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Southern Subcarpathia 
Nordic Walking Park

The guidebook which you are holding in your hands offers a new, active way of looking at so-
uthern Subcarpathia.

It is a new approach as the region is commonly known for its rich historical heritage and lively 
traditions. It is famous for its magnificent monuments, admired all over the world, such as wo-
oden gems from Haczów, Blizne and Smolnik, included in the UNESCO World Heritage List. It also 
prides itself on its unspoiled nature, forests full of unique protected species of plants and animals, 
such as the brown bear and the spotted eagle. The region is commonly identified with perfectly 
preserved environment and it is called the biosphere reserve or ‘the lungs of Poland.’

However, except for the Bieszczady, the region is hardly associated with its perfect conditions for 
doing active sports, such as Nordic walking, which is becoming extremely popular in Poland. But 
actually, there is a huge difference between walking through other regions and through southern 
Podkarpacie, with its extraordinary wildlife merged with the Carpathian multiculturalism. 

The routes of Southern Subcarpathia Nordic Walking Park are not only health walks through be-
autiful wildlife. They offer a lot more: magnificent mountain views as well as traditional villages 
lost in the valleys; amazingly renovated architectural treasures as well as abandoned, disappe-
aring graveyards; lively towns maintaining its trading traditions several centuries long as well as 
past villages which are hard to spot; splendid temples as well as simple cottages with people who 
still practice evangelical hospitality and who treat their guests with their delicious home-made 
food, probably not realising how healthy and eco-friendly it is.

That is why we want to tell you a little about Nordic walking and a little more about why southern 
Subcarpathia is the best place for doing it. 

See you on the route!



Przewodnik, który trafia w Wasze ręce, to propozycja spojrzenia na południowe Podkarpacie 
z nieco innej, aktywnej strony. 

Innej – bowiem region ten jest powszechnie postrzegany za sprawą przebogatego dziedzic-
twa historycznego i pieczołowicie kultywowanej tradycji. Znane są jego wspaniałe zabytki, 
doceniane przecież dosłownie przez cały świat – jak drewniane perły z Listy Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO w Haczowie, Bliznem czy Smolniku nad Sanem. Słynna jest dziewicza przy-
roda, lasy bogate w unikatowe i chronione gatunki roślin i zwierząt, na czele których kroczy 
bieszczadzki niedźwiedź i beskidzki orlik. Powszechnie identyfikuje się region ten z doskonale 
zachowanym środowiskiem naturalnym i nazywa rezerwatem biosfery czy „płucami Polski”.

Ale – może odrobinę z wyjątkiem Bieszczadów – trudno w szerokiej świadomości szukać sko-
jarzeń z doskonałymi warunkami do uprawiania turystyki aktywnej, a w jej ramach bijącego 
rekordy popularności fenomenu nordic walking. Najbardziej chyba masowo uprawianego dziś 
sportu w Polsce. A przecież pomiędzy wędrówką z kijami w innych rejonach a południowym 
Podkarpaciem rozciąga się przepaść niespotykanej w żadnym innym miejscu syntezy walorów 
przyrodniczych skali europejskiej, z unikatową podróżą karpackiej wielokulturowości. 

Szlaki Nordic Walking Park Południe Podkarpacia to bowiem nie tylko marsz po zdrowie  
w otoczeniu pięknej przyrody. To przepiękne górskie panoramy i zagubione w dolinach tra-
dycyjne wioski. Wspaniale odnowione skarby architektury i porzucone przez ludzką pamięć 
niknące cmentarze. Ruchliwe miasteczka kontynuujące setki lat tradycji targowych i nieistnie-
jące wsie, po których śladów trudno już dziś wypatrywać. Dumne, pełne przepychu świątynie 
wznoszone „Bogu na chwałę” i skromne chaty, których mieszkańcy wciąż pozostają wierni 
ewangelicznym zasadom tradycyjnej gościnności, częstując wędrowca wspaniałościami swo-
ich stołów, pewnie nawet nie wiedząc, jak bardzo są one zdrowe i ekologiczne.

Dlatego w tym przewodniku chcemy Wam opowiedzieć troszkę o nordic walkingu i więcej  
o tym, dlaczego południowe Podkarpacie jest najlepszym miejscem do jego uprawiania. 

Do zobaczenia na szlaku!

Nordic Walking Park 
Południe Podkarpacia
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Nordic walking spokojnie możemy uznać za jeden z największych fenomenów przełomu XX  
i XXI w. Nie tylko sportu, ale wręcz cywilizacji. Jak to się stało? W czym tkwi jego tajemnica?

Jak sama nazwa – „walking” – wskazuje, jest to odmiana sportu chodziarskiego, marszu, z ko-
lei przymiotnik „nordic“ przywołuje skojarzenia ze Skandynawią, a więc albo wikingowie, albo 
sporty zimowe. Wikingom zapewne bardziej odpowiadałby marsz z toporem i to niekoniecznie 
dla zdrowia (przynajmniej napotkanych nieprzyjaciół), więc pozostaje skojarzenie ze sportami 
zimowymi. I jest ono jak najbardziej słuszne. 

U genezy tej formy rekreacji znalazło się bowiem poszukiwanie odpowiedniego treningu dla 
sportowców uprawiających narciarstwo biegowe, możliwego do zastosowania w tych fatalnych 
miesiącach, w których brakuje śniegu. Początków owego mariażu chodu sportowego z narciar-
stwem biegowym znawcy dopatrują się w latach 20. XX w., choć nie wszyscy są tu zgodni. Znacz-
nie mniej sporów budzi opinia, że sport ten pochodzi z Finlandii. 

Oryginalnie zwał się tam (i dalej zresztą zwie, bo jest w kraju narodzin nie mniej popularny niż  
w Polsce) Sauvakävely, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „marsz z kijkami”, stąd alternatyw-
na nazwa angielska to pole walking. Z jakichś jednak względów „marsz z kijkami” nie przyjął się 
w polszczyźnie, zastąpiony już chyba na trwałe angielskim terminem nordic walking. 

Autorem tego określenia jest, uważany za największego popularyzatora chodzenia z kijkami, 
Marko Kantaneva. Datą przełomową jest rok 1997, w którym miały miejsce dwa milowe wy-
darzenia. Pierwsze to wydanie przez Centralne Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Finlandii 
przewodnika o chodzeniu z kijkami, autorstwa właśnie Kantanevy. Drugie to wypuszczenie na 
rynek przez fińską firmę „Exel” pierwszych specjalistycznych kijków do nordic walking. Przypa-
dek czy nie, zaczęło się...

Pierwsze trasy nordic walking w Polsce pojawiły się w roku 2007 w Barlinku w województwie za-
chodniopomorskim, co stało się podstawą promocji tego miasta jako „Europejskiej Stolicy Nor-
dic Walking”. W sumie jednak wokół Barlinka wytyczono zaledwie 7 tras o łącznej długości 54 km. 
Nordic Walking Park Południe Podkarpacia to 52 trasy o łącznej długości przekraczającej 500 km. 

Poszukując zatem odpowiedzi na pytanie o fenomen popularności chodu z kijkami, musimy 
wspomnieć o łatwości uprawiania tego sportu, jego uniwersalności i zbawiennym wpływie na 
kondycję i ogólną formę fizyczną. 

Co prawda wrażenie, że zaopatrzenie się w kijki i wyjście z nimi na spacer jest równoznaczne 
z uprawianiem nordic walking jest jak najbardziej błędne, to jednak nie da się zaprzeczyć, że 
jest to aktywność prosta do opanowania, nie wymagająca specjalistycznych i skomplikowanych 
ćwiczeń. Do tego brak jest istotnych przeciwwskazań – oczywiście poza poważnymi urazami 
ortopedycznymi.

A zalety? Ich katalog jest bardzo długi, ale wymieniając tylko 10 pierwszych jego pozycji zwróć-
my uwagę, że nordic walking:

1. Może być uprawiany przez każdego – bez względu na płeć, wiek, kondycję a nawet nadwagę.
2. Może być uprawiany zawsze – bez względu na porę roku, pogodę, temperaturę (no może za 

wyjątkiem ekstremalnych).
3. Jest bardzo skuteczny w spalaniu kalorii – radzi sobie z nimi o 40% lepiej niż tradycyjny 

marsz.
4. Przy regularnym treningu zapewnia wysoką sprawność sercowo-naczyniową, zwłaszcza re-

dukcję nadciśnienia oraz poziomu cholesterolu i cukru we krwi.  
5. Uaktywnia nawet 90% naszych mięśni, co koreluje poniekąd z rozwijaniem siły, gibkości  

i wzrostem wytrzymałości.
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6. W przeciwieństwie do innych sportów biegowych i marszowych, nie wiąże się z potencjal-
nym nadwyrężeniem mięśni, stawów, ścięgien czy więzadeł.

7. Jest wyjątkowo bezpieczny, obecność kijków gwarantuje utrzymanie równowagi, zwłaszcza 
jeśli poruszamy się odpowiednio przygotowanymi trasami (jak w Parku Nordic Walking Po-
łudnie Podkarpacia).

8. Prawidłowo uprawiany koryguje postawę i eliminuje nieprawidłowości, a do tego jest dosko-
nałą rehabilitacją po urazach ortopedycznych.

9. Dla siedzących godzinami przed komputerem, pozbawionych odpowiedniej ilości ruchu  
i zestresowanych osób (ilu z Was się nie mieści przynajmniej w jednej z tych kategorii?) jest 
doskonałą drogą do łagodzenia sztywności wokół szyi i barków oraz zwiększenia mobilności 
górnego odcinka kręgosłupa. 

10. Można uprawiać wszędzie i w dowolnych konfiguracjach – samotnie i kontemplacyjnie albo 
w grupie i rozrywkowo. Z instruktorem lub bez, wśród zabytkowej zabudowy i leśnej głuszy. 

Trzeba jednak pamiętać, że osiągnięcie tych korzyści wymaga zapoznania się z podstawami 
techniki. Jakkolwiek bowiem jest to aktywność dość prosta, warto przed pierwszymi próbami 
zapoznać się z zasadami, a najlepiej skontaktować z instruktorem, który może nam także dora-
dzić w zakresie wyboru sprzętu. Nawet zasada doboru kijków do wzrostu jest warunkowana tym 
czy jesteśmy wysportowani, czy nie... I czy mamy wybrać aluminium, włókno szklane czy może 
melanż włókna szklanego i węglowego?

Jeśli już szczęśliwie zaopatrzymy się w kijki i wyruszymy w teren, warto odkryć jeszcze jedną 
zaletę tego sportu. Marsze z kijami prowadzone są w tempie pozwalającym na kontemplację 
wspaniałych krajobrazów, a przerwy w wysiłku mogą być pretekstem do zaglądnięcia do wnę-
trza zabytkowej świątyni, zwiedzenia muzeum czy nastrojowych cmentarzy, które także znaj-
dziemy na opisywanych poniżej trasach.  

I do tego, aby zażywając fizycznej aktywności nie zaniedbywać walorów duchowych i estetycz-
nych, jakie niosą trasy Nordic Walking Park Południe Podkarpacia, pragnęlibyśmy w tym prze-
wodniku Was szczególnie zachęcić. 

Nordic Walking Park
Fenomen nordic walking
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We can pretty much consider Nordic walking to be 
one of the greatest phenomena of the turn of the 
20th and 21st centuries, not only about sport but 
about civilisation. How did it happen? Where does 
the secret lie?

Its name suggests marching and the adjective 
‘Nordic’ brings to mind Scandinavia, with both the 
Vikings and winter sports. As the Vikings would 
probably prefer axe walking, which would not be 
beneficent for health (especially for its enemies), 
then the only connotation left is winter sports. 
And it is a right connotation. 

Nordic walking was originally a training regime for 
cross-country skiers, which could be done in the 
months when there is no snow. According to some 
experts, this mixture of walking and cross-country 
skiing began in 1920s. Most of them agree, howe-
ver, that this sport comes from Finland, where it 
was, and still is, called Sauvakävely. The word lite-
rally means ‘pole walking’, which is another name 
for Nordic walking (not used in Poland, though).

The author of the term ‘Nordic walking’ is Marko 
Kantaneva, who is said to have made this sport so 
popular. The breakthrough in the history of Nordic 

walking came in 1997, when two important events took place. First, the Central Association for 
Recreational Sports and Outdoor Activities in Finland published a guidebook on pole walking, 
written by Kantaneva. The other event was the launch of the first professional poles by a Finnish 
company called Exel. Whether it was a coincidence or not, it started... 

The first Nordic walking routes in Poland appeared in 2007 in Barlinek in the West Pomerania 
Province. It helped promote this town as ‘the European Capital of Nordic Walking’. However, near 
Barlinek there are only 7 routes which are altogether 54 km long, while Southern Subcarpathia 
Nordic Walking Park consists of 52 routes which are over 500 km long.

If we want to answer the question why pole walking is so immensely popular, we must say that 
it is easy to do, universal, and beneficial for our bodies.

If you think that just buying poles and walking with them means doing Nordic walking, you are 
wrong. However, it is still a sport which is easy to learn and which does not require any sophi-
sticated exercises. What is more, it is a sport almost for everyone (except for those with serious 
orthopaedic problems).

And the benefits? The list is very long, but the top ten is as follows:

1. It can be done by anyone, whatever sex, age, fitness level or weight.
2. It can be done anywhere, in any weather, season, temperature (apart from extreme weather, 

of course).
3. It is a very efficient way of burning calories; it burns 40% more calories than ordinary walking.
4. If done on a regular basis, it strengthens your heart and blood vessels; it also lowers hyper 

pressure and the level of cholesterol and sugar in blood. 
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Nordic Walking Park
The phenomenon of Nordic walking

5. It activates up to 90% of our muscles, which boosts strength, flexibility and endurance.
6. Unlike in other running and walking sports, you do not risk potential strain of your muscles, 

joints, tendons or ligaments.
7. It is extremely safe thanks to the poles which ensure balance, especially if you use properly 

prepared routes (like in Southern Subcarpathia Nordic Walking Park).
8. If done correctly, it enhances proper posture and removes defects; what is more, it helps get 

over orthopaedic injuries. 
9. For those sitting in front of the computer all day, not getting enough physical activity or 

stressed (do you belong to at least one of these groups?) it is a perfect way to make your neck 
and shoulders less stiff and the upper part of your spine more flexible.

10. It can be done anywhere and in any way – you can walk alone peacefully or have fun in the 
company of others; you can walk with or without an instructor, past historical buildings or 
through tranquil forests. 

However, you must bear in mind that all these benefits are available to you only after you have 
learnt the basic techniques. It might be an easy activity, but before you have a go, you should 
study the rules, preferably with the help of a professional instructor, who can also give you some 
advice on the equipment. The kind of poles you should choose depends not only on your he-
ight but also on your fitness level. There is also a question of material: aluminium, fibreglass, or 
composite carbon/fibreglass?

After you have managed to buy the poles and set off on a hiking trip, you will discover one more 
advantage to this sport: pole walking is slow enough to let you admire wonderful views and 
while having a break you can stop off at a historical church, a museum or a romantic graveyard, 
which you can find along the routes described below.

In this guidebook we would like to encourage you to combine physical activity with spiritual 
and aesthetic experiences by visiting the routes of  Southern Subcarpathia Nordic Walking Park. 
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Rosnąca popularność nordic walking skłoniła trzy Lokalne Grupy Działania z terenu południa wo-
jewództwa podkarpackiego do podjęcia inicjatywy stworzenia kompleksu tras, który nie tylko 
uatrakcyjniłby ofertę turystyczną regionu, ale i stał się mocnym przyczynkiem do poprawy jakości 
życia mieszkańców tego terenu. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozow-
ska”, Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja i Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Bieszczady” powstały bowiem po to, aby podejmować, prowadzić, promować i wspie-
rać inicjatywy służące rozwojowi tworzących je gmin. W wypadku „Nowej Galicji” są to gminy: 
Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec; „Ziemia Brzozowska” obejmuje teren 
gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, zaś obszar działania 
LGD „Zielone Bieszczady” obejmuje gminy: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne.

Obszar ten, a już szczególnie „Zielone Bieszczady”, należy do najbardziej atrakcyjnych turystycz-
nie w skali nie tylko województwa, ale i kraju, co niestety niekoniecznie przekłada się jeszcze 
na odpowiedni poziom publicznej infrastruktury turystycznej. Najlepiej wygląda sytuacja pod 
względem znakowanych szlaków pieszych, nieco słabiej rowerowych czy konnych. W ramach 
Bieszczadzkiego Centrum Nordic Walking w sąsiedztwie Jeziora Myczkowieckiego w 2011 r.  
powstało 18 tras, wyznaczonych w oparciu o istniejącą już w terenie sieć szlaków spacerowych  
i ścieżek przyrodniczych.

Realizację kolejnej, bardzo ambitnej, bo zaplanowanej na 500 km tras inicjatywy stworzenia Nor-
dic Walking Park Południe Podkarpacia umożliwił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu zapewnianym przez Unię 
Europejską w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Udane połączenie wsparcia unijnego, zaangażowania mieszkańców oraz promujących tę formę 
rekreacji profesjonalistów pozwoliło na zaistnienie spektakularnego w skali kraju kompleksu szla-
ków nordic walking, przebiegających przez obszary zróżnicowane tak pod względem krajobrazu, 
jak i otoczenia. Wiodąc przez kompleksy leśne, będące ostoją podkarpackiej fauny i nasycone pa-
miątkami historii i kultury zabytki – także te z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – stanowią 
prawdziwą wizytówkę południowego Podkarpacia.

Intencją twórców projektu było nie tyle samo stworzenie tras, co zdyskontowanie ich powstania 
i istnienia do rozwoju turystyki i promocji obszaru objętego projektem, a w konsekwencji także 
osiągnięcie rezultatów wizerunkowych i ekonomicznych. Cel ogólny realizowanej operacji został 
zatem sformułowany jako „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez 
utworzenie 16 parków nordic walking oraz wspólną promocję walorów turystycznych i przyrod-
niczo-kulturowych”.

Cele szczegółowe operacji to w konsekwencji:
•	 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej poprzez udostępnienie 16 certy-

fikowanych Nordic Walking Park oraz wytyczenie i oznakowanie w ramach tych parków mini-
mum 490 km tras nordic walking.

•	 Skuteczniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczo-kulturowego obsza-
rów partnerskich LGD poprzez realizację wspólnej kampanii promocyjnej.

•	 Aktywizacja społeczności lokalnej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez orga-
nizację imprezy promocyjnej inaugurującej funkcjonowanie tras.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia zakładanych celów projektu było opracowanie koncepcyjne  
i fizyczne wytyczenie w terenie tras w każdej z 16 gmin objętych działalnością LGD. Trasy zostały 
profesjonalnie oznaczone znakami kierunkowymi – żółtymi (spacerowe) zielonymi (trasy łatwe), 
czerwonymi (trasy średnie) i czarnymi (trasy trudniejsze), w punktach kluczowych znalazły się tak-
że stylowe tablice informujące o ich przebiegu, zawierające propozycje ćwiczeń rozgrzewkowych 
oraz punkty pomiaru tętna. W efekcie, łącznie powstało niemal 520 km tras.
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Nordic Walking Park
O projekcie Nordic Walking Park Południe Podkarpacia

Co ważne, każdy z 16 parków otrzymał certyfikat Polskiej Federacji Nordic Walking (PFNW), gwa-
rantujący odpowiednią jakość udostępnianej infrastruktury oraz spełnianie standardów bezpie-
czeństwa i możliwość korzystania z tras w celach zdrowotnych i treningowych. Certyfikacja umoż-
liwia zresztą rozgrywanie oficjalnych zawodów PFNW, które swoją rangą mogą ściągnąć tu wielu 
sympatyków chodzenia z kijkami oraz stać się narzędziem promocji dziedzictwa i tradycji regionu.

Zanim jednak zorganizowano pierwsze imprezy, kolejnym krokiem prowadzącym do osiągnięcia 
zakładanych celów stała się kampania promocyjna, prowadzona w oparciu o wspólną identy-
fikację graficzną, w tym jednolite logo. Obejmowała ona przede wszystkim powstanie portalu 
turystycznego www.nwppp.pl, na którym prezentowane są poszczególne trasy, skatalogowane 
informacje o atrakcjach turystycznych i kulturalnych, bazie noclegowej i gastronomicznej, a także 
o planowanych rajdach i imprezach plenerowych. Kolejnym wykorzystanym narzędziem stały się 
tzw. mapniki - zawierające komplet 16 planów poszczególnych parków nordic walking - oraz ten 
przewodnik, łączący opisy tras z atrakcjami turystycznymi położonymi w ich w pobliżu. 

Podsumowaniem projektu współpracy była uroczysta impreza, inaugurująca funkcjonowanie 
tras nordic walking utworzonych w ramach projektu współpracy, która odbyła się 9 maja 2015 r. 
w Brzozowie. Dzięki udziałowi podmiotów z obszarów wszystkich partnerskich LGD zaprezento-
wana została wspólna oferta turystyczna powstała w wyniku realizacji projektu. Sportowo-rekre-
acyjny charakter wydarzenia podkreślał, będący kluczową częścią imprezy, rajd inauguracyjny na 
trasie około 7 km, prowadzony przez instruktorów nordic walking.

Podsumowując, realizacja projektu stała się ważnym czynnikiem nie tylko atrakcyjności oferty 
turystycznej terenu działania partnerskich LGD, ale także pobudziła i utrzymała aktywność środo-
wisk lokalnych, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu w realizację projektu osób nie będących 
członkami stowarzyszeń i do tego reprezentujących różne grupy docelowe. W przyszłości plano-
wana jest organizacja kolejnych imprez, także takich o charakterze ogólnopolskim, które mogą 
stać się okazją do podjęcia kolejnych wspólnych akcji promocyjnych. Dlatego w ramach oddzia-
ływania projektu można z pewnością mówić o budowaniu rozpoznawalności partnerskich LGD 
jako atrakcyjnych obszarów turystycznych oraz dalszym tworzeniu i promocji kompleksowych, 
zintegrowanych pakietów ofert turystycznych południowego Podkarpacia.
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As a result of growing popularity of Nordic walking, three Local Action Groups from southern 
Podkarpacie Province have decided to create a network of routes in order to make the area more 
attractive for tourists and to improve the living standards of local inhabitants. The Local Action 
Group ‘The Land of Brzozów’ Association, The Local Action Group ’New Galicia’ Associa-
tion and ’The Green Bieszczady’ Local Action Group have been created in order to take, run, 
promote and support initiatives for the development of the communes included in the groups. 
‘New Galicia’ consists of the communes of Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski and Tarno-
wiec. ‘The Land of Brzozów’ operates within the communes of Brzozów, Domaradz, Dydnia, Ha-
czów, Jasienica Rosielna and Nozdrzec. ‘Zielone Bieszczady’ includes the communes of Czarna, 
Lutowiska, Olszanica, Solina and Ustrzyki Dolne.

This area, especially ‘The Green Bieszczady’, is one of the most attractive regions not only in 
the province, but also in the whole country. Tourism infrastructure, however, has not reached 
a suitable level yet. Hiking routes are marked out relatively well, but cycling and horse-riding 
ones are not so well designed. Within the Bieszczady Centre of Nordic Walking, near the Mycz-
kowieckie Lake, in 2011, 18 routes were created on the basis of the existing hiking routes and 
nature paths.

Thanks to the Rural Development Programme for 2007-2013, it was possible to create a 500 
km Southern Subcarpathia Nordic Walking Park. The project was implemented with the fi-
nancial assistance provided by the European Union under the measure 421 ‘Implementation of 
cooperation projects.’

As a result of the successful combination of the EU support, the involvement of local people and 
professional recommendations for this activity, a spectacular and unique network of Nordic wal-
king routes has been created. They run through diversified landscapes and surroundings, thro-
ugh forests full of local wildlife and historical monuments and they are therefore a real showcase 
of southern Subcarpathia.

The authors of the project intended not only to create the routes as such but also take advan-
tage of them in order to develop local tourism and promote the area covered by the project. 
This would, in turn, guarantee PR and economical success. The general objective of the project 
was therefore formulated as ’The increase in tourist attractiveness of the LAG partnership areas 
through the creation of 16 Nordic walking parks and joint promotion of tourist, natural and 
cultural values.’

The specific objectives of this operation are:
•	 Development of tourist, recreational and sport infrastructure by providing 16 certified Nor-

dic Walking Parks as well as the demarcation and labelling a minimum of 490 km Nordic 
walking routes within these parks.

•	 More efficient use of the tourist, natural and cultural potential in the areas of the LAG part-
nerships through joint promotional campaign .

•	 Activation of the local community and promoting active holidaymaking by organizing a pro-
motional event inaugurating the opening of the routes.

The first step to achieve the objectives of the project was to develop a conceptual and physical 
demarcation of the routes in each of the 16 communes covered by the activities of the Local 
Action Groups. The routes have been professionally marked with directional signs – yellow (wal-
king), green (easy routes), red (medium routes) and black (difficult routes); in the key points 
there were also stylish boards informing about the course of the routes, including suggestions 
for warm-up exercises as well as pulse measurement facilities. As a result, a total of almost 520 
km long routes was established.
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Importantly, each of the 16 parks received a certificate of Polish Federation of Nordic Walking 
(PFNW), which guaranteed the quality and safety standards of the infrastructure as well as the 
possibility of using the routes for health and training. Moreover, certification enables organising 
prestigious official competitions of PFNW, which may attract many fans of pole walking and 
become a tool for promoting the heritage and traditions of the region.

Before the first events were held, the next step to achieve the goals was a promotional campaign 
conducted on the basis of a common graphic identification, including a unified logo. The cam-
paign primarily included the creation of the tourist website www.nwppp.pl, which presents the 
individual routes, information about tourist attractions, accommodation and dining facilities, as 
well as about planned rallies and outdoor events. Another tool was issuing map-cases, conta-
ining a set of 16 plans for each Nordic walking park along with this guidebook describing the 
routes and the tourist attractions situated nearby.

The cooperation project was summarized by a formal event inaugurating the launch of the 
newly-created Nordic walking routes, which took place on 9th May 2015 in Brzozów. Thanks to 
the participation of entities from all the LAG partnership areas a joint tourist offer was created 
and presented as a result of the project. The sports character of the event was highlighted by 
the main attraction of the event, which was a 7-km long opening rally, led by Nordic walking 
instructors.

In summary, the project has become an important factor not only in enhancing the attractive-
ness of the tourist offer of LAG partnership operating area, but also in stimulating and mainta-
ining the activity of local communities. It happened mainly thanks to the fact that the project 
involved people who were not members of the associations and who represented different 
target groups. In the future, there are plans to organize further events, including national ones, 
which may provide opportunities for more joint promotional campaigns. Therefore, the pro-
ject certainly influenced recognition of LAG partnerships as attractive tourist areas as well as 
helped develop and promote comprehensive, integrated packages of tourist offers in southern 
Subcarpathia.

