia szkła: warsztat malowania na szkle, warsztat grawerowania, produkcja witraży  
oraz produkcja szklanych figurek metodą palnikową. znajdują się także sale wystaw czasowych i sklep ze szklanymi pamiątkami.  
w klatce schodowej, na poziomie -4 zobaczyć można natomiast wielkie malowidło anamorficzne (3d). 
piwnice przedprożne będące częścią trasy turystycznej, mieszczą przede wszystkim ekspozycję najcenniejszych dzieł szklanej sztuki, 
wykonanych przez najsłynniejszych artystów działających lub związanych z krosnem. znajduje się tu również tzw. sala „szkła w fizyce”, 
w której turyści poznają właściwości szkła, przeprowadzając samodzielnie eksperymenty na szklanych rekwizytach.

warsztaty ceramiczne na zamku Kamieniec
pracownia ceramiki zamkowej usytuowana jest w ruinach historycznego zamku 
kamieniec k. krosna. podczas organizowanych tam warsztatów twórczych zapo-
znajemy się w interaktywny sposób z tematyką produkcji wyrobów z ceramiki oraz 
techniki ich zdobienia. proponowane są następujące zajęcia: 

 • warsztaty lepienia z gliny metodą wałeczkową, wygniatania lub plastrową. 
 • warsztaty zdobienia glinianych figurek i form w technice malarskiej 

muzeum Podkarpackie w Krośnie
muzeum szczyci się największą w europie ekspozycją lamp naftowych. ponadto w galerii twórców krośnieńskich ekspozycja prezentu-
jąca malarstwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne oraz przykłady sztuki meblarskiej z XiX i XX wieku. wystawa prezentuje zabytki sztuki  
z terenu krosna i okolic, począwszy od połowy XiX wieku do lat 30. wieku XX. zgromadzone tu obiekty stanowią najcenniejszą spuś-
ciznę wśród zachowanych pamiątek życia artystycznego ziemi krośnieńskiej. prezentowane są tu dzieła malarskie wybitnych twórców 
związanych z regionem: wybitnego akwarelisty seweryna Bieszczada czy staniasława Bergmana – uczniów jana matejki.   

muzeum rzemiosła w Krośnie
muzeum mieści się w kamienicy, w której w latach 1901 – 1938 działała pierwsza krajowa Fabryka zegarów wieżowych michała mięso-
wicza. wystawę stałą „dzieje rzemiosła  polski południowo-wschodniej” tworzą dokumenty rzemieślnicze (XViii-XX w.) oraz wyroby 
i narzędzia rzemiosła użytkowego (XiX i XX w.). ekspozycja została urządzona w formie kilkunastu małych pracowni rzemieślniczych 
prezentujących: krawiectwo, modniarstwo, fryzjerstwo, tkactwo, szewstwo i rymarstwo, stolarstwo i snycerstwo, bednarstwo i kołodziej-
stwo, odlewnictwo, zegarmistrzostwo, ślusarstwo i kowalstwo oraz rzemiosła spożywcze. 

zdj. Tomasz okoniewski
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maLgaLeria 
pracownia dwójki jasielskich artystów państwa małgorzaty i Bogdana samborskich znajduje się w jaśle przy ul. 17-ego stycznia 189c (tel. 
501 703 102). otoczona ogrodem pełnym fascynujących prac gospodarzy malgaleria jest otwarta dla gości przez cały rok (po telefonicz-
nym uprzedzeniu). w galerii eksponowane są zarówno prace gospodarzy, jak i ich przyjaciół-artystów, uprawiających różne dziedziny 
sztuk plastycznych. To właśnie pod tym adresem często pojawiają się czasowe wystawy monograficzne artystów, skupionych w grupie 
twórczej gaja. artyści organizują także w swojej pracowni warsztaty ceramiczne, w trakcie których można spróbować sił w tworzeniu 
form ceramicznych, wypalaniu ich, można także zmierzyć się z trudną sztuką zdobienia ceramiki barwną emalią.

muzeum regionalne w jaśle 
muzeum regionalne w jaśle powstało z inicjatywy stowarzyszenia miłośników jasła i regionu jasielskiego, które gromadziło eksponaty 
etnograficzne i historyczne związane z regionem. pierwsza ekspozycja stała mieściła się w pojedynczej sali jasielskiego domu kultury. 
muzeum miało jednak od samego początku wielkie szczęście do darczyńców, dzięki czemu zbiory szybko się rozrastały. największym 
z nich był znany jasielski lekarz okulista, jednocześnie kolekcjoner i pasjonat nauk przyrodniczych, dr stanisław kadyi, zmarły w 1980 
roku, który przekazał zapisem testamentowym na rzecz muzeum dom i bogate zbiory: kolekcję etnograficzną, paleontologiczną, arche-
ologiczną, numizmatyczną, starodruki, meble, srebra, porcelanę i obrazy. wspaniałym darem dla muzeum było też przekazanie w 1996 
roku spuścizny po malarzu ignacym pinkasie przez jego pasierbicę panią marię wolny. dzięki niej i systematycznym zakupom doko-
nywanym przez następne lata, w muzeum znajduje się obecnie prawie 200 obrazów artysty (widoki architektoniczne, portrety, pejzaże), 
dokumenty i ponad 500 rysunków. wśród darczyńców wymienić można również córkę innego malarza stanisława witowskiego z jasła, 
która znacznie wzbogaciłą posiadaną już przez muzeum kolekcję prac tego malarza i drzeworytnika. zbiory muzeum systematycznie się 
powiększają, a ich różnorodność zaciekawia i wzbudza zainteresowanie. 
ekomuzeum „Beskidzkie wędrowanie” 
nietypowąm, ale interesującą propozycją dla poszukujących artystycznych wrażeń 
w regionie jest ekomuzeum „Beskidzkie wędrowanie”. jest to zespół 36 obiektów  
rozmieszczonych na terenie powiatu krośnieńskiego i częściowo sanockiego, które 
łączy szlak ekomuzeum i wspólna idea. w miejscach tych odwiedza się nie tyl-
ko zabytki, ale też ludzi; lokalnych artystów i rzemieślników, pszczelarzy czy koła 
gospodyń wiejskich. Ludzie ci chętnie dzielą się swoją wiedzą o regionie. poniżej 
przedstawiamy kilka obiektów z tego szlaku. część innych obiektów ekomuzeum 
została opisana w pozostałych rozdziałach niniejszego przewodnika.

Huta Szkła artystycznego „Sabina” w rymanowie
Huta „sabina” w rymanowie zajmuje się produkcją szkła artystycznego: eleganckich 
wyrobów galanteryjnych, stołów, ław, figurek zwierząt, wazonów, pater, świeczni-
ków, dekoracyjnych lampek oliwnych, oraz innych dzieł sztuki.
zwiedzanie huty szkła połączone jest z pokazem mistrzów szkła oraz zwiedzaniem 
galerii prezentującej kolekcję autorskich, unikatowych wyrobów artystycznych  
o szerokiej gamie kolorów i wzorów od najprostszych w technice wykonania  
po bardzo pracochłonne, ekskluzywne eksponaty.

Pracownia sztuki snycerskiej w Bałuciance
artystyczną formą obróbki drewna było wśród Łemków tradycyjne rzeźbiarstwo, którego najstarsza forma to płaskorzeźba z motywami 
roślinnymi. pan józef Łoś kultywujący snycerstwo chętnie zapozna zainteresowanych z techniką rzeźbiarską, zdradzi tajemnice i osob-
liwości fachu zgodnie z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. jego pracownia znajduje się przy prywatnym domu, gdzie  
organizuje pokazy rzeźby oraz prezentuje swoje prace. dla gości przebywających w jego gospodarstwie agroturystycznym „na rozdrożu”  
w Bałuciance organizuje warsztaty rzeźbiarskie.

zdj. grzegorz dziuba
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galeria Sztuki w rymanowie zdroju
galeria sztuki wraz ze zgromadzonymi obrazami i rzeźbami twórców przenosi nas w inny, daleki od codzienności świat. można tu zoba-
czyć wyjątkowe rękodzieła lokalnych twórców w dziedzinach: malarstwa, rzeźby, fotografii oraz szkła artystycznego. 

Uniwersytet Ludowy rzemiosła artystycznego w woli Sękowej
uniwersytet Ludowy rzemiosła artystycznego (uLra) jest kontynuacją działającego od 1959 roku uniwersytetu Ludowego we wz-
dowie. charakterystycznym punktem rozpoznawczym ośrodka jest usytuowana w otaczającym go parku galeria Form plenerowych 
i grupa 120 rzeźb - exodus. wewnątrz dworu znajdziemy setki nagromadzonych świadectw pasji artystycznej uczniów uLra oraz 
artystów tu tworzących. uLra w swojej ofercie posiada ofertę szkoleniową - rękodzieło artystyczne oraz warsztaty i pokazy rzemiosła 
artystycznego dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. obecny kierunek: rękodzieło artystyczne, prowadzony jest od 1984 roku.
w historii uniwersytetu znaczące okresy zajmuje również profil kulturalno-oświatowy oraz teatralny. wśród setek absolwentów tej  
unikatowej instytucji: animatorów, instruktorów i osobowości kultury, znalazły się znane nazwiska takie jak: marcin daniec, krzysztof 
Hanke, stanisław guzek znany jako stan Borys, ivo orlowski, jan kondrak, piotr woroniec, iwona pochitonow.

muzeum andy warhola w medzilaborcach
wielki artysta amerykańskiego pop-artu nigdy nie był w medzilaborcach, ani nawet na słowacji. jednak jego rodzice, którzy w okresie 
wielkiego kryzysu, wyemigrowali „za chlebem” do ameryki, pochodzili właśnie z pobliskiej wioski mikova. Ta niezwykła instytucja 
kultury powstała w 1991 r. dziś eksponuje się tam prawie 200 dzieł króla pop-artu, z których część jest już własnością muzeum. inny 
dział muzeum gromadzi pamiątki po rodzinie warholów. ciekawe jest też przeciwstawienie sobie prac pop-artu ze street-artem. muze-
um przygotowuje również regularnie wystawy czasowe istotnych twórców sztuki współczesnej.

muzeum anny Lesznai w niznym Hrusovie
anna Lesznai (właściwie amalia moskovitz) to znana malarka, literatka, bajkopisarka i działaczka polityczna rodem z niżnego Hru-
sova. urodziła się w rodzinie szlacheckiej, zarządzającej tutejszym kasztelem i spędziła tu 54 lata swojego życia, aż do 1939 roku, kiedy  
to z powodu żydowskiego pochodzenia zmuszona była wyemigrować do usa. w Hurusovie ocalało jednak wiele pamiątek po tej wy-
bitnej kobiecie, zachowały się zarówno liczne jej prace plastyczne, jak i przedmioty osobiste i wyposażenie rodzinnego kasztelu. anna 
Lesznai często wspierała lokalnych drobnych rzemieślników i artystów ludowych, toteż kiedy rodzina moskovitz straciła kasztel, miesz-
kańcy Hrusova zabezpieczyli i uchronili przed rozkradzeniem większość wyposażenia. w otwartym w stycznu 2017 r. muzeum możemy 
oglądać zarówno prace plastyczne anny Lesznai, jak i oryginalne przedmioty, ozdoby i meble, które służyły jej w hrusovskim kasztelu.

zdj. grzegorz zarzyka
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miLiTaria i wOjenne cmenTarze 
Beskid niski to magiczna kraina będąca najniższym pasmem karpat. próżno  
tu szukać skalnych turni czy wielkich rezydencji magnackich. To, co najciekaw-
sze kryje się w dolinach, gdzie wyda się nam, że czas się zatrzymał. ktoś właśnie  
o tej ziemi powiedział: Tędy lubi chadzać historia. i chadzała. Beskidzkie przełęcze  
to prastare trakty handlowe, ale i drogi wojenne. wszelkie wojska wykorzystywały 
je do swoich zamierzeń przy kampaniach prowadzących w kierunku niziny wę-
gierskiej. szły tędy czambuły tatarskie kantymira murzy, wojska wojewody ruskie-
go swarno, ks. rakoczego. ze swymi wojskami szedł na węgry gen. murawlew,  
do końca próbowali ratować rzeczypospolitą ostatni rycerze europy – konfederaci 
Barscy – walczący z wojskami gen. drewicza. Tu toczyły się zimowe bitwy karpa-
ckie na przełomie 1914/15 r., w maju 1915 r. wojska sprzymierzonych rozpoczęły  
i przeprowadziły udaną operację gorlicką. Tu toczyła się największa bitwa górska 
ii wojny, podczas operacji dukielsko-preszowskiej. Te wszystkie batalie pozostawi-
ły po sobie ślady w postaci linii okopów, umocnień. spotkamy je wędrując szlakami turystycznymi biegnącymi przez to pasmo. gdy tam 
gdzieś pośród karpackich buków usiądziemy na linii okopów to być może uda nam się usłyszeć zgiełk bitewnej wrzawy… 

i tak, jeśli chcemy poznać historię i wŚ powinniśmy zobaczyć zbiory muzeum regionalnego w gorlicach, gdzie sale poświęcone  
są Bitwie pod gorlicami. w całym regionie od doliny rzeki Białej po osławę spotkamy cmentarze wojenne zgodnie kryjące żołnierzy  
3 wielkich armii. powstały one w wyniku największej akcji budowy cmentarzy wojskowych, jaka nigdy wcześniej i nigdy później już się 
nie powtórzyła w skali nowoczesnej europy. zaprojektowane przez wybitnych projektantów z kilku krajów do dziś wzbudzają podziw 
śmiałością swych rozwiązań. najciekawsze spotkamy w okolicach sękowej, gorlic, gładyszowa, cieklina, nowego Żmigrodu, krempnej 
czy grabiu. na opisywanym terenie jest ich ponad 200. może ktoś odwiedzi te najbardziej tajemnicze na szczycie rotundy, magury ma-
łastowskiej, wzgórzu Łokieć czy Beskidek. w sękowej corocznie odbywają się rekonstrukcje Bitwy pod gorlicami, cieszące się dużym 
zainteresowaniem. wydarzenia ii wojny łatwiej poznamy przez odwiedzenie muzeów, które zgromadziły wiele różnorodnych ekspona-
tów. w muzeum Historycznym w dukli zobaczymy słynną „katiuszę”, najcięższe samobieżne działo isu -152. znaleziska z pól bitew-
nych zebrane przez pasjonatów zobaczymy w krośnie w muzeum pól Bitewnych, w olchowcu – koloni w prywatnej izbie regionalnej 
Tadeusza kiełbasińskiego, muzeum kultury Łemkowskiej w zyndranowej. są tu zarówno mundury, odznaczenia, osobiste pamiątki 
uczestników jak też mapy sztabowe. aby uzmysłowić sobie trudności, jakie musieli pokonać walczący tu ludzie, proponujemy wyjechać 
na wzgórze Franków (cota 534), zwane krwawym nad doliną Śmierci. Także po tych walkach pozostały liczne cmentarze wojskowe, 
które jako zbiorcze spotkamy w krośnie, dukli, sanoku i zagorzu.

zdj. grzegorz zarzyka
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grzbiet karpat dla wojskowych zawsze stanowił obiekt strategiczny o dużym znaczeniu z racji lesistych, stromych stoków, braku drożni, 
możliwości ukrycia, niskich przełęczy. właśnie przełęcze takie jak przełęcz nad roztokami, radoszycka, Beskid nad czeremchą, dukiel-
ska, dujawa nad konieczną stanowiły prastare szlaki handlowe a zarazem drogi wojenne. w czasie i wojny światowej, gdy na słowacji 
srożyła się wyjątkowo ciężka, mroźna i śnieżna zima toczyły się trzy bitwy karpackie. straty w potencjale ludzkim szły w tysiące, czego 
dowodem są tak samo jak po polskiej stronie cmentarze wojskowe. możemy je odszukać w wielu miejscach, m.in.: Świdnik, Hutka, 
jurkowa Vola, stropkov, medzilaborce (5) snina, Humenne, ulić, zborów.  pomiędzy rusińskimi wsiami ruskie i runina na szczycie  
o nazwie kucalata (716) możemy odszukać najwyżej położony cmentarz wojenny na słowacji. w tych ostatnich wymienionych wsiach 
oprócz cerkwi zobaczyć można groby żołnierzy niemieckiego korpusu „Beskidy”, walczących tu na przełomie 1914/15. na północ  
od sniny, we wsi osadne miejscowy duchowny pod budynkiem cerkwi parafialnej urządził kryptę grobową dla żołnierskich szczątków 
zebranych z pól bitewnych w całej okolicy. działający w Humennym klub „Beskidy” chcąc ocalić od zapomnienia cmentarze wojenne, 
od paru lat prowadzi prace rekonstrukcyjno - remontowe, np. w wyrawie, stakcinie. stebniku. przy tej okazji na zakończenie prac,  
co roku organizowane są rekonstrukcje bitew ukazujących ich przebieg. natomiast wszelkie pamiątki militarne zgromadzone są w mu-
zeum wojennym w Świdniku, gdzie zobaczyć można broń, mundury, odznaczenia, mapy, fotografie.

zdj. grzegorz zarzyka

okres ii wojny światowej ciężko doświadczył tereny słowackich Beskidów. Tak jak w poprzedniej wojnie toczyły się tu krwawe walki. 
jeszcze dziś, już po wielu latach, przemierzając szlaki turystyczne, napotkamy ślady okopów, zasieki, przestrzelone hełmy a niejednokrot-
nie ludzie kości, gdy ziemia się obsunie. To ślady wielkiej operacji wojskowej zwanej dukielsko-preszowską a potocznie bitwą o przełęcz 
dukielską. cały miesiąc trwały ciężkie walki o podejście do głównego granicznego grzbietu. dopiero 6 października 1944 r. niemcy wy-
cofali się z przełęczy dukielskiej. straty wojsk były ogromne zarówno w ludziach jak i sprzęcie. całe formacje pancerne idące do boju były 
rozbijane i pozostają do dziś, jako swoiste pamiątki. jadąc przez przełęcz dukielską zaraz po przekroczeniu granicy państwowej zobaczy-
my pomnik poświęcony saperom, pomnik pęknięte serce na miejscu śmierci gen. sázavskiego. Tu warto podjechać do wieży widokowej, 
gdzie z góry można zobaczyć panoramę pola bitwy po obu stronach granicy.  niżej widnieje pięknie zaprojektowane symboliczne miejsce 
– panteon sławy, a jednocześnie cmentarz poległych. monumentalny pomnik symbolizuje klin wbity w pozycje niemieckie, zaś figury  
z tyłu to symbol pożegnania żołnierza idącego do boju. po obu stronach drogi w kierunku Świdnika rozmieszczono ponad 70 ekspona-
tów sprzętu bojowego jak czołgi, działa, samoloty. odszukać też można linie okopów czy ukryte pod pomnikowymi jodłami ziemianki 
sztabowe. w niżnym komarniku odwiedzić warto cmentarz żołnierzy niemieckich, a także dwa wrogie czołgi – symbol bitwy pancernej 
w dolinie Śmierci. wskazują one dojazd do pola bitwy pod wsią kapiszowa. jadąc tam zobaczyć można realia bitwy pancernej, czołgi 
T-34 rozrzucone po polach i wzgórzach. w samym Świdniku obok budynku muzeum wojennego zlokalizowany jest skansen broni 
ciężkiej obu walczących armii. w zbiorach muzealnych odnaleźć też można pamiątki z tych walk. nieopodal muzeum jest gigantyczne 
mauzoleum kryjące szczątki ponad 9 tysięcy poległych. jak więc widać, na pograniczu polsko - słowackim dla pasjonatów historii jest 
dużo do oglądania i przemyślenia, choćby nad losami człowieka rzuconego w wir wojny. 
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dLa miŁOŚniKÓw eTnOgraFii 
dla turysty Beskid niski to Łemkowszczyzna, choć jej zachodnie granice wychodzą 
daleko w głąb Beskidu sądeckiego, aż do rusi szlachtowskiej, tak samo na wscho-
dzie, sięgają w Bieszczady pod pasmo wysokiego działu pod cisną. zorganizowa-
ne osadnictwo na tym terenie rozpoczęło się dopiero w Xiii w., a jego szczytowy 
rozwój przypada na przełom wieków XV i XVi. pojawiły się tutaj ludy germańskie, 
a dopiero po nich ze wschodu nadeszły ludy słowian. potem znów napłynęła lud-
ność z rusi. zmieszali się z grupami tu mieszkającymi lub przybyłymi w czasie wę-
drówek myśliwskich czy pasterskich z wołoszczyzny. podobne zajęcia, problemy, 
zachowanie, kultura to czynniki, które cementowały ten tygiel ludzki. ich liczba 
dominowała nad żywiołem zastanym, który był niejako zmuszony do przyjęcia ich 
języka za swój. z tego ruchu utworzyła się silna grupa, która sama siebie nazywała 
rusinami. ich szerokie kontakty z wieloma ludami po obu stronach pasma gór-
skiego pozwoliły im na szybką ekspansję i zasiedlanie beskidzkich dolin. używali 
języka ruskiego, który jako silniejszy wyparł inne języki dawnych mieszkańców. 
wraz z powstaniem zrębów stałego górskiego osadnictwa rozpoczęło się tworzenie zrębów działalności kościoła wschodniego. miesz-
kańcy byli wyznawcami religii prawosławnej, a dużo później także greckokatolickiej. pod koniec XVii w. w Beskidzie niskim istniała 
już cała sieć parafii. ich działalność religijna, wspólna liturgia i język spowodowały scementowanie i zmianę mentalności tej ludności. 
z czasem coraz częściej mówiono o nich jako o Łemkach. nazwa ta na dobre przyjęła się pod koniec XViii w. w określeniu ich samych, 
a tereny przez nich zamieszkane nazywano Łemkowszczyzną. do 1947 r. Łemkowie mieszkali w ponad 170 wsiach na całym terenie 
Beskidu niskiego, a także na terenach, wspomnianych na wstępie, choć były to granice często się nawzajem przenikające. wytworzyli 
własną kulturę opartą na starych wzorcach. przykładowo: elementy stroju wykonywano z samodziałów lub surowców fabrycznych,  
ale zawsze były one wyróżnikiem grup ludnościowych, świadomie wskazującym na tożsamość czy odrębność. obecnie tradycyjne stroje 
są używane niezwykle rzadko i tylko w czasie świąt albo przez zespoły folklorystyczne.