Nordic Walking Park
About the project Southern Subcarpathia Nordic Walking Park



www.nwppp.pl

sieć tras do uprawiania nordic walking w gminach
Brzozów – Domaradz – Dydnia – Haczów – Jasienica Rosielna – Nozdrzec

łączna długość tras  – 245,9 km



Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
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Tablica początkowa trasy znajduje się na terenie Nadleśnictwa Brzozów, na skraju lasu. [1]  
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że właśnie z lasem wiążą się początki miasta. W 1359 r. Kazi-
mierz Wielki wydał bowiem dokument zezwalający na założenie wsi w lesie zwanym Brzozowe. 
Osada powstała po obu stronach rzeki Stobnicy, dziedzicząc ową „leśną” nazwę. Wkrótce potem 
w pobliżu lokowano miasto Brzozów, a pierwotną osadę zaczęto dla odróżnienia nazywać Starą 
Wsią i tak już zostało. 
Samo miasto, należąc do klucza dóbr biskupów, przemyskich rozwijało się szybko i stało się 
klejnotem w koronie biskupich majętności, bogacąc się na handlu i rzemiośle. Okres prosperity 
skończył się jednak wraz z wiekiem XVII. Dotknięty serią nieszczęść Brzozów podniósł się w za-
sadzie dopiero w II poł. XIX w., zyskując status siedziby powiatu. Lepsze lata wiązały się w dużej 
mierze z wydobywaniem w całej okolicy ropy naftowej.
Poszukując jej w podbrzozowskim lesie, stanowiącym wciąż własność biskupstwa przemyskie-
go, natrafiono na pocz. XX w. na wodę o dużych właściwościach leczniczych – solankę jodo-
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wo-bromową z domieszką żelaza. Biskup Anatol Nowak podjął wysiłki stworzenia w oparciu  
o odkryte źródła zakładu leczniczego, uwieńczone powodzeniem w latach 20. XX w. Przy zakła-
dzie powstało uzdrowisko – Brzozów-Zdrój. 
Dziś trudno w to uwierzyć, ale w miejscu, w którym się znajdujemy, stały stylowe budynki drew-
nianych willi (w tym „Anatolówka” upamiętniająca twórcę zdroju), łazienek zdrojowych, okazały 
dom zdrojowy (z 40 pokojami). Zabudowie towarzyszyły dwa baseny i korty tenisowe. Nowo-
czesne uzdrowisko specjalizowało się w leczeniu reumatyzmu, miażdżycy i niewydolności nerek. 
Niestety rozwój uzdrowiska przerwał wybuch wojny. Kuracjusze zniknęli, a biskup Franciszek 
Barda po zajęciu Przemyśla przez sowietów przeniósł do opustoszałych budynków seminarium 
duchowne. Działało ono tu w latach 1940-1946, wspierane przez okolicznych mieszkańców, po-
mimo stałego zagrożenia ze strony władz okupacyjnych.
Brzozów-Zdrój nie przetrwał zniszczeń wojennych i powojennych („Anatolówka” spłonęła  
w 1948 r.). Pozostał po nim jeden niewielki budynek. Uzdrowisko upamiętnia ścieżka przyrod-
nicza „Brzozów-Zdrój” wytyczona przez Nadleśnictwo Brzozów, po której będziemy wędrowali. 

długość 4,8 km         czas przejścia ok. 50 min.trasa żółta

Po obowiązkowej rozgrzewce wyruszamy spod tablicy początkowej tras, kierując się w stronę 
szosy biegnącej do Brzozowa ze Zmiennicy. Po dotarciu do niej maszerujemy w lewo, po prawej 
mijając DPS dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP ze Starej Wsi. 
Trasa prowadzi dalej w dół do zabudowań Brzozowa, za którymi po prawej wyłania się panorama 
pasma Czarnej Góry (453) i Siwego Dziada (441) ze wzniesieniami Pasma Grabówki w tle. Wędru- 
jemy ul. Zdrojową wzdłuż malowniczej alei, dochodząc do ciekawej i okazałej kapliczki domkowej 
z końca XIX w., przebudowanej w 1927 r. a poświęconej św. Stanisławowi Kostce. Ul. Zdrojowa 
przechodzi w ul. Moniuszki, przed nami wyłaniają się charakterystyczne wieże brzozowskiej ko-
legiaty pw. Przemienienia Pańskiego, [2] powszechnie uznawanej za najcenniejszy zabytek Brzo-
zowa. Kościół powstał w latach 1678-1686 z fundacji biskupa przemyskiego Stanisława Sarnow- 
skiego, został konsekrowany w 1688 r.,  
a w 1724 r. wyniesiony do rangi kolegiaty. 
Tracąc kościół z oczu dochodzimy do 
Parku Jordanowskiego, przed którym 
skręcamy w prawo, w ul. Cegłowskiego  
i przez bramę wkraczamy na teren par-
ku. Znajdziemy tu tablice z ćwiczeniami  
i punkt pomiaru tętna oraz urządzenia 
plenerowej siłowni. Trasa wychodzi teraz 
z parku, skręca w lewo i wraca z powro-
tem do punktu wyjścia ulicami Moniu- 
szki i Zdrojową. My jednak proponuje- 
my przemaszerować dodatkowe 600 m  
w kierunku kolegiaty, jest to bowiem za-
bytek którego nie można pominąć.
Budowa kościoła farnego, kierowana na 
miejscu przez brzozowianina, ks. Bartło-
mieja Misiałowicza, to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w Brzozowie nie 
tylko w XVII w. Ks. Misiałowiczowi jest 

2
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poświęcone obszerne epitafium, nad którym znajduje się jego portret, a pod nim – zmumifikowa-
ne ręce budowniczego kościoła. Obok wielu innych epitafiów i tablic pamiątkowych koniecznie 
trzeba obejrzeć ołtarz główny ze sceną Ukrzyżowania, doskonale oddającą estetykę baroku, 
silnie inspirowaną dziełem bolońskiego artysty Guido Reniego. Najsłynniejszym jednak dziełem 
sztuki w kościele jest inny obraz – przedstawienie Matki Boskiej Pocieszenia, zwane obrazem 
Matki Bożej Ognistej. Wizerunek znajduje się w kaplicy północnej, a swój niezwykły – jedyny 
w Polsce – przydomek zawdzięcza ocierającemu się o cud ocaleniu z pożaru poprzedniej drew-
nianej świątyni, którą do szczętu spaliły w 1667 r. oddziały sojusznika Szwedów księcia Jerzego 
Rakoczego. Obraz został koronowany w 1858 r. 
Do kościoła przylega dawne kolegium Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego à Paulo  
z poł. XVIII w., prowadzących tu seminarium duchowne.
Warto też powędrować na niedaleki rynek, którego ozdobą jest ratusz z końca XIX w., siedziba 
Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta.

długość 5,3 km         czas przejścia ok. 1 h trasa zielona

Po rozgrzewce wyruszamy w prawo, odwrotnie niż w wypadku znaków żółtych, analogicznie zaś 
do czerwonych i czarnych, które towarzyszą nam przez pewien czas. Mijamy szlaban drogi leśnej 
i widowiskowymi serpentynami wędrujemy w dół. Na skrzyżowania dróg leśnych znajdujemy 
pierwszy przystanek ścieżki dydaktycznej, poświęcony siedliskowym typom lasu. 
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Brzozów-Zdrój” ma długość 2,5 km i 15 przystanków, przy 
których umieszczono tablice informacyjne. Do siódmego przystanku znajdą się one na naszej 
trasie, piętnasty zlokalizowany jest na parkingu, z którego wyruszamy.
Szlak prowadzi teraz mocno w górę, aż do przystanku trzeciego, za nim fragment nieco łagod-
niejszego podejścia. Za przystankiem czwartym ścieżka przyrodnicza i znaki zielone skręcają  
w lewo, w głąb lasu, natomiast znaki czerwone i czarne wiodą prosto pozostając na drodze 
utwardzonej.
Wędrujemy drogą leśną do przystanku piątego, przy którym warto podejść 50 m w prawo by 
zobaczyć stanowisko cisa. Za przystankiem siódmym trasa dość gwałtownie skręca w prawo, 
opuszcza ścieżkę przyrodniczą i łączy się ze szlakiem czerwonym, który wiedzie jednak w od-
wrotną stronę. Schodzimy w dół i docieramy do nieco ważniejszej leśnej arterii, na której kolory 
zielone i czerwone skręcają w lewo. Dochodzimy do kolejnego miejsca krzyżowania się tras –
czerwona odbija tu w prawo, a zielona skręca w lewo, przy czym zaczynają jej teraz towarzyszyć 
wiodące w tym samym kierunku znaki czarne. Maszerujemy drogą leśną i skręcamy w prawo, by 
jeszcze kilkakrotnie zmienić drogę, którą się poruszamy. 
Docieramy do kolejnego miejsca rozstania się znaków – trasa czarna skręca w prawo, w ścieżkę 
leśną, a zielona wiedzie dalej prosto – na przemian w dół i w górę, dochodząc w pobliże asfalto-
wej szosy prowadzącej ze Zmiennicy do Brzozowa. Tu odbija mocno w lewo, prowadząc forsow-
nie w górę, na krótkim odcinku malowniczym, acz niezbyt głębokim parowem. 
Dochodzimy do krzyżówki dróg leśnych, na której dołączają do nas wracające ze Zmiennicy znaki 
czarne, prowadzące w tym samym kierunku aż do końca wędrówki. Teraz obie trasy opuszczają 
drogę leśną i skręcają w prawo, w niezbyt miejscami dobrze czytelną ścieżkę leśną. Schodząc nią 
warto zwracać baczną uwagę na znaki, by nie zejść z trasy. 
Na szczęście niedługo dochodzimy do w pełni wyraźnej drogi leśnej, skręcamy w lewo i łagodnie 
maszerujemy w dół, aż do polany leśnej. Znajduje się tutaj miejsce na ognisko i wiata, jest to za-
tem dobra okazja do odpoczynku. Z polany wychodzi dalej kilka dróg leśnych, my wybieramy tę 
prowadzącą najbardziej w lewo. Schodzimy w dół, docieramy do punktu wyjścia i kończymy trasę.
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długość 12,2 km  czas przejścia ok. 2 htrasa czerwona

długość 17,6 km  czas przejścia ok. 3 htrasa czarna

Po rozgrzewce wyruszamy zgodnie z opisanym przebiegiem trasy zielonej aż do przystanku 
czwartego ścieżki przyrodniczej, za którym znaki zielone i ścieżka skręcają w prawo, a szlak 
czerwony i czarny pozostają na drodze głównej. Wędrujemy schodząc coraz niżej aż do mostku 
na potoku, za którym zaczynamy podejście, maszerujemy jednak cały czas drogą utwardzoną. 
Dochodzimy do tablic z propozycjami ćwiczeń i punktu pomiaru tętna. 
Ruszamy dalej prostą drogą leśną, dochodząc do szlabanu. Pokonujemy go i maszerujmy wzdłuż 
ogrodzenia ośrodka rekolekcyjnego jezuitów, dochodzimy do asfaltowej drogi i skręcamy w lewo. 
Willa ojców jezuitów to budynek z lat 80. XIX w., wzniesiony w stylu dawnych kurortów, określa-
nym jako szwajcarski – miejsce wypoczynku ale i skupienia – modlitwie służy dobudowana do 
willi na pocz. XX w. stylowa kaplica.
Trasa biegnie teraz asfaltową, krętą drogą w dół, najpierw przez las, potem jego skrajem, wśród 
łąk i pól. Później pniemy się w górę, dochodzimy do zabudowań Woli Orzechowskiej, stano-
wiącej część Orzechówki i do przysiółka Łąki oraz kolejnej szosy asfaltowej, na której skręcamy  
w lewo. Po prawej mijamy ciekawą kapliczkę z 1980 r., za którą rozciąga się panorama na Chyb 
(lub Hyb) i Michałek nad Bliznem. Docieramy do ośrodka dla pacjentów, prowadzonego przez 
szpital w Brzozowie. 
Bezpośrednio za nim trasy (cały czas wędrujemy razem ze znakami czarnymi) wkraczają w las, 
prowadząc wygodną ścieżką, a następnie drogą leśną. Rozpoczynamy dość ostre podejście 
płytkim, ale tajemniczym parowem i podążamy szerokim duktem leśnym, prowadzącym wśród 
pięknego bukowego lasu. Jest to jeden z najbardziej urokliwych i najprzyjemniejszych dla wę-
drowania odcinków leśnych w całym Parku.
Podchodzimy w górę na polanę i docieramy do wspominanego przy NWP „Gmina Haczów” 
niezwykłego metalowego krzyża, upamiętniającego miejsce śmierci Antoniego Żubryda i jego 
żony Janiny. Tu spotykamy znaki haczowskiej trasy czarnej, w towarzystwie której wędrujemy 
przez kolejny wyjątkowej urody kompleks leśny. Za nim maszerujemy wśród nielicznych zabu-
dowań i dochodzimy do kolejnego punktu rozstajnego znaków, z którego nasze trasy skręcają  
w lewo, a trasa czarna haczowska prowadzi prosto. 
Wchodzimy w las i wspinamy się niemal na samą kulminację Bucznika, po czym rozpoczynamy 
zejście i natrafiamy na kolejne skrzyżowanie dróg leśnych. Znaki czarne odbijają tu w prawo,  
a czerwone prowadzą prosto, w towarzystwie znaków zielonych, z tym, że wiodących w przeciw-
nym kierunku. Maszerujemy drogami leśnymi, opuszczając niebawem odbijające w lewo znaki 
zielone i schodzimy zachowując ostrożność, zwłaszcza w okresie po obfitszych opadach. Mijamy 
leśne zbiorniki retencyjne i docieramy do pierwszego przystanku ścieżki, z którego znanymi już 
nam serpentynami dochodzimy do punktu wyjścia.

Trasa przebiega zgodnie z powyższym opisem najpierw z trasą zieloną i czerwoną do czwartego 
przystanku ścieżki „Brzozów-Zdrój”, a następnie z czerwoną aż do zboczy Bucznika. Stąd schodzi 
razem z zieloną przez las aż do punktu, gdzie znaki zielone wiodą prosto, a trasa czarna skręca  
w prawo, w ścieżkę leśną, którą dochodzimy do skraju lasu. 
Polna droga prowadzi nas do pierwszych zabudowań Zmiennicy, wzmiankowanej po raz pierw-
szy w wieku XV. W XVI stuleciu była własnością rodziny Bobolów ze Strachociny, tej samej, z której 
pochodził św. Andrzej Bobola. Przez wieki należała do parafii rzymskokatolickiej w Jasionowie.  
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W 1982 r. utworzono tu samodzielną 
parafię, której siedzibą stał się drew-
niany kościół, przeniesiony tu z Jasio-
nowa rok wcześniej. [3]
Ze wzgórza, na którym się znajduje-
my, kościoła jednak nie widać, roz-
ciągająca się stąd panorama obej-
muje tylko część wsi i zamykające ją 
od południa pasmo Bukowskich Gór. 
Skręcamy w prawo i wędrujemy pro-
sto w dół, dochodząc do asfaltowej 
szosy z Malinówki i kierujemy się w le- 
wo. Maszerujemy ok. 1,5 km wśród 
zabudowań i skręcamy w pierwszą as-
faltową drogę w prawo, przechodząc 
przez mostek, za którym wybieramy 
boczną asfaltową uliczkę, tym razem 
w lewo. Wędrujemy koło stadionu po 
prawej, za którym znajdują stary dom 
ludowy mieszczący obecnie filię MBP 
w Brzozowie, a następnie Dom Stra-
żaka w Zmiennicy. 
Przed Domem Strażaka, przy wejściu 
do parku znajduje się tablica ćwi-
czeń i punkt pomiaru tętna – warto  

z niego skorzystać, bowiem przed nami forsowny marsz w górę. Najpierw jednak przespace-
rujemy się po parku podworskim, na który wkracza trasa i prowadzi nas alejką biegnącą jego 
skrajem. W zabytkowym parku można obejrzeć cenny drzewostan lipowo-dębowy. Rośnie tu 
też chroniony czosnek niedźwiedzi. Obok parku znajdowały się do niedawna resztki zabudowań 
podworskich. Sam dwór został zniszczony przez pożar w 1914 r. 
Opuszczamy park i wchodzimy na wąską asfaltową uliczkę, skręcając w lewo i następnie okrą-
żamy park. Mijamy zabytkowa kapliczkę z 1850 r. i drogą asfaltową docieramy do wspomnia-
nego, przeniesionego z Jasionowa – dzięki ogromnej ofiarności i zaangażowaniu zmiennickich 
wiernych – kościoła drewnianego pw. św. Trójcy z 1810 r. Wewnątrz świątyni odnowiona bogata 
polichromia, a w podziemiach, pod schodami wejściowymi – najstarsza w regionie płyta na-
grobna z 1539 r. 
Bezpośrednio za kościołem mijamy neogotycki, zabytkowy spichlerz podworski z I ćwierci XIX w. 
To jeden z niewielu w naszym regionie zabytków przemysłowych. 
Trasa dociera do skrzyżowania asfaltowych szos, na którym wybieramy tę prowadzącą w prawo. 
Za cmentarzem i za ostatnim domem skręcamy w lewo, w drogę polną prowadzącą w górę, na 
skraj lasu, mijamy szkółki leśne i wkraczamy w las, rozpoczynając długie, odcinkami forsowne 
podejście przez ok. 1,5 km. Trasa prowadzi prosto, docieramy do arterii leśnej, na której skręca-
my w lewo i wędrujemy w dół, a potem nieco w górę. Mijamy po lewej chatkę leśną i dochodzi-
my do szosy asfaltowej prowadzącej ze Zmiennicy do Brzozowa, niemal w najwyższym punkcie 
jej przebiegu.
Pokonujemy szlaban i skręcamy w lewo, podążamy chwilę asfaltową szosą do najbliższej drogi 
leśnej wiodącej w prawo, w którą skręcamy, zaczynając podejście w górę. Za zakrętem dołączają 
do nas znaki zielone, z którymi wędrujemy już wspólnie aż do końca trasy. 

3
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Brzozów Commune Nordic Walking Park is 
one of the six parks of this kind marked out 
within the operating area of the Local Action 
Group ‚The Land of Brzozów’ Association. The 
park includes four routes: yellow – a 4.8 km 
back and forth route; green – a 5.3 km loop; red 
– a 12.2 km loop and black – a 17.6 km loop. 
The starting point is located in the educational 
facility of Brzozów Forest Inspectorate in Brzo-
zów-Zdrój. The routes are marked out along 
pavements, tarmac roads, dirt roads and fire-
breaks. The routes are marked with informa-
tion boards containing suggestions for basic 
physical exercises; there are also pulse measu-
rement facilities. The routes form a network of 
intersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other five Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna 
and Nozdrzec. The total length of the routes in 
all six parks equals over 240 km.

           Co JESZCZE Warto ZoBaCZyć?

Przede wszystkim Starą Wieś, pierwotne miejsce 
lokacji Brzozowa z 1359 r. Miejscowość słynie  
z sanktuarium maryjnego z obrazem Zaśnięcia  
i Wniebowzięcia Matki Bożej, otoczonym kul-
tem od XVI w. Obecny kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP wznieśli w XVIII w. sprowadzeni do 
Starej Wsi jasnogórscy paulini, w 1927 r. zyskał 
rangę bazyliki mniejszej. [4] Potężna, późnoba-
rokowa świątynia z charakterystyczną dwuwie-
żową fasadą króluje nad całą okolicą, tworząc 
wraz z klasztorem jeden z najcenniejszych ze-
społów architektonicznych Podkarpacia. 
Wewnątrz, w okazałym barokowym ołtarzu 
znajduje się kopia łaskami słynącego obrazu 
Matki Bożej. Oryginał pochodzący z przełomu 
XV i XVI w. spalili napalmem w 1968 r. nieznani 
sprawcy. Do świątyni przylega podobnie da-
towany klasztor, rozbudowany w I poł. XIX w. 
Będąc tu należy zwiedzić skarbiec oraz mu-
zeum jezuickie. Muzeum misyjne znajduje się 
też w pobliskim klasztorze Sióstr Służebniczek 
NMP NP.

4
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Domaradz to kolejna osada położona nad Stobnicą. W 1359 r. została lokowana na prawie 
niemieckim, w 1384 r. stając się (podobnie jak i Brzozów) własnością biskupów przemyskich. 
Mówiąc ściśle w skład dóbr biskupich wchodził Domaradz Wyższy (Superior, należący w epoce 
staropolskiej do ziemi sanockiej województwa ruskiego), podczas gdy Domaradz Niższy (Infe-
rior) był dziedzictwem rycerzy herbu Gryf, piszących się od nazwy miejscowości Domaradzkimi. 
Domaradz Niższy, położony w kasztelani pilzneńskiej województwa sandomierskiego, zwany 
był też Zakobylem (dziś jest to sąsiednia Lutcza). 
Pomimo tego historycznego podziału pozostaje Domaradz jedną z największych wsi regionu, 
w zasadzie posiadając charakter miasteczka (w XIX w. ponoć także formalnie), centralna część 
miejscowości ma zresztą zwyczajową nazwę „Miasta”. Znajdziemy tu kwadratowy rynek i zwartą 
zabudowę. Dla kontrastu niektóre z licznych osiedli wyjątkowo rozległego terytorialnie Doma-
radza mają charakter rozrzuconych pogórzańskich przysiółków, a Zatyle sprawia wręcz wrażenie 
propozycji idealnej dla amatorów odosobnienia w śródgórskiej dolinie lub dla inwestora poszu-
kującego miejsca na SPA w przesyconej aromatem igliwia oazie spokoju.
Może dlatego gmina Domaradz cechuje się najwyższym w Polsce tzw. stopniem zasiedziałości 
– jej mieszkańcy rzadko migrują, a jeszcze dekadę temu ponad 90% z nich mieszkało tu od uro-
dzenia. 
O spokój trudno w ruchliwym centrum, wyraźnie tranzytowym. Pozbawione jest ono jednak 
współcześnie spektakularnej gastronomii, co może nieco dziwić zważywszy na tradycje Doma-
radza. Źródła mówią bowiem nie tylko o kilku karczmach, ale i o browarach, z izbami do wy-
szynku. Najstarszy lokal gastronomiczny założył w Domaradzu w końcu XVII w. biskup Jan Zbą-
ski, w czasach galicyjskich działała słynna karczma Austeria, przy której funkcjonowała kuźnia  
i prowadzono targowisko. Jej konkurencję stanowiło 7 innych lokali, prowadzonych w większo-
ści przez miejscowych Żydów, jedna – „Chymłanka” obok cmentarza należała zaś do... biskup-
stwa przemyskiego. 

Nordic Walking Park  
Gmina Domaradz
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Tablica początkowa tras znajduje się w ruchliwym „Mieście” – na Placu Targowym przy stadio-
nie w Domaradzu. Początkowy odcinek wędrówki prowadzi w towarzystwie znaków wszystkich 
trzech tras. Wyruszamy na nią po rozgrzewce spod tablicy początkowej i skręcamy w prawo, 
dochodząc do drogi krajowej nr 19, gdzie także skręcamy w prawo. Maszerowanie najbardziej 
chyba ruchliwą drogą opisywaną w tym przewodniku tym razem nie trwa na szczęście długo, 
skręcamy bowiem w lewo, w wąską asfaltową drogę prowadzącą między zabudowaniami. 
Docieramy w pobliże drogi krajowej nr 19, ale nie wracamy na nią, lecz skręcamy w lewo, wędru-
jąc drogą asfaltową prowadzącą terasą znanej nam doskonale Stobnicy. Za mostem skręcamy  
w lewo i maszerujemy do punktu pomiaru tętna w przysiółku Budzisz. Trasy czerwona i czarna 
wiodą dalej szosą asfaltową, a zielona skręca w lewo, w wyłożoną płytami chodnikowymi ścieżkę.
Ruszamy nią i radykalnie zmieniamy krajobraz, wkraczamy bowiem na rozległy płaskowyż, two-
rzony przez Stobnicę i uchodzącą tu do niej rzeczkę Golcówkę. Przed nami rozciąga się widok 
na Las Rokitny, porastający wzniesienie o wysokości 432 m n.p.m. Przechodzimy przez kładkę 
na Golcówce i skręcamy w lewo, wędrując wzdłuż tej niewielkiej, ale dzikiej rzeczki, zacienianej 
przez zarośla łęgowe. Wyrzucany tu i ówdzie a naniesiony przez nią materiał – w tym wcale 
niemałe kłody drzew – daje obraz siły, z jaką działała Stobnica przed regulacją.
Rozstajemy się z Golcówką, która uchodzi tu do Stobnicy, by po chwili dotrzeć do samej Stobnicy. 
Zasilona jednym ze swoich większych dopływów rzeka prezentuje się tu szczególnie malowniczo 
– otoczona zaroślami łęgowymi, z tłem tworzonym przez okoliczne wzniesienia. Wzdłuż Stobnicy 
docieramy do drogi krajowej nr 19, na którą wkraczamy przy moście na rzece. Skręcamy w lewo  
i za przystankiem skręcamy w prawo, do zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja. [1]
Jak się wspomniało, Domaradz był własnością biskupów przemyskich, którzy w sposób szcze-
gólny winni dbać o posługę religijną swoich poddanych. Nic zatem dziwnego, przystępując do 
budowy kościołów w swoich wsiach sięgnęli po najwyższej klasy fachowców, którzy wznieśli 
wspaniałą świątynię w Bliznem, wpisaną na listę UNESCO. Ten sam warsztat budowlany zapew-
ne niewiele później wzniósł kościół św. Mikołaja w Domaradzu. 
Rozwijający się intensywnie 
Domaradz potrzebował jed-
nak większej świątyni, toteż 
w II poł. XIX w. kościół został 
istotnie powiększony – prze-
dłużono go, dzieląc wnętrze 
na trzy nawy. Zyskując na funk- 
cjonalności, stracił jednak ty- 
powo gotyckie cechy kon-
strukcyjne, przede wszystkim 
zaskrzynienia. Nie wpłynęło 
to na jego urodę – zachowuje 
i dziś strzelistość bryły i nada- 
ne mu przez średniowiecznych 
mistrzów piękno. Podkreśla je 
jeszcze drewniana dzwonnica, 
może nawet nie mniej „gotyc-
ka” niż sam kościół, choć po-
wstała w 1936 r. 

długość 3,9 km         czas przejścia ok. 40 min.trasa zielona

1
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Wyposażenie wnętrza jest głównie barokowe, znajdujący się w świątyni i otoczony kultem obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy został przeniesiony do nowego kościoła, noszącego takież we-
zwanie. Plany jego budowy istniały już w latach 30. XX w., ale zniweczyła je wojna i trudne czasy 
powojenne. Zrealizowano je dopiero po pół wieku – w latach 80. XX. Pół tysiąca mieszkańców pa-
rafii budowało jej nową, imponującą siedzibę, wg planów krośnieńskiego Gruzina – arch. Rubena 
Bardanaszwilego. Po kilkunastu latach prac kościół został konsekrowany w jubileuszowym 2000 r. 
Po zwiedzeniu kościołów maszerujemy już prosto do punktu wyjścia, kończąc wędrówkę zieloną 
trasą. 

długość 12 km         czas przejścia ok. 2 h trasa czerwona

Początkowo przebiega wraz z trasą zieloną, która przy punkcie pomiaru tętna w przysiółku 
Budzisz skręca w lewo, a znaki czerwone (razem z czarnymi) prowadzą dalej asfaltową szosą, 
pnąc się wśród zabudowań w górę. Po kilkuset metrach znaki czarne odbijają w prawo, w wąską 
drogę asfaltową, a my maszerujemy prosto, mijamy mostek na Golcówce i dochodzimy do szo-
sy głównej, prowadzącej z Domaradza do Golcowej. Przechodzimy przez nią i podążamy dalej 
prosto, wchodząc w wąską asfaltową ścieżkę, pnącą się w górę. Za zabudowaniami wędrujemy 
malowniczym parowem, otoczonym drzewami, jakże innym krajobrazowo od nadstobnickiej 
wędrówki trasą zieloną! 
Mijamy ujęcie wody podziemnej, za którym asfalt przechodzi w drogę gruntową. Po prawej 
mijamy zagajnik leśny, przechodzimy przez kolejny, za którym czeka nas podejście w górę. Na 
rozstaju dróg polnych skręcamy w lewo, wkraczając na kulminację wzniesienia z panoramą oko-
licznych wzgórz i głównego pasma Pogórza Dynowskiego. Teraz ponad kilometr wędrujemy 
typową drogą śródpolną, której towarzyszą klimatyczne krzewy dzikiej róży, głogu czy czarnego 
bzu, najpiękniejsze w porze kwitnienia, a jeszcze chyba atrakcyjniejsze w czasie owocowania.  
O dzikich malinach już nie wspominając.

Docieramy do sielskiego gospodarstwa po prawej, 
po lewej znów ciekawa panorama na główne pa-
smo Pogórza Dynowskiego, przy dobrej pogodzie 
dostrzeżemy za nim charakterystyczną sylwetkę 
Cergowej. Dochodzimy do asfaltu i drogi nr 884 
Domaradz – Przemyśl, którą skręcamy w prawo. Po 
lewej krzyż i wieża przekaźnikowa, po prawej kolej-
na zachwycająca panorama. Ostrożnie wędrujemy 
drogą 884 aż do drewnianego kościoła na Zatylu.
Pomimo tradycyjnego wyglądu jest to stosunko-
wo nowa świątynia, wzniesiona przez mieszkań-
ców tej części Domaradza jako filialna w latach 
1946-1950, nosi wezwanie Niepokalanego Serca 
NMP. Zastosowano tu po części tradycyjne roz-
wiązania architektoniczne i ciesielskie, oparte na 
konstrukcji zrębowej. Obecny, kwitnący wygląd 
zawdzięcza remontowi z lat 2008-2009.
Trasa schodzi teraz z drogi wojewódzkiej i skręca  
w lewo, prowadząc asfaltową uliczką wśród nie-
wielkich zagajników leśnych, pól, łąk i rozrzuco-
nych szeroko gospodarstw – przed nami typowy 
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pogórzański krajobraz. Przechodzimy przez jeden z zagajników, za którym trasa wiedzie doliną nie-
wielkiego potoku, wrzynającą się niezwykle malowniczo pomiędzy otaczające wzniesienia. Naj-
większe z nich – po prawej, pokryte jest lasem, a nie jest to las zwykły tylko Las Rokitny (Rokitne). 
Jego nazwa wywodzona jest od zbója, który ciemiężył i łupił kupców ciągnących traktem wę-
gierskim z Dukli na Przemyśl, nazywanego Rokitą lub Diabłem Rokitą. Ponoć był to szlachcic-
-banita, który miał swoją siedzibę w zbudowanym na wzgórzu drewnianym dworze. Kres jego 
działalności położyli Tatarzy, którzy dwór spalili, a zbójów wymordowali. Inna opowieść mówi  
o zapadniętym tu pod ziemię kościele, stąd i alternatywna nazwa Kościelisko. 
Bez względu na prawdziwość tych opowieści, dolina pod Lasem Rokitnym należy do najpiękniej-
szych miejsc, jakie możecie zwiedzić z tym przewodnikiem. Warto się tu zatrzymać choć na chwilę, 
by nasycić oczy przepięknym krajobrazem, posłuchać śpiewu ptaków i poczuć zapach igliwia. 
Przy drodze wiodącej w głąb lasu znajdziecie tablicę ćwiczeń, alternatywnie więc zamiast poszuki-
wać śladów Rokity można zaaplikować sobie dodatkowy ruch. W obu wypadkach warto też spraw-
dzić tętno przy stojącym obok tablicy punkcie jego pomiaru.
Trasa czerwona nie wiedzie w las, ale trzyma się dalej tej samej asfaltowej szosy, którą tu przywędro-
waliśmy i prowadzi stopniowo w stronę centrum Domaradza, wśród coraz gęściej pojawiających 
się zabudowań, delikatnie, ale stale obniżając wysokość. Po dłuższym marszu docieramy do drogi 
krajowej nr 19 i skręcamy w lewo, wędrując ok. 2 km aż do cmentarza i mostu na Stobnicy, przed 
którym dołączają z lewej znaki zielone. Teraz opisaną już trasą przemierzamy obok domaradzkich 
kościołów i kończymy wędrówkę. 

długość 23,1 km  czas przejścia ok. 4 htrasa czarna

Trasa biegnie początkowo wraz ze znakami zielonymi i czerwonymi, potem tylko z czerwonymi, 
z którymi rozstaje się przy skrzyżowaniu przed mostem na Golcówce. Znaki czerwone wiodą 
prosto, czarne skręcają w prawo, w boczną drogę asfaltową.
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Maszerujemy mając Golcówkę po lewej stronie, ukrywającą się w łęgowych zaroślach, wśród 
rozrzuconej, pogórzańskiej zabudowy. Skręcamy w lewo, a za urokliwą kapliczką słupową  
w prawo – tu opuszczamy asfalt i wędrujemy drogą szutrową i dalej prosto, w drogę polną. 
Dochodzimy nią do wąskiej asfaltowej ścieżki, maszerując wzdłuż Golcówki. Po lewej mamy po-
rastającą jej brzegi roślinność łęgową, pomiędzy którą możemy dostrzec czwarty już w Doma-
radzu kościół. Murowana świątynia w przysiółku Góra nosi wezwanie Miłosierdzia Bożego i jest 
filią parafii pw. MB Nieustającej Pomocy.
W bezpośrednim sąsiedztwie mostu na Golcówce docieramy do głównej szosy wiodącej do Gol-
cowej i skręcamy w lewo, mijając po prawej dwie ciekawe kapliczki szafkowe. Dochodzimy do 
granicy Domaradza i Golcowej, za którą znajduje się kolejny klejnot szlaku architektury drewnia-
nej – modrzewiowy kościół pw. św. Barbary i Narodzenia NMP. [2]
Golcowa została złożona w dobrach biskupów przemyskich w poł. XV w., na podstawie przy-
wileju biskupa Piotra Chrząstowskiego. Miała nosić nazwę Piotrawin (Piotrowin), nawiązującą 
do jednego z cudów św. Stanisława, a poniekąd i do imienia założyciela. Zasadźcą został nie-
jaki Maciej Golec, który nie tylko skutecznie przeprowadził lokację, ale i tak trwale zapisał się 
gospodarnością w pamięci mieszkańców, że porzucili „urzędową” nazwę na rzecz zwyczajowej 
– wsi Golca – czyli Golcowej. Najpewniej w podobnym czasie co w Bliznem i Domaradzu, bisku-
pi przemyscy sprowadzili do Golcowej biegły w sztuce warsztat ciesielski, który w II poł. XV w. 
wzniósł tu drewniany kościół pw. św. Barbary. Analogicznie jak w Domaradzu, w II poł. XIX w. 
kościół został rozbudowany ze względu na rosnącą liczbę wiernych – ze szkodą dla purystycznie 
rozumianych cech stylowych. Przedłużenie świątyni i podział korpusu na trzy nawy nie zmieniły 
jednak jego gotyckiej strzelistości ani nie odebrały osadzonego w średniowiecznych dziejach 
unikatowego piękna. Podkreśla je doskonałe, wzorcowe wręcz utrzymanie zabytku. Wnętrze, 
pomimo gotyckich reminiscencji, dominuje barok.
Za kościołem mijamy rozległy cmentarz ze współczesną kaplicą i obok stylowego krzyża skręca-
my w prawo, w kierunku na Blizne. Kręta asfaltowa szosa wznosi się stopniowo, odsłaniając za 
nami widok na okoliczne wzniesienia Pogórza Dynowskiego. Mijamy Leśniczówkę Blizne i wkra-
czamy na teren Bliznego, w towarzystwie szkółek leśnych.
Za kolejnym drewnianym krzyżem skręcamy w lewo i znajdujemy tablicę z propozycjami ćwi-
czeń i punkt pomiaru tętna. Wędrujemy teraz drogą w którą skręciliśmy, prowadząc nas do kom-
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Domaradz Commune Nordic Walking Park 
is one of the six parks of this kind marked out 
within the operating area of the Local Action 
Group ‚The Land of Brzozów’ Association. The 
park includes three routes: green – a 3.9 km 
loop; red – a 12 km loop and black – a 23.1 km 
loop. The starting point is located on the 
market square in Domaradz. The routes are 
marked out along pavements, tarmac roads, 
dirt roads and firebreaks. The routes form  
a network of intersecting or overlapping loops 
of different lengths. This enables unlimited 
prolonging or shortening and changing the 
direction of the walks. The routes are marked 
with information boards containing sugge-
stions for basic physical exercises; there are 
also pulse measurement facilities. The offer is 
aimed not only at Nordic walking enthusiasts, 
but it is also suitable for doing other sports, 
such as running, cycling or Nordic skiing. The 
other five Nordic walking parks are located in 
the communes of Brzozów, Dydnia, Haczów, 
Jasienica Rosielna and Nozdrzec. The total 
length of the routes in all six parks equals over 
240 km.

           
pleksu leśnego. Początkowo nawierzchnia nie 
jest zbyt dobra, ale za znakiem zakazującym 
ruchu i informacją o tym, że jest to wewnętrz-
na droga leśna, jakość asfaltu jest już bardzo 
dobra. Wędrując warto zwrócić uwagę na 
wspaniałe okazy świerków, tworzące na nie-
których odcinkach główny, a niekiedy niemal 
jedyny drzewostan.
Dochodzimy do zabudowań przysiółka Nowi-
ny – tu trasa skręca w lewo, w drogę gruntową 
prowadzącą z powrotem do Golcowej, warto 
jednak rozważyć około kilometrowy spacer 
asfaltem na górujące nad Nowinami wznie-
sienie, które jest jednym ze wspanialszych 
punktów widokowych ziemi brzozowskiej. 
Przy dobrej widoczności możemy stąd ob-
serwować panoramę Brzozowa, poprzedzaną 
przez majestatyczne wieże starowiejskiego 
sanktuarium.
Po dotarciu do zabudowań Golcowej skrę-
camy w lewo. Maszerując mijamy po lewej 
plenerową siłownię i boisko do piłki ręcznej 
i koszykówki, nieco dalej po prawej stadion 
piłkarski. Przy znanym nam już krzyżu przed 
cmentarzem zamykamy pętlę szlaku i stąd 
wędrujemy opisaną już trasą obok zabytko-
wego kościoła drewnianego do Domaradza.
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Dydnia została założona w wieku XIV przez przybyłych z Węgier rycerzy, pieczętujących się her-
bem Gozdawa. Stała się gniazdem jednej z linii rodu, piszącej się od nazwy osady Dydyńskimi. 
Rodzina ta zapisała się w annałach zarówno znakomitymi czynami, jak i ciemnymi sprawkami, 
w których celował zwłaszcza jeden z najbardziej znanych rębajłów Rzeczypospolitej Jacek Dy-
dyński, zwany „Jackiem nad Jackami”, inspirujący polską literaturę od Mickiewicza po Komudę. 
Co prawda słynny watażka rezydował w sąsiedniej Niewistce, Dydnia bowiem była już wówczas 
własnością Trzecieskich, ale kto by tam kruszył kopię o szczegóły...

Nordic Walking Park  
Gmina Dydnia

długość 4,7 km         czas przejścia ok. 50 min. trasa żółta

Początkowa tablica tras znajduje się pod Urzędem Gminy w Dydni. Po rozgrzewce wyruszamy 
stąd drogą wojewódzką nr 835 w prawo, w towarzystwie znaków czarnych, niebawem dołączają 
także znaki zielone, z którymi maszerujemy aż do końca trasy.
Mijamy stację benzynową, przekraczamy most na rzece Świnka i skręcamy w lewo, wędrując za 
kolejnym mostkiem asfaltową dróżką wśród zabudowań mocno w górę. Po lewej rozciąga się 
panorama centrum Dydni, przed nami Pasmo Grabówki. Dochodzimy do punktu pomiaru tętna 
i tablicy ćwiczeń, za którymi trasa czarna wiedzie dalej prosto, a żółta i zielona skręcają w lewo, 
schodząc na drogę polną. Wędrujemy nią obserwując wieże neogotyckiego kościoła parafialne-
go pw. św. Michała Archanioła i św. Anny. [1]
Jest to najpewniej czwarty już kościół w dziejach Dydni, poprzednie – drewniane – fundowali 
Dydyńscy. W 1873 r. rozebrano ten trzeci, pochodzący z pocz. XVII w., by zastąpić go obecnym, 
wzniesionym dzięki ofiarności parafian i ówczesnego właściciela dóbr Dydni i posła do Sejmu 
Krajowego Galicji Feliksa Pohoreckiego. Świątynia, konsekrowana w 1882 r., pięknie wpisuje się 
jak widać w krajobraz.
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Dochodzimy do niej po chwili marszu drogą 
polną, przechodzącą w asfaltową, z której 
skręcamy w prawo. Wnętrze kościoła kry-
je wiele pamiątek z poprzedniej świątyni, 
m.in. obraz św. Rodziny w ołtarzu głównym. 
W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła war-
to zwrócić uwagę na niezwykłą drewnianą 
plebanię, wzniesioną w 1917 r. w stylu za-
kopiańskim wg projektu Bogdana Tretera, 
architekta i malarza, który dwie dekady 
później zaprojektował inspirowany drewnia- 
nym gotykiem przepiękny kościół w Jabłon-
ce. Uwagę zwraca też zabytkowy spichlerz  
z XIX w., z kamiennym murowanym przy-
ziemiem, drewnianym piętrem i ujmującym 
gankiem. 
Spod kościoła wędrujemy obok cmentarza  
asfaltowym dywanikiem, który pnie się w gó- 
rę, zostawiając zabudowania. Po prawej roz-
ciąga się panorama Pasma Grabówki. Przed 
napotkanym gospodarstwem skręcamy w le- 
wo i schodzimy stopniowo w dół, wśród pól  
i łąk, docierając do zabudowań. Przechodzi- 
my przez most na Śwince i na drodze głów-
nej (835) skręcamy w lewo, wędrując wraz 
ze znakami pozostałych tras przez centrum 
miejscowości, mijamy szkołę, stadion i do-
cieramy do Urzędu Gminy, zamykając pętlę.

długość 8 km        czas przejścia ok. 1’30 htrasa zielona

Po rozgrzewce wyruszamy spod budynku urzędu w lewo i wędrujemy główną drogą (835)  
w stronę Dynowa. Po prawej mijamy kościół i przed mostem na Śwince skręcamy w kierunku 
odnowionego budynku przedszkola. Omijamy go jednakże po lewej, maszerując polną drogą 
wzdłuż rzeczki. 
Rozpoczyna się ostre podejście w górę, które później, po skręcie w lewo, łagodnieje, wędruje-
my jednak konsekwentnie w górę wśród pół i łąk, a potem wzdłuż niewielkiego zagajnika. Skrę-
camy w prawo, podziwiając ukazującą się panoramę Krzemiennej – doskonale widać stawy [2] 
i stanowiące dla nich tło wzniesienia Pogórza Przemyskiego. Skręcamy w lewo w stronę wieży 
telefonii GSM i rozpoczynamy kolejne podejście, zyskując nagrodę w postaci doskonałej pano-
ramy całego Pasma Grabówki po lewej. Osiągamy kulminację Małego Działu (385 m n.p.m.), za 
którym czeka tablica z ćwiczeniami i punkt pomiaru tętna.
Za tablicami skręcamy w lewo, ostro schodząc w kierunku zabudowań, asfaltu i drogi nr 835. 
Kiedy do niej dotrzemy, skręcamy w prawo, dołączając do znaków żółtych, którym trasa zielona 
towarzyszy już do końca, zgodnie z powyższym opisem.

1
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Po rozgrzewce ruszamy w lewo, wędrując w towarzystwie wszystkich tras, a potem już tylko zna-
ków czarnych (wiodących co prawda w przeciwnym kierunku) aż do mostu na Śwince. Za nim 
mijamy po prawej rozjazd prowadzący na Krzywe i Końskie i skręcamy w kolejną ulicę w prawo, 
przechodząc przez mostek na uchodzącym do Świnki potoku. Jesteśmy na terenie dawnego 
zespołu dworsko-parkowego z pocz. XIX w., przekształconego po wojnie w zespół budynków 
socjalistycznej gospodarki rolnej. I niestety ta druga funkcja jest dużo bardziej widoczna. Prze-
chodząc bezpośrednio obok dworu możemy tylko wspomnieć jego wspaniałą przeszłość. Był 
przecież siedzibą posła do Sejmu Krajowego i fundatora kościoła Feliksa Pohoreckiego, który 
pod koniec życia został burmistrzem Tarnopola. Pozostaje mieć nadzieję, że pozbawiony dziś 
niemal cech rezydencji zabytek zostanie kiedyś uratowany.
Czytelny jest jeszcze dawny park, z kilkoma pomnikowymi drzewami, obok jednego z nich mi-
jamy interesujący dwukondygnacyjny spichlerz drewniany, na kamiennej podmurówce. Za spi-
chlerzem skręcamy w prawo i wchodzimy na polną drogę, stopniowo się wznosząc. Po prawej 
rozciąga się piękna panorama Pasma Grabówki, która towarzyszy nam przez dłuższy czas, po 
lewej wzniesienia tworzące pasmo określne jako Szerokie, za nami nie mniej interesujący widok 
na centrum Dydni, z charakterystycznymi wieżami kościelnymi.
Docieramy do kulminacji wzniesienia, za którą czeka tablica ćwiczeń i punkt pomiaru tętna. 
Tu znaki czarne skręcają w prawo, a czerwone wiodą w lewo, w kierunku kompleksu leśnego 
przez przysiółek Zaciepłe należący do Witryłowa. Trasa nie prowadzi do tej osady, ale warto roz-
ważyć późniejszy spacer po niej, ze względu na arcyciekawe kapliczki (3 pochodzą z XIX w.)  
i niewielką dawną drewnianą cerkiew greckokatolicką pw. Michała Archanioła z roku 1812. 
Znaki wiodą nas do lasu, rozpoczynamy podejście na kulminację Szerokiego, przed nią jednak 
trasa skręca w lewo, a potem w prawo, wychodzi z lasu i jego skrajem prowadzi do centrum 
Dydni. Dochodzimy do drogi nr 835 i skręcamy w lewo, wędrując pod Urząd Gminy, gdzie koń-
czymy trasę. 

długość 11 km         czas przejścia ok. 2 h

2

długość 11 km         czas przejścia ok. 2 h trasa czerwona
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Szlak biegnie początkowo wraz z opisanym przebiegiem znaków żółtych, a potem żółtych i zie-
lonych aż do punktu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń, za którymi trasa żółta i zielona skręcają  
w lewo, schodząc na drogę polną, a czarna wiedzie dalej prosto nawierzchnią asfaltową, po 
czym wkracza na drogę gruntową z utwardzonych płyt. Mijamy po prawej krzyż i kapliczkę oraz 
zagajnik leśny, po czym za polaną z ciekawą panoramą na wzniesienia nad Dydnią z Pogórzem 
Przemyskim w tle, wkraczamy w las, zaczynając długie i miejscami mocno intensywne podejście. 
Duży udział w drzewostanie mają tu świerki, których zapach połączony z widokami monumen-
talnych okazów uprzyjemnia trud wspinania się.
Skręcamy w prawo i skrajem lasu docieramy do zabudowań tworzących przysiółek Wola, gdzie 
zaczyna się dywanik asfaltowy, którym skręcamy w lewo, znów podchodząc w górę. Po pra-
wej rozciąga się rozległa panorama na pobliskie pasmo Czarnej Góry, za którym prezentują się 
wzniesienia pasma Suchej Góry, z charakterystyczną wieżą telewizyjną.
Teraz skręcamy w drogę gruntową w lewo. Na szczęście maszerujemy, więc możemy zignorować 
zakaz przejazdu i skrajem młodego lasu wspinamy się na kulminację wzgórza (478 m n.p.m.), 
mijając po prawej punkt triangulacyjny i ambonę myśliwską. Przed nami rozległa panorama na 
okoliczne wzniesienia Pogórza Dynowskiego z Czarną Górą na pierwszym planie, za którymi 
widoczne są pasma Beskidu Niskiego, z charakterystycznym grzbietem Cergowej.
Schodzimy teraz ze wzniesienia, wkraczając w las i wędrując grzbietem tworzącym Pasmo Gra-
bówki, podchodząc i schodząc w bezpośrednim sąsiedztwie kolejnych kumulacji (498 i 513 m 
n.p.m.). Trasa jest wygodna i maszeruje się bardzo przyjemnie, należy jedynie uważnie śledzić 
znaki, bowiem towarzyszy jej sporo dróg bocznych w różnych konfiguracjach i nietrudno o zejście 
ze szlaku. Największą ostrożność należy zachować na krótkim odcinku marszu niezbyt czytelną 
ścieżką leśną. Początkowo las ma charakter mieszany, z czasem przewagę zyskują buki, które  
w wielu partiach Pasma są niemal jedynym widocznym gatunkiem. 
Na chwilę opuszczamy las, maszerując odkrytym grzbietem z ciekawą panoramą – to jednak do-
piero przedsmak tego, co nas czeka po dotarciu na główne wzniesienie Pasma – Grabówkę (527 
do 531 m n.p.m. – jej wysokość jest różnie podawana, niezależnie od wersji jest ona najwyższym 
wzniesieniem na obszarze powiatu brzozowskiego). Trasa jest tak poprowdzona, że wychodzi-
my na punkt widokowy na grzbiecie Grabówki, ale kilka minut spaceru poza trasę pozwoli nam 
na zdobycie jej kulminacji. Oba warianty oferują – zwłaszcza przy dobrej pogodzie – obserwację 
przepięknych, niepowtarzalnych panoram. Na pierwszym planie doskonale widać (od lewej) 
wyniosły Wroczeń, niższe pasmo nad Grabownicą Starzeńską, tajemniczą Czarną Górę i Siwego 
Dziada, za nimi Góry Słonne i Beskid Niski z Cergową, w dolinie poniżej dostrzeżemy kościół we 
wsi Grabówka – uczta dla oka!
Obserwowana nowa murowana świątynia w Grabówce powstała po tragicznym pożarze piękne-
go drewnianego zabytku, jakim był kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, wznie-
siony w latach 1624-1631 w Grabownicy Starzeńskiej. W roku 1921, gdy w Grabownicy wybu-
dowano murowaną świątynię, kościół został przeniesiono do Grabówki, gdzie stał się siedzibą 
nowej parafii. Spłonął w 2007 r.
Schodzimy z Grabówki, najpierw dość łagodnie – jest tu jeszcze jedna szeroka kulminacja, a póź-
niej już ostro w dół. W otoczeniu bukowego drzewostanu wkraczamy na biegnącą płytkim wą-
wozem drogę leśną, nachyloną pod tak dużym kątem, że woda opadowa wykorzystuje tę drogę 
jako koryto potoku, dzięki czemu szybko spływa w dół, pogłębiając przy tym stopniowo jar  
i czyniąc arterię przejezdną tylko dla najcięższego sprzętu. Jest to trudny odcinek wędrówki, 
osładzany jednakże pięknem bukowego lasu i fantazyjnymi formami tworzonymi na drodze. 

długość 15,4 km  czas przejścia ok. 3 htrasa czarna
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Po szczęśliwym zejściu trzeba odsapnąć 
na drodze polnej wychodzącej już z la- 
su i zmierzającej w stronę asfaltowej  
szosy Dydnia – Końskie. Po prawej mo-
żemy obserwować panoramę centrum 
tej ostatniej miejscowości, z charakte-
rystyczną kopułą dawnej cerkwi grecko- 
katolickiej, wzniesionej w tzw. narodo-
wym stylu ukraińskim, obecnie kościół 
Parafii pw. Przemienienia Pańskiego  
w Końskiem. [3] Powstała ona w 1927 r., 
utrzymano w niej tradycyjny plan krzy-
ża greckiego i charakterystyczną dla 
realizacji stylu narodowego wydatną, 
ośmioboczną kopułę. We wnętrzu za-
chował się ołtarz główny z cerkwi w Ulu- 
czu (1736). 
Odwiedzając Końskie warto jeszcze rzu-
cić okiem na urokliwy dwór, wzniesiony 
na przełomie XVIII i XIX stulecia, oto-
czony wspaniałym parkiem ze stawami  
i dawną zabudową folwarczną. Zabytek 
pozostaje obecnie w rękach prywat-
nych, został odnowiony i jego przy-
szłość rysuje się w jasnych barwach.

Dochodzimy do wspomnianej szosy i kierujemy się w prawo, znaki skręcają niebawem w bocz-
ną asfaltową drogę w lewo. Podchodzimy w górę do punktu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń, 
gdzie napotykamy znaki czerwone. Odtąd trasa wiedzie do dawnego zespołu dworsko-parko-
wego zgodnie z opisem przy trasie czerwonej, z tym że odwrotnie – Pasmo Grabówki, które już 
dokładanie poznaliśmy, widzimy po lewej, a Szerokie po prawej. Po dotarciu do głównej drogi  
nr 835 skręcamy w lewo i dochodzimy pod Urząd Gminy, kończąc trasę. 

3
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Dydnia Commune Nordic Walking Park is one 
of the six parks of this kind marked out within 
the operating area of the Local Action Group 
‚The Land of Brzozów’ Association. The park 
includes four routes: yellow – a 4.7 km loop; 
green – an 8 km loop; red – an 11 km loop and 
black – a 15.4 km loop. The starting point is 
located in the car park next to the Commune 
Council in Dydnia. The routes are marked out 
along pavements, tarmac roads, dirt roads 
and firebreaks. The routes form a network of 
intersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The routes are marked with information 
boards containing suggestions for basic physi-
cal exercises; there are also pulse measurement 
facilities. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other five Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosiel-
na and Nozdrzec. The total length of the routes 
in all six parks equals over 240 km.

           
Co JESZCZE Warto ZoBaCZyć?

Z całą pewnością warto odwiedzić Jabłonkę. 
Znajdziemy tam dwór, otoczony wspaniałym, 
rozległym parkiem krajobrazowym z przełomu 
XVIII i XIX w. Wzniesiony pod koniec XVIII stule-
cia, uosabia styl wczesnoklasycystyczny, z poł. 
XIX w. pochodzi reprezentacyjny czterokolum-
nowy portyk z balkonem, nadający budowli 
majestatyczny charakter, a z końca tegoż stu-
lecia wysoki, mansardowy dach. Obecnie dwór 
jest prywatnym ośrodkiem konferencyjno-wy-
poczynkowym. 
Z kolei kościół w Jabłonce (1936-39) [4] nie jest 
wbrew nieraz spotykanym sądom zabytkiem 
„stylu zakopiańskiego”, choć zaprojektował go 
autor plebanii w Dydni Bogdan Treter. Styl zako-
piański stworzony przez Stanisława Witkiewicza 
to melanż góralskiej chałupy z domieszką secesji, 
Treter sięgnął tu do tradycji budowy podhalań-
skich świątyń. A szukał w niej „polskiego ducha” 
w architekturze, nie wiedząc jeszcze, że ów duch 
żył nie tylko na Podhalu, ale w całej Małopolsce, 
a jego pierwszym i najbardziej sztandarowym 
przykładem był kościół w Haczowie, „odkryty” 
już po śmierci architekta. Dlatego strzelistość  
sylwetki czy gontowy dach to ewidentne inspi-
racje tradycją gotyckich kościołów drewnianych,  
a nie góralską chałupą. Idealnie wkompono-
wana w krajobraz świątynia pozostaje jednym  
z najciekawszych przykładów architektury po-
szukującej polskiego „stylu narodowego”. 

4
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Wejście na trasy Nordic Walking Park „Gmina Haczów” znajduje się w dwóch miejscach. Pierwsze 
zlokalizowane jest w centrum Haczowa, przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczyn-
ku w Haczowie, w sąsiedztwie dawnego zespołu dworsko-parkowego Urbańskich, do którego 
poprowadzi nas pierwsza, żółta trasa.
Haczów jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych miejscowości Podkarpacia, przede wszystkim za 
sprawą drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła, [1] którego syl-
wetka jest z tego miejsca doskonale widoczna na wzniesieniu po drugiej stronie Wisłoka. Najpew-
niej świątynię ufundował sam król Władysław Jagiełło wraz z żoną św. Jadwigą Andegaweńską  
u schyłku XIV w. Haczów był wsią królewską, dlatego fundacja kościoła należała poniekąd do 
obowiązku pary monarszej, która w 1388 r. utworzyła tu parafię. Zrealizowany został ów obowią-
zek z imponującym rozmachem przez warsztat ciesielski najwyższej europejskiej próby – iście 
„po królewsku”. Jagiełło jako – co by nie mówić – neofita (ochrzczony w 1386 r.) nie mógł wów-
czas oszczędzać na fundacjach kościelnych, a i Jadwiga miała powody, aby pokazać się z jak 
najlepszej strony na Rusi Czerwonej, którą w 1387 r. zbrojnie odebrała królestwu węgierskiemu. 
Nic zatem dziwnego, że kościół – najstarszy i największy przykład małopolskiego gotyckiego ko-
ścioła drewnianego – stał się wzorcem dla innych świątyń, docenionym wpisem na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Zabytek nie znajduje się bezpośrednio przy trasach, ale koniecznie 
trzeba go odwiedzić, by podziwiać z bliska mistrzostwo twórców, którzy wznieśli świątynię bez 
użycia gwoździa i obejrzeć unikatową polichromię – z końca XV w., najstarszą dekorację malar-
ską zachowaną w drewnianej świątyni. 
We wzniesionym w sąsiedztwie nowym kościele znajduje się dziś najcenniejszy haczowski za-
bytek ruchomy i jedno z największych arcydzieł średniowiecznej sztuki rzeźbiarskiej w Polsce 
– gotycka Pieta, pochodząca z czasów bliskich fundacji kościoła, wykonana z drewna lipowego 
i polichromowana. 
Haczów wart jest szczególnej uwagi także z punktu widzenia niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Jego mieszkańcy słyną bowiem z pieczołowitej dbałości o tradycję, przejawiającą się 
np. w trosce o strój pogórzański. Strój ludowy w pełnej krasie najlepiej prezentuje się w czasie 
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długość 4,3 km         czas przejścia ok. 40 min.trasa żółta

tradycyjnych obrzędów. I znów ta niezwykła miejscowość wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
– bowiem organizowane jest tu jedno z najstarszych w skali całego kraju, stale kultywowanych 
widowisk obrzędowych – Haczowskie Wesele, którego premiera miała miejsce w ... 1937 r. Sztu-
kę o tym tytule napisał haczowianin Stanisław Wysocki, bazując na zgromadzonych starych 
pieśniach i obrzędach oraz tradycyjnej muzyce pogórza. Rozbudowane z czasem widowisko 
prezentowane jest przez zespół kierowany aktualnie przez jego córkę – Bożenę Antosz.
Stroje kobiet wyróżnia bogate zdobienie białym haftem zwanym haczowskim, wyjątkowo 
ozdobnym, nawiązującym do wzorów angielskich i haftu richelieu. Skojarzenia dworskie są jak 
najbardziej na miejscu – haft haczowski narodził się bowiem za sprawą żony miejscowego dzie-
dzica dóbr – Zofii Urbańskiej, która propagowała ten arystokratyczny rodzaj zdobienia tkanin 
– białą nitką na białym płótnie – wśród mieszkanek Haczowa. Jak widać, z powodzeniem.

Po rozgrzewce wyruszamy spod tablicy początkowej tras i po schodkach wkraczamy na teren 
parku dworskiego, mijając po lewej oficynę dworską z XVIII w. oraz kaplicę, przebudowaną  
w latach 20. XX w. ze 100 lat starszego pawilonu ogrodowego.
Za oficyną znajduje się odtwarzany z ruin budynek dworu, [2] który wciąż ma jeszcze szansę od-
zyskać dawną świetność oraz pamiątka czasów słusznie minionych – blokowy budynek Ośrodka 
Zdrowia, wybudowany w latach 60. XX w. Za nim kryją się ruiny eklektycznej oranżerii z II poł. XIX w. 
Pierwotna rezydencja istniała tu już w XVII stuleciu, a obecny dwór stanął na pozostałych po 
niej piwnicach. Wzniesiony został przez Ignacego Urbańskiego na pocz. XIX w., niespełna trzy 
dekady po tym, jak jego ojciec zakupił dawną wieś królewską od skarbu austriackiego. Po II woj-
nie światowej rezydencja wraz z parkiem została znacjonalizowana, co nie najlepiej posłużyło 
zabytkowi. Zrujnowany dwór postanowiły jednak odbudować władze Gminy, choć do finału 
prac jeszcze daleko.
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Wędrujemy przez park i dochodzimy do asfal-
towej szosy, gdzie skręcamy w lewo i następnie  
w drogę boczną w prawo. Podążamy w kierunku 
kompleksu leśnego, mijając po prawej zespół 
budynków służących w okresie PRL „wzorcowej” 
gospodarce rolnej. 
Po lewej rozciąga się piękna panorama zachod-
niej części Pogórza Dynowskiego, z charakte-
rystyczną Suchą Górą, zwieńczoną wieżą tele-
wizyjną. Docieramy do punktu pomiaru tętna, 
skręcając przed nim w prawo i dochodząc polną 
drogą do gospodarstwa z pięknym sadem. Za 
nim wędrujemy skrajem kompleksu leśnego, za 
którym skręcamy w lewo, dochodząc do tablicy 
ćwiczeń. Stąd maszerujemy obok stawu i szkółki 
drzew. Trasa biegnie teraz z powrotem w stro-
nę centrum Haczowa, przed nami panorama 
Wzgórz Rymanowskich i Beskidu Niskiego, z nie-
powtarzalnym, charakterystycznym grzbietem 
Cergowej. Dochodzimy do punktu pomiaru tętna 
i stąd wędrujemy do punktu początkowego.

długość 8,9 km         czas przejścia ok. 1’30 h trasa zielona

Po obowiązkowej rozgrzewce wyruszamy z parkingu, skręcając w prawo w drogę główną i zaraz 
potem w lewo, w boczną drogę prowadzącą w kierunku Jabłonicy Polskiej. Wędrujemy chwilę, 
by skręcić w kolejną boczną drogę w lewo. Trasa biegnie wśród zabudowań po prawej stronie  
i wzdłuż rzeki Wisłok i porastających jej brzegi zarośli łęgowych po lewej. Dolina Wisłoka w Ha-
czowie jest najniżej położonym punktem powiatu brzozowskiego (ok. 240 m n.p.m.). Oddalając 
się od niej, nieznacznie zaczynamy się zatem wznosić.
Wędrując warto zwrócić uwagę na kilka starszych drewnianych domów o konstrukcji zrębowej 
oraz na fakt, że wielu gospodarstwom towarzyszą figury i kapliczki, zarówno nowe jak i starsze, 
jak np. mijana po lewej figura Chrystusa z 1931 r., ufundowana przez Salomeę Menet. Opuszcza-
my zabudowania Haczowa i dochodzimy do rozstajów dróg, przy których znajduje się urokliwa 
stara kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Zgodnie ze wskazaniem znaku na towarzy-
szącej kapliczce brzozie skręcamy w lewo i wąską asfaltową dróżką maszerujemy wśród płasko 
rozciągających się w dolinie Wisłoka pól i łąk, docieramy do zagajnika i za mostkiem zaczynamy 
dość strome podejście w górę, dochodząc do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. 
Przysiółek Budzyń, w którym się znajdujemy, należy już do Jabłonicy Polskiej i znany jest przede 
wszystkim jako „mała ojczyzna” jednego z najsłynniejszych działaczy polskiego ruchu ludowego, 
Jana Stapińskiego, współzałożyciela i prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego (1908-1913), po-
sła na sejm w okresie II RP, związanego i z ruchem chłopskim, i z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.
Dochodzimy do punktu pomiaru tętna i po jego skontrolowaniu wędrujemy wzdłuż nadrzecz-
nego łęgu po prawej oraz pól i łąk po lewej, za którymi znów zaczynają się zabudowania, całość 
tworzy sielski i pełen uroku krajobraz. Na rozjeździe wybieramy drogę w lewo, by dotrzeć do 
głównej arterii przebiegającej przez Jabłonicę. Skręcamy w prawo i docieramy pod kościół para-
fialny w Jabłonicy Polskiej. Nietypowy wygląd świątyni wynika z faktu, iż jest to dawna cerkiew 
greckokatolicka, przekształcona po wojnie na potrzeby kościoła rzymskokatolickiego. 
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Cerkiew we wsi określanej jako „Polska”? Otóż dodatek „Polska” używany był bardziej dla odróż-
nienia od Jabłonicy Ruskiej (dziś niemal wyludnionej osady nad Sanem w gminie Dydnia), gdzie 
dominowali Rusini, podczas gdy Jabłonica Polska była wsią o ludności mieszanej, z niewielką 
przewagą rzymskokatolickiej. O ile jednak cerkiew istniała tu już w XV w., o tyle mieszkańcy 
wyznania rzymskokatolickiego przynależeli przez wieki do parafii w sąsiedniej Komborni.
Oczywiście zabytek, przed którym stoimy, nie pochodzi ze średniowiecza, choć nie jest też tak 
nowy, na jaki wygląda. Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana powstała tu bowiem na przełomie 
XVIII i XIX w., z fundacji Marianny Załuskiej, tej samej, która wraz z mężem wzniosła wspaniały 
kościół w Jasienicy Rosielnej. Zgodnie z ówczesnymi tendencjami do „latynizacji” cerkwi, świą-
tynia nie różniła się istotnie od typowego kościoła rzymskokatolickiego, toteż nawet niewielkie 
przebudowy dokonane już po wojnie i przejęcie cerkwi przez parafię łacińską pozbawiły ją nie-
mal zupełnie cech „cerkiewnych” – oczywiście poza charakterystycznymi wieżami.
Spod kościoła wędrujemy chwilę szosą główną, by skręcić w lewo, w drogę, która zaprowadzi 
nas pod remizę OSP w Jabłonicy. Tu właśnie znajduje się drugi punkt wejścia na trasy tego par-
ku. Wrócimy do niego przy okazji dwóch kolejnych tras, a teraz ruszamy z powrotem do drogi 
głównej i skręcamy w lewo, wędrując przez centrum Jabłonicy. 
Za mostkiem mijamy sklep i budynek biblioteki, by odbić z drogi głównej w kierunku na Ha-
czów. Wędrując wśród nowej i starej zabudowy warto ponownie zwrócić uwagę na silną tradycję 
umieszczania w sąsiedztwie zabudowań kapliczek, krzyży i figur. Obok dosłownie „wiekowej” ka-
pliczki z Janem Nepomucenem spostrzeżemy i całkiem nowe przykłady domowej pobożności. 
Kończą się zabudowania i maszerujemy nieznacznie w dół, wśród pól i łąk. Na rozjeździe wybieramy 
drogę w lewo, za ostrym zakrętem w lewo wkraczamy już ponownie na terasę Wisłoka, obserwując 
panoramę Haczowa z wieżą nowego kościoła na pierwszym planie. Docieramy do granic Haczowa, 
po lewej mając panoramę garbu Góry Bukowskie. Dochodzimy do drogi głównej, którą zaczynali-
śmy wędrówkę i kończymy ją na parkingu pod siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku.