Łemkowie zawsze byli rolnikami, uprawiali tylko owies, żyto, strączkowe i len. Hodowali owce, bydło opasowe i mleczne. ponieważ 
większość gospodarstw posiadała własne działki leśne, to z nich pozyskiwano materiał do budowy domostwa, a także kamień do ce-
lów budowlanych czy do produkcji prostych narzędzi. całe wsie specjalizowały się  
w jego obróbce, wytwarzając masywne i bogato zdobione krzyże nagrobne, elemen-
ty okienne czy koła młyńskie. inne specjalizowały się zaś w obróbce drewna szcze-
gólnie bukowego. jeszcze dziś działają warsztaty w Leszczynach czy kunkowej. 
domostwa Łemków, zwane chyżami, budowano po obu stronach drogi, biegnącej 
przez wieś, na działkach umożliwiających korzystanie z wody górskich potoków. 
jako stodoła służył wysoki i długi strych. za boiskiem było pomieszczenie staj-
ni, gdzie trzymano cały inwentarz. całość przykrywał dach, pokryty pierwotnie 
słomą, a później drewnianym gontem. obok domostw często można było spotkać 
małe spichlerzyki, zwane sypańcami, zbudowane z kamienia rzecznego. 
ważnym elementem kultury łemkowskiej jest budownictwo cerkiewne. wystę-
puje ono w dwóch odmianach. jedna z nich to typ wschodni, charakteryzujący  
się trzema częściami bryły o tych samych wysokościach, zwieńczonymi baniastymi 
wieżyczkami i wolno stojącymi dzwonnicami. Taki typ świątyni można zobaczyć  
w dolinie osławy w rzepedzi, Turzańsku, komańczy. druga odmiana, zachodniz, 
z izbicową wieżą zapożyczoną z architektury kościelnej związana z nawą, występuje 
w Świątkowej wielkiej i małej, czarnej, kwiatoniu, wysowej.

zdj. grzegorz zarzyka
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w miarę upływu lat dawne kanony budownictwa cerkiewnego zostały zmodyfikowane i zaczęły powstawać bardziej eklektyczne świąty-
nie w przysłupiu, nowicy, Banicy czy zdyni. zachowały trójdzielność, ale ich pokrycia dachowe są oddzielne dla każdej części obiektu. 
w Beskidzie niskim zobaczymy też cerkwie w nawiązujące do stylu huculskiego (gładyszów), ukraińskiego w daliowej czy krzywej.  
na początku XX w. zaczęto budować cerkwie murowane, z umieszczoną centralnie kopułą (polana, Bednarka, piętna). ciekawą cerkiew 
murowaną zobaczymy w polanach. wszystkie te świątynie, mimo wielu tragicznych losów związanych z wysiedleniem ludności, posia-
dają w swych wnętrzach bogate wyposażenie. Ściany ikonostasów, carskie wrota, 
ikony namiestne, czy rzędy prazdników, to przepiękne przykłady dzieł zarówno 
profesjonalnych artystów, jak i amatorów. największe zgrupowanie tych świątyń 
zobaczymy w dolinach rzeki wisłok, ropy czy Białej. 
Tereny, które osiągamy po przekroczeniu pasma karpackiego należą do dwóch hi-
storycznych krain: górnego szarsza i górnego zemplina. obie te krainy zasiedliła 
ludność słowiańska w wczesnym średniowieczu, która swe osady lokowała w doli-
nach rzek Topli, Torysy, ondawy. w późniejszych wiekach na te tereny napłynęli 
masowo koloniści z węgier i niemiec. ale najważniejsza fala osadnicza nastąpiła 
na przełomie XV/XVi, w kiedy to zaczęto zakładać wsie na prawie wołoskim dają-
cym większe możliwości rozwoju. obszary te należały wtedy do struktur państwa 
węgierskiego, którego centrum administracyjne mieściło się w zamku szariskim,  
a później w mieście preszowie.
ponieważ tradycyjna kultura ludowa przetrwała na opisywanym terenie do połowy XX w., toteż warto jej poświęcić kilka słów.  
na całym terenie dominowało rolnictwo wykorzystujące na pola uprawne doliny rzeczne i łagodne stoki wzgórz. drugim zajęciem 
była hodowla bydła, owiec, a nawet koni.  Bogate zasoby drewna w okolicznych lasach umożliwiły rozwiniecie się rzemiosł takich jak 
kołodziejstwo, bednarstwo. jeszcze dziś takie miejscowości jak: solna Bania, Tichy potok, chminiany, mały szarisz słyną z wyrobu tka-
nin i dywanów. znajdziemy w tych rejonach też warsztaty garncarskie. przy okazji 
świąt ludowych możemy zobaczyć dawne stroje typowe dla ludów karpackich, białe 
koszule, takież spodnie – latem płócienne, zimą sukienne, serdaki z owczej skóry 
bogato zdobione. na wierzch narzucano peleryny z sukna lub czuchy.

domostwa budowano z jodłowych bali, stosując konstrukcje zrębową. Typowe do-
mostwo składało się z izby, sieni, komory. dziś dominuje tu tak jak dawniej wyzna-
nie katolickie i greckokatolickie. dlatego w całym regionie możemy oglądać piękne 
drewniane kościoły i cerkwie wykonane przez miejscowych cieśli. w ich wnętrzach 
zobaczymy kompletne wyposażenie i bogate polichromie czy ludowe rzeźby.  kilka 
z nich jest wpisanych na listę najciekawszych w słowacji np. w: miroli, Bodrużalu, 
prikrej, Ladomirowej, smetkowcach, potokach, kożanach, Hunkowcach. Tworzą 
one szlak architektury drewnianej o nazwie „karpacka drewniana droga „są za-
dbane udostępnione do zwiedzania a jednocześnie służą wyznawcom danej religii. 
natomiast w Hervartovie możemy zobaczyć kościół wpisany na listę unesco., 
aby kompleksowo zapoznać się z kulturą ludów regionu warto odwiedzić skanseny budownictwa ludowego w Świdniku, Bardowskich 
kupelach czy Humennym.  do nich zwieziono obiekty z Topoli, ruskiego, kalnej roztoki, klenowej, zobaczymy domostwa, warsztaty, 
młyny czy obiekty sakralne. To zaklęty w swym pięknie, drewniany ślad dawnych wieków. Także muzea regionalne w Bardiowie, Humen-
nym, Trebiszowie gromadzące pamiątki z przeszłości są godne odwiedzin. na pewno spodobają się nam zbiory muzeum kultury ukra-
ińskiej w Świdniku.kolekcję ikon karpackich zobaczymy w preszowie w tamtejszej galerii a także w zabytkowym pałacu mieszczącym 
kolejną galerię w Świdniku. Tu zobaczymy także dzieła twórców zarówno dawnych jak i współczesnych. dzieł andy Varchola możemy 
poszukać w sninie w kolejnej galerii czy medzilaborcach w muzeum sztuki nowoczesnej.
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TUrySTyKa SamOcHOdOwa
najbardziej popularnym środkiem transportu na terenie pogranicza. i choć sieć 
dróg – szczególnie tych głównych i strategicznych, a także obwodnic miast, cały 
czas wymaga dodatkowych sporych inwestycji, to z powodzeniem samochodem 
czy autokarem swobodnie możemy przemieszczać się pomiędzy najważniejszymi 
punktami na mapie turystycznej regionu. ponadto malownicze i górzyste ukształ-
towanie terenu oraz usytuowane tam kręte drogi o zróżnicowanych kątach nachy-
lenia stwarzają wręcz idealne warunki dla organizacji rajdów i wyścigów samocho-
dowych.

nie jest tajemnicą, że w ślad za pojawieniem się pierwszych samochodów, pojawiła 
się także pasja prezentacji ich możliwości, osiągów oraz rywalizacji ich konstruk-
torów. Tak najkrócej opisać można powstanie sportu motorowego, który w dobie 
współczesnej przyciąga na tory wyścigowe i trasy rajdów tysiące kibiców. pasjona-
tów różnych dziedzin sportów motorowych nie brakuje także w rejonie pogranicza 
polsko-słowackiego. dzięki nim wiele znaczących imprez o zasięgu ogólnopol-
skim, ogólnosłowackm i międzynarodowym zagościło tutaj od wielu lat na stałe.

wszyscy znają doskonale choćby Bieszczadzki wyścig górski, jeden z pierwszych wyścigów w polsce, organizowany od roku 1979  
na malowniczo usytuowanej 4688 metrowej trasie z wujskiego do Tyrawy wołoskiej k. sanoka.
Trasa zlokalizowana jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granic ze słowacją oraz ukrainą, a karpaty i przepiękne widoki połączone 
z emocjami dużej międzynarodowej imprezy sportowej przyciągają rzeszę  kibiców z kilku państw.
„młodszym bratem” Bieszczadzkiego wyścigu górskiego jest wyścig górski przĄdki, organizowany od roku 2004. zawody od po-
czątku mają rangę mistrzostw polski, a od roku 2016 także mistrzostw słowacji. zawodnicy ścigają się na trasie biegnącej z rynku  
w korczynie k. krosna do czarnorzek. nazwa wyścigu nawiązuje do rezerwatu skalnego przĄdki, odwiedzanego rocznie przez około 
100 tys. turystów.
organizator obu wyścigów – automobilklub małopolski w krośnie – wskazuje  
na rosnący z roku na rok prestiż tych imprez. od kilku lat na wyścigach w załużu 
i korczynie pojawiają się najlepsi kierowcy dysponującymi m. in. samochodami 
klasy wrc, a nawet formułami, tak lubianymi i oczekiwanymi przez kibiców. co-
raz liczniej pojawiają się również samochody historyczne startujące w cyklu Fia 
cez Historic, które sprawiają wiele radości starszym kibicom i fanom wyścigów 
górskich oraz sportów samochodowych.
malownicze tereny korczyny, komborni i czarnorzek sukcesywnie stają się także 
areną zmagań kierowców rajdowych. dzieje się to za sprawą wyznaczanych tutaj 
odcinków specjalnych rajdu rzeszowskiego zaliczanego do rajdowych samocho-
dowych mistrzostw polski, mistrzostw Fia strefy europy centralnej, a od 2016 
roku także rajdowych mistrzostw europy. na przestrzeni lat ścigali się tu m. in.: 
Leszek kuzaj, michał sołowow, Bryan Bouffier, grzegorz grzyb czy kajetan kaje-
tanowicz.
sporą popularnością na terenie Beskidu niskiego i pogórza cieszą się także sporty motorowe o charakterze terenowym. należy jednak 
wyraźnie rozróżnić tutaj imprezy terenowe organizowane przez kluby motorowe posiadające odpowiednie licencje oraz respektujące za-
sady obowiązujące w sportach motorowych od zachowań spontanicznych właścicieli pojazdów terenowych (np. quadów czy motocykli 
crossowych) poruszających się w miejscach, gdzie jest to zabronione.

zdj. Tomasz okoniewski
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największą areną zmagań „terenowców” jest zlot samochodów Terenowych „4x4 czarnorzeki – korczyna” z obecnie funkcjonującymi 
torami sportowymi w krasnej i czarnorzekach. niezwykle widowiskowe pokazy samochodów terenowych, emocje, szereg atrakcji do-
datkowych przyciąga co roku na przełomie sierpnia i września na zlot tysiące pasjonatów i kibiców. w rejonie Beskidu niskiego podob-
ne imprezy organizowane są jeszcze na terenie powiatu jasielskiego.
wiele okazji do ścigania się mają także kierowcy po słowackiej stronie pogranicza. warto wspomnieć chociażby o rally prešov lub rally 
košice wchodzące w skład mistrzostw słowacji, mistrzostw słowacji samochodów historycznych oraz pucharu słowacji
z ciekawszych wydarzeń warto wspomnieć jeszcze fakt, iż przez podkarpacie przejechał The 6th pekin to paris motor challenge 2016. 
To jeden z najstarszych tego typu rajdów. pierwsza edycja odbyła się w 1907 roku. w 2016 na trasę ruszyły samochody historyczne. 
Trasa prowadziła przez 11 państw: chiny, mongolię, rosję, Białoruś, polskę, słowację, węgry, słowenię, włochy, szwajcarię i Francję. 
najtrudniejszymi etapami była pustynia gobi i bezdroża mongolii. po pokonaniu odcinków specjalnych 8 lipca 2016 r. uczestnicy rajdu 
udali się na przerwę kawową w dworze kombornia, skąd wyruszyli w dalszą trasę.

dobry klimat dla sportów motorowych, spora grupa działaczy powoduje, że w okolicy odbywa się wiele innych imprez samochodowych 
o mniejszym zasięgu, choć ważnych dla idei popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego czy podnoszenia umiejętności kierowców 
wiążących swoją przyszłość ze sportami motorowymi. do takich imprez zaliczyć możemy organizowane na terenie korczyny, komborni, 
rymanowa, jedlicza, wojaszówki czy jasła i okolic konkursowe jazdy samochodowe – popularne kjs-y.
po stronie słowacji, wybijającym się wydarzeniem pogranicza jest Tuning zraz svidník organizowany tradycyjnie w sierpniu od roku 
2007 na lotnisku w svidniku. obecnie gromadzi ponad 500 uczestników oraz ponad 10 tysięcy gości. w ramach imprezy organizowane 
są wyścigi, pokazy umiejętności prowadzenia samochodu, lekcje bezpiecznej jazdy, ale także koncerty muzyczne, pokazy kaskaderów,  
a nawet loty balonem. wydarzenie kierowane jest głównie do fanów tuningu.