długość 13 km         czas przejścia ok. 2’10 htrasa czerwona

Po rozgrzewce wyruszamy z punktu początkowego przy OSP w Jabłonicy i skręcamy w lewo – 
wspólnie ze znakami czarnymi, które towarzyszą nam przez większość trasy. Wędrujemy wśród 
zabudowań wąską asfaltową drogą, która przechodzi w gruntową, mijamy mostek i dochodzimy 
znów do drogi asfaltowej. Skręcamy tu w prawo i następnie w lewo, w drogę boczną i docieramy 
do stadionu sportowego, na parkingu obok którego znajdujemy tablicę ćwiczeń. Po skorzysta-
niu z jej wskazówek wędrujemy dalej, wchodząc w drogę polną, by na rozstaju skręcić w lewo 
i wspiąć się na niewielkie wzniesienie. Wędrujemy wśród pól i łąk, przed sobą mając kompleks 
leśny i wzniesienie należące do nieposiadającego odrębnej nazwy grzbietu. Stanowi on część 
Pogórza Dynowskiego, z kulminacją Bucznika (436 m n.p.m.), u podnóża którego powstał Brzo-
zów Zdrój. Jest to południowa część najdłuższego i najwyższego pasma Pogórza Dynowskiego, 
rozciągającego się od Brzozowa aż po Frysztak. 
Najbliższa nam kulminacja mierzy 411 m n.p.m. a na zachód od niej, niespełna kilometr od 
punktu pomiaru tętna zlokalizowanego pod lasem, znajduje się rezerwat Kretówki, położony na 
pograniczu Jabłonicy i Malinówki. Chroni on naturalne stanowiska cisa – w rezerwacie naliczono 
ponad 450 tych rzadkich już dziś drzew.
Po zmierzeniu tętna skręcamy mocno w prawo, oddalając się od rezerwatu polną drogą, która 
prowadzi nas urokliwym, acz niezbyt głębokim wąwozem a następnie wśród pól i łąk z powro-
tem do zabudowań Jabłonicy. Docieramy do drogi głównej, skręcając w lewo i zostawiając po 
prawej cmentarz w Jabłonicy, na którym znajdziemy m.in. interesujące nagrobki dawnych grec-
kokatolickich mieszkańców wsi.
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Wędrujemy główną drogą, po lewej mając panoramę pasma wzgórz, u którego podnóża jesz-
cze niedawno się znajdowaliśmy. Pnąc się w górę opuszczamy Jabłonicę i wkraczamy na teren 
Malinówki, związanej historycznie – podobnie jak Jabłonica czy Kombornia – z kluczem dóbr 
zamku Kamieniec.
Na kulminacji wzniesienia, na którym się znaleźliśmy, skręcamy w prawo, w boczną drogę asfal-
tową. Wędrujemy dalej w górę pomiędzy zabudowaniami, do których dochodzi trasa żółta. Po 
prawej stronie widzimy kompleks leśny na wzniesieniu, stanowiącym odgałęzienie Bukowskich 
Gór, a po lewej rozciąga się panorama pasma z kulminacją Bucznika.
Przysiółek Koźliniec, w którym się znajdujemy ma typowy charakter pogórzańskiego osiedla, 
wkraczającego w najwyższe partie wzniesień. Za zabudowaniami, niemal na kulminacji wzgórza, 
trasa skręca w lewo, ale warto na chwilę ją opuścić i udać się w prawo, znajduje się tu bowiem 
bardzo ciekawa kapliczka w typie miniaturowej świątyni, [3] spod której rozciągają się wspaniałe 
panoramy na wspomniane wyżej pasma wzgórz oraz na pasmo Suchej Góry. We wnętrzu kapliczki 
znajdziecie ołtarzyk architektoniczny oraz replikę obrazu Koronacji Matki Bożej przez Trójcę Świętą. 
Wracamy na trasę, która prowadzi nas wśród krajobrazu szachownicy łąk i pól uprawnych, do-
lin i wzniesień, pokrytych niewielkimi kompleksami leśnymi, zagajnikami i siecią dróg polnych. 
Trzymamy się cały czas tej „głównej” – wiodącej prosto drogi polnej, ignorując liczne rozstaje. 
Dochodzimy do cmentarza w Malinówce po lewej, za nim przechodzimy przez drogę główną  
i wędrujemy dalej asfaltową drogą, nadal w górę i nadal wśród urozmaiconego rozrzuconą za-
budową krajobrazu pogórzańskiego. 
Docieramy do punktu rozstajnego znaków, na którym nasze dwie trasy łączą się z trasami z NWP 
„Gmina Brzozów”. Punkt ten znajduje się kilkaset metrów od kulminacji Bucznika, nic zatem 
dziwnego, że skręcając zgodnie z sugestią trasy czerwonej w lewo zaczynamy wędrować asfal-
tową dróżką w dół. Trasa czarna wiedzie prosto, niebawem do niej wrócimy.
Stopniowo przechodzimy w drogę szutrową, trzymając się jej konsekwentnie pomimo wielu roz-
stajów prowadzących do rozrzuconych na grzbiecie, którym się poruszamy, gospodarstw. Zabu-
dowania stają się z czasem liczniejsze i bardziej zwarte, a miejsce zagajników zajmują pola upraw-
ne. Przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Malinówce dołączają znaki czarne, tu także znajduje się 
punkt pomiaru tętna oraz tablica ćwiczeń. Mijamy starą szkołę w Malinówce i wraz ze znakami 
obu tras skręcamy w drogę główną w prawo. Trasy wiodą ku granicy Malinówki i Jabłonicy, gdzie 
kończy się pętla i skąd wracamy do punktu wyjścia pod OSP w Jabłonicy.
Pod starą szkołą warto jednak rozważyć spacer w lewo, w kierunku oryginalnego kościoła parafial-
nego w Malinówce, zbudowanego w końcu lat 30. XX w., eklektycznego, z przewagą wyjątkowo 
rzadkich na Podkarpaciu inspiracji architekturą romańską. Wędrując w kierunku kościoła napotka-
my po lewej plenerową siłownię, jeśli zatem cieszymy się dobrą kondycją, warto z niej skorzystać.

długość 13,8 km  czas przejścia ok. 2’20 h trasa czarna

Trasa przebiega zgodnie z powyższym opisem aż do punktu połączenia się z trasami Nordic 
Walking Park „Gmina Brzozów”. Tu trasa czerwona skręca w lewo a czarna, wraz z trasami brzo-
zowskimi, wiedzie prosto. 
Za wyjątkowo malowniczą sosną wkraczamy w kompleks leśny, z licznymi starszymi okazami 
drzew, tworzącymi niezwykły, pełen uroku, ale i tajemniczy zarazem nastrój. Wchodzimy na po-
lanę z pojedynczymi zabudowaniami i tu już trasa zaczyna prowadzić w dół, znów w las. Scho-
dząc docieramy do bardzo wymownego w formie krzyża, upamiętniającego miejsce śmierci 
słynnego żołnierza podziemia niepodległościowego Antoniego Żubryda i jego żony Janiny, za-
mordowanych tu wieczorem 24 października 1946 r. Sprawcą zabójstwa był członek ich oddziału 
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Haczów Commune Nordic Walking Park is one 
of the six parks of this kind marked out within 
the operating area of the Local Action Group 
‚The Land of Brzozów’ Association. The park 
includes four routes: yellow – a 4.3 km loop; 
green – a 8.9 km loop; red – a 13 km loop and 
black – a 13.8 km loop. The starting points are 
located near the Communal Centre for Art and 
Leisure in Haczów and next to the fire station 
in Jabłonica Polska. The routes are marked out 
along pavements, tarmac roads, dirt roads 
and firebreaks. The routes form a network of 
intersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The routes are marked with information 
boards containing suggestions for basic physi-
cal exercises; there are also pulse measurement 
facilities. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other five Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Brzozów, Domaradz, Dydnia, Jasienica Rosielna 
and Nozdrzec. The total length of the routes in 
all six parks equals over 240 km.

           
i zarazem agent UB. Ponure okoliczności tego 
wciąż spowitego tajemnicą mordu doskonale 
oddaje pełna ekspresji forma krzyża, na któ-
rym wisi metalowy Chrystus z niewidoczną 
twarzą...
Za krzyżem w prawo odbijają znaki „brzo-
zowskie”, a nasza trasa wiedzie w lewo, drogą 
leśną, mijając zagubione w lesie gospodar-
stwo i stopniowo schodząc niżej, w głąb lasu. 
Dochodzimy do rozstaju dróg leśnych, jedna 
prowadzi w prawo, my wybieramy główną  
w lewo. Pomiędzy nimi rozpoczyna się rezer-
wat Cisy w Malinówce, utworzony w 1958 r.
Na powierzchni ok. 4 ha rośnie tu aż 1065 
tych niezwykłych drzew, stanowiących trze-
ciorzędowy relikt. Jest to skupisko unikatowe 
w skali całego kraju, tym bardziej że cisy z Ma-
linówki obficie kwitną i owocują. Popularne 
niegdyś drzewo jest dziś prawdziwą rzadko-
ścią, pomimo tego, że jego prawna ochrona 
rozpoczęła się już w... 1423 r.!
Schodząc stopniowo w dół opuszczamy 
kompleks leśny i napotykamy wiodące z le-
wej znaki czerwone, dochodzimy do punktu 
pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń przy Ośrodku 
Zdrowia w Malinówce i dalej opisaną już wy-
żej trasą wracamy do Jabłonicy.
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Wejście na trasy Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna” znajduje się na terenie dawne- 
go zespołu dworsko-parkowego, zacznijmy więc od garści informacji o jego dawnych właścicie-
lach. U zarania swego istnienia należała Jasienica do dóbr przynależnych do zamku Kamieniec, 
pozostając m.in. we władaniu Kamienieckich, Bonerów i Firlejów. Od 1687 r. miejscowe dobra 
należały do Stanisława Wierzbowskiego, który zamyślając uczynić z Jasienicy miasto, w 1727 r. 
uzyskał dla niej przywilej organizowania jarmarków i targów. Niestety, nie dokończył dzieła, 
bowiem po nagłej śmierci żony i dzieci porzucił sprawy ziemskie i obrał stan duchowny, przeka-
zując dobra siostrze Ludwice, zamężnej z Hieronimem Załuskim. Dopiero syn tej pary – Ignacy, 
wraz z małżonką Marianną, uzyskali dla Jasienicy prawa miejskie przed 1764 r.
Miasto powstało zatem stosunkowo późno i trudno dziś w układzie zabudowy znaleźć ślady 
miejskiego planowania. Czytelnym wyrazem ponadprzeciętnych ambicji jest natomiast prze-
piękny barokowy kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ufun-
dowany przez Mariannę i Ignacego w 1770 r. [1]
Stanowi on rzadki przykład oddania w architekturze drewnianej typowej dla baroku, bogato 
zdobionej fasady. W jasienickiej świątyni tworzą ją dwie wieże wraz z zaprojektowaną pomiędzy 
nimi niższą kruchtą, zamkniętą trójkątnym przyczółkiem. Wieże wieńczą typowe dla estetyki ba-
roku wydatne baniaste hełmy, na południowej znajduje się zegar mechaniczny, wykonany przez 
kowala z pobliskiej Orzechówki. 
Wrażenie obcowania z zabytkiem niezwykłym potęguje się jeszcze po wejściu do wnętrza, dla-
tego gorąco zachęcamy do odwiedzenia kościoła, choć nie znajduje się on bezpośrednio przy 
żadnej z tras. Wyjątkowo jednorodna stylistycznie świątynia doskonale oddaje ducha baroku 
– wszystkie elementy wyposażenia pochodzą z czasu jej budowy, a że fundatorzy grosza nie 
skąpili, czarno-złoto-srebrna całość nie pozostawi obojętnym nawet mocno odpornego na wra-
żenia artystyczne pątnika. W świątyni znajdziemy także wizerunki fundatorów kościoła i epitafia 
członków rodu Załuskich. Jeśli chcielibyśmy obejrzeć więcej portretów przedstawicieli tej za-
służonej dla regionu rodziny, wybrać się trzeba na sanocki zamek, gdzie stanowią one chlubę 
galerii portretu szlacheckiego. 

Nordic Walking Park  
Gmina 
Jasienica Rosielna
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długość 5,4 km         czas przejścia ok. 50 min.trasa żółta

W roku 1881 dobra jasienickie wraz 
z ręką Zofii Załuskiej otrzymał Sta-
nisław Wysocki. Para wzniosła nową 
rezydencję, inspirowaną architektu-
rą ówczesnych kurortów – niestety, 
dwór spłonął w lutym 1917 r. Jego 
wspomnieniem jest samotny portyk 
kolumnowy, obok którego się znaj-
dujemy. 70 lat później obok wznie-
siono budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury.
Syn Zofii i Stanisława – także Sta-
nisław – był ostatnim właścicielem 
jasienickiego majątku ziemskiego. 
Niezbyt typowym, o czym świadczy 
choćby fakt, że w 1927 r. współtwo-
rzył istniejącą do dziś spółdzielnię 
mleczarską, dzięki której miejsco-
wość jest obecnie powszechnie ko-
jarzona. 

Po rozgrzewce wyruszamy alejkami parku podworskiego, po lewej stronie mając malowniczy 
staw, a po prawej boisko. Znakom żółtym towarzyszą tu czerwone i czarne, jakkolwiek obie te 
trasy biegną w odwrotnym kierunku. Krajobrazowy park w stylu angielskim (14 ha) pamięta 
jeszcze czasy Załuskich, założony został w XVIII w. [1] Należy do ciekawszych w regionie, znaj-
dziemy tu kilka pomników przyrody.
Po spacerze przez park dochodzimy do asfaltowej szosy i skręcamy w prawo, wkraczając w granice 
Bliznego. Trasy czerwona i czarna skręcają w prawo, w zamian dołączają znaki zielone, które towa-
rzyszą nam aż do końca wędrówki. Przechodzimy przez most na rzece Stobnicy i skręcamy w lewo. 

1
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Stobnica jest największym na ziemi brzozowskiej dopływem Wisłoka, rzeką wyjątkowo silnie 
wpisaną w krajobraz i geograficzny, i kulturowy. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów 
dawała się we znaki mieszkańcom regionu licznymi wylewami, o zasięgu których świadczą two-
rzone w wielu miejscach szerokie terasy, jak choćby ta, którą wędrujemy. Uregulowanie Stobnicy 
w latach 60. znacznie poprawiło sytuację, choć za cenę tego, że z brzegów w dużej mierze znik-
nęły zarośla łęgowe i zamieszkujące je stworzenia. Pozostaje natomiast rzeka rajem dla wędka-
rzy, zwłaszcza spinningistów. 
Przekraczamy kolejny most na Stobnicy i pniemy się powoli w górę. Rozpoczynają się zabudo-
wania Jasienicy Rosielnej. Po dotarciu do przydrożnego krzyża skręcamy w prawo szosą asfal-
tową, która zaczyna się obniżać. Wkraczamy na drogę polną, trasa zakręca w lewo, prowadząc 
wśród łąk i pól, do niewielkiego zagajnika i ciekawej kapliczki z 1909 r., fundacji Jana i Katarzyny 
Żmudów, co zaświadcza zachowana tablica.  
Za kapliczką trasa skręca w lewo i pnie się ponownie w górę, z czasem coraz mocniej. Dociera-
my do wąskiej drogi asfaltowej i na skrzyżowaniu dróg, obok kolejnej kapliczki – z Chrystusem 
Zmartwychwstałym – skręcamy w lewo. Znajdujemy się w przysiółku Płosina Dolna.
Droga schodzi w dół i za ostrym zakrętem w lewo sprowadzi w polną drogę w prawo. Mija-
my dwa gospodarstwa i wzdłuż zagajnika po prawej wspinamy się w górę. Za nami stopnio-
wo rozciąga się rozległa panorama na Blizne, dolinę Stobnicy i zamykające ją wzniesienia – na 
pierwszym planie – Góra Chyb (lub Hyb) i Góra św. Michała. Ta ostatnia, zwana też po prostu 
Michałkiem, znana jest z ciekawej kaplicy z 1877 r., upamiętniającej wsparcie udzielone przez 
tegoż świętego blizneńskim chłopom, uwolnionym z tatarskiego jasyru w 1624 r. 
Pierwsza kaplica stanęła tu jeszcze w XVII w., w kolejnym górą czasowo zarządzali kapucyni, ale 
zamiar budowy klasztoru udaremniła polityka „józefinizmu”. Cesarz Józef II po prostu skasował 
– jego zdaniem – próżniaczy zakon. Ostatecznie siedzibę w Bliznem obrało inne zgromadzenie 
– Sióstr Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia. Klasztor jest doskonale widoczny 
na zboczu wzniesienia, powyżej charakterystycznej sylwetki nowego kościoła w Bliznem.
Znaki żółte i zielone ciągle pnąc się w górę wiodą dalej drogą szutrową do asfaltowej szosy, na 
której skręcamy w lewo. Maszerując mijamy po prawej dawny cmentarz żydowski w Jasienicy 
Rosielnej – czy raczej miejsce po nim. Nie znajdziecie tu dziś nawet jednej macewy... jedynie 
tablicę na mogile zbiorowej, w której pochowano 624 Żydów rozstrzelanych w sierpniu 1942 r. 
Nasza trasa biegnie teraz w dół, przed nami panorama centrum Jasienicy Rosielnej z kościołem 
parafialnym i nową kaplicą na cmentarzu parafialnym, wzniesioną w latach 2007-2010. Tło sta-
nowi dla nich Pasmo Grabówki, a przy dobrej pogodzie także wzniesienia Pogórza Bukowskiego. 
Wędrujemy wśród nowych budynków, dobrze świadczących o zaradności mieszkańców, by – już 
w sąsiedztwie parku – zwrócić uwagę na starsze zabudowania gospodarcze dawnego folwarku 
i towarzyszące im zabytkowe drzewa. Mijamy dawną rządcówkę z XIX w. (obecnie przedszkole), 
dochodzimy do głównej szosy i skręcamy w lewo, docierając do bramy parku i kończąc trasę 
żółtą, a i zarazem zieloną.  

Po rozgrzewce ruszamy z parku przez bramę do asfaltowej szosy głównej, w towarzystwie znaków 
czerwonych i czarnych. Skręcamy w lewo, by następnie znów skręcić w lewo w wąską asfaltową 
dróżkę i przejść most na rzeczce Rosielna. Jasienica zawdzięcza jej drugi człon używanej od lat 20. 
XX w. nazwy, zresztą z inicjatywy ostatniego dziedzica dóbr jasienickich – Stanisława Wysockiego. 
Wędrujemy prosto, pomiędzy gospodarstwami, za ostatnim z nich, niemal na jego podwórzu, 
skręcamy w lewo i rozpoczynamy strome podejście w górę. Dochodzimy do rozstajów dróg po-

długość 8,2 km         czas przejścia ok. 1’20 h trasa zielona



43

Nordic Walking Park
Gmina Jasienica Rosielna

lnych na wzniesieniu i skręcamy w prawo. Po lewej rozpościera się panorama centrum Bliznego 
na tle gór Chyb i Michałek, po prawej z kolei centrum Jasienicy, dla której tło stanowią wzniesie-
nia głównego pasma Pogórza Dynowskiego z Suchą Górą. Docieramy do punktu pomiaru tętna, 
gdzie na rozjeździe dróg polnych znaki czerwone i czarne wiodą prosto, a my skręcamy w lewo. 
Przemierzamy wśród pól i łąk, powoli schodząc w dół. Przed nami widok na centrum Bliznego, 
z sylwetką nowego kościoła i klasztorem Zawierzanek na pierwszym planie. Jeśli wędrujemy  
w pełnym słońcu, rozpoczynające się z obu stron zarośla zagwarantują nam cień. Dochodzimy 
do zabudowań i asfaltowej drogi, na której skręcamy w lewo. Teraz przechodzimy wśród zabu-
dowań w towarzystwie znaków czerwonych i czarnych.
Po dojściu do drogi głównej te ostatnie skręcają w lewo, a zielona trasa wiedzie w prawo, łącząc 
się z żółtą. Za mostem na Stobnicy skręca w lewo, prowadząc aż do końca wędrówki wspólnie  
z opisanym już wyżej przebiegiem trasy żółtej.

Po rozgrzewce wędrujemy zgodnie z opisanym wyżej przebiegiem trasy zielonej, do punktu po-
miaru tętna, za którym znaki zielone skręcają w lewo, a czerwone – wraz z towarzyszącymi im 
przez większość trasy czarnymi – wiodą prosto. 
Podążamy prosto drogą gruntową, po prawej mając widok na charakterystyczną kaplicę cmen-
tarną w Jasienicy Rosielnej. Mijamy po lewej kompleks leśny. Przed linią wysokiego napięcia 
droga gruntowa, którą się poruszamy skręca w prawo, musimy się jej konsekwentnie trzymać, 
ignorując odchodzące od niej boczne drogi polne. Dochodzimy do dwóch niewielkich brzozo-
wych zagajników, na drugim z nich znajdujemy potwierdzenie pozostawania na dobrej trasie. 
Docieramy do starej lipy, pod którą znajduje się ceglana kapliczka z lat 80. XIX w., wyraźnie inspi-
rowana architekturą neogotycką. 

długość 10,3 km  czas przejścia ok. 1’40 htrasa czerwona
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Za kapliczką skręcamy w lewo i wędrujemy w dół. Po prawej warto zwrócić uwagę na rozrzuconą 
po wzniesieniach zabudowę, tworzącą wraz z szachownicami łąk i pól charakterystyczny pogó-
rzański krajobraz kulturowy. Docieramy do zabudowań przysiółka Górka, a po przekroczeniu most-
ku do drogi asfaltowej, na której szlaki się rozdzielają. Czarny skręca w prawo, czerwony w lewo.
Podążamy już zatem wyłącznie czerwonymi znakami. Prowadzą one po płaskim terenie po-
między gospodarstwami. Za kolejnym mostkiem kończy się asfalt, a na rozstajach skręcamy  
w prawo. Wędrujemy wśród łąk i pól pod wydatnym wzniesieniem po lewej i docieramy do drogi 
asfaltowej i dalej – mijając zabytkową lipę z szafkową kapliczką – do zabudowań Bliznego. 
Tu skręcamy w prawo, wędrując dalej wśród zabudowań, mijamy Dom Pomocy Społecznej 
po lewej i dochodzimy do skrzyżowania, na którym znajduje się charakterystyczny drewniany 
krzyż. Tu skręcamy w lewo i – już w towarzystwie znaków czarnych – mijamy most na Stobnicy, 
maszerując terasą rzeczną. Dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo i wędru-
jemy dalej. Przy nowej, ale niezwykle urokliwej drewnianej kapliczce słupowej z figurą Jezusa 
Miłosiernego na prywatnej posesji skręcamy w lewo i podążamy wśród zabudowań wąską as-
faltową drogą, która zaprowadzi nas do arterii wojewódzkiej Domaradz – Sanok (nr 886), gdzie 
skręcamy w lewo i docieramy do kolejnego zabytku najwyższej światowej klasy.
Blizne, choć lokowane przez Kazimierza Wielkiego, przeszło na własność biskupów przemyskich, 
którzy ok. połowy XV w. ufundowali tu, inspirowany świątynią w Haczowie, drewniany kościół  
pw. Wszystkich Świętych. [3] W XVII w. do kościoła dobudowano charakterystyczną wieżę dzwon-
nicę, z tego wieku pochodzi także obraz adoracji Matki Boskiej przez Wszystkich Świętych w oł-
tarzu głównym, wiązany z nadwornym malarzem Wazów, wenecjaninem Tomaszem Dolabellą.
Z XVII w. pochodzi także lwia część wspaniałej polichromii, która przesądziła o umieszczeniu świąty-
ni na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uzupełniła ona starsze malowidła – w tym wspaniałą 
i najczęściej reprodukowaną scenę Sądu Ostatecznego, [4] wykonaną w wieku XVI. Większość scen 
ufundowali miejscowi chłopi, a ich czytelny i jasny przekaz sprawia, że dekoracja malarska blizneń-
skiej świątyni uchodzi za niemal wzorcowy przykład biblii pauperum, stanowiącej ilustrację przeka-
zu biblijnego dla tej (dominującej) części wiernych, której obca była sztuka czytania. Świątynia two-
rzy całość z doskonale zachowanym zespołem budynków zespołu plebańskiego – starej plebanii  
z 1699 r. oraz pochodzących z poł. XIX w. lamusa, dawnej szkoły parafialnej (organistówki) i stodoły. 
Zespół uzupełnia budynek dawnego szpitala, czyli przytułku dla ubogich parafian z I poł. XIX w.
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Jasienica rosielna Commune Nordic Walking 
Park is one of the six parks of this kind marked 
out within the operating area of the Local Ac-
tion Group ‚The Land of Brzozów’ Association. 
The park includes four routes: yellow – a 5.4 km 
loop; green – an 8.2 km loop; red – a 10.3 km 
loop and black – a 14.4 km loop. The starting 
point is located in the communal park in Jasie-
nica Rosielna. The routes are marked out along 
pavements, tarmac roads and dirt roads. The 
routes form a network of intersecting or over-
lapping loops of different lengths. This enables 
unlimited prolonging or shortening and chan-
ging the direction of the walks. The routes are 
marked with information boards containing 
suggestions for basic physical exercises; there 
are also pulse measurement facilities. The offer 
is aimed not only at Nordic walking enthusia-
sts, but it is also suitable for doing other kinds 
of sports, such as running, cycling or Nordic 
skiing. The other five Nordic walking parks are 
located in the communes of Brzozów, Doma-
radz, Dydnia, Haczów, and Nozdrzec. The total 
length of the routes in all six parks equals over 
240 km.

           

Wiedzie zgodnie z powyższym opisem trasy zielonej i czerwonej, od punktu pomiaru tętna ze 
znakami czerwonymi, aż do rozjazdu w przysiółku Górka, gdzie znaki czerwone skręcają w lewo, 
a czarne w prawo. 
Wędrujemy asfaltową szosą, nieco się wznosimy i skręcamy w lewo, przechodząc w drogę 
gruntową. Pomiędzy gospodarstwami trasa wiedzie na wzniesienie (312 m n.p.m.), z którego 
rozciąga się ciekawa panorama okolicznych wzgórz i centrum Orzechówki, stanowiącej ongiś, 
podobnie jak Jasienica, część dóbr zamku Kamieniec, a potem rodziny Załuskich. Od połowy lat 
80. XX w. działa tu samodzielna parafia, której siedziba – wzniesiony w latach 1982-84 kościół 
pw. Świętej Rodziny – jest doskonale stąd widoczny bez względu na pogodę.
Za wzniesieniem schodzimy do przysiółka Orzechówki zwanego Jankowiec i docieramy do punk-
tu pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń, zlokalizowanych pod sklepem spożywczym. Stąd ruszamy 
drogą szutrową wśród łąk i pól, mijamy po prawej ujęcie wód podziemnych, za mostkiem kolejne, 
a następnie – po lewej – trzecie ujęcie, przy którym znajduje się zbiornik wody i budynek wodo-
ciągów. Dochodzimy do zabudowań Bliznego i tu, na drodze asfaltowej skręcamy w lewo, mijając 
mostek. Docieramy do skrzyżowania i skręcamy w lewo, wędrując wśród zabudowań, po lewej 
mijając ciekawą zabytkową kapliczkę domkową o nieskazitelnie białej barwie, z którą kontrastuje 
czerwona dachówka. Dochodzimy do drewnianego krzyża na rozstajach dróg, gdzie skręcamy  
w prawo, łącząc się już do końca wędrówki z trasą czerwoną, opisaną powyżej.

długość 14,4 km  czas przejścia ok. 2’30 htrasa czarna

Po zwiedzeniu świątyni przekraczamy drogę nr 
886 i wchodzimy na plac przy nowym kościele  
w Bliznem, noszącym tradycyjne wezwanie 
Wszystkich Świętych. Znajduje się tu tablica 
ćwiczeń, z której wypadałoby skorzystać. Po-
wyżej placu rozciąga się cmentarz, a ponad 
wspomniany klasztor Zawierzanek i kaplica 
św. Michała. Całość łączy droga krzyżowa, 
której pierwsza stacja znajduje się przy za-
bytku UNESCO, a ostatnia na samej górze–  
w pobliżu kaplicy św. Michała. Ale to pewnie 
pomysł na inną wędrówkę...
Trasy czarna i czerwona prowadzą w każdym 
razie drogą nr 886 w prawo i skręcają w lewo, 
w drogę boczną. Przekraczamy kolejny most na 
Stobnicy i dochodzimy do drogi wiodącej przez 
położoną za rzeką część Bliznego, gdzie skręca-
my w prawo, obok starego, drewnianego krzy-
ża. Mając po prawej terasę Stobnicy, a po lewej 
zbudowania – docieramy do miejsca, w którym 
pojawiają się znaki zielone. Teraz opisaną już 
trasą wędrujemy do centrum Jasienicy Rosiel-
nej. Na drodze głównej, na której znaki zielone 
kierują w prawo, my skręcamy w lewo. W towa-
rzystwie znaków żółtych docieramy do parku  
i alejkami dochodzimy do punktu wyjścia.
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Nozdrzec wzmiankowany był jako część dynowskich dóbr Kmitów na pocz. XV w., później wieś 
stanowiła własność kolejnych możnowładczych rodów, m.in. Tarnowskich, którzy w XVI w. za-
łożyli tu parafię, a następnie Wapowskich, Stadnickich i Skrzyńskich. Za czasów tych ostatnich  
w 1843 r. wzniesiono wspaniały pałac, zbudowany wg projektu Seweryna Fredry, brata znanego 
komediopisarza Aleksandra. Niektórzy utrzymują, że pałac zaprojektował jednak Aleksander, 
który jest zresztą patronem Zespołu Szkół, na terenie którego znajduje się punkt początkowy 
wszystkich tras.
Siedziba Ludwika Skrzyńskiego, trzykrotnego posła do Sejmu Krajowego Galicji – jest budow-
lą niejednorodną stylowo. Obok elementów klasycystycznych znajdziemy w nim bowiem do-
mieszkę neogotyku, a jego oryginalność kształtuje usytuowana w narożu rotunda z przylegającą 
do niej wieżyczką. Także bryła jest różnorodna – skromna od strony podjazdu, od strony Sanu 
przekształca się w monumentalny gmach. Wyjątkowy klimat zabytku potęguje malownicze po-
łożenie na skarpie nad Sanem, a całości dopełnia dawny park w stylu angielskim, umiejętnie 
wpisany w nadrzeczny krajobraz. Obok znajduje się neorokokowa kaplica z końca XIX w. 
Pałac koniecznie trzeba zobaczyć wcześniej, przed wędrówką trasami parku, bowiem nie znaj-
duje się on bezpośrednio przy żadnej z nich, a od Zespołu Szkół im. A. Fredry dzieli go zaledwie 
200 m.

długość 4 km         czas przejścia ok. 40 min. trasa zielona

Po rozgrzewce wyruszamy spod tablicy, przechodząc obok szkoły i schodząc asfaltową ścież-
ką do drogi prowadzącej z Nozdrzca do Hłudna, zresztą w towarzystwie znaków czerwonych. 
Skręcamy w prawo i po chwili wędrówki schodzimy z drogi głównej w lewo, w boczną asfalto-
wą drogę, prowadzącą do kościoła św. Stanisława Biskupa, opuszczając zarazem czasowo trasę 
czerwoną. Przekraczamy mostek na Baryczce i stajemy przed późnobarokową, ocierająca się już 
o rokoko świątynią, powstałą w poł. XVIII w., a konsekrowaną w 1806 r. [1]
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Wchodząc do zabytku przez piękne, płasko-
rzeźbione drzwi, możemy być zaskoczeni 
ascetycznością wnętrza tego barokowego 
przecież kościoła. Oszczędna polichromia 
powstała jednak dużo później, bo już w wie-
ku XX. Ołtarz główny, wykonany w XIX stule-
ciu, znacznie bardziej koresponduje z bogatą 
fasadą. Warto przyjrzeć się przedstawieniu 
Patrona, za którym malarz uwiecznił swoje 
wyobrażenie panoramy historycznego Kra-
kowa. A najbardziej adekwatna do estetyki 
epoki jest biało-złota ambona, tak bogata, 
jak na rokoko przystało.
Za kościołem mijamy cmentarz – jeśli mamy 
chwilę warto obejrzeć unikatowy obelisk upa-
miętniający zniesienie pańszczyzny w 1848 r., 
który znajduje się tuż przy ogrodzeniu, we 
wschodniej części nekropolii. Pomnik zwień-
czony metalowym krzyżem i ozdobiony za-
tartymi już nieco napisami, postawiony zos- 
tał w 1862 r.
Zostawiamy cmentarz po lewej i podążamy 
stromą, wąską asfaltową drogą, podziwia-
jąc panoramę centrum miejscowości i góry 
Chełm. Docieramy do punktu pomiaru tętna, 
gdzie skręcamy w lewo, w drogę polną. 
Wędrujemy teraz drogą gruntową, skręcając w lewo i schodząc w stronę centrum Nozdrzca. Mi-
jamy niewielki zagajnik leśny i dochodzimy do zabudowań Nozdrzca. Docieramy następnie do 
drogi asfaltowej i szosy nr 835, gdzie skręcamy w lewo, wędrując obok Urzędu Gminy do punktu 
wyjścia przy Zespole Szkół im. A. Fredry.

długość 9,6 km  czas przejścia ok. 1’40 htrasa czerwona

Po rozgrzewce ruszamy opisanym przebiegiem trasy zielonej do drogi wiodącej przez Hłudno 
ku Baryczy. Tam znaki zielone skręcają w lewo, do kościoła św. Stanisława, a czerwone wiodą 
prosto, by po wędrówce drogą główną skręcić w prawo. Wspinamy się wśród pól i łąk, a następ-
nie obrzeżem zagajnika leśnego, za którym skręcamy w lewo, osiągając szczyt wzgórza (370 m 
n.p.m.) i nagrodę w postaci rozległej panoramy (od lewej) na główne pasmo Pogórza Dynow-
skiego i zachodnią część Pogórza Przemyskiego, na pierwszym planie rozległy Las Warski, pora-
stający kilka wzniesień bezpośrednio na południe.
Wędrujemy dalej, schodząc na wschód, w stronę góry Chełm, mając po prawej stronie kolejny 
kompleks leśny. Skręcamy w lewo i zaczynamy ponowne podejście, wkraczając na zbocze Cheł-
mu (364 m n.p.m.), na którym znajdziemy znów miejsce do obserwacji malowniczych panoram 
oraz interesującą drogę krzyżową.
Powstała z inicjatywy prywatnej Józefa Cupaka, który w 1997 r.,obok starych, drewnianych 
krzyży, wzniósł pierwszą kaplicę. W ciągu kolejnych dwóch lat – już przy wsparciu mieszkań-
ców – powstało 14 stacji drogi krzyżowej, zlokalizowanych przy ścieżce prowadzącej na szczyt 

1



Nordic Walking Park 
Południe Podkarpacia

48

długość 36 km  czas przejścia ok. 7 h trasa czarna

wzgórza. Z czasem powstały kapliczki różań-
cowe i kaplica główna, do której docieramy na 
końcu, schodząc już ze wzgórza. Została ona 
ukończona przez mieszkańców już po śmierci 
fundatora nozdrzeckiej kalwarii. 
Za kaplicą dochodzimy ponownie do drogi 
głównej, łączącej Nozdrzec z Baryczą i skrę-
camy w prawo, w stronę Hłudna. Wkrótce 
ponownie ją opuszczamy, wybierając drugą 
asfaltową drogę w lewo. Przekraczamy mostek 
na Baryczce [2] i zaczynamy podejście w górę,  
z czasem coraz bardziej strome. Skręcamy  
w lewo i wędrujemy grzbietem, podziwiając 
widok na górę Chełm po lewej i pokryte Lasem 
Warskim wzgórza. W dole po prawej rozciąga 
się Wara. Warto ją odwiedzić ze względu na 
skromną drewnianą cerkiew greckokatolicką 
z końca XIX w. Po II wojnie światowej służyła 
jako kościół łaciński, do czasu wzniesienia  
w latach 80. XX w. nowej świątyni, która stała 
się siedzibą erygowanej tu parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. 
Docieramy do tablicy ćwiczeń, przy której spoty-
kamy znaki zielone i dalej wędrujemy już zgod-
nie z opisanym przebiegiem trasy pierwszej.

Najdłuższa z opisywanych w tym przewodniku tras na początku wymaga szczególnej ostrożno-
ści, spod tablicy początkowej wędrujemy bowiem ponad 3 km ruchliwą drogą wojewódzką nr 
835. Opuszczamy Nozdrzec i dochodzimy do miejscowości Wara, gdzie mijamy rozjazd na Brzo-
zów przez Przysietnicę, most na Magierówce i za zakrętem skręcamy w lewo, w wąską asfaltową 
drogę. Prowadzi nas ona do niezwykle malowniczej kładki, [3] którą przechodzimy nad Sanem. 
Tworzą ją dwie pary metalowych słupów, pomiędzy którymi rozpięte są stalowe liny, nic zatem 
dziwnego, że kładka kołysze się przy przechodzeniu. Sam pomost wykonany jest z desek, które 
skrzypią pod nogami, potęgując wrażenia.
Po pokonaniu 175 m kładki mijamy wyrobisko kruszywa i znajdujemy się na terenie wsi Sie-
dliska. W zasadzie jest to obecny przysiółek Gdyczyna, kiedyś odrębna wieś. Obie powstały  
w dobrach dynowskich Kmitów, wzmiankowane są na pocz. XV w. W Siedliskach warto obejrzeć 
interesującą dawną cerkiew greckokatolicką pw. św. Michała Archanioła z 1860 r., [4] rozbudo-
waną w 1913 r. Po wojnie pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego, aż do czasu zbudowania 
nowego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (2008). Aby obejrzeć te świątynie, musi-
my zejść z trasy ok. 1,6 km na północ.
W 1939 r. pobliski San stał się granicą radziecko-niemiecką, umacnianą przez ZSRR linią fortyfika-
cji, nazywaną Linią Mołotowa. Zniszczone bunkry należące do budowanych wówczas umocnień 
są pamiątką z tego okresu. Możemy je znaleźć w niedalekiej odległości od trasy, co ułatwia wyty-
czony tu Szlak Nadsańskich Umocnień (przy zwiedzaniu należy zachować szczególną ostrożność). 
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Gdyczyński majątek ziemski, obejmujący blisko 
1000 ha, pozostawał wówczas w ręku Franciszka 
Trzcińskiego, zarazem właściciela dóbr Wołodź 
(kolejne 700 ha). Nic zatem dziwnego, że po 
zajęciu tych terenów zainteresowały się nim ra-
dzieckie organy bezpieczeństwa i już 4 paździer-
nika 1939 r. został aresztowany przez NKWD. 
Łagru nie przeżył. Nie przetrwał też do dziś ani 
dwór, ani gorzelnia, ani młyn czy tartak, próżno 
też szukać śladu po karczmach, których było tu 
aż cztery. Ostatni zniknął kościół z pocz. XVIII w., 
przeniesiony na teren dworski z Dylągowej.
Więcej śladów dawnego życia znajdziemy w ko-
lejnej osadzie na naszej nadsańskiej wędrówce 
– jest nią właśnie Wołodź, wieś wzmiankowa-
na w latach 70. XIV w. Już w 1507 r. istniała tu 
drewniana cerkiew. Ostatnia, imponujących 
rozmiarów świątynia greckokatolicka została 
zniszczona po wojnie. Zachował się natomiast 
neogotycki kościółek z 1905 r., zaplanowany 
jako kaplica grobowa Trzcińskich, wzniesiony 
przez ojca wspomnianego wyżej Franciszka – 
Kazimierza. Jako jedyny z rodu faktycznie tu 
spoczął, ostatni z miejscowych Trzcińskich ni-
gdy bowiem nie powrócił nad San. 4
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Smutne dzieje osad na prawym brzegu Sanu, szczególnie dotknięte wojenną i powojenną, 
skomplikowaną i bolesną historią polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego podzieliła Ja-
błonica Ruska, na teren której dochodzimy po ok. 4 km wędrówki nadsańskim lasem. Zarazem, 
choć podążamy NWP Gmina Nozdrzec, wkraczamy na obszar gminy Dydnia.
Jabłonica Ruska, o której nb. wspomniano przy okazji Jabłonicy Polskiej, istniała już w XIV w., 
w XV należała do Dydyńskich. Na placu cerkiewnym pozostały stare lipy i resztki cmentarza, 
ocalonego od zupełnego zniszczenia przez miłośników tego regionu. Za Jabłonicą, która posia-
da promowe połączenie z Krzemienną, wkraczamy na drogę szutrową, szeroką i wygodną do 
maszerowania. Po kliku kilometrach marszu nad Sanem oddalmy się od niego i wchodzimy na 
teren kolejnej ongiś ludnej wsi – Hroszówki, jednak trudno znaleźć po niej nawet ślad. Pozostała 
jedynie samotna kaplica z figurą św. Jana, a na naszej trasie punkt pomiaru tętna. 
Przewidziano stąd dodatkową trasę żółtą, dzięki której można skrócić wędrówkę znakami czar-
nymi i szybciej wrócić do punktu początkowego, ale odradzamy takie rozwiązanie, stracilibyśmy 
bowiem możliwość odwiedzenia jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na Podkarpaciu – 
wzgórza Dubnyk (Dębnik) na terenie Ulucza.
Dochodzimy do niego po ok. 1,5 km marszu. Na skrzyżowaniu w centrum osady wspinamy się 
stromą ścieżką na Dubnyk, piętrzący się ponad 70 m ponad dolinę Sanu. Znajduje się na nim 
przepiękna cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, która do poł. XVIII w. była ośrodkiem 
obronnego monasteru bazylianów, a potem siedzibą parafii greckokatolickiej. W 1925 r. miesz-
kańcy ludnego podówczas Ulucza wznieśli nową świątynię w centrum wsi, w narodowym stylu 
ukraińskim. Niestety, cerkiew została rozebrana, a z pochodzącego z niej drewna wzniesiono je-
den z budynków PGR w Jabłonicy Ruskiej. Nie przetrwały także otaczające cerkiew na Dubnyku 
zabudowania klasztorne i drewniane baszty.
Cerkiew bazyliańska wg tradycji powstała w 1510 r. i jakkolwiek badania dendrologiczne zdają 
się przesuwać jej budowę na połowę XVII w., to nie odejmuje jej to ani urody, ani niezwykłości. 
Początki samej osady sięgają co najmniej II poł. XIV w. i choć dziś tego nie widać – współczesny 
Ulucz to zaledwie kilkanaście domów – w 1870 r. liczyła ona ponad 1500 mieszkańców, a przed 
1939 r. ponad 2000 (i 400 domów).
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Nozdrzec Commune Nordic Walking Park is 
one of the six parks of this kind marked out 
within the operating area of Local Action Gro-
up ‚The Land of Brzozów’ Association. The park 
includes three routes: green – a 4 km loop; red 
– a 9.6 km loop and black – a 36 km loop. The 
starting point is located on the premises of  
A. Fredro School Complex in Nozdrzec. The ro-
utes are marked out along pavements, tarmac 
roads, dirt roads and firebreaks. The routes 
form a network of intersecting or overlapping 
loops of different lengths. This enables unlimi-
ted prolonging or shortening and changing 
the direction of the walks. The routes are mar-
ked with information boards containing sug-
gestions for basic physical exercises; there are 
also pulse measurement facilities. The offer is 
aimed not only at Nordic walking enthusiasts, 
but it is also suitable for doing other kinds 
of sports, such as running, cycling or Nordic 
skiing. The other five Nordic walking parks are 
located in the communes of Brzozów, Doma-
radz, Dydnia and Haczów, Jasienica Rosielna. 
The total length of the routes in all six parks 
equals over 240 km.

           
Świątynia urzeka przede wszystkim wydatną 
ośmioboczną kopułą zrębową nad nawą oraz 
słupowymi podcieniami w zachodniej elewa-
cji, tworzonymi przez okap wsparty na słupach 
z mieczami. Kopuła i wszystkie dachy poszyte 
są gontem, co podkreśla tradycyjną konstruk-
cję zabytku. We wnętrzu zobaczyć można 
odnowioną w ostatnich latach polichromię 
z II poł. XVII w. Podobnie datowany ikono-
stas został przeniesiony do sanockiego Mu-
zeum Budownictwa Ludowego. Ikony z nie- 
go pochodzące należą do najcenniejszych 
zbiorów tej placówki. Tak jak dzieła z Jabłoni-
cy Ruskiej i Witryłowa są ozdobą kolekcji ikon 
Muzeum Historycznego w Sanoku.
W Uluczu dzieciństwo spędził autor muzyki 
do hymnu Ukrainy Michał Werbycki, urodzony 
w pobliskim Jaworniku Ruskim, co upamięt-
nia poświęcona mu tablica. Od 1990 r. corocz-
nie w dniu dawnego odpustu – Wniebowstą-
pienia Pańskiego – do Ulucza pielgrzymują 
dawni mieszkańcy i ich potomkowie. 
Po zwiedzeniu cerkwi skręcamy w lewo, opusz- 
czamy osadę, rozpoczynamy długie podejście 
lasem i drogą gruntową w górę pasma Krzto-
wa, pomiędzy dwoma wzniesieniami noszący-
mi identyczną nazwę – Czerteż (522 m n.p.m. 
oraz 514 m n.p.m.). Po niespełna 4 km marszu 
docieramy do Borownicy.
Borownica, leżąca już na terenie gminy Bircza, powstała przy działającej tu podówczas hucie 
szkła, do II wojny światowej była przysiółkiem Jawornika Ruskiego, zamieszkanym w większości 
przez rzymskokatolickich Polaków. W końcu XIX w. wznieśli oni tu murowany kościół pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, który widzimy wkraczając do wioski.
W 1945 r., kiedy wzrosło zagrożenie ze strony UPA, jako jedyna osada w tych stronach z dominują-
cą ludnością polską stała się schronieniem dla wielu polskich rodzin z pobliskich, ukraińskich wsi.
W kwietniu 1945 r. Borownica, która na dodatek miała duże znaczenie strategiczne, stała się 
celem ataku UPA. W walce i w wyniku planowych egzekucji życie straciło ok. 60 mieszkańców, 
pozostali opuścili wieś i wrócili dopiero w 1947 r. Ośrodkiem obrony był właśnie kościół, który 
pozostał niezdobyty. 
Trasa skręca przed nim w lewo, przy pierwszych zabudowaniach wsi. Po lewej pozostawimy 
cmentarz i ponownie wchodzimy do lasu, podążając zboczem góry Czerteż (522 m n.p.m.), gdzie 
zastajemy tablicę ćwiczeń.
Wędrujemy dalej gęstym lasem, który w trudnych latach 40. XX w. dawał schronienie bojowni-
kom spod różnych sztandarów i docieramy do punktu pomiaru tętna, skąd żółtym łącznikiem 
możemy dojść do drogi z Ulucza do Siedlisk.
Znaki czarne wiodą jednak dalej, na skrzyżowaniu po ok. 1 km skręcają w lewo i prowadzą przez 
kolejne 4 km lasem, aż do drogi łączącej Siedliska z Birczą. Skręcamy w nią w lewo i dochodzimy 
do kładki na Sanie, zamykając pętlę. Stąd, opisaną już trasą, wracamy do centrum Nozdrzca.
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sieć tras do uprawiania nordic walking w gminach
Dębowiec – Jasło – Kołaczyce – Osiek Jasielski – Tarnowiec 

łączna długość tras  – 170 km
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Sercem Nordic Walking Park „Gmina Dębowiec” jest Cieklin, położony w południowo-zachodniej 
części województwa podkarpackiego. Tutaj, przy parkingu zlokalizowanym obok Muzeum Nar-
ciarstwa, znajduje się wejście na trasy Parku, ale nim rozpoczniemy wędrówkę, zaglądnijmy do 
wnętrza jednej z najbardziej oryginalnych placówek muzealnych regionu. 
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie nosi imię Stanisława Barabasza, jednego z pionierów polskiej tu-
rystyki górskiej, architekta i pedagoga, który dał w Zakopanem początek polskiemu narciarstwu. 
W 1894 r. wraz z Janem Fischerem wyprawił się na nartach do Czarnego Stawu Gąsienicowego,  
a w 1907 r. wraz z Mieczysławem Karłowiczem i Mariuszem Zaruskim założył Zakopiański Od-
dział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego. Na marginesie warto dodać, że przez ponad 20 lat 
był kierownikiem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, w dużej mierze jego zasługą sta-
ło się upowszechnienie stylu zakopiańskiego, zwłaszcza w meblarstwie. 
Owe narty, które spopularyzował w Zakopanem, skonstruował klika lat wcześniej, właśnie  
w Cieklinie. Zimą 1888/89 wybrał się do swojego znajomego Karola Dettloffa, zarządzającego 
majątkiem ziemskim w Cieklinie. Jedną z ulubionych form spędzania czasu obu panów było po-
lowanie, jednakże obfity śnieg uniemożliwiał chodzenie. I wówczas Stanisław postanowił wyko-
rzystać do poruszania się po nim parę desek, których pierwowzorem miały być „łyże” syberyjskie, 
lub – zdaniem innych – narty używane przez lapońskich myśliwych lub norweskich podróżni-
ków. Tak czy inaczej w dworskiej stolarni powstała pierwsza w Polsce para nart – jedna deska 
była jesionowa, a druga bukowa. Ich zaostrzone w szpice końce zostały wyparzone w gorącej 
wodzie i wygięte nad ogniskiem. Badacz historii pierwszych polskich nart i opiekun cieklińskiej 
placówki Wiesław Czechowicz podaje, że dworski stelmach, który ów sprzęt wykonał, nazywał 
się Teodor Poliwka i mieszkał w sąsiedniej Woli Cieklińskiej. 
Próby używania nart w Cieklinie nie były zbyt udane, ale Barabasz zabrał je ze sobą do Krakowa 
i w końcu rozpropagował sport narciarski, przede wszystkim w Zakopanem. 
Owych pierwszych nart w muzeum niestety nie znajdziemy, są za to inne, nie mniej interesujące 
eksponaty – najstarsze pochodzą z 1917 r., wiele jest także międzywojennych. Obok nart są to 
kijki, buty, wiązania, fotografie, medale i odznaki oraz wydawnictwa tematyczne. Wśród tych 
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ostatnich uwagę zwraca „Podręcznik narciarski” Aleksandra Bobkowskiego z 1918 r. Łącznie pla-
cówka może się pochwalić kolekcją liczącą kilka tysięcy pamiątek związanych z narciarstwem,  
z pewnością jedną z największych i najciekawszych w Polsce, porównywalną z Muzeum Tatrzań-
skim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. A tam właśnie można zobaczyć jedną z nart 
powstałych w 1888 r. w Cieklinie. Cieklińskie muzeum powstało w roku 2008 i jest jednostką 
organizacyjną gminy Dębowiec a siedzibą Wiejski Dom Kultury w Cieklinie. 

Po rozgrzewce wyruszamy spod muzeum wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez Cieklin, po 
kilku minutach, przy remizie, skręcamy w lewo, dochodząc do charakterystycznego słupa – dro-
gowskazu prowadzącego do cmentarza z czasów I wojny światowej nr 14. Tu skręcamy w wąską 
drogę, prowadzącą w stronę górującej nad miejscowością od zachodu góry Cieklinki (512 m 
n.p.m.). Na tych polach rozegrała się 4 maja 1915 r. krwawa Bitwa Cieklińska, toczona bezpośred-
nio po przełamaniu frontu pod Gorlicami.
Nacierające od zachodu oddziały niemieckie opanowały owego dnia Cieklinkę, ale w wyniku 
zaciekłego kontrataku rosyjskiego doszło do krwawych walk na bagnety. Oddziały niemieckie 
odparły atak i obrońcy musieli wycofać się ponownie do Cieklina. Tu jednak uciekli się do pod-
stępu – wywiesili białe flagi. Atakujący dali się wciągnąć w zasadzkę i wyszli z lasu na otwartą 
przestrzeń tylko po to, by dostać się pod zmasowany ogień rosyjskiej broni maszynowej. Straty 
spowodowane zasadzką nie przełamały woli walki i już w nocy oddziały rosyjskie zostały wy-
parte z Cieklina. Ranni w tej batalii trafili do cieklińskiego kościoła, zmienionego na kilka dni na 
szpital polowy, a zabici na cmentarze wojenne nr 12, 13 i 14.
Wędrujemy w kierunku tego ostatniego. [1] Jego projektantem był Johann Jäger, kierownik arty-
styczny, a następnie komendant jasielskiego okręgu cmentarnego. Stworzył tu nekropolię w for- 
mie kalwarii, zlokalizowanej bezpośrednio na polu bitwy. Cmentarz tworzy kaplica i sześć pól gro-
bowych z pojedynczymi i masowymi mogiłami. 
Około 400 m na północny wschód znajduje się cmentarz wojenny nr 13, zbudowany w formie mo-
giły ziemnej, obudowanej kamiennym murem, zwieńczonym od frontu dwuramiennym krzyżem. 
Kolejny, oznaczony jako Cieklin nr 12, znajduje się na wzgórzu, na północ od wsi Dobrynia.
Trasa wiedzie dalej wzdłuż mogił cmentarza nr 14, za którym skręca w prawo i prowadzi drogą 
gruntową przez urokliwy fragment lasu. 

trasa zielona długość 3,8 km czas przejścia 40 min.
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Po przejściu leśnego mostku zawraca w stro- 
nę Cieklina, wiodąc w kierunku innego cmen- 
tarza – parafialnego. Przechodząc obok warto 
zatrzymać się przy starych pomnikach nagrob-
nych – jeden z nich poświęcony jest Bolesławo-
wi Fiałkowskiemu (+1894), oficerowi powstania 
styczniowego i zarządcy majątku ziemskiego  
w Cieklinie, krewnemu Tadeusza Kościuszki. 
Ze wzniesienia, na którym zlokalizowany jest 
cmentarz, rozciąga się wspaniała panorama 
Cieklina, z górującą nad osadą sylwetką kościo-
ła pw. św. Michała Archanioła. [2] Wzniesiony 
został w latach 1897-1903, w miejscu modrze-
wiowego kościółka z poł. XVII w. Konsekrowany 
w 1904 r. przez biskupa przemyskiego św. Jana 
Sebastiana Pelczara pozostaje dziś jedynym 
ujętym w rejestrze zabytkiem Cieklina, jakkol-
wiek wieś należy do najstarszych w wojewódz-
twie, istniała bowiem już w XIII w.
Niepowtarzalnej i wyjątkowej urody cieklińska 
świątynia została wzniesiona wg projektu po-
pularnego galicyjskiego architekta Jana Sasa 
Zubrzyckiego, w stylu nazwanym przez niego 
samego „nadwiślańskim”. W przeciwieństwie 
do większości realizacji tego stylu, kościół  
w Cieklinie nie powstał wyłącznie z cegły, ale 
z cegły (wewnątrz) i ciosów kamiennych (na 

zewnątrz), co nadaje mu bardziej południowy niż nadwiślański wygląd. Z pewnością bryła 
eklektycznej świątyni jest jedną z najciekawszych realizacji sakralnych przełomu XIX i XX w. 
i słusznie stała się powodem dumy mieszkańców Cieklina. Tym bardziej, że do budowy użyto 
miejscowego kamienia – czerpanego z kamieniołomu na Górze Cieklince.
Po zejściu ze wzgórza cmentarnego i dojściu do drogi głównej skręcamy w lewo, docierając 
do punktu wyjścia, pod Muzeum Narciarstwa.

Po rozgrzewce ruszamy w prawo, drogą prowadzącą ku drodze wojewódzkiej nr 993, łączą-
cej Nowy Żmigród z Gorlicami. Mijamy zabudowania Cieklina i wchodzimy na obszar Woli 
Cieklińskiej, znanej głównie za sprawą przepięknego cmentarza wojennego nr 11, zaprojek-
towanego przez najbardziej uznanego architekta galicyjskich cmentarzy – Dušana Jurkoviča  
w formie dwóch kręgów, nieco na siebie nachodzących, o średnicach 22 m i 14 m, otoczonych 
kamiennym murem z dwuspadową betonową koroną. Aby dojść do nekropolii musimy, po 
dotarciu do drogi wojewódzkiej, zejść ze szlaku i skręcić w prawo. Spoczywają w niej polegli 
w czasie wspomnianej już Bitwy Cieklińskiej. 
Trasa tymczasem prowadzi drogą wojewódzką nr 993 w lewo, na wzniesienie, po osiągnięciu 
którego skręcamy w prawo, w drogę prowadzącą do Folusza. Na skrzyżowaniu (tzw. Sieniawa) 
znajduje się cmentarz wojenny nr 10, a dziś w zasadzie pomnik z tablicą w miejscu cmentarza.

trasa czerwonadługość 10,3 km  czas przejścia 1’40 h

2
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Przed nami wspaniała panorama Beskidu Niskiego, z pasmem Magury Wątkowskiej i jego kul-
minacjami – tajemniczymi Kornutami (830 m n.p.m.) i Wątkową (846 m n.p.m.) – najwyższym 
wzniesieniem Beskidu Niskiego w granicach województwa podkarpackiego. 
Wędrując w ich kierunku docieramy do zabudowań Folusza, mijając po lewej stronie charakte-
rystyczne kamienne kapliczki – druga zdobiona jest wyraźnie krzyżem greckokatolickim, jedno-
znacznie określającym wyznanie dawnych mieszkańców łemkowskiej osady, założonej w XVI w. 
Liczący przed wojną ponad 100 gospodarstw Folusz był znanym ośrodkiem kamieniarskim, co 
prawda nie tak słynnym jak leżące po drugiej stronie Magury Wątkowskiej, Bartne. Mieszkańcy 
Folusza rzemiosło to traktowali jako dodatkowe źródło dochodów, nie mieli zresztą dostępu do 
tak dobrych źródeł kamienia jak bartnianie, zadowalając się najczęściej surowcem z Diablego 
Kamienia lub z Kobyły, z których powstawały m.in. słynne blaty stołowe i „durby”, czyli osełki. 
Dziś Folusz jest przede wszystkim miejscowością rekreacyjną, wciskającą się w granice Magur-
skiego Parku Narodowego, znaną z ośrodków wypoczynkowych i łowisk pstrągów. Zachęcamy 
zatem do wybrania jednego z łowisk i zasmakowania miejscowej, perfekcyjnie smakowicie przy-
rządzonej rybki, którą uprzednio można samodzielnie złowić. 
Po przerwie na posiłek, kontynuujemy marsz i w sąsiedztwie sklepu oraz Domu Pomocy Społecz-
nej skręcamy na wschód, mijając most na Kłopotnicy i dalej na północ, przekraczając potok Pota-
sówka. DPS w Foluszu stał się ostatnim miejscem pobytu jednego z najsłynniejszych Łemków – 
malarza Epifaniusza Drowniaka, znanego jako Nikifor Krynicki. Zmarł tutaj w 1968 r. w wieku 73 lat.
Warto rozważyć chwilowe opuszczenie trasy nordic walking i udanie się szlakiem czarnym pie-
szym do rezerwatu Diabli Kamień, [3] utworzonego dla ochrony grupy skał z gruboziarnistego 
piaskowca magurskiego (najwyższa ma ponad 10 m wysokości). Dość wyszukane kształty skał 
zainspirowały zapewne podania o ich diabelskim pochodzeniu.
Nasza trasa wiedzie tymczasem dalej przez Folusz, a mijane kiwony oraz instalacje naftowe przy-
pominają, że region ten jest kolebką światowego przemysłu naftowego, co więcej w Foluszu ropa 
i gaz ziemny są nadal wydobywane – działa tu Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Folusz”, 
należąca do PGNiG SA – Oddział w Sanoku. Spotykana dalej na naszym szlaku wiata z tablicą ćwi-
czeń może być pretekstem do drugiej przerwy w wędrówce, po której przekraczamy kolejny most 
na Kłopotnicy, docieramy do drogi nr 993 i przekraczając ją wkraczamy na obszar wsi Dobrynia.  

Nordic Walking Park
Gmina Dębowiec
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Wędrujemy skrajem miejscowości, której największą ozdobą jest ciekawy kościół z lat 1989-1993 
oraz kilka zabytkowych kapliczek, aby je obejrzeć trzeba jednak zboczyć z trasy do centrum osady.
Szlak wiedzie bowiem w kierunku drogi głównej do Dębowca i Jasła, skręca w prawo, by na-
stępnie skręcić w lewo w drogę polną, prowadzącą wśród malowniczych pól i panoram Beskidu 
Niskiego, do centrum Cieklina. Podążając już wąskim asfaltem mijamy kilka starszych, interesu-
jących architektonicznie domów i przechodzimy obok kościoła pw. św. Michała Archanioła, który 
przy tej okazji można zwiedzić. Za nim trasa prowadzi w kierunku centrum Cieklina, skąd dalej 
skręca pod Muzeum Narciarstwa.