zdj. Tomasz okoniewski
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Tradycje PrzemySŁU naFTOwegO
Beskid niski to nie tylko miejsce przepięknych krajobrazów przyrodniczych,  
ale także teren, gdzie tworzył się i rozwijał przemysł naftowy. i chociaż dziś niewielu 
kojarzy ten obszar z kopalniami ropy naftowej, to należy pamiętać, iż w XiX wie-
ku na terenie polski wydobywano ogromne ilości oleju skalnego. pomimo, iż czasy 
dawnej świetności dawno minęły, to warto odwiedzić miejsca, które tę, przecież nie 
aż tak zamierzchłą historię przypominają…

w pewnym oddaleniu od zabudowy wsi Bóbrka znajduje się niezwykłe miejsce 
-  muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego im. ignacego Łukasiewicza.  
To właśnie tutaj w XiX wieku rozpoczęła się kariera ropy naftowej. Tu narodził się 
przemysł, który dziś jest jednym z ważniejszych w świecie. w 1854 r., dzięki współ-
pracy karola klobassy-zrenckiego, Tytusa Trzecieskiego i ignacego Łukasiewicza 
w lesie bóbrzeckim rozpoczęto prace górnicze i założono pierwsze kopalnie ropy 
naftowej. wiele lat później, w celu podkreślenia znaczenia bóbrzeckiej kopalni, któ-
ra przez wiele lat była wzorcem dla podobnych przedsiębiorstw, powstała placówka 
muzealna, która chroni zabytkowe budowle, urządzenia i narzędzia, a także dba, 
aby współcześni nie zapomnieli o tym, jak ważna jest rola polaków w kształtowaniu 
historii światowego przemysłu naftowego.

najcenniejszymi, a zarazem najbardziej niezwykłymi zabytkami są XiX-wieczne 
kopanki ropne: „Franek” i „janina”. studnie te, pomimo upływu wielu lat nadal  
są aktywne, a zaglądając do ich wnętrza możemy zobaczyć wzburzone lustro ropy. 
w Bóbrce możemy zapoznać się z metodami wydobycia ropy naftowej oraz zoba-
czyć, poczuć a nawet dotknąć prawdziwego oleju skalnego - ropy naftowej, która 
pochodzi z XiX wiecznych źródeł.
sercem muzeum jest kamienny obelisk potwierdzający założenie kopalni w 1854 
r., co czyni ją najstarszym na świecie miejscem nieprzerwanego wydobycia ropy 
naftowej w celach przemysłowych.
niezwykle ciekawymi reliktami industrializacji są budynki infrastruktury kopal-
nianej, które pozwalają turystom zapoznać się z wyglądem XiX-wiecznego przed-
siębiorstwa, ale muzeum bóbrzeckie to nie tylko oryginalne, XiX-wieczne zabytki, 
relikty industrializacji. placówka podążając za najnowszymi trendami i pragnąc 
sprostać oczekiwaniom turystów realizuje nowe projekty, które w barwny sposób 
uzupełniają dotychczasowe wystawy. w ostatnim czasie w Bóbrce powstały ekspo-
zycje, które w znakomity sposób uatrakcyjniły te, które istniały od wielu lat. 

w 2010 r. powstał nowy sektor muzealny - kopalnia lat 60. To zbiór eksponatów zlokalizowanych na nowo wytyczonym placu. kom-
pleks urządzeń i budynków przypomina niedawną historię, technikę wydobycia, która na współczesnych kopalniach została całkowicie 
wyparta przez nowsze technologie. 
w nowoczesnym, niezwykle atrakcyjnym architektonicznie budynku pawilonu wystawowego znajduje się widowiskowa i medialna rea-
lizacja - sala badań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego. głównym celem ekspozycji jest pokazanie w prosty i przystępny sposób całego 
procesu wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geofizycznych, geologicznych, poszukiwań, wydobycia po dys-
trybucję i odbiór docelowy. a wszystko za pomocą nowoczesnych form muzealnych!

zdj. grzegorz zarzyka
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Bóbrzecka placówka dbając o XiX-wieczne relikty przemysłowe stara się rozwijać i stwarzać nowe, atrakcyjne obszary. ekspozycje  
w tzw. domu Łukasiewicza przenoszą turystów do czasów pionierskich, gdzie możliwe jest spotkanie z samym ignacym Łukasiewiczem. 
specjalne hologramy i słuchowiska nadają wystawom muzealnym nowego, atrakcyjnego wymiaru. sposób prezentacji zadziwia, a zara-
zem zachwyca turystów w każdym wieku. goszcząc w Beskidzie niskim nie sposób nie odwiedzić Bóbrki. Tylko tutaj przeniesiemy się 
do dawnych czasów, kiedy galicja zajmowała jedno z czołowych miejsc pod względem wydobycia ropy naftowej. Tylko tutaj, poznamy 
zbiory zabytków techniki dokumentujących historię przemian przemysłu naftowego, rafineryjnego i gazowniczego, stanowiących bogate 
dziedzictwo myśli inżynierskiej i materialne świadectwo działalności człowieka związane z wytwórczością, produkcją i techniką. Histo-
ria świetności dawnej kopalni i unikalna lokalizacja bóbrzeckiego muzeum sprawiają, iż nie ma równego na całym świecie!

zainspirowani historią przemysłu naftowego turyści powinni podążyć śladami ignacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej, 
twórcy przemysłu naftowego. niestety, na próżno szukać dawnej rafinerii w chorkówce, którą przez wiele lat prowadził i gdzie trafiała  
do oczyszczenia ropa naftowa z kopalni w Bóbrce. pozostał po niej jedynie ślad w postaci tablicy pamiątkowej. nie sposób znaleźć rów-
nież śladów pięknego dworku Łukasiewiczów w chorkówce, a tam właśnie toczyło się gwarnie życie ziemiańskie i rozprawy o najistot-
niejszych kwestiach prawnych przemysłu naftowego.

Trwałym pomnikiem działalności ignacego Łukasiewicza na terenie powiatu krośnieńskiego jest kościół w zręcinie, którego wraz  
z karolem klobassą-zrenckim był współfundatorem. w cieniu wieży zręcińskiego kościoła rozpościera się cmentarz. nieopodal siebie 
spoczywają szczątki ignacego Łukasiewicza i karola klobassy. pionierzy przemysłu naftowego, przyjaciele i wspólnicy w udziałach w ko-
palni w Bóbrce znaleźli miejsce wiecznego spokoju wśród starodrzewia zręcińskiej nekropoli. ignacy został pochowany wraz z małżonką 
Honoratą, która wiele dobra uczyniła dla społeczności chorkowieckiej. To z jej inicjatywy powstawały szkoły dla dzieci włościańskich, 
między innymi sławna szkoła koronkarska. Trzeci z twórców przemysłu naftowego - Tytus Trzecieski został pochowany na cmentarzu  
w jedliczu. stamtąd już niedaleko do polanki, dziś dzielnicy krosna, gdzie w pięknym stylu został odrestaurowany pałacyk Trzecieskich. 
Ślady działalności ignacego Łukasiewicza znajdziemy również w krośnie. w pobliżu urzędu miejskiego stoi pomnik twórcy przemysłu 
naftowego, a w wśród wystaw muzeum podkarpackiego, czołowe miejsce zajmuje ekspozycja historii oświetlenia z przepiękną kolekcją 
lamp naftowych. zwiedzając Beskid niski natkniemy się niekiedy na działające kiwony ropne, które jak za dawnych czasów pompują 
czarne złoto. często umiejscowione w leśnej scenerii albo współistniejące z zabudowaniami mieszkalnymi stanowią nieodłączny element 
krajobrazu przemysłowego, świetnie współgrającego z bogactwem przyrodniczym.

zdj. grzegorz zarzyka
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jUdaica 
opisywany region pogranicza od wielu wieków był terenem zamieszkania ludno-
ści żydowskiej,  jednakże główne ośrodki zlokalizowane były w polsce, dlatego w 
przewodniku skupimy się na polskiej stronie pogranicza. już w Xi w udokumen-
towano w przemyślu istnienie ich pierwszej osady. Lud ten pojawił się tu na skutek 
otwierających się możliwości szybkiego dorobienia się na handlu, jak też na skutek 
wielkich akcji prześladowczych skierowanych przeciwko nim, które miały swe pod-
łoże związane z fanatyzmem religijnym jak i czysto ekonomiczne. wszyscy władcy, 
widząc ich rosnący dobrobyt, starali się uzyskać od nich jak największe podatki na 
pokrycie swoich wojen czy krucjat. 

wielkie najazdy Tatarów przyniosły kres ich osadnictwa na rusi kijowskiej. zmu-
szeni byli uciekać na zachód na tereny niemiec, czech czy Francji. ich działal-
ność, szczególnie handlowa, była solą w oku mieszczaństwa chrześcijańskiego tych 
krajów.  kiedy w XV w. napłynęły kolejne fale emigracji żydowskiej wygnane z 
Hiszpanii, Francji, niemiec to przyniosły one swój język zwany żydowskim (jidisz) jak też swoją kulturę i zwyczaje narzucając je miesz-
kającym tu swoim pobratymcom. wtedy powstał silny ośrodek żydowski w Lesku, gdzie osiedlili się wybitni uczeni z szkoły w kordobie. 
wykorzystywali oni przywileje, jakie oferowali im kolejni władcy polski. szybko bogacili się, a zebrane kapitały oferowali na korzystnych 
warunkach potrzebującym.  przejmowali majątki w ramach dzierżawy, a wielu z nich doszło do wysokich stanowisk w administracji.  w 
opisywanym terenie powstały wtedy gminy (kahały) w królewskim sanoku, nowym Żmigrodzie, rymanowie. 

działające w nich cechy rzemieślnicze słynęły z wyrobów sprzedawanych po niższych cenach, co powodowało liczne zatargi z polskimi 
cechami. zaradność, żyłka kupiecka, zebrane kapitały stosunkowo szybko pozwoliły im na kontrolowanie wszelkich wielkich przedsię-
wzięć, masowego handlu bydłem, czy winem węgierskim. ich gminy działające w tych osadach miały własną administrację zajmująca 
się zbieraniem podatków, jak i regulującą postępowanie w wielu dziedzinach życia. obierane rady starszych decydowały w sprawach 
świeckich i religijnych. one wybierały swojego rabina, a ten przez swoje służby nadzorował działanie rytualnych łaźni, koszernego uboju 
zwierząt, sprzedaży ich mięsa. silnie rozwinięte było w nich szkolnictwo, w których pobierali naukę chłopcy już od 4 roku życia. Było  
to szkolnictwo powszechne i zapewniające wysoki poziom nauczania, ale tylko w oparciu o żydowską kulturę religijną. dziewczęta nie 
były oficjalnie kształcone, ale w bogatszych domach to czyniono. Tak w ogólnym i skrótowym przedstawieniu kahały dotrwały do czasów 
rozbiorowych, mimo wielu zawirowań i niekorzystnej, zarówno koniunktury jak i ogólnej opinii. zarządzenia i dekrety cesarskie raz  
po raz utrudniały codzienne życie jak i działalność. 

wydarzenia pierwszej i drugiej wojny także w tej grupie ludności uczyniły krwawe 
wyrwy. szczególnie stało się tak w czasach okupacji hitlerowskiej. już od pierw-
szych dni okupacji ich formacje prowadziły na wielką skalę prześladowanie tej lud-
ności. początkowo były to pojedyncze ekscesy, a później całe akcje, rabunki, palenia 
bożnic, niszczenia cmentarzy wyznaniowych. sami niemcy szybko doszli do tego, 
że aby zniszczyć Żydów należy ich odciąć od ich religii. zmuszono ich do nosze-
nia opasek ze znakiem gwiazdy dawida, zabroniono praktyk religijnych, rozstrze-
liwano natychmiast złapanych podczas tych praktyk, zmuszając do ciężkich prac  
w soboty. już w 1941 r. zbudowano getta w gorlicach, jaśle, Bieczu, sanoku. kiero-
wano do nich ludność z okolicznych wsi i miasteczek. zmuszano do ciężkich prac  
na wydłużonym dniu przydzielając skromne wyżywienie. powodowało to zapada-
nie na liczne choroby zakaźne dziesiątkujące zgromadzonych.