Trasa biegnie początkowo wraz z oznakowaniem trasy zielonej, jednakże za kierunkowskazem 
wiodącym na cmentarz nr 14 odbija w prawo, w boczną drogę prowadzącą wśród sielskich za-
budowań wsi. Przez urokliwą kładkę przekraczamy, wielokrotnie towarzyszącą nam także na 
poprzednich trasach, rzekę Bednarkę. 
Docieramy do głównej drogi, która prowadzi nas do zabudowań wsi Duląbka, zwanej w XV w. 
„Dulębianka”, o ciekawej historii związanej m.in. z rodem Mniszchów, po której niestety nie zo-
stały zbyt spektakularne pamiątki, za wyjątkiem pełnych uroku kaplic i krzyży przydrożnych. 
Przy jednym z nich na początku miejscowości skręcamy w prawo, w wąską drogę asfaltową, za 
Domem Ludowym z kolei ponownie w prawo i wędrujemy do punktu pomiaru tętna, za którym 
trasa przechodzi w polną drogę, przy której znajduje się drugi punkt pomiaru. Szlak wiedzie dalej 
wśród pól i przez malowniczy las w stronę miejscowości Łazy Dębowieckie.
Jak wskazuje sama nazwa, miejscowość od początku (tj. od XVI w.) związana była z sąsiednim Dę-
bowcem. Dziś Łazy należą do dębowieckiej parafii, znajdująca się tu kaplica dojazdowa powstała 
w poł. lat 80. XX w. i nosi wezwanie Matki Bożej Królowej Polski. 
Z Łazów Dębowieckich, trasa ponownie wiedzie nas przez pola i kompleks leśny, docieramy do 
niewielkiej osady Kopaniny, stanowiącej przysiółek Dębowca, po drodze kilkakrotnie podziwiać 
możemy panoramę Dębowca, z urokliwym kościołem cmentarnym na pierwszym planie. Docie-
ramy ponownie do punktów pomiaru tętna zostawionych za Duląbką. Stąd polną drogą docho-
dzimy do centrum Cieklina.

trasa czarnadługość 15,4 km  czas przejścia ok. 3 h
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Dębowiec Commune Nordic Walking Park is 
one of the five parks of this kind marked out 
within the operating area of the Local Action 
Group ‚New Galicia’ Association. The park inclu-
des three routes: green – a 3.8 km loop; red –  
a 10.3 km loop and black – a 15.4 km loop. The 
starting point is located next to the Museum 
of Skiing in Cieklin. The routes are marked out 
along pavements, tarmac roads and dirt and 
forest paths. The routes form a network of in-
tersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The routes are marked with information 
boards containing suggestions for basic physi-
cal exercises; there are also pulse measurement 
facilities. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other four Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski and Tarnowiec. 
The total length of the routes in all five parks 
equals over 160 km.

Co JESZCZE Warto ZobaCZyć?

Przede wszystkim sam Dębowiec, do którego 
centrum nie dociera żadna z tras, a którego 
panoramę mogliśmy obserwować wędrując 
szlakiem czarnym. Należący w „złotym” wieku 
XVI do najbardziej znaczących handlowo miast 
tej części kraju Dębowiec w kolejnych stuleciach 
stał mocno rzemiosłem - tkackim, szewskim i ko- 
ronkarskim, a wytwarzane tu płótna, zwane 
dębowieckimi, znane były szeroko także poza 
granicami Galicji. W czasach staropolskich był 
ośrodkiem dóbr królewskich, które po I zabo-
rze zostało sprzedane w ręce prywatne. Ostatni 
posiadacze majątku ziemskiego dokonali jego 
parcelacji, a resztkówkę wraz z dworem, zakupili 
w 1910 r. księża saletyni. Jeszcze w tym samym 
roku rozpoczęli budowę macierzystego domu 
zakonnego w Dębowcu, który już rok później 
stał się centralnym domem zakonu i głównym 
ośrodkiem kultu Matki Bożej Saletyńskiej w Pol-
sce. W 1912 r. poświęcono pierwszą kaplicę ku 
jej czci, a w 1926 sprowadzono i konsekrowano 
figurę Matki Bożej Płaczącej. Kościół sanktuaryj-
ny, wzniesiony w latach 1936-1939, od 2012 r. 
posiada rangę bazyliki mniejszej. [4] Pamiątką 
po dawnym założeniu dworskim są pozostało-
ści parku, w tym ponad 500-letni dąb. 
Mniej słynny, ale starszy kościół parafialny nosi 
wezwanie św. Bartłomieja Apostoła. Powstał w 
poł. XIX w., jego wnętrze nawiązuje głównie do 
estetyki barokowej, choć pochodzi z II poł. XIX 
stulecia. Warto zwróci uwagę na cenny obraz 
patrona kościoła, pochodzący z początku XVII w. 
Trzeci ciekawy zabytek sakralny to wspomniana 
już kaplica cmentarna pw. św. Krzyża (1869).
Niedaleko kościoła parafialnego znajduje się 
liczący ponad dwa stulecia charakterystyczny 
dom drewniany z krzyżem, ongiś szpital, czyli 
tzw. przytułek dla ubogich. Nieco starszy jest 
zlokalizowany w rynku budynek zwany rotmi-
strzówką, przed którym znajduje się figura św. 
Floriana. Powstała ona po pożarze w 1780 r., 
z którego znaczna część miasta się uratowała, 
niestety zniszczona została pod koniec XIX w.  
i zastąpiona kopią.
Dębowiec nie uszedł kataklizmowi lat 1914-
1915, po którym pozostały po części zabytkowe 
budynki i typowy układ architektoniczny śre-
dniowiecznego rynku miejskiego, ale sam sta-
tus miasta utracił zaraz po I wojnie światowej. 
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Legenda

Wejście na wszystkie trzy trasy Nordic Walking Park „Gmina Jasło” znajdują się w Trzcinicy, na 
parkingu przy kościele pw. św. Doroty, [1] dlatego od niego wypada rozpocząć opis tras.
Data powstania tego imponującego zabytku architektury drewnianej jest sporna – jedni okre-
ślają ją na wiek XVI, inni na stulecie wcześniejsze, jeszcze inni podnoszą wzmianki o istnieniu  
w Trzcinicy kościoła już w wieku XIV, w którym powstała tu najpewniej samodzielna parafia. 
W każdym razie tak pod względem wieku, zastosowanych najstarszych rozwiązań konstrukcyj-
nych, jak i stopnia zachowania należy do najbardziej spektakularnych zabytków budownictwa 
drewnianego w skali województwa. Przyczynia się do tego i wnętrze, ozdobione pochodzącą  
z XVI i XVII w. polichromią, poddaną na przełomie XX i XXI stulecia gruntownej konserwacji. 
Szczególne wrażenie robi przedstawienie św. Krzysztofa oraz Sąd Ostateczny, umieszczone na 
pozbawionych okien północnych ścianach nawy i prezbiterium. Nie mniej przykuwa uwagę kase-
tonowa dekoracja stropu, przy której architektoniczne ołtarze z XVIII w. wydają się dość skromne... 
Warto też zwrócić uwagę na nagrobek Stanisława Jabłonowskiego (zm. 1806), który wsławił się 
pozytywnie zakładając fundację kulturalno-naukową „Jablonovianum”, by zaprzepaścić swe za-
sługi aktywnym udziałem w konfederacji targowickiej.
Po drugiej stronie drogi wzniesiona została nowa świątynia, konsekrowana w 1987 r. A sama 
Trzcinica należy do najstarszych osad w regionie, do czego jeszcze wrócimy.

Nordic Walking Park  
Gmina Jasło

Po rozgrzewce, której na pewno sprzyja zlokalizowany w sąsiedztwie kościoła Orlik, wyruszamy 
z parkingu na wędrówkę po Trzcinicy. Wędrujemy ku drodze krajowej nr 28, za zabudowania-
mi, naprzeciwko cmentarza, skręcamy w lewo, w drogę polną, dochodzimy do drogi asfaltowej  
i skręcamy w prawo, docierając do drogi nr 28. Skręcamy w lewo obok zespołu szkół, przechodzi-
my most i zaraz opuszczamy ruchliwą drogę krajową, skręcając w lewo, w wąską drogę asfalto-
wą wiodącą przez przysiółek Dąbrowy. Wędrujemy wokół wyniosłego wzgórza, w towarzystwie 

długość 5,8 km         czas przejścia ok. 1 h trasa zielona
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Nordic Walking Park
Gmina Jasło

znaków czerwonych i czarnych, naj-
pierw płasko, potem wznosząc się zbo-
czem wzgórza i podziwiając panoramę 
Jasła, rozciągającą się po prawej stronie. 
Dochodząc do nieco szerszej drogi asfal-
towej, skręcamy naprzeciw ciekawego 
domku na drzewie w lewo, podczas 
gdy znaki czarne i czerwone wiodą  
w prawo, do Skansenu Archeologicz-
nego „Karpacka Troja”. Trasa zielona 
prowadzi prosto do tablicy z ćwiczenia-
mi i punktu pomiaru tętna, do którego 
dochodzimy zresztą już w towarzystwie 
pozostałych znaków, z pięknymi pano-
ramicznymi widokami na Beskid Niski 
po lewej. 
Spod punktu pomiaru tętna znaki czar-
ne i czerwone skręcają w prawo, a trasa 
zielona wiedzie w lewo, prowadząc w dół 
skrajem niewielkiego lasu. Wieś zacho-
wała w tej części tradycyjną dla obsza-
rów podgórskich zabudowę, rozrzuconą 
po licznych mniejszych oraz większych 
wzniesieniach i pagórkach. Docieramy 
do głównej drogi wiodącej przez osadę, 
skręcamy w lewo i kończymy naszą wę-
drówkę w centrum Trzcinicy. 1

długość 11,3 km  czas przejścia ok. 2 htrasa czerwona

Goszcząc w niej warto odwiedzić dwa obiekty rezydencjonalne, znajdujące się trochę dalej na 
zachód, przy drodze krajowej nr 28. Pierwszy to zespół dworsko-parkowy w Trzcinicy, zajmujący  
9 ha parku krajobrazowego, nieco jednak przetrzebionego. Kilka drzew, takich jak dąb szypułko-
wy, jesion wyniosły, lipa szerokolistna czy olcha czarna, ma status pomników przyrody. Niestety 
nie przetrwał XVIII-wieczny pałac, należący ongiś do kolejnych właścicieli władających Trzcinicą – 
Jabłonowskich i Stadnickich, zachowały się natomiast dawne zabudowania dworskie, pochodzą-
ce głównie z przełomu XVIII i XIX w. Zabytek zarządzany obecnie przez Zespół Szkół w Trzcinicy. 
Drugi obiekt rezydencjonalny znajduje się w sąsiedztwie zespołu dworsko-parkowego w Trzci-
nicy, z którym zresztą był związany. Funkcjonował tutaj duży i nowoczesny – jak na tamte czasy 
– browar, pozostający własnością przybyłego z Czech Jana Klominka. Tutejsze piwo było sprze-
dawane na terenie całej monarchii habsburskiej, a jego jakość doceniano na dorocznych wysta-
wach. Do naszych czasów przetrwał dworek należący do rodziny Klominków, odrestaurowany 
po 2000 r. dziś pozostaje własnością prywatną i mieści w swych zabytkowych murach stylową 
restaurację.
Początkowo pokrywa się z trasą zieloną i czarną. Wraz z tą ostatnią oddziela się naprzeciw wspo-
mnianego domku na drzewie od zielonej i prowadzi w dół wzniesienia. Tam skręcamy w lewo, 
do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” [2], z którego Trzcinica słynie najbardziej.  
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Dokładne przebadanie miejscowego grodziska, które było znane od dawna i zwane Wałami Kró-
lewskimi, przyniosło prawdziwą sensację archeologiczną. Znaleziono tu bowiem ponad 160 tys. 
zabytków! Warownia została wzniesiona przez ludność tzw. kultury mierzanowickiej w począt-
kach epoki brązu (ok. 2000-1600 p.n.e.) a następnie „przejęli” ją przedstawiciele kultury otomań-
skiej (od stanowisk Otomani-Füzesabony na Węgrzech), którzy w latach ok. 1600-1350 p.n.e. 
rozbudowali znacznie osadę. Ze względu na rozmiar i liczbę znalezisk, znaczenie dla rekonstruk-
cji dziejów Europy oraz silne powiązania z kulturami śródziemnomorskimi, miejsce to nazwano 
Karpacką Troją i zbudowano tu skansen archeologiczny o takiej właśnie nazwie. Na jego terenie 
zobaczyć można nie tylko doskonale zrekonstruowane chaty z epoki brązu, ale także umocnie-
nia, chroniące warownię, a nawet prehistoryczne rośliny, które tu uprawiano.  
Ośrodkiem kultury otomańskiej było dorzecze Cisy, skąd rozprzestrzeniła się ona na sąsiednie 
obszary, od zachodniej Rumunii, po Trzcinicę właśnie. Ta ostatnia była najważniejszą warownią 
na północy i jednym z głównych ośrodków tej kultury. Jej cechą charakterystyczną był wysoki 
poziom cywilizacyjny, porównywalny z kulturami epoki brązu basenu Morza Egejskiego – utrzy-
mywano zresztą żywe kontakty m.in. z władcami kultury mykeńskiej, tej samej której przedsta-
wiciele zburzyli Troję Homera. Stało się to jednak ok. 100 lat po upadku „Troi Karpat”. 
Grodzisko w Trzcinicy po upadku kultury otomańskiej pozostało niezasiedlone przez 2000 lat, 
dopiero w VIII w. n.e. Słowianie wznieśli tu gród, który zapewne był siedzibą jakiegoś lokalne-
go słowiańskiego władcy – potężne wały sięgają nawet 10 m wysokości! Obok odtworzonych 
umocnień drewniano-ziemnych, można dziś dokładnie obejrzeć takąż imponującą bramę oraz 
chaty słowiańskie z IX stulecia, zrekonstruowane ściśle wg ówczesnej technologii.
Karpacka Troja jest zatem najstarszą osadą obronną na ziemiach polskich oraz jednym z najstar-
szych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich. 
Odpowiednio przygotowana dla chętnie zwiedzających skansen oferta, jest niemałą atrakcją  
i gwarancją swoistej podróży w czasie. W trakcie licznych imprez plenerowych można podpatrzeć 
grupy rekonstruktorów, które odtwarzają dawne metody produkcji mieszkańców osady, a także 
czynnie włączyć się do zajęć życia codziennego naszych przodków. 
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długość 15,8 km  czas przejścia ok. 3 htrasa czarna

Po zwiedzeniu skansenu wędrujemy znakami czerwonymi i czarnymi na wzniesienie, naj-
pierw wąską drogą asfaltową, a potem polną, by już w towarzystwie znaków zielonych 
dotrzeć do punktu pomiaru tętna, za którym znaki czerwone i czarne odbijają w prawo, ku 
przysiółkowi Łęgorz. Spacer po nim oferuje trasa czarna, czerwona prowadzi natomiast wśród 
malowniczych panoram pogórzańskich, zwłaszcza charakterystycznej góry Liwocz, do cen-
trum Jareniówki. 
Jareniówka to podmiejska osada od zawsze związana z Jasłem, w XIX w. należąca – podobnie 
jak Trzcinica – do Jabłonowskich. Dziś znana jest za sprawą słynnych winnic: Winnicy Jasiel 
[3]– tarasowej, jedynej tego typu na Podkarpaciu oraz Winnicy Vanellus – obie zapraszają miło-
śników kultury tego trunku, oferując degustacje i wykłady na temat win i okolicy.
W Jareniówce wędrujemy główną drogą znów w towarzystwie znaków czarnych, opuszczamy 
je jednak, skręcając w lewo po ok. 1500 m marszu, przy niewielkim zagajniku i schodzimy w dół, 
już na obszarze Trzcinicy. Trasa prowadzi wśród pogórzańskiego krajobrazu rolniczego, urozma-
icają ją liczne zakręty i ciekawe panoramy pogórza. W punkcie pomiaru tętna i tablicy ćwiczeń, 
już przy głównej drodze w Trzcinicy, trasa łączy się ze znakami czarnymi i później zielonymi, by 
dotrzeć pod kościół św. Doroty.
Trasa przebiega początkowo razem z zieloną i czerwoną, wraz z tą drugą prowadzi do Karpac-
kiej Troi i do granic przysiółka Łęgorz, w którym opuszcza znaki czerwone na rzecz wędrówki  
po tymże. Tym, którzy podążą za czarnym kolorem, szlak zrewanżuje się przepięknymi widoka-
mi na Trzcinicę, niemal całe Jasło, Beskid Niski i pogórze, z dominującą górą Liwocz, zwieńczo-
ną charakterystycznym krzyżem.
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Co JESZCZE Warto ZobaCZyć?

Od południa sąsiaduje z Trzcinicą Osobnica, 
dawna wieś królewska lokowana za panowania 
Kazimierza Wielkiego, za czasów którego po-
wstała także miejscowa parafia pw. św. Stani- 
sława Biskupa. [4] Jej siedzibą jest dziś monu-
mentalny, neogotycki trzynawowy kościół, za-
projektowany przez jednego z bardziej uznanych 
galicyjskich architektów – Teodora Talowskiego, 
konsekrowany w 1906 r. W jego wnętrzu także 
dominuje neogotyk, za sprawą utrzymanych 
w tym stylu ołtarzy, wykonanych we Lwowie  
i w Bochni, a ozdobionych figurami rzeźbionymi 
przez artystów z Tyrolu. Wyważona polichromia 
pochodzi z lat 20. XX w., której autorem był lwow-
ski malarz Julian Krupski. Kościół otaczają kaplice 
różańcowe z kaplicą Matki Boskiej Fatimskiej, 
wzniesione na początku III Millenium.
Osobnica była miejscem krwawych walk w maju 
1915 r., czego świadectwem są dwa cmenta-
rze wojenne (nr 16 i 17) zaprojektowane przez 
Johanna Jägera, położone w centrum wsi. Na 
pierwszym zobaczymy pomnik w formie ściany 
z płaskorzeźbą głowy Chrystusa, drugi umiej-
scowiony jest przy przydrożnej kapliczce, która 
w maju 1915 r. została uszkodzona przez pociski.

Z Łęgorza wracamy do znaków czerwonych – na 
odcinku prowadzącym przez główną drogę wio- 
dącą przez Jareniówkę. Następnie już tylko ze 
znakami czarnymi docieramy do Trzcinicy, wę-
drując w kierunku Opacia. Jak sama nazwa osady 
sugeruje, przez wieki była ona własnością zakon-
ną – konkretnie ojców benedyktynów z Tyńca. 
Do Opacia jednak nie docieramy, na jego granicy 
z Trzcinicą trasa skręca bowiem w lewo, w wąską 
asfaltową dróżkę. Schodzimy w dół w towarzy-
stwie urokliwej rzeczki Młynówki i za mostkiem 
na niej skręcamy w drogę polną w prawo. Mija-
my kolejny mostek i wspinamy się w górę, wśród 
pól, ku niewielkiemu kompleksowi leśnemu. Na 
rozstajach dróg polnych (czy raczej leśnych skoro 
jesteśmy w lasku) skręcamy w lewo i malowni-
czym skrajem lasu, a następnie wśród pól i łąk 
docieramy do zabudowań przysiółka Barzyków-
ka. Tam skręcamy w prawo, docieramy do asfaltu 
i wędrujemy w kierunku punktu pomiaru tętna 
i tablicy ćwiczeń, gdzie spotykamy opisane już 
wyżej znaki czerwone.

4
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Warzyce, to miejscowość wzmiankowane już  
w wieku XII jako własność benedyktynów ty-
nieckich. Najpewniej od XIV stulecia funkcjo-
nowała tu założona przez zakonników parafia 
pw. św. Wawrzyńca. Od 1906 r. jej siedzibą jest 
kościół, określany jako neoromański, choć w is- 
tocie jest mocno eklektyczny, także we wnętrzu, 
które kryje wyposażenie z XX w. Wyjątkiem  
jest tu ujmujący obraz Matki Bożej Bolesnej, 
datowany na wiek XVII, a od XVIII uważany 
za cudowny. W 2009 r. w czasie konserwacji 
obrazu, odkryto pod nim inne przedstawienie 
maryjne, pochodzące z XV stulecia. Oba obrazy 
udało się szczęśliwie oddzielić i dziś stanowią 
one powód do szczególnego zainteresowania 
tym kościołem.
W maju 1915 r. toczyły się boje o Warzyce, któ-
rych ofiary upamiętnia cmentarz wojenny nr 21, 
zaprojektowany przez Johanna Jägera, z krzy-
żami tworzonymi przez wyrzeźbione miecze.
Dziś las warzycki jest doskonałym miejscem do 
spacerów, zwłaszcza tych połączonych z grzy-
bobraniem. Wzgórza nad Warzycami są naj-
bardziej na południe wysuniętą częścią Pogórza 
Strzyżowskiego, rozciągają się daleko na pół-
nocny zachód, aż po Krajowice i zamek Golesz. 
Szebnie – podobnie jak Trzcinica – znajdują się 
na Szlaku Architektury Drewnianej, za sprawą 
kościoła pw. św. Marcina, wzniesionego w roku 
1605, a przebudowanego w XVIII w. [5] Na prze-
łomie XIX i XX stulecia proboszczem był tu jeden  
z najbardziej zasłużonych podkarpackich regio-
nalistów – ks. Władysław Sarna, który zresztą 
był inicjatorem rozbudowy kościoła i zastąpie- 
nia wieży-dzwonnicy obecną dzwonnicą pa-
rawanową. Wnętrze utrzymane jest w stylisty-
ce baroku, większość wyposażenia pochodzi  
z XVIII w., m.in. ołtarz główny z obrazem patrona 
– św. Marcina. 
Obok drewnianego zabytku powstał interesują-
cy architektonicznie nowy kościół, który w roku 
2003 przejął rolę świątyni parafialnej.
Ciekawym, ale czekającym na właściwego go-
spodarza obiektem, jest dwór wzniesiony dla 
Gorayskich w I poł. XIX w., pod koniec tegoż stu-
lecia przebudowany przez znanego krakowskie-
go architekta, Tadeusza Stryjeńskiego. Eklek-
tyczna budowla, wykorzystująca w swej bryle 
elementy architektoniczne znane z minionych 
epok, otoczona jest założeniem parkowym, z kil- 
koma pomnikowymi drzewami. 

Jasło Commune Nordic Walking Park is one  
of the five parks of this kind marked out wi-
thin the operating area of the Local Action 
Group ‚New Galicia’ Association. The park inc-
ludes three routes: green – a 5.8 km loop; red 
– a 11.3 km loop and black – a 15.8 km loop. 
The starting point is located next to the histo-
ric wooden church of St Dorothy in Trzcinica. 
The routes are marked out along pavements, 
tarmac roads and dirt and forest paths. The 
routes form a network of intersecting or over-
lapping loops of different lengths. This enables 
unlimited prolonging or shortening and chan-
ging the direction of the walks. The routes are 
marked with information boards containing 
suggestions for basic physical exercises; there 
are also pulse measurement facilities. The offer 
is aimed not only at Nordic walking enthusia-
sts, but it is also suitable for doing other kinds 
of sports, such as running, cycling or Nordic 
skiing. The other four Nordic walking parks are 
located in the communes of Dębowiec, Koła-
czyce, Osiek Jasielski and Tarnowiec. The total 
length of the routes in all five parks equals over 
160 km.

           

Nordic Walking Park
Gmina Jasło
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Kołaczyce to piękne, pełne uroku miasteczko położone nad Wisłoką, z tradycją miejskości się-
gającą czasów Kazimierza Wielkiego. Przez wieki stanowiło własność benedyktynów z Tyńca, 
których staraniem powstała tu (także w XIV w.), samodzielna parafia. Jej siedzibą jest dziś neo-
gotycki kościół św. Anny, którego strzelista wieża dominuje w panoramie Kołaczyc wraz z bliź-
niaczą, także inspirowaną gotykiem wieżą dawnej szkoły [1] (pocz. XIX w., 1880, pocz. XX w.), 
często mylnie uznawanej za ratusz. 
Obie przyciągają wzrok z daleka, ale jeśli znajdziemy się w kołaczyckim rynku, z pewnością 
zwrócimy uwagę przede wszystkim na niezwykłą kapliczkę z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej, 
zgodnie z sugestią umieszczonej na filarze daty, pochodzącą z pocz. XIX w. [2] Kamienne fila-
ry, wysokie na ponad 3 m, wspierają rozciągnięty nad figurą namiotowy daszek, ozdobiony od 
wewnątrz polichromią. Polichromowana we wnętrzu kaplica to z pewnością unikat wart obej-
rzenia. Tym bardziej że znawcy tematu podkreślają, iż Maria nosi szaty mieszczanki, typowe dla 
przełomu XVIII i XIX w. 
Spacerując po rynku warto zwrócić uwagę na jego bardzo dobrze zachowany układ zabudowy 
oraz kilka starych domów parterowych. Najciekawszy z nich to z pewnością drewniany dom 
podcieniowy z nr 15, zlokalizowany w pierzei wschodniej, z charakterystycznymi kolumnami, 
kryty łamanym dachem tzw. polskim. Datowany jest na pocz. XIX w., choć niewątpliwie zacho-
wuje tradycję architektoniczną stulecia XVIII. 
Niepodobna nie zauważyć także charakterystycznej fontanny „Bartek”, zbudowanej w końcu 
XIX lub na pocz. XX stulecia wg jednych przez hrabiego na Brzyskach Mariana Łosia, wg innych 
przez jednego z kołaczyckich rajców. Na rynku znajdziemy także tablicę informacyjną o Nordic 
Walking Park „Gmina Kołaczyce”, ale właściwa tablica początkowa tras znajduje się przy Alei Jana 
Pawła II, na skwerze w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego.
Zanim tam powędrujemy wspomnijmy jeszcze, że Kołaczyce na niemal wiek utraciły prawa miej-
skie – stało się to w 1919 r., w 2010 odzyskały je jednak ponownie, stając się drugim po Jaśle 
miastem powiatu jasielskiego.

Nordic Walking Park  
Gmina Kołaczyce



Po tradycyjnej rozgrzewce wyruszamy ze skweru przy Alei Jana Pawła II w Kołaczycach w kierun-
ku południowym, w stronę centrum, do ul. Jagiełły i skręcamy w lewo, w towarzystwie znaków 
czerwonych. Opuszczamy Kołaczyce i maszerujemy na teren miejscowości Nawsie Kołaczyckie. 
Zgodnie z sugestią nazwy osada była związana z Kołaczycami, stanowiąc ich wiejskie przedmie-
ście i – podobnie jak samo miasto – stanowiła część dóbr tynieckich benedyktynów. 
Mijamy Nadleśnictwo Kołaczyce i skręcamy w lewo. Maszerujemy w górę, w stronę lasu, wśród 
malowniczych pól i łąk. Jeden ze znaków trasy umieszczony jest na latarni solarnej, za którą od-
bijamy w lewo, w drogę polną. Po lewej stronie rozciąga się panorama Kołaczyc i doliny Wisłoki, 
z górą Liwocz (562 m n.p.m.) w tle. Mijając nieco zagubione tu gospodarstwa wkraczamy do 
malowniczego lasu, gdzie czeka nas mocne podejście. Leśne boisko lub polana, które mijamy  
w dalszej drodze, mogą (ale oczywiście nie muszą) być pretekstem do odpoczynku. Wychodzimy 
z lasu i znów wspinamy się na wzniesienie, za co nagrodą są ponownie walory widokowe – przy 
dobrej pogodzie jak na dłoni obserwować można całą dolinę Wisłoki i zamykające ją wzniesienia 
Pogórza Ciężkowickiego z najwyższym, wspomnianym już Liwoczem, ongiś świętym miejscem 
pogan, dziś rzymskokatolickim sanktuarium, oświetlanym w nocy ogromnym krzyżem – zna-
kiem rozpoznawczym góry. Świecką atrakcją góry jest platforma widokowa.
Docieramy do zabudowań i skręcamy w lewo, w asfaltową drogę, łącząc się z trasą czerwoną 
i czarną. Wędrujemy przez las i docieramy do tablicy ćwiczeń i punktu pomiaru tętna. Zdoby-
wamy kolejne wzniesienie, z którego możemy podziwiać piękną panoramę Beskidu Niskiego 
– pasma Łysej Góry i Magury Małastowskiej, a na prawo od nich Pogórza Ciężkowickiego z Li-
woczem. Jesteśmy już przy Alei Jan Pawła II, którą schodzimy stopniowo w kierunku centrum 
Kołaczyc przez sielskie pola i łąki, potem wśród zabudowań. Po lewej stronie widać cmentarz 
parafialny z ciekawą kaplicą z pocz. XX stulecia. Docieramy pod obelisk i kończymy trasę. 

długość 6,3 km         czas przejścia ok. 1 h

Nordic Walking Park
Gmina Kołaczyce

trasa zielona
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Początkowo ruszamy wraz ze znakami zielonymi, które pozostawiamy w Nawsiu Kołaczyckim,  
w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Kołaczyce. Nieco wcześniej zaczynają nam towarzyszyć znaki 
czarne. Mijamy kilka ciekawych starych domów i docieramy do granicy wsi Bieździedza. Tu skręca-
my w prawo, w kierunku Stajni Galicja, specjalizującej się w organizowaniu rajdów konnych.
Bieździedza jest kolejną wsią o wyjątkowo starym, jak na Podkarpacie, rodowodzie, występuje 
w źródłach już na pocz. XII w., należąc – podobnie jak Kołaczyce – do dóbr klasztoru benedyk-
tynów z Tyńca. Jeszcze w średniowieczu przeszła w ręce prywatne –rycerskiego rodu Helwigów, 
a potem m.in. Broniowskich, Romerów i Zborowskich – ci ostatni dzierżyli miejscowe dobra od 
XVI stulecia aż po rok 1945. 