zdj. grzegorz zarzyka
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w 1942 rozpoczęły się masowe mordy, w gorlicach, Bieczu, jaśle, sanoku, więźniów wywożono w okoliczne lasy i tam rozstrzeliwano. 
Liczba ofiar szła w tysiące. otaczano wieś w czasie pory posiłku wypędzano z domostw, serie z broni maszynowej, a w domach zostawał 
parujący posiłek. wielkie mogiły masowe w zasławiu, Błudnej, Hałbowie, warzycach kryją całe rodziny. pozostałą ludność skierowano 
do obozów zagłady. Hitlerowcy na całym terenie skuteczne starali się zacierać wszelkie ślady po ludności żydowskiej. niszczono bożnice, 
wypalano ich wnętrza wraz z wyposażeniem, płytami nagrobnymi utwardzano drogi, umacniano brzegi rzek. mogiły rozstrzelanych sta-
ranie maskowano. po zakończeniu wojny temat żydowski nie był priorytetem władz. co prawda nie niszczono pamiątek po nich, ale też 
nie robiono nic, aby je ocalić. Budynki synagog, jako duże budynki zamieniono na biblioteki, domy kultury. ocalałe nagrobki w postaci 
macew niejednokrotnie pochodzące z wybitnych pracowni kamieniarskich coraz bardziej zarastały i chyliły się ku ziemi. pierwsze pra-
ce oczyszczające i porządkowe przeprowadzono na miejscach straceń, potem na cmentarzach wyznaniowych w Lesku, jaśle, Bobowej, 
Frysztaku.  szczególnie cmentarz w Lesku uzyskał szeroki rozgłos reklamowy przy promowaniu regionu Bieszczadów i stał się miejscem 
licznie odwiedzanym przez turystów.
w Beskidzie niskim niewątpliwie jednymi z najciekawszych miejsc godnych obejrzenia są cmentarze w nowym Żmigrodzie, ryma-
nowie, korczynie, gorlicach, jaśle. wielka ilość nagrobków o dużej wartości artystycznej i bogatej symbolice religijnej zawsze wzbu-
dza zainteresowanie odwiedzających. grobowce wybitnych rabinów i cadyków w rymanowie, poprzedzone tablicami informacyjnymi,  
są kolejnymi świadectwami historii tego ludu. w tym samym mieście istnieje dobrze zachowana synagoga, prezentująca się jako budowla 
obronna. rymanowska synagoga jest udostępniana do zwiedzania, a co roku służy pielgrzymom z izraela, jako miejsce spotkania z tra-
giczną historią tej gminy wyznaniowej.

w dukli zachowały się dwa kirkuty obok drogi wylotowej w kierunku Bar-
winka, a także masywne mury synagogi, jako trwała ruina bez dachu przy 
ul. cergowskiej. w jaśle hitlerowcy zniszczyli synagogę, a jedynym śladem 
pobytu Żydów w tym mieście jest niewielki kirkut przy ulicy Floriańskiej  
z około 100 macewami nagrobnymi.  na stylowej bramie zamieszczono tablicę in-
formacyjną. w sąsiednim Bieczu istnieje budynek synagogi, a nieopodal poczty, 
symboliczny pomnik upamiętniający pomordowanych w miejscach kaźni i obo-
zach. w gorlicach są dwa budynki synagog, ale oba przekształcone na inne cele. 
kirkut znajduje się na skarpie poniżej cmentarza wojskowego na prawo od drogi 
wylotowej do Tarnowa. zachowało się tu ponad 500 nagrobków. przy tej samej dro-
dze na granicy stróżówki i moszczenicy w lesie garbacz miejsce straceń upamięt-
nione pomnikiem. w grybowie zachował się budynek synagogi, w którym obecnie 
mieści się dom kultury. kirkut z dobrze zachowanymi nagrobkami znajduje się 
na końcu ul. cmentarnej na skarpie ponad osiedlem domków jednorodzinnych.  
na terenie tego cmentarza jest zachowana kwatera żołnierska Żydów pole-
głych w 1 wojnie światowej. Takie kwatery znajdziemy też w jaśle, krośnie, 
korczynie, rymanowie. w grybowskim muzeum mieszczącym się w daw-
nej plebani można zobaczyć liczne judaica w tym zwoje Tory. miejsce egze-
kucji Żydów grybowskich upamiętniono stosownym pomnikiem z tablicą 
informacyjna. w jaśliskach nie zachowała się synagoga ani kirkut. uległy znisz-
czeniu w czasie okupacji. w krośnie istnieje kirkut przy ul. okrzei z około 100 
nagrobkami. Bezsprzecznie największy z zachowanych kirkutów na opisywanym terenie jest ten w nowym Żmigrodzie. położony 
po prawej stronie drogi wylotowej do jasła, posiada tablice informacyjne. zachowało się tu co najmniej 600 nagrobków w tym po-
nad sto w dobrym stanie na działce ponad 2 ha. Tu odbywały się egzekucje części mieszkańców, a pozostali trafili do obozu zagłady  
w Bełżcu lub zostali rozstrzelani w rejonie Hałbowa, gdzie na wielkiej mogile masowej (1250 osób) stoi symboliczny kamienny pomnik. 
Te wszystkie wymienione miejsca są opisane w licznych opracowaniach regionalnych i w internecie. Tam znajdziemy wiele interesują-
cych nas szczegółów. w muzeach regionu znajdziemy kolekcje i wystawy czasowe poświęcone temu ludowi.

zdj. grzegorz zarzyka
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miejSca Przyjazne zwierzĘTOm – POdrÓŻe z PSem
czas spędzony z psem na urlopie to zawsze wspaniała przygoda! po obu stronach 
granicy okazji do tego jest mnóstwo, szczególnie na świeżym powietrzu.

planując aktywny wypoczynek koniecznie warto wziąć pod uwagę wędrówki po 
magurskim parku narodowym, który do pobytu z czworonogami jest nastawiony 
pozytywnie. warunkiem jest jedynie to, by czworonóg był prowadzony na smyczy.

jeżeli odkrywanie jaskiń i tajemniczych miejsc to Twoja pasja, możesz wraz z psem 
skorzystać ze szlaków prowadzących na górę cergową, szczyt górujący nad duklą. 
wśród atrakcji tego miejsca jest m.in. złota studzienka z kaplicą świętego jana  
z dukli, która położona jest u podnóża północno-zachodniego stoku cergowej,  
a także morskie oko – staw położony na południowo-wschodnim zboczu góry. 

jeśli podczas swojej podróży po pograniczu zechcesz odwiedzić muzea i poznać 
lokalną historię, to m.in. muzeum Historyczne pałac w dukli jest jednym z miejsc, w których wstęp z psami jest dozwolony. podobnie w 
muzeum kultury Łemkowskiej w zyndranowej –można zwiedzać z czworonogiem, nie należy wchodzić jedynie do zabudowań.
niedaleko od dukli, w miejscowości iwla – można się udać wraz z psem na spacer nad „wodospad przy młynie”, z którym także związana 
jest pewna historia. warto pospacerować ze zwierzakiem po starym mieście w Bardejovie i w Humennem.

perełką pogranicza, którą każdy turysta powinien odwiedzić jest muzeum skansen przemysłu naftowego i gazowniczego w Bóbrce, 
który także zezwala na zwiedzanie z psem. jedynym ograniczeniem dla czworonogów jest domek z ekspozycjami, do którego psom nie 
wolno wchodzić. 

charakterystyczny dla Beskidu niskiego szlak architektury drewnianej także można poznać z psem u boku. Trzeba jedynie pilnować, 
by zwierzę nie wchodziło do środka zabytkowych cerkwi.

cmentarze wojenne i żydowskie oraz mogiły poległych podczas wojen światowych 
również nie mają oficjalnego zakazu wejść dla psów. aby cofnąć się w czasie moż-
na wraz z czworonogiem udać się na wyprawę w miejsca nieistniejących już wsi 
i miejscowości, po których dziś pozostały już tylko przydrożne kapliczki, figury, 
cmentarzyska i tablice pamiątkowe. wartą odkrycia atrakcją turystyczną są symbo-
liczne drewniane drzwi postawione na polach i łąkach, upamiętniające opuszczone 
łemkowskie wsie.

nocleg z psem po obu stronach granicy możliwy jest w większości agroturystyk i 
pensjonatów. jeśli chcesz skorzystać z oferty hoteli, do Twojej dyspozycji jest m.in 
pensjonat szajna spa, dwór kombornia Hotel&spa****, wine garden Hotel***, 
Hotel** i restauracja jaś wędrowniczek. Hotel enchanté****, Hotel karpatia 3*

aby móc swobodnie podróżować z psem, powinieneś mieć przy sobie dokumenty potwierdzające, że zwierzak należy do ciebie, jest 
zdrowy i zaszczepiony. konieczna jest więc aktualna książeczka zdrowia psa. dotyczy to szczególnie obiektów noclegowych i miejsc,  
w których są duże skupiska ludzi.

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****

zdj. grzegorz zarzyka
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TUrySTyKa dLa SeniOrÓw
dukla
niewielkie miasteczko położone na pograniczu pogórza i Beskidu niskiego jest czę-
stym celem wycieczek turystyczno – krajoznawczych. do sztandarowych atrakcji 
dukli należą:

 • kościół p.w. św. marii magdaleny z końca i poł. XViii w. Ta barokowa świątynia 
niepozorna z zewnątrz, kryje bardzo oryginalne wnętrze w stylu saskiego 
rokoka. w kaplicy południowej o niespotykanym wystroju, która bardziej 
przypomina pałacową komnatę, znajduje się unikatowy dla epoki rokoka 
nagrobek marii amalii z Brűhlów mniszchowej. jest to jedno z wybitniejszych dzieł polskiej rzeźby rokokowej i sztuki sepulkralnej.   

 • zespół pałacowo – parkowy dawnej siedziby magnackiego rodu mniszchów. obecnie pałac jest siedzibą muzeum historycznego.  
od frontu pałacu ekspozycja militarna z okresu ii wojny światowej, a za nim park w stylu francuskim

 • kościół i klasztor Bernardynów z relikwiami św. jana z dukli w kaplicy jego imienia.

Pustelnia św. jana z dukli w Trzcianie
pustelnia na puszczy w lasach Beskidu dukielskiego była jednym z miejsc samotniczego życia jana z dukli. asfaltową dróżką (pod 
koniec pieszo) dotrzemy do okazałej murowanej kaplicy, którą wg podania św. jan polecił wybudować marii amalii z Brűhlów mnisz-
chowej, objawiając się jej we śnie. obecna neogotycka kaplica jest już trzecią z kolei w tym miejscu, zastępując poprzednie drewniane. 
poniżej kaplicy, w sztucznej grocie wycieka źródełko, z którego smakują wodę wszyscy odwiedzający to miejsce.

muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej
Ten modrzewiowy dwór szlachecki jest siedzibą wyjątkowego muzeum wnętrz  
i tradycji posiadającego wygląd i wyposażenie charakterystyczne dla siedliska szla-
checkiego. dwór jest usytuowany na terenie dawnego folwarku cysterskiego, które-
go historia sięga początków XiV wieku. jego wyposażenie obejmuje okres od końca 
XViii stulecia do lat 60-tych XiX w. są to: pamiątki z powstań narodowych, meble, 
malarstwo, kobierce i bibeloty. dla zwiedzających udostępniono: sień ze zbiorami 
trofeów myśliwskich oraz broni, kuchnię z oryginalnym wyposażeniem (zabyt-
kowe naczynia i przybory kuchenne), pokój kredensowy, jadalnię, alkierz, salon  
z kolekcją portretów szlacheckich oraz gabinet właścicieli z oryginalnym kantorem dworskim i biblioteczką. ponadto zwiedzający mogą 
zapoznać się z historią dworu i obyczajami szlacheckimi.

Żarnowiec
XViii w. dworek w Żarnowcu jest siedzibą muzeum biograficznego poświęconego marii konopnickiej. pisarka otrzymała dwórek wraz 
z otaczającym go zabytkowym parkiem o powierzchni 3,6 ha, w darze narodowym w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej. 
po śmierci konopnickiej dworek pozostawał do 1956 r. w posiadaniu rodziny. muzeum w Żarnowcu gromadzi zbiory z zakresu literatury 
polskiej XiX i XX w., historii sztuki, rzemiosła artystycznego, historii oraz obiekty z epoki. muzeum posiada ok. 30000 zbiorów i jest 
aktualnie największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w polsce.

medzilaborce 
miasteczko znane jest przede wszystkim z muzeum sztuki nowoczesnej, mieszczącej się w miejscowym domu kultury, w której pre-
zentowane są prace andy’ego warhola – głównego przedstawiciela pop-artu oraz jego braci paula i jamesa. rodzina warholów przed 
emigracją do usa mieszkała we wsi miková. poza tym w mieście warte obejrzenia są dwie cerkwie: prawosławna pw. Świętego ducha, 
wzniesiona w 1949 r. w stylu staroruskim i greckokatolicka św. Bazylego wielkiego z XViii wieku.

zdj. Tomasz okoniewski
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Bóbrka
muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego im. ignacego Łukasiewicza w Bóbrce mieści się na terenie wciąż czynnej 
kopalni ropy naftowej. można tutaj zobaczyć i poczuć woń ropy naftowej w stanie naturalnym, przyjrzeć się konstrukcji 
XiX-wiecznych szybów naftowych (kopanki) oraz pospacerować pięknymi alejkami pośród lasu. Bóbrka była pierwszą 
kopalnią ropy naftowej na świecie. założona została w roku 1854 z inicjatywy ignacego Łukaszewicza i Tytusa Trzecieskiego  
na terenach należących do karola klobassy-zrenckiego. w muzeum znajdują się liczne eksponaty, związane m.in.  z geologią, górnictwem 
naftowym, przemysłem rafineryjnym i petrochemicznym czy gazownictwem ziemnym.

Bardejów
w 2000 r. bardejovskie stare miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa unesco. w Bardejovie warto zobaczyć:  Bazylikę 
pw. św. idziego z XiV w. wewnątrz zachowało się jedenaście późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych z lat 1460-1520, stojących w swych 
pierwotnych lokalizacjach, co jest ewenementem na skalę europejską; najlepiej zachowane na słowacji mury obronne z XiV-XVi w. 
z dwiema bramami, basztami i barbakanem; wczesnorenesansowy ratusz z 1505-1511 r., najstarszy renesansowy zabytek słowacji. 
obecnie mieszczą się w nim muzeum szaryskie i muzeum Historii Bardejova.

iwonicz zdrój
iwonicz zdrój bardzo malowniczo usytuowany u stóp wzgórz rymanowskich 
jest jednym z najstarszych polskich uzdrowisk. jego walory opisane zostały  
po raz pierwszy już w 1578 r. przez wojciecha oczkę, nadwornego lekarza kró-
la stefana Batorego. za sprawą balneologa prof. józefa dietla określone mianem 
„księcia wód jodowych”, których można skosztować w pijalni. początek świet-
ności zdroju wiąże się z rodziną załuskich, która nabyła tę miejscowość końcem 
XViii stulecia. spacerując deptakiem i alejkami można zachwycić się jednolitym 
stylistycznie zespołem architektury drewnianej powstałym w XiX wieku. ob-
serwujemy tu połączenie stylu szwajcarskiego z późno klasycystycznym nur-
tem architektury polskiej. wśród nich najstarszym zabytkiem jest stary pałac  
z 1837 r. jedną z osobliwości przyrodniczych uzdrowiska jest źródełko „Bełkotka”, do którego dojdziemy aleją wincentego pola. z chro-
nionej jako pomnik przyrody, obmurowanej  sadzawki, z charakterystycznym bulgotem wydobywa się na powierzchnię metan. „Bełkot-
ka” jest jednym z punktów szlaku geoturystycznego  geo-karpaty. 
rymanów zdrój
uzdrowisko w rymanowie zdroju powstało w 1876 r. dzięki rodzinie potockich.  
w centralnym punkcie stoi najstarszy obiekt uzdrowiska czyli drewniana pijalnia 
wód z 1885 r., gdzie napijemy się z jednego z trzech głównych zdrojów: Tytusa, 
klaudyny bądź celestyny. po niedawnej rewitalizacji miejscowość zachęca do spa-
cerów i odpoczynku. warto także zażyć inhalacji przy nowo powstałej tężni so-
lankowej, co wpływa korzystnie na wiele schorzeń układu oddechowego (zapale-
nie zatok, rozedma płuc), ale też pomaga przy alergii czy nadciśnieniu tętniczym,  
a także buduje odporność.  

Bardejów-zdrój (Bardejovské Kúpele) 
pierwsza wzmianka o bardejowskich źródłach pochodzi z 1247 r. obecnie uzdrowisko posiada 2 źródła wód mineralnych stale dostępne 
w parku zdrojowym oraz 8 źródeł wykorzystywanych w zespole leczniczo-balneologicznym i w ogólnodostępnej pijalni wód mineral-
nych. Leczy się tu głównie choroby przewodu pokarmowego i przemiany materii. na terenie uzdrowiska znajduje się także najstarsze  
na słowacji muzeum architektury Ludowej prezentujące tradycyjną architekturę ludową z regionu górny szarisz.  

zdj. grzegorz zarzyka

zdj. grzegorz zarzyka
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Krosno 
Seniorom goszczącym w Krośnie szczególnie polecamy zwiedzić takie 
miejsca jak:  

 • centrum dziedzictwa szkła; zapoznanie się z tematyką produkcji szkła  
i szklanej twórczości

 • kościół farny p.w. Św. Trójcy; najcenniejszy zabytek miasta. Świątynia 
wzniesiona została w połowie XiV wieku z fundacji króla kazimierza wielkiego. 
w XV i XVi w. dobudowano do niej boczne kaplice. z gotyckiego wyposażenia 
świątyni zachowały się: grupa pasji z około 1420 r.,  tablicowy obraz koronacja 
marii z ok. 1480 r. oraz późnogotycka rzeźba matki Boskiej z dzieciątkiem. 

 • kościół franciszkanów; został zbudowany (dzisiejsze prezbiterium i zakrystia) 
na przełomie XiV i XV w. do najcenniejszych zachowanych zabytków świątyni 
należą: barokowa kaplica oświęcimów, cztery kamienne nagrobki, będące wybitnymi dziełami rzeźby nagrobnej oraz współczesne 
odkrycie – średniowieczne malowidła eksponowane w kaplicy przemienienia pańskiego.  

 • muzeum podkarpackie; mieści się w dawnym pałacu biskupim. zapoznamy się tu m. in. z następującymi ekspozycjami dotyczącymi 
miasta i regionu: historia oświetlenia z największą kolekcją lamp naftowych w europie, przeszłość ożywiona, z dziejów krosna  
i regionu, galeria twórców krośnieńskich XiX i XX w. oraz szkło podkarpackich hut.

muzeum Kultury Łemkowskiej w zyndranowej 
muzeum powstało z inicjatywy Teodora gocza oraz aktywnych działaczy łemkow-
skich w 1968 r., początkowo jako izba pamiątek kultury Łemkowskiej. celem było 
uczczenie pamięci ludności łemkowskiej wysiedlonej w latach 1945-46 oraz w ra-
mach akcji „wisła”. wśród tych, którzy powrócili w latach 1957-58 w rodzinne stro-
ny był Teodor gocz, który rozpoczął gromadzenie łemkowskich pamiątek i ekspo-
natów wojennych. obecnie w skład ekspozycji wchodzą: chyża z 1860 r., koniusznia 
z militariami z czasów obu wojen światowych, świetlica wiejska, biblioteka, kuźnia, 
kaplica oraz wiatrak, mała karczma i chlewik. na terenie skansenu corocznie orga-
nizowane jest święto tradycji łemkowskiej „od rusal do jana” oraz warsztaty (np. 
kręcenia kiczek i szczypania gontów), plenery artystyczne, prowadzona jest rów-
nież działalność wydawnicza. oprócz wyżej przedstawionych wybranych propozy-
cji, istnieje cała gama innych interesujących obiektów jakimi są cerkwie i kościoły 
drewniane, a także sanktuaria pielgrzymkowe, które zostały szerzej przedstawione 
w rozdziale „sanktuaria i świątynie drewniane”.

zdj. Tomasz okoniewski

zdj. grzegorz zarzyka

Humenne
zamek renesansowy - jest najcenniejszym zabytkiem kultury narodowej i dominantą miasta. Także dziś zamek stanowi symbol miasta 
i służy do celów muzealnych i kulturalnych. jego budowę zlecił bogaty ród magnacki drughetów w latach 1619 – 1641. znajduje się  
tu wystawa poświęcona sztuce i historii oraz przyrodzie, galeria, pochodzącego z Humennego, artysty narodowego oresta dubaya, stała 
ekspozycja dotycząca dziejów kultury romskiej oraz wystawy czasowe. zamek otacza park pokoju – zabytek kultury narodowej. rośnie 
w nim cenny miłorząb wpisany na listę drzew chronionych.
skansen - wystawa architektury ludowej, znajduje się tu 15 obiektów drewnianych. oprócz tradycyjnego budownictwa mieszkalnego 
regionu, skansen prezentuje także różne rodzaje rzemiosł. perełką skansenu jest drewniana cerkiew św. michała archanioła z 1764 r.  
z barokowym ikonostasem przeniesiona z novej sedlicy. obiekty prezentowane w skansenie są charakterystyczne dla budownictwa 
regionu wschodniokarpackiego, w którym głównym budulcem było drewno, glina, kamień i słoma.



55Dla rodzin z dziećmi

dLa rOdzin z dziećmi
centrum dziedzictwa Szkła w Krośnie
niezwykła podróż po świecie szkła, piękno szklanego rzemiosła, sztuki wytopu  
i zdobienia szkła, kunszt artystów szkła, widowiskowe i interaktywne pokazy pro-
dukcji szkła, jedno z trzech w polsce wielkoformatowe malowidło trójwymiarowe  
o powierzchni 80 m2, a jedyne tego typu w obiekcie zamkniętym. 

Ośrodek edukacyjny w muzeum magurskiego Parku narodowego
w ośrodku edukacyjnym znajdującym się w krempnej zapoznamy się ze środowi-
skiem przyrodniczym Beskidu niskiego podczas projekcji filmu. podczas kolejnej 
projekcji przyjrzymy się historii geologicznej tego terenu. następnie przejdziemy 
wędrówkę na przestrzeni czterech pór roku w formie interaktywnej prezentacji 
przyrody magurskiego parku narodowego. 