Mijamy Stajnię Galicja i mostek 
na potoku Bieździadka i skręca-
my w lewo, maszerując drogą 
polną wśród zabudowań. Po le-
wej mijamy zespół dworsko-par-
kowy z niezwykle interesującym, 
ale dalekim od kwitnącego stanu 
dworem. [3] Powstał on tu jesz-
cze w poł. XVII w., na pocz. XIX 
i pod koniec tegoż stulecia do-
czekał gruntownych przebudów. 
Im to zawdzięcza imponujący, 
obejmujący dwie kondygnacje 
portyk kolumnowy w fasadzie 
zachodniej oraz urokliwy balkon 
od frontu, wsparty na czterech 
kolumnach. W parku zachowało 
się kilka pomnikowych drzew. 
Maszerując dalej przechodzimy 
z drogi polnej na szutrową i nas- 
tępnie na asfalt i zbliżamy się do 
wspaniałego gotyckiego kościo-
ła pw. Świętej Trójcy w Bieździe-
dzy, jednej z najstarszych świą-
tyń województwa. [4] Miejscowa 
parafia powstała już przed 1326 r. 
Po zniszczeniu pierwotnego ko-
ścioła jej fundatorzy – rycerze 
z rodu Hedwigów – wystawili 
nowy, budowany z łamanego 
kamienia w latach 1402-1409, 
który i dziś stanowi powód do 
dumy dla całego regionu. W jego 
wnętrzu, do którego wchodzimy 
przez wyjątkowej urody portal, 
króluje już gotyk w wersji „neo”  

długość 10,8 km  czas przejścia ok. 2 h trasa czerwona
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z przełomu XIX i XX w., oryginalne wyposaże-
nie zostało bowiem zniszczone przez pożar 
w 1879 r. Skądinąd strzeliste, neogotyckie 
ołtarze doskonale korespondują z licznymi 
tablicami nagrobnymi i epitafiami, upamięt-
niającymi postacie związane z dziejami tej 
arcyciekawej miejscowości. Wiele z nich nosi 
ślady pamiętnego pożaru.
Do kościoła prowadzi już tylko trasa czerwo-
na, znaki czarne odbijają w prawo, w kierunku 
Bieździadki. Po obejrzeniu kościoła wędruje-
my do drogi Kołaczyce-Lubla, bezpośrednio 
za nią, na obszernym parkingu znajduje się 
tablica ćwiczeń i punkt pomiaru tętna. Stąd 
aż do końca trasy podążamy w towarzystwie 
znaków czarnych. 
Po lewej mijamy cmentarz parafialny, na 
którym uwagę zwraca piękna kaplica Zbo-
rowskich, wzniesiona w I poł. XIX w. i kilka 
ciekawych w formie, kamiennych nagrobków. 
Warto też obejrzeć kwaterę z czasów I wojny 
światowej – cmentarz wojenny nr 40, zapro-
jektowany jak wszystkie w tej okolicy przez 
Johanna Jägera. [5]
Za cmentarzem trasa skręca w lewo, w asfaltową drogę, wędrujemy nią wśród zabudowań stop-
niowo w górę, podziwiając panoramę Pogórza Ciężkowickiego z Liwoczem na pierwszym pla-
nie. Przechodzimy przez niewielki kompleks leśny, po wyjściu z lasu mijamy charakterystyczny 
maszt przekaźnikowy, docieramy do kapliczki i wracamy na asfalt, dochodząc do Alei Jana Pawła 
II. Dalej wędrujemy już także w towarzystwie znaków zielonych, trasą opisaną wyżej. 

Nordic Walking Park
Gmina Kołaczyce

Po rozgrzewce wyruszamy Aleją Jana Pawła II w kierunku ul. Jagiełły, nie skręcamy jednak  
w lewo – jak w wypadku pozostałych tras – ale w prawo, by zaraz skręcić w lewo, w ul. Szewską. 
Ulicą księdza Tekstorysa obchodzimy kościół pw. św. Anny, który jednakże zdecydowanie warto 
przy tej okazji zwiedzić. [6]
Kościół św. Anny zastąpił poprzednią, drewnianą świątynię, zbudowaną jeszcze na przełomie 
XVI i XVII w. Powstał w latach 1903-1906, wg projektu przemyskiego architekta Stanisława Ma-
jerskiego. Jest świątynią jednonawową, reprezentującą neogotyk („styl nadwiślański”), zarówno 
w bryle i sylwetce, jak i we wnętrzu, które szczególnie warto obejrzeć przy dobrej pogodzie, 
aby podziwiać mistrzowskie witraże. Ich projektantem był Antoni Popiel, profesor Politechniki 
we Lwowie (podówczas Szkoły Politechnicznej) i autor m.in. powszechnie znanej Polakom ko-
lumny Mickiewicza we Lwowie. Rzeczone witraże wykonała słynna wiedeńska pracownia Carla 
Geylinga, odpowiedzialna za te, które zdobią m.in. katedry św. Stefana w Wiedniu, św. Marcina  
w Bratysławie czy św. Elżbiety w Koszycach. 
Na tle neogotyckiej całości wyróżniają się barokowe ołtarze boczne z poprzedniej świątyni, da-
towane na poł. XVIII stulecia oraz wiek starsza piękna chrzcielnica z czarnego marmuru. 

długość 17,3 km  czas przejścia ok. 3 htrasa czarna
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Nordic Walking Park 
Południe Podkarpacia

Jednym z kołaczyckich proboszczów był Leopold Tekstorys Strzeżniewski (zm. 1885), w młodości 
uczestnik powstania styczniowego, znany z ofiarności i dobroczynności, artysta malarz i muzyk, 
który stał za wieloma lokalnymi inicjatywami społecznymi, m.in. powstania biblioteki w Koła-
czycach czy założenia w mieście „Sokoła”. Warto wspomnieć o tym wyjątkowym kapłanie, jeśli 
przemierzamy poświęconą mu ulicę.
Trasa przy kościele skręca w ul. Kuśnierską i dochodzi do drogi krajowej nr 73, łączącej Jasło  
z Pilznem. Wędrujemy nią w dół, w kierunku Jasła, by przy kamiennej figurce św. Jana Nepo-
mucena skręcić w lewo, w drogę gruntową. Po spacerze w stronę południową skręcamy i wę-
drujemy przez Nawsie Kołczyckie, gdzie przy siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce trasa łączy się  
z opisanym wyżej przebiegiem szlaku czerwonego. 
Rozstaje się z nim ponownie w Bieździedzy, gdzie czerwone znaki wiodą do kościoła w lewo  
a czarne skręcają w prawo. Za zabudowaniami trasa skręca z asfaltu w lewo, w drogę szutrową  
i prowadzi na teren wsi Bieździadka. 
Powstała ona jeszcze za czasów Helwigów, którzy podzielili pomiędzy siebie obszar „Starej Bieź-
dziedzy”, kładąc w ten sposób podwaliny pod powstanie Bieździadki, Sowiny i Lublicy z Sieklów-
ką. Podobnie jak i Bieździedza, po Helwigach przeszła Bieździadka w ręce Broniowskich, a na-
stępnie Romerów.
Przy zagajniku znaki skręcają w prawo i wiodą do parku podworskiego w Bieździadce. Co praw-
da trasa nie prowadzi w kierunku ruin dworu, ale warto pospacerować po parku, aby je obejrzeć 
i zastanowić się nad zmiennym losem i ludzi i zabytków.
Kryjąca się wśród majestatycznych drzew dawnego parku dworskiego zrujnowana rezydencja 
należała ongiś do rodu Romerów. Kolejni przedstawiciele tej rodziny, która podobno bardziej od 
majątku wielbiła księgi, zapisali się w historii obu miejscowości jako zapobiegliwi gospodarze. 
Zasłynął zwłaszcza Aleksander Romer, który w II poł. XVIII w. założył w Bieździadce manufakturę 
gobelniczą, specjalizującą się w wytwarzaniu ornatów. Wzniesiony przez niego drewniany dwór 
alkierzowy został zastąpiony klasycystycznym w I poł. XIX w., przebudowanym w II poł. tegoż 
stulecia przez Stanisława Romera. Ozdobił on rezydencję m.in. powszechnie podziwianymi ażu-
rowymi gankami w stylu określanym jako mauretański. 
Dziś o dawnej świetności tego miejsca świadczą tylko pomnikowe okazy drzew parkowych, 
(m.in. dąb szypułkowy, jesion wyniosły i olcha czarna) oraz dziewiętnastowieczne kapliczki, któ-
re najlepiej zniosły konsekwencje reformy rolnej i zwalczania obszarnictwa. 
Spod parku dworskiego znaki prowadzą w kierunku drogi głównej Kołczyce-Lubla, skręcamy  
w nią w lewo i wędrujemy aż pod kościół w Bieździedzy, w sąsiedztwie którego napotykamy już 
znaki czerwone i podążamy trasą opisaną powyżej.
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Co JESZCZE Warto ZobaCZyć?

Bezwzględnie trzeba zorganizować wyprawę do 
ruin zamku Golesz, który znajduje się na terenie 
wsi Krajowice, na spłaszczonym szczycie wzgó-
rza o tej właśnie nazwie. [7] Dotrzeć do niego 
można najprościej z trasy biegnącej z Jasła do 
Pilzna. 
Golesz bronił ongiś dogodnej w tym miejscu 
przeprawy przez Wisłokę, dlatego sądzi się, że 
wzgórze było już wykorzystywane w celach 
obronnych w dawnym państwie Wiślan, około 
IX w. Jego walory docenił być może także król 
Bolesław Chrobry, choć pierwsza potwierdzo-
na wzmianka o zamczysku pochodzi z 1319 r. 
Kiedy jednak faktycznie został wzniesiony, nie 
wiadomo. Być może twórcami zamku byli wła-
dający okolicą opaci tynieccy, w każdym razie 
toczyli oni spór o zamek z rodem Bogoriów, na 
rzecz których – a konkretnie Jakuba Bogorii – 
rozstrzygnął go Władysław Łokietek. Nakazał 
mu równocześnie warownię odnowić i pewnie 
rozbudować, co ten uczynił z nawiązką, zastając 
ją drewnianą a zostawiając murowaną. 
Zamek wrócił jednak do benedyktynów, stając 
się centrum rozległych dóbr klasztornych. Re-
zydowali w nim starosta i burgrabia, tu również 
zbierało się okoliczne rycerstwo na pospolite 
ruszenie. Kres znaczeniu zamku położył potop 
szwedzki, a zwłaszcza najazd Rakoczego (1657), 
książę siedmiogrodzki nakazał bowiem budowlę 
zburzyć. Opaci nie zdecydowali się już na odno-
wienie przestarzałej, średniowiecznej warowni  
i odtąd opuszczona popadała w ruinę. 
Niezabezpieczone ruiny, stale penetrowane 
przez „poszukiwaczy skarbów” doczekały się 
dopiero w 2010 r. pierwszych w swoich dziejach 
profesjonalnych badań archeologicznych. Od-
kopano wówczas pozostałości murów obwo-
dowych, odkryto fragmenty gotyckich kafli pie-
cowych z przedstawieniami postaci figuralnych 
oraz fragmenty naczyń i narzędzi późnośre-
dniowiecznych. Wszystkie eksponaty możemy 
dziś oglądać w Muzeum Okręgowym w Jaśle. 
W świetle przeprowadzonych wykopalisk usta-
lono, że warownia była strzeżona przez dwie 
cylindryczne wieże, o średnicy 2 m i posiadała  
w centralnej części murów bramę wjazdową.
Dziś pozostały już jednak tylko nikłe fragmenty 
murów i ślady fosy.

Kołaczyce Commune Nordic Walking Park is 
one of the five parks of this kind marked out 
within the operating area of the Local Action 
Group ‚New Galicia’ Association. The park inclu-
des three routes: green – a 6.3 km loop; red –  
a 10.8 km loop and black – a 17.3 km loop. The 
starting point is located on the square next to 
the obelisk in Jana Pawła II Alley in Kołaczyce. 
The routes are marked out along pavements, 
tarmac roads and dirt and forest paths. The 
routes form a network of intersecting or over-
lapping loops of different lengths. This enables 
unlimited prolonging or shortening and chan-
ging the direction of the walks. The routes are 
marked with information boards containing 
suggestions for basic physical exercises; there 
are also pulse measurement facilities. The offer 
is aimed not only at Nordic walking enthusiasts, 
but it is also suitable for doing other kinds of 
sports, such as running, cycling or Nordic skiing. 
The other four Nordic walking parks are located 
in the communes of Dębowiec, Jasło, Osiek Ja-
sielski and Tarnowiec. The total length of the 
routes in all five parks equals over 160 km.

           

Nordic Walking Park
Gmina Kołaczyce
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Nordic Walking Park 
Południe Podkarpacia
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Osiek Jasielski należy do nielicznych na Podkarpaciu osad o statusie wsi, które mogą pochwalić 
się posiadaniem rynku. Ten w Osieku wytyczono jeszcze w XIV w., za czasów Kazimierza Wiel-
kiego, który nadał miejscowości prawa miejskie. Pozostając miastem królewskim, cieszył się nie 
tylko szczególnymi przywilejami, ale stał się siedzibą królewskich urzędników, rezydujących  
w obronnym zamku. I jakkolwiek nie prowadzono jeszcze badań, które by niezbicie potwierdziły 
jego lokalizację, to na trasie wędrówki możecie spotkać kogoś, kto Wam ją wskaże. 
Sam rynek ma charakterystyczny plan regularnego czworoboku, przeciętego jedną z głów-
nych dróg prowadzących przez miejscowość. Naprzeciw obelisku upamiętniającego utraconą 
miejskość osady znajduje się tablica tras nordic walking, z której możecie się dowiedzieć wiele  
o technice chodzenia lub też jak dobrać kijki. Nie jest to jednak tablica początkowa tras, ta bo-
wiem znajduje się w północnej części Osieka przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym, robią-
cym bezsprzecznie, wśród większości przyjezdnych osób, ogromne wrażenie.

Nordic Walking Park  
Gmina Osiek Jasielski

UG

 

 

 
 

Legenda

trasa łatwa
trasa średnia
trasa trudna
tablica ogólna
tablica tras
punkt ćwiczeń
punkt pomiaru tętna
Urząd Gminy

Legenda

UG

stadion sportowy

W trasę wyruszamy po rozgrzewce, spod kompleksu sportowo-rekreacyjnego i skręcamy w pra-
wo, wprost na most na Wisłoce. Za nim maszerujemy nieco w górę, za plecami pozostawiając 
zabudowania i ciekawą panoramę Beskidu Niskiego, którą jeszcze niejednokrotnie będziemy 
mieć okazję podziwiać.
Bezpośrednio za tabliczką oznaczającą koniec Osieka i kolejną sygnalizującą początek miejsco-
wości Świerchowa skręcamy w lewo, w drogę polną, którą wędrujemy aż do rzeki Wisłoki, mijając 
wiatę koła łowieckiego i dalej charakterystyczny przydrożny krzyż. Po lewej rozpościera się pa-
norama Beskidu Niskiego, a konkretnie pasma Magury Wątkowskiej i Łysej Góry. Docieramy do 
Wisłoki i malowniczą kładką wkraczamy w granice wsi Załęże, nad którą góruje charakterystyczna 
sylwetka nowego kościoła parafialnego, konsekrowanego w 2000 r. po 10 latach budowy. 

długość 7,1 km         czas przejścia ok. 1’20 h trasa zielona
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Zanim jednak trasa nas do niego zapro-
wadzi, warto zwrócić uwagę na szcze-
gólny układ zabudowy tej części Załę-
ża – przypominającej wrzecionowaty 
rynek, z charakterystycznymi drewnia- 
nymi domami, zwróconymi szczytami  
w kierunku placu. Układ taki przywodzi 
na myśl miasteczka Spisza lub Śląska  
i jest zupełnie odmienny od typowo ga- 
licyjskiego planu rynku w Osieku. Mija-
my niewielkie rondo i wspomniany no- 
wy kościół pw. Narodzenia Matki Bożej, 
za którym skromnie chowa się drewnia-
ny kościół pw. św. Jana Chrzciciela. [1]
Miejscowa parafia datowana jest na XIII 
stulecie, jest więc starsza niemal wiek 
od osieckiej. Podziwiany dziś drewnia-
ny zabytek wzniesiono po pożarze po-
przedniej świątyni w poł. XVIII w., kon-
sekrowany został w 1783 r. Jego obecny 
wygląd to wynik przekształceń z lat 80. 
XIX w., kiedy dobudowano do świątyni 
kaplice. 
Wówczas powstała także imponująca polichromia wnętrza, autorstwa oświęcimskiego mala-
rza Jana Szczęsnego Stankiewicza. I chociaż był on uczniem Jana Matejki, co widać szczególnie  
w „pełnowymiarowych” postaciach apostołów, to jednak zastosowane ornamenty przywołują 
już na myśl wysublimowaną sztukę secesji. 
W latach 50. XX w. przekształcono kościół w świątynię trójnawową, usuwając ściany pomiędzy 
nawą i kaplicami oraz zamieniając te ostatnie w nawy boczne, uzyskując tym samym ciekawy 
efekt architektoniczny. Po konsekracji nowego kościoła trafiła do niego część wyposażenia  
z drewnianej świątyni, w tym najcenniejszy gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, datowany 
na II poł. XV w. Dlatego przebywając w Załężu warto odwiedzić obie świątynie, a następnie, 
wracając do marszu zieloną trasą, skorzystać z sugestii tablicy ćwiczeń, znajdującej się właśnie 
przed osiemnastowiecznym ogrodzeniem zabytkowego kościoła.
Dalej trasa prowadzi główną drogą w lewo, ku cmentarzowi, na którym zachowała się ujęta w re-
jestrze zabytków kaplica grobowa rodziny Gilewskich z 1882 r., wart uwagi jest także odnowiony 
nagrobek właścicieli dóbr Wola Dębowiecka – Filipowiczów. Za cmentarzem, na granicy Załęża  
z Wolą Dębowiecką, szlak skręca w lewo, w drogę polną i prowadzi wśród sielskiego krajobra-
zu na południe – przed nami jawi się zaś panorama pasma Magury Wątkowskiej i Łysej Góry. 
Mijamy klimatyczny krzyż przydrożny usytuowany w sąsiedztwie starego drzewa i docieramy 
do zabudowań południowego osiedla Załęża (i zarazem asfaltu). Skręcamy w prawo, w główną 
drogę do Osieka Jasielskiego, mijamy interesującą kaplicę architektoniczną (przełom XIX i XX w.),  
a następnie most na rzece Kłopotnicy, stanowiącej granicę między Załężem a Osiekiem Jasiel-
skim. Tu niebawem znaki tras zielonej łączą się z czerwoną i czarną. 
Zanim dotrzemy do głównej drogi wiodącej do centrum Osieka, mijamy po lewej pięknie odno-
wioną dzięki środkom unijnym „starą kuźnię”, w której dziś mieści się Izba Regionalna. Trudno 
uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu była to niemal ruina, grożąca zawaleniem. Stąd skręcamy  
w lewo w drogę główną i docieramy do punktu wyjścia – kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Nordic Walking Park
Gmina Osiek Jasielski
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Trasa w dużej mierze pokrywa się z trasą czarną, a początkowo także z zieloną. Prowadzi jed-
nak odwrotnie do opisanej trasy zielonej, tj. z kompleksu sportowo-rekreacyjnego (z którego 
oczywiście wyruszamy po rozgrzewce) biegnie obok „starej kuźni” ku granicy z Załężem. Przed 
mostem na Kłopotnicy skręcamy w lewo, w wąską asfaltową dróżkę, następnie wśród zabudo-
wań ponownie skręcamy w lewo w drogę polną, kierując się w stronę centrum Osieka. Przed 
nami rozpościera się panorama osady, zaś po prawej widok na Beskid Niski. W czasie wędrówki 
mijamy tablicę ćwiczeń, przy której warto się zatrzymać i wykonać krótką gimnastykę. 
Krajobraz tworzy tu wyjątkowo sielski klimat, podkreślany przez stylowy przydrożny krzyż, któ-
ry mijamy po prawej czy – otoczoną drzewami, wyjątkowo urokliwą kaplicę architektoniczną  
z końca XIX w. – po lewej. 
Docieramy, już asfaltem, do centrum Osieka i skręcamy w prawo, kierując się główną drogą  
i zwracając uwagę na przydrożne słupki. Za tym z cyfrą „4” skręcamy w prawo, naprzeciw szare-
go domu jednorodzinnego, i maszerujemy polną drogą mijając mostek na Glinczanym potoku. 
Wędrujemy wśród pól, wciąż w towarzystwie znaków czarnych, podziwiając panoramę Beskidu 
Niskiego z wiatrakami na pierwszym planie, naprzeciw pojawia się także wzniesienie Cieklinka, 
które poznać możecie wędrując po Parku Gmina Dębowiec. Docieramy do skrajnych zabudowań 
Zawadki Osieckiej (ta część zwana jest nie bez przyczyny „Pola”), gdzie skręcamy w lewo i ry-
chło znów opuszczamy teren zabudowany. Tu trasa się rozdziela – znaki czerwone wiodą prosto  
w kierunku farmy wiatrowej, a szlak czarny skręca w prawo.
Stąd wędrujemy w kierunku widocznych coraz wyraźniej wiatraków, przed którymi w sąsiedz-
twie znanego nam już Potoku Glinczanego znów napotykamy znaki czarne i wraz z nimi rusza-
my ku zabudowaniom wsi Czekaj, przekraczając najpierw drogę polną, a następnie asfaltową 
trasę wiodącą z Samoklęsk do Osieka, za którą wzdłuż młodych drzew (w tym pięknie pachną-
cych sosenek) docieramy do zabudowań.
Czekaj był ongiś przysiółkiem Osieka, który przed XVIII w. rozrósł się do samodzielnej osady. Dość 
niezwykła nazwa pochodzić może od nazwiska właściciela karczmy – Czekajskiego. Być może jest 
to tylko lokalna opowieść dodana do tradycyjnego, kulturowego określenia karczmy, właśnie mia-
nem Czekaj, przenoszonego następnie na tworzoną wokół niej osadę. Faktem jest, że dziś żadnej 
gastronomii tu niestety nie ma, a po ciężkiej wędrówce dobra strawa na pewno by nie zaszkodziła...

długość 11,4 km  czas przejścia ok. 2 h trasa czerwona
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Maszerujemy przez Czekaj wąską drogą asfaltową wśród dość zwartej zabudowy, za którą wy-
raźnie widzimy na wzgórzu charakterystyczną sylwetkę nowego kościoła w Osieku Jasielskim. 
Mijamy mostek na rzece Szczawie i kierujemy się w górę, ku rynkowi w Osieku, mijając Urząd 
Gminy i Pizzerię-Pub Czardasz, której nazwa przywołuje stare dobre czasy Habsburgów, podob-
nie jak i nazwa LGD – Nowa Galicja.
Dziś trudno uwierzyć, że senny osiecki rynek jeszcze przed I wojną światową był ośrodkiem 
handlowym o ponadregionalnym znaczeniu. Na jarmarki zjeżdżali tu rzemieślnicy z całej Galicji,  
a handlarze nawet i zza Karpat, dobijając targu, dotyczącego zwłaszcza koni i bydła. Dziś te cza-
sy pamiętają tylko stylowe i zabytkowe domy, których całkiem sporo napotkamy wędrując po 
miejscowości.
Goszcząc w rynku obowiązkowo musimy odwiedzić osieckie świątynie. Nowsza powstała w la- 
tach 1990-2000, konsekrowana została w jubileuszowym roku 2000. Sąsiaduje z nią starsza, drew-
niana – jedna z najbardziej wiekowych w Polsce i zarazem jedna z najlepiej utrzymanych. [2]
Obecny proboszcz ks. Jan Reczek otacza zabytek wzorową opieką, będąc zarazem najlepszym 
przewodnikiem po nim, nie wahającym się ujawnić zwiedzającym głęboko skrytych tajemnic...
Parafię erygowano w Osieku przed 1370 r., a około 1419 jej siedzibą stał się istniejący do dziś 
kościół pw. Przemienienia Pańskiego. W 1640 r. został przebudowany i rekonsekrowany – z tego 
czasu pochodzą m.in. nawy boczne oraz przysadzista wieża-dzwonnica, z izbicą sugerującą 
funkcje obronne. W poł. XIX w. wykonana została neobarokowa polichromia oraz zbudowano 
niezwykle charakterystyczne ogrodzenie, z czterema kapliczkami. 
Wnętrze imponuje bogactwem i różnorodnością – szczególne wrażenie wywołują osiemna-
stowieczny chór muzyczny, barokowe ołtarze z poł. XVII stulecia, współczesna im ambona oraz 
nawiązująca do nich stylem, wspomniana wcześniej, polichromia. 
Po zwiedzeniu kościoła wędrujemy z rynku główną drogą na rondo, z którego skręcamy w pra-
wo, na północ, w kierunku kompleksu sportowo-rekreacyjnego i kończymy wędrówkę trasą 
czerwoną i czarną zarazem.

długość 16,8 km  czas przejścia ok. 3 h

Nordic Walking Park
Gmina Osiek Jasielski

trasa czarna

Trasa czarna – jak wyżej wspomniano – oddziela się od czerwonej dopiero za zabudowaniami 
Zawadki Osieckiej, gdzie skręca w prawo i prowadzi wśród pól do zabudowań wsi Pielgrzymka. 
Przed wejściem na asfaltową drogę i przed pierwszymi zabudowaniami przechodzimy przez ka-
mienny mostek na rzece Pachniączce, dopływie Kłopotnicy. Po dotarciu do głównej drogi skrę-
camy w lewo, w kierunku centrum miejscowości i drogi Dukla – Nowy Żmigród. 
Pielgrzymka to wieś łemkowska, w której zachowało się sporo starych chyży, choć najcenniejsza 
zagroda, pochodząca z I poł. XIX w. została przeniesiona do sanockiego Muzeum Budownictwa 
Ludowego. O ruskim charakterze osady w sposób specjalny świadczy pomnik upamiętniający 
ofiary obozu w Talerhofie, w którym władze austro-węgierskie internowały Rusinów z Galicji 
oskarżonych o sprzyjanie Rosji w czasie I wojny światowej. Pomnik mijamy na skrzyżowaniu  
z drogą nr 993 Dukla – Gorlice, i wędrując dalej prosto docieramy do pięknej cerkwi, z której 
Pielgrzymka jest najbardziej znana. 
Typowa dla zachodniej Łemkowszczyzny drewniana świątynia nosi wezwanie św. Michała Ar-
chanioła, datowana jest na rok 1872. [3] Niektórzy sądzą, że powstała w wieku XVIII, a sto lat 
później została gruntownie przebudowana, jakkolwiek naoczny świadek czasów jej budowy i do 
tego historyk – regionalista ks. Władysław Sarna – wyraźnie wspomina o niej jako o nowo zbu-
dowanej. Charakterystyczne dla zabytku są trzy kopuły, wieńczące poszczególne części świątyni 
– wiwtar (prezbiterium), nawę i wydatną wieżę nad babińcem.
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Do czasu akcji „Wisła” służyła jako greckokatolicka, po 1947 r. była nieużytkowana aż do 1960 r., 
kiedy to powstała tu parafia prawosławna. Jest zatem jedną z niewielu świątyń na Łemkowsz-
czyźnie, pozostających w kulcie chrześcijaństwa wschodniego. Także dzięki temu zachował się  
w komplecie pięciorzędowy ikonostas z 1877 r., z końca XIX w. pochodzi także polichromia wnę-
trza. Warto wspomnieć, że w ikonostasie znajdują się ikony pochodzące jeszcze z poprzedniej 
świątyni, a jedna – Matki Bożej - datowana nawet na XVI stulecie – otaczana jest szczególną czcią.
Naprzeciw cerkwi znajduje się nowy kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana z Dukli, filia parafii  
w Samoklęskach. Świątynia powstała w oparciu o budynek dawnej plebanii greckokatolickiej, 
który po II wojnie światowej pełnił rolę agronomówki, by po przemianach stać się częścią kościoła.
Za cerkwią skręcamy w lewo i wędrujemy w stronę cmentarza cerkiewnego, na którym warto 
obejrzeć kilka zachowanych starych nagrobków i poddać się niezwykłej atmosferze tego zawie-
szonego w czasie i przestrzeni miejsca.
Dalsza wędrówka prowadzi wśród łąk i pól w kierunku widocznego przed nami kościoła w Sa-
moklęskach. Docieramy do cmentarza i choć znaki prowadzą nas w lewo, warto odbić w prawo, 
by zwiedzić świątynię pw. św. Marii Magdaleny. Dość oryginalny zabytek „w stylu austriackim” 
(ks. Sarna) datowany jest na poł. XIX w., a ufundowany został przez ówczesnych posesorów 
Samoklęsk, Czekaja, Pielgrzymki i Mrukowej – rodzinę Steinkellerów. Architektoniczny ołtarz 
boczny św. Marii Magdaleny pochodzi z poprzedniej świątyni (XVII w.), obok wizerunku patronki 
kościoła zwraca uwagę wieńczący go św. Jerzy na koniu. 
Sama wieś Samoklęski jest wyjątkowo stara, jej początki sięgają XIII, a nawet XII w., od czasów 
Łokietka pozostawała w rodzie Sulimów, z którego pochodził słynny biskup krakowski Piotr 
Gamrat, powiernik królowej Bony. Długosz nazywał ją w XV w. Sowoklęski, co ponoć oznaczało 
miejsce, w którym kląskają sowy. 
Spod kościoła wracamy na trasę i zmierzamy na północ – ku farmie wiatrowej i ku drodze nr 
993, na skrzyżowaniu z którą znajduje się kolejna ciekawa kapliczka. Po przekroczeniu trasy 993 
drogą szutrową wędrujemy w kierunku wiatraków, na najbliższym znajdując potwierdzenie, iż 
na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Po około 300 metrach trasa skręca w prawo, łącząc się przy 
okazji z czerwoną, a zatem jej dalszy opis znajdziecie wcześniej.

3
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Co JESZCZE Warto ZobaCZyć?

Zdecydowanie Mrukową, do której dotrzemy  
z Samoklęsk. Jej nazwa wywodzona jest od 
rycerza (a czasami króla) Mruka, z kolei Jan 
Długosz informuje, że na górze Mruków są 
ślady starego zamku. Jeśli w XV w. były nimi, 
nic zatem dziwnego, że dziś są już trudne do 
dostrzeżenia. Niemniej jednak sensację wzbu-
dził fakt, iż w czasie prac na dawnym grodzisku 
znaleziono monetę wybitą przez Aleksandra 
Wielkiego. Sami mieszkańcy są także z niego 
dumni, o czym świadczy choćby nazwa klubu 
sportowego – Zamczysko Mrukowa. 
Obok śladów zamku znajdują się tutaj potęż- 
ne wychodnie skalne, a na południe od wsi  
zlokalizowana jest ciekawa neogotycka kapli- 
ca z ciosów kamiennych (1906) ze źródłem 
wody mineralnej o cudownych właściwoś- 
ciach. [4] Prowadzi do niej z centrum Mrukowej 
droga krzyżowa, z kapliczkami wykonanymi 
na przełomie tysiącleci przez miejscowych rę-
kodzielników. [5]

osiek Jasielski Commune Nordic Walking Park 
is one of the five parks of this kind marked out 
within the operating area of the Local Action 
Group ‚New Galicia’ Association. The park inclu-
des three routes: green – a 7.1 km loop; red –  
a 11.4 km loop and black – a 16.8 km loop. The 
starting point is located by the Sports and Le-
isure Complex in Osiek Jasielski. The routes are 
marked out along pavements, tarmac roads 
and dirt paths. The routes form a network of 
intersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The routes are marked with information 
boards containing suggestions for basic physi-
cal exercises; there are also pulse measurement 
facilities. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other four Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Dębowiec, Jasło, Kołaczyce and Tarnowiec. The 
total length of the routes in all five parks equals 
over 160 km.