Stropkov 
ogród zoologiczny założony w 1984 roku. obecnie zoo posiada ponad 200 zwierząt z 60 gatunków. zoo park oferuje także różne 
zabawne urządzenia dla dzieci, fotografowanie, filmowanie, bezbarierowe zwiedzanie zoo, możliwość karmienia niektórych zwierząt. 
zobaczymy tu także cenne gatunki roślin, w tym krzewów i drzew.

zamek Kamieniec
malownicze ruiny średniowiecznej warowni na pograniczu odrzykonia i korczyny. zamek zbudowany na skalistym wzgórzu w połowie 
XiV w. za panowania kazimierza wielkiego w przeszłości strzegł traktu handlowego. dziś znajduje się na skraju czarnorzecko–strzy-
żowskiego parku krajobrazowego, w który to krajobraz budowla pięknie się wkomponowuje. na terenie ruin zamkowych usytuowane 
jest muzeum zamkowe, sala tortur oraz pracownia ceramiki zamkowej. 

zdj. grzegorz zarzyka

alpaki
gospodarstwo z hodowlą alpak mieści się w korczynie na podzamczu, u podnóża królewskiej góry, w sąsiedztwie zamku „kamieniec”  
i rezerwatu „prządki”. specjalizuje się w hodowli alpak od 2008 roku. zabudowania i pastwiska dla zwierząt zajmują powierzchnię 
dwóch hektarów. gospodarstwo oferuje również pokazy i prezentacje wyrobów z wełny alpak. 

zamki w okolicach Humennego
w nieznacznej odległości od siebie znajdują się interesujące ruiny trzech zamków dawnego komitatu zemplin.
•	 czyczawa (cicava) - zamek góruje nad doliną rzeki ondavy pomiędzy Humennem, a Vranovem nad Toplą. dojście 20 minut zie-

lonym szlakiem. 
•	 Breków (Brekov) - położony nad przełomowym odcinkiem rzeki Laborec, która odcina tutaj pasmo wulkaniczego Vihorlatu  

po drodze z Humennego do miejscowości strazske. do ruin prowadzą żółte znaki ze wsi Brekov.  
•	 jasenov - zamek znajduje się 4 km na południe od Humennego nad wsią jasenov, z ktorej w 30 min dojdziemy do zamku za niebie-

skimi znakami szlaku pieszego.  

Linowy Park Przygody w Krośnie 
jeden z większych parków linowych w polsce, największy na podkarpaciu. położony na wzniesieniu w malowniczej scenerii parku, nie-
daleko krośnieńskiej starówki. każdy turysta znajdzie w nim wytchnienie oraz aktywnie spędzi czas na przeszkodach zawieszonych na 
drzewach na wysokości od 3 m do 14 m. do dyspozycji jest 5 tras, 49 przeszkód, a łączna długość tras wynosi 663 m. dla miłośników 
rekreacji w nieco spokojniejszym wydaniu wybudowano w parku ścieżkę zdrowia. park linowy znajduje się przy ul. okrzei w dzielnicy 
zawodzie.
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Karpacka Troja w Trzcinicy k. jasła
miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest „wałami królewskimi”. położone jest tuż nad płaskim dnem doliny rzeki ropy. 
wzgórze z grodziskiem o bardzo stromych zboczach, wznoszące się prawie 30 metrów ponad otaczające je z trzech stron doliny należy  
do najważniejszych zabytków archeologicznych w polsce. jest to obiekt o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. odkryto  
tu najstarsze osady obronne z dotąd znanych w polsce i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej  
na tereny ziem polskich. jest to też jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich zajmujące prawie 3,5 ha po-
wierzchni. wały obronne licząc od podstawy nasypów dochodzą jeszcze dzisiaj do 10 metrów wysokości.

Ośrodek Kiczera w Puławach górnych
kiczera-ski to nie tylko wyciąg narciarski, lecz także alternatywa dla turystów indywidualnych oraz rodzin, nastawionych na aktywny 
wypoczynek z mnóstwem przygód i niespodzianek. z bogatej oferty, skorzystać mogą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Letnie atrakcje 
kiczery: 
•	 monsterroller, mountainboard, Tretroller - pojazdy grawitacyjne dla tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego i nie boją się  

wyzwań i nowych wrażeń. Tyrolka - znajduje się na szczycie kiczery i składa się z pięciu odcinków liny o łącznej długości 211 m. 
Tyrolka polega na zjeżdżaniu kolejnymi odcinkami liny w podwieszeniu w specjalnej uprzęży. 

•	 paintball elektroniczny - zabawa zarówno dla rodzin jak i grup zorganizowanych na świeżym powietrzu w ciekawie ukształtowanym 
terenie.

•	 podchody (questing) - profesjonalnie przygotowane trasy z zadaniami, przygodami i niespodziankami po drodze. 
•	 Budowanie wieży ze skrzynek - element wspinaczki, wychodzenie po szczeblach postawionej przez siebie wieży, z pełną asekuracją.

Svidnik
malowniczo położone miasto w kotlince pomiędzy pogórzem ondavskim, a Beskidem niskim. po drodze z odległego tylko o 20 km 
przejścia granicznego w Barwinku zobaczymy ekspozycję militariów, która należy do plenerowego muzeum wojskowego z okresu wiel-
kiej bitwy tzw. operacji dukielsko-preszowskiej. ponadto warto odwiedzić muzeum kultury rusińsko-ukraińskiej ze skansenem miej-
scowego budownictwa ludowego. na powierzchni 10 ha prezentowane są obiekty architektury ludowej wraz z wyposażeniem. zobaczy-
my tam jak kiedyś na co dzień żyli i pracowali mieszkańcy tych okolic. 

zdj. grzegorz zarzyka
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Park Linowy i profesjonalny tor BmX w jaśle
na zielonych terenach w widłach rzek wisłoki i ropy w jaśle urządzono dwa ciekawe obiekty rekreacyjne. profesjonalnie wykonany tor 
do jazdy na rowerach BmX służy zarówno wyczynowym sportowcom, jak i amatorom. Tuż obok niego rozpościera się teren zadrzewio-
ny, który stał się bazą dla parku Linowego (należy wcześniej umówić się z instruktorem). na obszarze parku Linowego, poza 3 trasami 
o różnym stopniu trudności, znajdują się też miejsca piknikowe, pozwalające na nieskrępowany rodzinny wypoczynek. oba obiekty 
czynne sezonowo.

jasło - Obserwatorium astronomiczne, i LO ul. czackiego 4
wybudowane i wyposażone w ramach projektu „karpackie niebo” jasielskie obserwatorium astronomiczne znajduje się na najwyższej 
kondygnacji i Liceum ogólnokształcącego w jaśle, jednak dostać się tam można za pomocą specjalnie, na potrzeby obserwatorium, wy-
budowanej windy. obserwatorium na codzień wykorzystywane jest przez jasielskich pasjonatów obserwacji przestrzeni kosmicznej, ale 
formuła jego działania uwzględnia również wizyty dla turystów. wystarczy umówić się telefonicznie z opiekunami obserwatorium (tel. 
13 446 34 64). program wizyty w obserwatorium składa się z projekcji filmu, opowiadającego o możliwościach obiektu oraz z obserwacji 
za pomocą teleskopów różnej mocy, w tym również tego największego z nich, umieszczonego w obrotowej kopule o średnicy 5,2 m.

KĄPieLiSKa, BaSeny KĄPieLOwe i reKreacyjne

Svidnik, ul. Bardejovska - park wodny aQUarUTHenia
w ofercie kąpieliska są m. in.: kryty termalny basen: 20m x 10m, basen sportowy: 50m x 22m, basen ze sztucznymi falami: 33m x 12m, 
basen o wielkości 10m x 6m, brodzik dla dzieci: 8m x 4m, oraz 5 bufetów gastronomicznych z tarasem 900 m kwadratowych. w razie 
niepogody do dyspozycji gości pozostaje basen kryty o wymiarach 20 na 10 m z wodą termalną 34°c. na basenie krytym można również 
skorzystać z nocnych kąpieli do godz. 24. jest tu także boisko do siatkówki plażowej, stół do tenisa stołowego, wodny aerobik, skocznie. 

Krosno ul. wojska Polskiego 45a
w obiekcie znajdują się dwie niecki basenowe. większa o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości 1,8 m z wypłyceniem do 1,3 m. mniejsza 
niecka służąca do nauki pływania ma wymiary 12,5 x 5,5 m i głębokość od 0,65 m do 1,10 m. wyposażona jest w dodatkowe atrakcje 
wodne takie jak przeciwfale, gejzery oraz dysze masażu karku. można korzystać również z 4-osobowej wanny z hydromasażem, zjeżdżal-
ni oraz dwóch saun. co ważne, budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. do dyspozycji jest również sauna i bar.

jasło, ul. Sikorskiego 15
kompleks basenów rekreacyjnych i sportowych mosir w jaśle składa się 
z obiektu całorocznego z krytym basenem pływackim o torach długości 25 
m, krytym basenem rekreacyjnym z masażerami, zjeżdżalni wodnej, jacuz-
zi oraz saunarium (sauna fińska, sauna parowa, jacuzzi z koloroterapią) oraz  
z zespołu basenów zewnętrznych, czynnych w sezonie letnim.

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****

dwór Kombornia 
zespół dworsko parkowy w komborni z hotelem i spa oferuje gościom hote-
lowym, jak i wszystkim pragnącym zażyć relaksu, basen z 3 torami do pływania  
o długości 17 metrów, basen rekreacyjny, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci z funkcją 
przeciwprądu. w basenie rekreacyjnym znajdują się różnorodne urządzenia służą-
ce łagodnemu usuwaniu napięć mięśniowych, pobudzaniu krążenia i poprawiające 
ukrwienie komórek skóry, a są to: dysze masujące w ścianach i na dnie, gejzery 
powietrzne, kanapy masażu powietrznego i wodospad. do dyspozycji jest również 
kompleks saun i łaźni, grota solna oraz fitness. można także skorzystać z hotelowe-
go centrum odnowy biologicznej i kosmetologii.
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KaLendariUm najcieKawSzycH wydarzeń  
KULTUraLnycH w regiOnie

maj

Balony nad Krosnem
międzynarodowe górskie zawody Balonowe podczas tzw. długiego weekendu majowego. imprezie towarzyszy szereg wydarzeń, przede 
wszystkim koncertów, odbywających się na krośnieńskim lotnisku.

noc muzeów
podczas tej długiej muzealnej nocy oprócz zwiedzania obiektów odbywają się kiermasze, koncerty, warsztaty, projekcje filmów i rozmaite 
pokazy. w wydarzeniu udział biorą muzea, galerie i placówki kulturalne m. in.:
•	 muzeum podkarpackie w  krośnie, ul. piłsudskiego 16
•	 muzeum rzemiosła w krośnie, ul. piłsudskiego 19
•	 centrum dziedzictwa szkła, krosno, ul. Blich 2
•	 skansen przemysłu naftowego i gazowniczego w Bóbrce
•	 muzeum regionalne w jaśle, ul. kadyiego 11
•	 muzeum misyjne sióstr misjonarek Św. piotra klawera,  krosno ul. Łukasiewicza 62
•	 muzeum marii konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133
•	 Biuro wystaw artystycznych, krosno, ul. kolejowa 1, 
•	 regionalne centrum kultur pogranicza, krosno, ul. kolejowa 1
Łemkowski Kermesz w Olchowcu
kermesz odbywa się w weekend najbliższy niedzieli 22 maja (święto przeniesienia relikwii św. mikołaja). odpustowi greckokatolickie-
mu obok uroczystego nabożeństwa towarzyszą:
•	 występy łemkowskich zespołów folklorystycznych
•	 występy młodzieżowych zespołów łemkowskich i duetów wokalnych
•	 wystawy i ekspozycje dawnych przedmiotów zebranych przez muzealników
•	 degustacja tradycyjnych łemkowskich potraw
•	 pokazy rzemiosła i rękodzieła łemkowskiego
•	 prezentacja tradycyjnych strojów Łemków

zdj. Tomasz okoniewski
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czerwiec

„Od rusal do jana” w zyndranowej 
wydarzenie ma miejsce na terenie muzeum kultury Łemkowskiej. cykl imprez o charakterze kulturalno–religijnym, nawiązujący  
do łemkowskiej ludowej tradycji. „od rusal do jana” czyli „od zielonych Świątek do Świętego jana”. 

LiPiec

Krempniańska Parada Historyczna
krempna lub Świątkowa wielka k. krempnej. 
•	 pokazy walk historycznych
•	 kramy rękodzielnicze 
•	 muzyka, jadło i zabawy dla wszystkich

międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy k. jasła. 
występy kapel polskich i zagranicznych walczących o statuetkę „karpackiego grajka”. imprezie muzycznej zawsze towarzyszą wystawa  
i  targi sztuki ludowej. smakowitą atrakcją festiwalu jest tradycyjne chłopskie jadło.

Łemkowska watra – zdynia 
Festiwal kultury łemkowskiej odbywa się w ii połowie  lipca.  przyjeżdżają Łemkowie z polski i świata. podczas watry każdy znajdzie 
coś dla siebie:
•	 bardzo różnorodna muzyka i biesiady
•	 spotkania naukowo-literackie
•	 zmagania sportowe
•	 pokazy dawnego łemkowskiego rzemiosła 
•	 obcowanie z ciekawymi ludźmi nauki i kultury 

zdj. grzegorz zarzyka
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SierPień

Karpacki Festiwal archeologiczny dwa Oblicza 
na terenie skansenu archeologicznego karpacka Troja w Trzcinicy k. jasła. podczas festiwalu odbywają się różnorodne turnieje:  
o nagrodę specjalną – srebrny Trzewik Trzcinicy, bojowy, łuczniczy, turniej piątek (reprezentacji złożonych z 5 wojów) na „moście”, 
konkurs obozów.

Karpackie Klimaty
corocznie, począwszy od 2003 r. pod koniec sierpnia, krosno zaprasza na karpackie klimaty. Festiwal kultur pogranicza przez trzy dni 
bardzo ożywia miasto. wśród wielu wydarzeń towarzyszących imprezie każdy znajdzie dla siebie coś wyjątkowego i niespotykanego. 
dlatego warto w tych dniach odwiedzić krosno, które staje się wtedy kulturalną stolicą podkarpacia. niektóre atrakcje karpackich kli-
matów:
•	 Festiwal win węgierskich; to od samego początku stały punkt karpackich klimatów
•	 sztuka i smaki pogranicza; degustacja miodów oraz dań kuchni łemkowskiej i słowackiej.
•	 zaklęte w szkle; m. in. pokazy wytopu szkła
•	 Święto chleba z konkursem na ulubiony chleb krośnian
•	 międzynarodowy plener Fotograficzny
•	 Bieg uliczny o skarb portiusa, organizowany przez mosir
oprócz atrakcji festiwalowych warto zwiedzić przy okazji zabytki starego miasta i placówki muzealne.   

jarmark Bardejowski 
pierwsze informacje o tym dorocznym wydarzeniu sięgają 770 lat wstecz. w 1971 władze miasta, po długiej przerwie, wróciły do trady-
cji organizowania jarmarku i od tej pory organizują go co roku. w programie wydarzenia jest mnóstwo atrakcji, w tym także występy 
zespołów folklorystycznych, orkiestr dętych, grup młodzieżowych zarówno ze słowacji, jak i zagranicy.

międzynarodowe dni wina w jaśle
w ostatni weekend sierpnia w stolicy polskiego winiarstwa, w jaśle, odbywa się rokrocznie trzydniowa impreza, prezentująca osiągnięcia 
winiarstwa. winiarskiemu festiwalowi towarzyszy czas „otwartych winnic“ - gospodarze oczekują na jasielskich winnicach i w winiar-
niach na turystów i prowadzą komentowane degustacje tworzonych przez siebie win. zwykle w tym terminie odbywa się też profesjonal-
ny konkurs win. na jasielskim rynku organizowany jest kiermasz winiarski – winiarze polscy oraz goście z zaprzyjaznionych regionów 
winiarskich prezentują skarby swoich piwnic, a dla turystów jest do wspaniała okazja do skosztowania i zakupu unikalnych win. można 
też w tym czasie skorzystać z zajęć warsztatówych z zakresu technologii winiarskiej i sommelierstwa. imprezę ubogacają też koncerty, 
wieczorne spektakle plenerowe i wystawy.

galicyjskie Lato z Koniem w Kołaczycach
Ta cykliczna dwudniowa impreza plenerowa organizowana jest przez właściciela stajni „galicja“ w Biezdziedzy, pana stanisława stasiow-
skiego, przy współudziale samorządu kołaczyc. przez dwa dni na kołaczyckich błoniach trwają sportowe zmagania w konkurencjach  
zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. najważniejsze z rozgrywanych zawodów to: czempionat koni młodych, maraton zaprzę-
gów konnych, konkurs ścieżki sportowej, konkurs skoków przez przeszkody, zręcznościowy konkurs powożenia zaprzęgami parokonny-
mi i amatorski konkurs furmanek. imprezie towarzyszy kiermasz sprzętu do uprawiania sportów konnych i występy artystyczne.

Obchody dożynkowe
na przełomie sierpnia i września w wioskach i miasteczkach regionu Beskidu niskiego i pogórza, zwykle w soboty, odbywają się uroczy-
stości dozynkowe. Te tradycyjne święta plonów zachowały tu wiele z dawnej,  autentycznej tradycji. poza częścią oficjalną, organizowane 
są konkursy wieńców dożynkowych, gospodynie wiejskie przygotowują wspaniałe regionalne poczęstunki, prezentują się lokalni twórcy.  
dla turysty jest to niezwykła okazja do zetknięcia się z żywą tradycją regionu pogranicza.
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wrzeSień/PaŹdzierniK

dni Huculskie 
ogólnopolski czempionat Hodowlany i użytkowy koni rasy Huculskiej. stadnina koni Huculskich „gładyszów” w regietowie. Termin 
- ii poł. września.

Festival paličkovanej čipky
Festival paličkovanej čipky w preszowie – coroczna impreza koronczarska. 

Święto rydza w wysowej zdroju 
wczesną jesienią, na przełomie września i października jest okazja do leśnych wędrówek i spacerów w parku zdrojowym. dla smakoszy 
jest to czas kulinarnych doznań. pozwala także na poznawanie historii uzdrowiska wysowa-zdrój, bogatej kultury Beskidu niskiego, 
sztuki ludowej, tradycji i zwyczajów ludności tego niezwykle interesującego zakątka polski i słowacji. w parku zdrojowym można po-
dziwiać oryginalne prace rękodzielnicze, pamiątki zanikających zawodów. podczas święta koniecznie trzeba wziąć udział w „polowaniu 
na rydza”! organizatorzy zapewniają interesujące prelekcje o tematyce mikologicznej, występy artystyczne, zabawy dla dzieci, konkursy, 
pokazy i quizy. wieczorem zapraszają na dancing „rudy, rudy, rudy rydz…”. w ciągu całego roku w regionie odbywa się sporo ogólno-
dostępnych zawodów sportowych, szczególnie biegowych i kolarstwa górskiego, które zostały już omówionew odpowiednich rozdziałach 
tego przewodnika.

Festiwal Kultury rusinów-Ukraińców Słowacji w Świdniku
wydarzenie to jest źródłem niewyczerpanego bogactwa kultury, którą pozostawiły po sobie minione generacje. podczas tego wydarzenia 
odbywa się mnóstwo innych imprez kulturalnych, np. wystawy etnograficzne i plastyczne, seminaria, konferencje naukowe. we wszyst-
kich uroczystościach udział biorą co roku grupy lokalne, zespoły z innych regionów słowacji, a także z zagranicy.

zdj. grzegorz zarzyka
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dwór Kombornia Hotel & SPa****
kombornia 1
38-420 korczyna k/krosna
Tel. (+48) 13 435 42 89
hotel@dworkombornia.pl
www.dworkombornia.pl

dom Pielgrzyma
sanktuarium matki Bożej saletyńskiej
38-220 dębowiec 55
Tel. (+48) 13 441 31 90 
centrum@saletyni.pl
www.sanktuarium.saletyni.pl

glorietta Hotel & restauracja
aleja słoneczna 7
38-440 iwonicz zdrój
Tel. (+48) 13 425 10 44
recepcja@glorietta.pl
www.glorietta.pl

wine garden Hotel***
kombornia 1
38-420 korczyna k/krosna
Tel. (+48) 13 435 42 89
hotel@dworkombornia.pl
www.dworkombornia.pl

Hotel i restauracja artis moderówka
moderówka 307
38-460 jedlicze
Tel. (+48) 13 431 23 84
info@artishotel.pl
www.www.artishotel.pl

Pensjonat Szajna SPa
ul. kasztanowa 11
38-481 rymanów zdrój
Tel.: (+48) 13 435 74 70
recepcja@szajnarymanow.pl
www.szajnarymanow.pl

Hotel ** restauracja jaś wędrowniczek
ul. Bieleckiego 8
38-480 rymanów
Tel. (+48) 13 43 567 33
hotel@jas-wedrowniczek.pl
www.jas-wedrowniczek.pl

chata nad wisłokiem
wisłok wielki 39
38-543 komańcza
Tel. (+48) 13 463 18 91 
info@chatanadwislokiem.pl
www.chatanadwislokiem.pl

Pod małym Laskiem
dw992 (droga na krempną)
38-208 nowy Żmigród
Tel. (+48) 13 441 67 77 
zajazd.krol@op.pl
www.zajazdpodmalymlaskiem.pl

zajazd Pod Studzienką - Szeran
ul. krakowska 22
38-200 jasło
Tel. (+48) 13 493 09 16 
kontakt@szeran.com
www.zajazdszeran.pl/szeran-jaslo

Hotel Pod Bránou 
Hviezdoslavova 1
085 01 Bardejov
Tel. (+421) 54 472 23 48
recepcia@hotelpodbranou.com
www.hotelpodbranou.com

Hotel Bardejov***
Toplianska č. 23
085 01 Bardejov
Tel. (+421) 054 488 34 87
hotelbardejov@hotelbardejov.sk
www.hotelbardejov.sk

Hotel Bellevue
mihaľov 2503
085 01 Bardejov
Tel. (+421) 054 472 84 04
mail: info@bellevuehotel.sk
www.bellevuehotel.sk

el. cafe restaurant
stöcklová č. 43
08 501 Bardejov
Tel. (+421) 054 472 33 38
ubytovanie@el-restaurant.sk
www.el-restaurant.sk 

Hotel enchanté****
Škultétyho 15
08 001 prešov
Tel. (+421) 51 773 10 13
enchante@hotelenchante.sk 
www.hotelenchante.sk

OBieKTy  nOcLegOwe i gaSTrOnOmiczne
Beskid niski i pogranicze to malownicze krainy, które kryją w sobie mnóstwo magii i atrakcji turystycznych. są także naturalnym przed-
sionkiem Bieszczad i stanowią świetny punkt wypadowy w najdziksze z gór w tym regionie. wybierając się w Beskid niski i pogórze 
masz gwarancję gościnności i wysokiej jakości usług hotelowo-gastronomicznych. planując wypoczynek w naszym regionie do Twojej 
dyspozycji są hotele o zróżnicowanym standardzie i charakterze: w tym zabytkowe dwory i pałace z bogatą infrastrukturą spa i wellness, 
wille, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. szeroki wachlarz obiektów noclegowych pozwoli ci odnaleźć miejsce w lokalizacji, 
która najbardziej będzie odpowiadać Twojemu planu zwiedzania i codziennych wycieczek.

Poniżej przedstawiamy listę polecanych obiektów noclegowych w Polsce i na Słowacji
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Hotel OndaVa****
chotčanská 168 
09 101 stropkov
Tel. (+421) 054 718 11 91
becher@stonline.sk
www.hotelondava.sk 

Hotel Karpatia***
Čsl.armády 1377
06 601 Humenné 
Tel. (+421) 57 786 18 88 
recepcia@hotel-karpatia.sk
www.hotel-karpatia.sk

ranc Breziny
pavlovce 94 
094 31 pavlovce 
Tel. (+421) 910 942 916 
samuelbruss@gmail.com 
www.rancbreziny.estranky.sk

dvor pod Viničnou skalou
Brekov 336
06 601 Humenné 
Tel. (+421) 903 641 627 
objednavky@dvorpodvinicnouskalou.sk 
www.dvorpodvinicnouskalou.sk

Pivovar u medved’a
námestie slobody 70
066 01 Humenné 
Tel. (+421) 905 765 368 
pivovar@umedveda.sk 
www.umedveda.sk

zelena Laguna****
Vranovská cesta č. 900/2
094 02 domaša rekreačná oblasť dobrá 
Tel. (+421) 915 930 345
recepcia@zelenalaguna.sk 
www.zelenalaguna.sk

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****

zdj. dwór kombornia Hotel&spa****zdj. dwór kombornia Hotel&spa****
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