           

Nordic Walking Park
Gmina Osiek Jasielski
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Punktem wyjścia do wędrówki trasami Nordic Walking Park „Gmina Tarnowiec” jest centrum Tar-
nowca – plac sąsiadujący z cmentarzem, Sanktuarium Matki Bożej Tarnowieckiej i poddawanym 
właśnie rewitalizacji pięknym dworem, o historii niemal tak ciekawej, jak i historia samej osady. 
[1] Jej początki sięgają 1328 r., w którym wymieniana jest jako własność kasztelana sieciechow-
skiego a następnie sądeckiego Pełki z Rzochowa (dziś część Mielca) herbu Półkozic. W 1339 r. 
wieś stanowiła już własność jego córki – noszącej ujmujące imię Cudka – którą wydano za ry-
cerza Niemierzę z Gołczy herbu Mądrostki, dyplomatę Kazimierza Wielkiego. Para miała dwóch 
synów o imionach Pełka i Niemierza oraz kilka córek. Skojarzenie z odnotowanymi przez kro-
nikarzy imionami nieślubnych synów Kazimierza Wielkiego skłoniło genealoga Piastów Oskara 
Balzera do wniosku, że ich prawdziwym ojcem był… Kazimierz Wielki. Dokładna analiza źródeł 
nie potwierdza jednak tej ciekawej i odważnej hipotezy, ale i tak, powtarzana w wielu miejscach  
a nawet zobrazowana w filmie, dodaje historii Tarnowca smaczków.
O ile w wypadku pierwszych właścicieli Tarnowca sensacje romansowe pozostają niesprawdzone, 
to inaczej jest w wypadku posesorów ostatnich – Pilińskich. Za ich czasów zresztą tarnowiecki 
dwór zyskał przywracaną obecnie klasycystyczną postać (poł. XIX w.), z pięknym, sześciokolum-
nowym portykiem wgłębnym, tworzącym cienistą werandę. Ostatni z rodu Pilińskich – Kazi-
mierz zapisał w 1924 r. tutejszy majątek swojemu siostrzeńcowi Janowi Leszczyńskiemu, który 
uczestnicząc w życiu krakowskiej bohemy gościł w swoim dworze wielu wybitnych artystów mię-
dzywojnia. Wśród nich wymienia się ekscentrycznego Stanisława Ignacego Witkiewicza, często 
goszczącego w tarnowieckim dworze. Jemu przypisuje się stworzenie na ścianach dworu malo-
wideł ściennych, odnalezionych w atmosferze sensacji dopiero dzięki pracom konserwatorskim.  
A przede wszystkim portretu młodej, ciemnowłosej kobiety. Na marginesie wspomina się o histo-
rii miłosnej łączącej Witkacego z piękną aktorką Janiną „Inką” Turowską, która poznawszy dzięki 
Witkiewiczowi właściciela Tarnowca, w całkowitej tajemnicy wyszła za Leszczyńskiego z mąż...
Nie mniej wartym uwagi rodem posesjonatów Tarnowca byli Kuropatniccy herbu Nieczuja, wła-
dający tutejszymi dobrami od poł. XVII po koniec XVIII w. Najsłynniejszym tarnowieckim przed-
stawicielem tego rodu był Ewaryst Andrzej, mecenas kultury, bibliofil, heraldyk i geograf, autor 

Nordic Walking Park  
Gmina Tarnowiec
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niezwykle cennego dzieła „Geografia albo dokładne opisanie Królestwa Galicji i Lodomerii”, jed-
nej z podstawowych pozycji w bibliotece każdego regionalisty. 
Najtrwalszy ślad w historii Tarnowca pozostawiła jednak żona Ewarysta, Katarzyna z Łętowskich. 
W roku 1789, dzięki jej staraniom przeniesiono do tutejszego kościoła łaskami słynącą figurę 
Matki Boskiej, pochodzącą ze spalonego kościoła karmelitów w Jaśle. Figura wg tradycji została 
ufundowana dla karmelitów przez św. Elżbietę, królową węgierską, a niektórzy przypisują jej 
autorstwo samemu mistrzowi Pawłowi z Lewoczy. Otaczana kultem już w XV w., cudem ocalała 
z pożaru w Jaśle i trafiła do Tarnowca, przede wszystkim dzięki wsparciu hrabiny Kuropatnic-
kiej. Umieszczono ją w miejscowym kościele parafialnym, zastąpionym przez nową, murowaną 
świątynię w 1804 r. Dziś siedzibą sanktuarium jest nowszy kościół, budowany w latach 1935-
1949. Zdecydowanie trzeba go odwiedzić przed wyruszeniem w trasy lub też po zakończeniu 
marszruty, tym bardziej że licząca pół tysiąca lat figura w nowym Millenium została gruntownie 
odnowiona. 

długość 5,6 km         czas przejścia ok. 1 h

Nordic Walking Park
Gmina Tarnowiec

Po rozgrzewce wyruszamy spod tablicy początkowej tras i przechodząc przez asfaltową drogę 
wędrujemy gruntowym traktem koło stacji paliw, pozostawiając ją po prawej stronie. Mijamy 
zabudowania Tarnowca i wędrujemy wśród pól i łąk, wznosząc się niezbyt forsownie. 
Stopniowo odsłania się ciekawy widok na Wzgórza nad Warzycami, za którymi rozciągają się 
wzniesienia Pogórza Strzyżowskiego i na prawo Pogórza Dynowskiego, z charakterystycznym 
grzbietem Suchej Góry (585 m n.p.m.), zwieńczonym wieżą telewizyjną. Po lewej z kolei roz-
tacza się panorama centrum Tarnowca, na terenie którego wciąż jesteśmy, docierając do drogi 
szutrowej i wąskiego asfaltu. Schodzimy w stronę zabudowań, dochodzimy do głównej drogi, 
skręcamy w prawo i wkraczamy na obszar wsi Brzezówka.

trasa zielona

1
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długość 10,1 km  czas przejścia ok. 2 h

Po prawej na pierwszym planie towarzyszyło nam pokryte lasem wzniesienie, z którego Brzezów-
ka jest najbardziej znana. Z jego drugiej, wschodniej strony, nad Jasiołką, znajdowało się bowiem 
grodzisko, o którym wspomnimy przy trasie czerwonej. W okresie historycznym wieś pozostawała 
częścią dóbr tarnowieckich, należąc do Kuropatnickich, Pilińskich i Jana Leszczyńskiego.
Wędrujemy wśród zabudowań Brzezówki, dochodzimy do torów kolejowych, po przejściu któ-
rych w sąsiedztwie szkoły skręcamy w lewo, w wąską drogę asfaltową, gdzie napotykamy znaki 
czerwone i czarne i już wszystkimi trasami wędrujemy dalej. Dochodzimy do rozstaju dróg, tam 
skręcamy w lewo, w kierunku kompleksu leśnego, ruszając dość ostro w górę. Wkraczamy do lasu, 
gdzie początkowo możemy obserwować buczynę karpacką w czystej formie, w dalszej części las 
tworzą już różnorodne gatunki drzew. Trasa wiedzie najpierw w górę, potem po płaskiej kulminacji 
wzniesienia i zaczyna stopniowo schodzić w dół. Po chwili marszu warto zwrócić uwagę na obelisk 
po lewej stronie, który upamiętnia ofiary zbrodniczej ideologii hitlerowskiej z 1943 r. Niemcy za-

mordowali w tym lesie ok. 2-3,5 tys. osób – polskich 
i węgierskich Żydów, więźniów obozu w Szebniach. 
Zwłoki pomordowanych były palone na stosach,  
a ich prochy wrzucano do Jasiołki.
Za pomnikiem trasa prowadzi stopniowo w dół, za 
granicą lasu, przed budynkiem stacji uzdatniania 
wody znajduje się punkt pomiaru tętna i tablica 
ćwiczeń, z której warto w tym miejscu skorzystać 
przed dalszym marszem.
Dalej trasa wiedzie wąską asfaltową dróżką do 
drogi głównej, gdzie skręcamy w lewo. Wędrujemy 
przez Dobrucową. Dla wielu współczesnych miesz-
kańców Podkarpacia „Dobrucowa” to synonim 
smacznych wędlin, pochodzących ze zlokalizowa-
nego tu zakładu masarskiego. Ciekawa jest jednak 
i historia miejscowości, która sięga początków 
wieku XV. Już wówczas działała tu karczma, prowa-
dzona przez nieznanego bliżej Szymona, tradycja 
dobrego jadła liczy więc tutaj stulecia.
Wędrujemy główną drogą, zostawiając Dobruco-
wą i wkraczając w granice Tarnowca. Za torami 
kolejowymi wita nas dawna dworska aleja lipowa, 
[2] prowadząc w stronę sanktuarium aż pod dwór  
i tablicę początkową znaków. 

Po rozgrzewce ruszamy w prawo, drogą asfaltową prowadzącą w kierunku Potakówki, jednakże 
zaraz za cmentarzem skręcamy w prawo, w drogę szutrową, wiodącą w dół wzdłuż ogrodze-
nia cmentarnego. Po lewej stronie znajduje się kopiec usypany przez mieszkańców w 1910 r.,  
w rocznicę bitwy grunwaldzkiej. Obelisk przedstawiający orła i tablicę ufundował Kazimierz 
Piliński, a grunt przekazał ówczesny proboszcz ks. Puzon. W czasie II wojny światowej Niemcy 
zniszczyli pomnik, odrestaurowany za nowej władzy zyskał jednak inną treść, która zniknęła 
dzięki renowacji przed kolejną rocznicą w roku 2010.

trasa czerwona
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Nordic Walking Park
Gmina Tarnowiec

Dochodzimy do rozstaju dróg przy starym i nie-
zwykle klimatycznym dębie. Skręcamy w lewo  
i nadal maszerujemy w dół, przy dobrej pogodzie 
obserwując panoramę Beskidu Niskiego. Mijamy 
dwie stare wierzby i zgodnie z sugestią znaku na 
jednej z nich skręcamy w lewo na drodze asfalto-
wej, do której w międzyczasie dotarliśmy. 
Historia Wrocanki, na terenie której się znajduje-
my, sięga XV w., wtedy przynajmniej pojawia się 
w źródłach pisanych. Związana była z Tarnowcem 
tak przynależnością parafialną, jak i osobami wła-
ścicieli, przynajmniej od XVII w. Na przełomie XIX  
i XX stulecia Kazimierz Piliński sprzedał jednak 
miejscowe dobra Wincentemu Wójtynkiewiczo-
wi, który wzniósł tu niewielki parterowy dworek. 
Dochodzimy do niego po chwili marszu – od nie-
dawna ma nowego właściciela, który zamierza 
przywrócić mu świetność.
Mijając otoczony przetrzebionym starodrzewiem 
zabytek warto zwrócić uwagę na kamienny postu-
ment, z datą 1862. [3] Forma przypominająca na-
grobek skłoniła do snucia opowieści o niezwykłych 
wydarzeniach, jakie upamiętnia, ale tak naprawdę 
jego tajemnica dopiero czeka na swojego odkrywcę.
Przed dworem skręcamy w lewo, w drogę asfaltową pnącą się powoli w górę, wokół rozciąga się 
typowy pogórzański krajobraz, a wśród mijanych domów znajdziemy kilka ciekawych, starszych 
drewnianych budynków. W tle sielskość krajobrazu podkreślają rozciągnięte na pagórkach łąki, 
pola i gaje. Wkraczamy na teren Potakówki. 
Nazwa miejscowości wywodzi się ponoć od kilku potoków przepływających przez osadę, lub też 
od bliżej nieznanego Potaka, pierwsze pewne informacje na jej temat pochodzą z XV stulecia. 
Przez wieki związana była z Tarnowcem i jako część tarnowieckiej parafii, i jako część dóbr pa-
nów na Tarnowcu. Zachowała do dziś tradycyjny charakter, o czym przekonujemy się wędrując 
po osadzie. Docieramy do drogi głównej, przy stawie przeciwpożarowym trasa skręca w lewo 
i łączy się ze znakami czarnymi. Mijamy po lewej remizę strażacką, po prawej studnię z bar-
dzo ciekawym, ozdobnym na nieco „neogotycki” sposób dachem. Nieopodal, także po prawej, 
znajduje się wyjątkowej urody kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, zlokalizowana na 
gruntach należących do rodziny Kapałów, a więc „na Kapałówce”, pochodząca z 1939 r. Oryginal-
ny w kształcie zabytek ufundowała Joanna z Kapałów Jaworska.
Wędrując dalej w górę wsi docieramy niebawem do rozstajnych dróg – wybieramy szutrową dro-
gę prowadzącą w prawo, do Brzezówki. Pomiędzy drogami znajduje się wyjątkowo stylowy mo-
dlitewny krzyż przydrożny, którego klimat podkreśla rozłożysty bez. Tradycja przekazuje, że krzyż 
upamiętnia ofiary epidemii cholery z 1847 r., choć ten, który oglądamy, został wykonany w 1984 r. 
w miejscu poprzedniego, z tego roku pochodzi także maleńki posąg Chrystusa Frasobliwego. 
Maszerujemy w kierunku kompleksu leśnego, najpierw mijając zagajnik brzozowy, a następ-
nie wkraczając w malowniczy las mieszany. Na skrzyżowaniu dróg śródleśnych wybieramy tę  
w lewo, delikatnie się wspinając, a potem wędrując w dół. Po prawej towarzyszy nam głęboki jar, 
dzielący wzgórze na dwie części. Ta za wąwozem to wzgórze, na którym znajdowało się wspo-
mniane grodzisko w Brzezówce – choć by je obejrzeć, trzeba dotrzeć do drugiej, wschodniej 
strony wzniesienia.
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Znajdowała się tam strażnica, broniąca doliny Jasiołki, wzniesiona w XI lub XII w. i pełniąca swo-
ją funkcję aż po wiek XIV. Podówczas Jasiołka oblewała wzgórze z trzech stron, było więc ono  
w zasadzie nie do zdobycia. Kiedy jej koryto się oddaliło, w miejscu warowni stanął drewniany 
zameczek. Do dziś zachowały się obwałowania, znacznie jednak zniszczone budową umocnień 
w czasie II wojny światowej. Oczywiście wiele przekazów wskazuje, że pomimo tego na grodzi-
sku znaleźć można wiele skarbów...
Wychodząc z lasu w miejsce skarbów znajdujemy punkt pomiaru tętna i tablicę ćwiczeń, z pro- 
pozycji których warto tutaj skorzystać. Dalej wędrujemy już wśród zabudowań Brzezówki, naj-
pierw drogą szutrową, potem wąskim asfaltem, ciesząc się widokiem na Pogórze Dynowskie 
z charakterystyczną Suchą Górą oraz Wzgórza nad Warzycami, za którymi przy nieco lepszej 
pogodzie dostrzeżemy wyniosłości Pogórza Strzyżowskiego. Droga nadal schodzi niżej, w to-
warzystwie urozmaiconego krajobrazu mijamy bardzo stare drzewa, w tym wyjątkowo sędziwe 
wierzby. Dochodzimy do głównej drogi wiodącej przez Brzezówkę i skręcamy w lewo, obserwu-
jąc ciekawą – starą i nową – zabudowę wsi. Za przejazdem kolejowym po lewej mijamy staw 
przeciwpożarowy, za którym skręcamy w prawo, gdzie dołączają do nas znaki zielone. Opisaną 
już trasą zmierzamy do Dobrucowej i do punktu wyjścia w Tarnowcu.

Wychodząc z punktu startu (oczywiście po rozgrzewce), skręcamy w lewo, w przeciwną stro-
nę niż na trasie czerwonej. Po prawej mijamy dwór i obszerny parking, przy którym znajduje 
się tablica informująca o trasach nordic walking i dochodzimy do drogi głównej, skręcając  
w lewo a następnie, za pawilonem usługowym, na skrzyżowaniu w prawo, w drogę boczną. 
Droga stopniowo prowadzi w dół, wśród łąk, pól i rozległych panoram – przy dobrej pogodzie 
pięknie prezentuje się zwłaszcza Beskid Niski po lewej – wiodąc nas do pociętej małymi ciekami 
wodnymi równinnej kotliny. 
Po prawej mijamy postument z głową św. Tomasza, upamiętniającą ponoć miejsce odpoczynku 
samego cesarza Franciszka Józefa w czasie słynnych manewrów w 1900 r. Trasa wiedzie nadal 

długość 16,6 km  czas przejścia ok. 3 h trasa czarna
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Tarnowiec Commune Nordic Walking Park is 
one of the five parks of this kind marked out 
within the operating area of the Local Action 
Group ‚New Galicia’ Association. The park inclu-
des three routes: green – a 5.6 km loop; red –  
a 10.1 km loop and black – a 16.6 km loop. The 
starting point is located in the green area in 
the centre of Tarnowiec. The routes are marked 
out along pavements, tarmac roads and dirt 
and forest paths. The routes form a network of 
intersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The routes are marked with information 
boards containing suggestions for basic physi-
cal exercises; there are also pulse measurement 
facilities. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other four Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Dębowiec, Jasło, Kołaczyce and Osiek Jasielski. 
The total length of the routes in all five parks 
equals over 160 km.

           
terenem płaskim, przechodzimy przez Czarny 
Potok i opuszczamy Tarnowiec wkraczając na 
obszar Czeluśnicy.
Czeluśnica istniała już w wieku XIV, stanowiąc 
własność benedyktynów z Tyńca aż do rozbio-
rów, po czym została sprzedana przez władze 
austriackie Gorayskim. U schyłku XIX stulecia 
miejscowy majątek ziemski został rozparce-
lowany. Trasa nie wkracza do centrum osady, 
jeśli jednak w niej zagościmy, warto obejrzeć 
względnie nowy, ale intrygujący architekto-
nicznie kościół parafialny z poł. lat 70. XX w. 
Wobec braku zgody ówczesnych władz na 
budowę kościoła, świątynia powstała z prze-
kształcenia budynku gospodarczego.
W sąsiedztwie boiska skręcamy na skrzyżowa-
niu w lewo, wędrując drogą główną na teren 
miejscowości Umieszcz. Należy on do najstar-
szych osad całego regionu, istniał już na pocz. 
XII w., wchodząc w skład dóbr klasztoru bene-
dyktynów z Tyńca. Znany był z klasztornego 
młyna, którego produkty trafiały i do Tyńca,  
i do Krakowa. Podobnie jak Czeluśnica po ka-
sacie zakonu został przez władze sprzedany 
Gorayskim, a na przełomie XIX i XX w. dobra 
ziemskie podzielono na mniejsze i sprzedano 
miejscowym i okolicznym gospodarzom.
Wędrujemy przez Umieszcz główną drogą i za-
czynamy stopniowo piąć się w górę. Nagrodą 
jest piękna panorama Tarnowca, z dominującą 
białą sylwetką sanktuarium. Na skrzyżowaniu 
dróg z elektronicznym napisem „Umieszcz 
wita” skręcamy w prawo, na Zręcin, a następ-
nie schodzimy w lewo, w wąską asfaltową 
dróżkę ze znakiem „zakaz wjazdu”. Jeśli po-
ruszamy się na rowerze, warto zatem skręcić 
w kolejną drogę w lewo – obie łączą się zaraz 
pod remizą OSP Umieszcz. 
Za budynkiem trasa skręca w lewo, wędrujemy 
wąską drogą asfaltową z panoramą Tarnowca 
po lewej i pasmem wzgórz Pogórza Jasielskie-
go po prawej. Za kolejnym mostem na Czar-
nym Potoku wkraczamy na teren Wrocanki. 
Jak wspomniano wyżej, należała ona przez 
wieki do parafii w Tarnowcu i tak jest nadal, 
od 1987 r. istnieje tu jednak kościół filialny 
pw. św. Jana Chrzciciela. Na skrzyżowaniu 

dróg skręcamy w prawo i wędrujemy mając ów 
kościół po lewej. Za sklepem i remizą znajduje 
się rodzaj ronda, na którym wybieramy trasę  
w lewo. Wąska droga pnie się do góry pomię-
dzy domami, na kolejnym rozjeździe wybie-
ramy trasę prosto, schodzącą w dół i wąską 
dróżką wędrujemy skrajem zabudowań wśród 
malowniczego krajobrazu pogórzańskiego. Na 
kolejnym rozjeździe, przy popielatym domu 
drewnianym, skręcamy w prawo i wędrujemy 
systematycznie w górę, dochodząc do zabudo-
wań, wśród których warto zwrócić uwagę na 
kilka starych domów i podkreślające sielskość 
tego osiedla sady. 
Kiedy kończy się asfalt i docieramy do drogi 
szutrowej, skręcamy w lewo i dochodzimy do 
kolejnych zabudowań i drogi asfaltowej. Do-
chodzimy do drogi głównej, skręcamy w prawo, 
gdzie przy stawie przeciwpożarowym napoty-
kamy znaki czerwone i wędrujemy przez Pota-
kówkę do Brzezówki opisaną już wyżej trasą.



www.nwppp.pl

sieć tras do uprawiania nordic walking w gminach
Czarna – Lutowiska – Olszanica – Solina – Ustrzyki Dolne 

łączna długość tras  – 110,6 km
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Nordic Walking Park  
Gmina Czarna

Od czego pochodzi nazwa „Czarna”? 
Jedni twierdzą, że od koloru wody przepływającego przez osadę potoku, zwanego zresztą Czar-
nym lub Czarną, inni, że od naturalnych wycieków ropy naftowej. Wersje te poniekąd wcale so-
bie nie przeczą i wskazują na stałą obecność w Czarnej „czarnego złota”, którego poszukiwano 
tutaj od końca XIX w. Prawdziwy boom naftowy rozpoczął się wraz z odkryciem złóż ropy i gazu 

w 1936 r., o wyjątkowo dobrej jakości. Miejsco-
wa ropa cechuje się niską zawartością parafiny 
i dużą ilością twardych asfaltów, dzięki czemu 
może służyć do wyrobu wysokojakościowych 
produktów, w tym specjalistycznych olejów. 
Jest eksploatowana także współcześnie, choć 
na niewielką już skalę. W ciągu niemal 70 lat 
poszukiwań – prowadzonych także za czasów 
zarządzania Czarną przez Niemców (1941-44) 
i ZSRR (1939-41 oraz 1944-51), wywiercono tu 
130 otworów, w 109 z nich znaleziono ropę. 
Wyczerpujące się zasoby nie skłaniają naftow-
ców do inwestowania, toteż pracują tu w nie-
małej mierze tradycyjne urządzenia – kiwony 
– które pamiętają jeszcze lata przedwojenne, 
uzupełniane jednak przez sprzęt młodszy oraz 
nowocześniejszy. 
Całość tworzy trudną do podrobienia mozaikę, 
składającą się na bieszczadzki krajobraz prze-
mysłowy. Niewątpliwie to właśnie on będzie 
leitmotivem wędrówek po trasach parku tej 
gminy.
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Pokłosiem obecności w Czarnej przemysłu naftowego jest stworzony przez – ale nie tylko dla 
– naftowców luksusowy ośrodek wypoczynkowy, aktualnie działający jako Hotel „Perła Biesz-
czadów” Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne, przy wjeździe którego rozpoczniemy wędrówki 
trasami parku. Obok tablicy znajduje się zresztą inna ciekawa placówka noclegowa i gastrono-
miczna, w nawiązaniu do miejscowości nazwana Zajazdem pod Czarnym Kogutem.

długość 2,1 km         czas przejścia ok. 20 min.trasa zielona

Stanowi w zasadzie spacer w stronę „Perły Bieszczadów” – po rozgrzewce maszerujemy w jego 
kierunku asfaltową drogą dojazdową, a właściwie nawet aleją – brzozową. Towarzyszą nam 
najpierw znaki czerwone i czarne, a potem tylko znaki czarne, z tym że wiodą one odwrotnie, 
jest to bowiem końcowy odcinek trasy czarnej. Dochodzimy do budynków ośrodka, za ostat-
nim z nich trasa skręca w lewo, zamieniając towarzystwo czarnej na czerwoną.
Po prawej napotykamy pierwszą na trasie atrakcję naftową – to pomalowany w tradycyjne 
barwy kiwon, wciąż pracujący, zdecydowanie warto zatem podejść (lecz nie za blisko – zgodnie 
z tablicami ostrzegawczymi), przy odrobinie szczęścia możemy bowiem poobserwować jego 
pracę.
Wędrujemy dalej drogą gruntową do kolejnego podobnego urządzenia, pracującego czasowo. 
Po lewej mijamy główny budynek ośrodka, a po prawej kolejny kiwon, nieco mniejszy od po-
zostałych. Przechodzimy przez potok i wędrujemy lekko w górę skrajem lasu, docieramy do 
asfaltowej ścieżki i skręcamy w prawo, dochodząc do punktu wyjścia. 

długość 8,1 km  czas przejścia ok. 1’30 htrasa czerwona

Ruszamy w kierunku przeciwnym w stosunku do 
trasy zielonej, za to w towarzystwie znaków czar-
nych, skręcając w prawo na drodze głównej o sta-
tusie wojewódzkiej, nr 896 – głównej obwodnicy 
bieszczadzkiej. Maszerujemy na szczęście tym ru-
chliwym traktem tylko chwilę, skręcamy bowiem 
w lewo obok stylowej kapliczki z rzeźbą Chrystu-
sa Frasobliwego, [1] zgodnie z kierunkowskazem 
do źródełka św. Michała. Wędrujemy asfaltową 
drogą między zabudowaniami, dochodząc do 
niezwykłego parkingu, stanowiącego wspaniałą 
reklamę tyleż bieszczadzkiej agroturystyki, co 
i twórczości snycerskiej. Jak to w Bieszczadach, 
znajdziemy wśród rzeźb i anioły, i demony...
Za parkingiem asfalt zastępuje droga gruntowa, 
po prawej zaczyna się teren kopalni ropy nafto-
wej. Spacery po nim nie są wskazane, ale nawet 
z odległości dostrzeżemy działające urządzenia 
gazowe, jak i niepracujący już historyczny kiwon, 
niegdyś wydobywający miejscową ropę. [2] A na-
wet zwykłe wiadro... 
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Skręcamy w lewo i wkraczamy w zagajnik leśny, stający się stopniowo lasem i docieramy do 
punktu, z którego zgodnie z drogowskazem winniśmy odbić 50 m w prawo, by móc spróbować 
niezwykłej wody ze źródełka św. Michała. [3]
Źródło jest kolejną w tym przewodniku okazją, by zaznaczyć związki pomiędzy występowaniem 
złóż ropy naftowej a źródłami mineralnymi. W Czarnej – podobnie jak w Brzozowie – odkrycie 
źródeł mineralnych zawdzięczamy poszukiwaniom nafty i gazu. Miejscowa woda cechuje się 
dużą mineralizacją i ma charakter solanki jodkowej, występują tu także m.in. wody wodorowę-
glanowo-chlorkowo-sodowe. Obecność przy źródełku Patrona zapewnia oczywiście wodzie 
uzdrawiający charakter, ale także zdaniem naukowców mineralna z Czarnej ma cechy lecznicze 
– pomocna jest przede wszystkim przy dolegliwościach z trawieniem i oddychaniem. 
Za źródełkiem znów wkraczamy na teren górniczy, po lewej znajduje się kolejne urządzenie naf-
towe, których tak wiele spotykamy na trasach parku. Mijamy tłocznię ropy, przechodzimy przez 
mocno „industrialny” mostek i rozpoczynamy podejście wśród lasu. Kiedy wyjdziemy na otwartą 
przestrzeń, trasa czerwona skręci w lewo, pozostawiając znaki czarne biegnące prosto, do Lipia.
Wędrujemy teraz skrajem lasu nieco w dół, by wyjść na otwartą przestrzeń i po kolejnym po-
dejściu dotrzeć do punktu pomiaru tętna. Wokół rozciąga się niezwykły jak na Bieszczady kra-
jobraz „krainy lipeckiej”, skłaniający do snucia porównań z Toskanią. Rozległe pagórki, pokryte 
kwiecistymi łąkami i przegrodzone rzędami wierzb, wywołują niespotykane wrażenie, zwłaszcza 
w zestawieniu z potężnym masywem najwyższej partii Żukowa w tle – Besidą (856 m n.p.m.)  
i najwyższymi Jawornikami (908 m n.p.m.).
Przy punkcie pomiaru tętna pojawiają się wiodące z centrum Lipia znaki czarne, w towarzystwie 
których będziemy już wędrować do końca trasy. Skręcamy w lewo w asfaltową drogę i wędru-
jemy stopniowo w dół. Po prawej mijamy drogowskaz informujący o znajdującym się 400 m od 
trasy Muzeum Historii Bieszczad, do którego zdecydowanie warto zaglądnąć. Prowadzone jest 
przez małżeństwo pasjonatów i posiada ponad 2 tys. eksponatów, co pewnie niedługo stanie się 
informacją do zweryfikowania, bowiem ich liczba stale rośnie. Dotyczą one etnografii, historii, 
działań wojennych oraz okresu powojennego, w dużej mierze dziejów leśnictwa.
Wędrujemy dalej pośród zabudowań Czarnej, systematycznie obniżając się ku położonemu w do-
linie rzeczki Czarnej (lub jak chcą inni potoku Czarnego) centrum miejscowości. Po lewej mijamy 
jeden z niewielu ocalałych krzyży kamiennych, większość bowiem dzieł miejscowej kamieniarki 
nie przetrwała przynależności Czarnej do Związku Radzieckiego. Serpentynami schodzimy do 
drogi wojewódzkiej nr 896 i jakkolwiek znaki prowadzą na niej w lewo, warto rozważyć spacer  
w przeciwnym kierunku, do centrum miejscowości. Odwiedzić tu można bowiem jedną z cie-
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kawszych bieszczadzkich cerkwi oraz jedną z bardziej znanych bieszczadzkich galerii, istniejącą 
już ponad 20 lat Galerię „Barak”, której wizytówką jest wspaniała ceramika.
Cerkiew pw. św. Dymitra w Czarnej Górnej jest obecnie kościołem rzymskokatolickim, [4] czemu 
zresztą zawdzięcza to, że nie podzieliła losu zniszczonej świątyni w Czarnej Dolnej. Wzniesiona została  
w 1834 r., jej charakterystyczną cechą jest mało bizantyjska, ale za to mocno klasycystyczna fasada, 
z portykiem kolumnowym tworzonym przez sześć drewnianych kolumn doryckich. We wnętrzu 
zachował się kompletny ikonostas z 1882 r., gruntownie odnowiony, podobnie jak i ołtarze. 
Wracamy na trasę i po krótkiej wędrówce drogą nr 896 skręcamy w prawo – z wielkiej w małą 
obwodnicę bieszczadzką, którą tworzy tu wiodąca do Polany i Hoczwi droga nr 894. Schodzi-
my z niej jednak w lewo przy pierwszej okazji, a stanowi ją droga gruntowa, prowadząca lekko 
w górę. Wznosimy się aż do punktu widokowego, z którego doskonale możemy obserwować 
otaczające miejscowość pasma górskie – największe wrażenie robi główne pasmo Żukowa na 
północy, Ostre na południu oraz – na wschodzie – Jaworniki i Besida w najwyższej partii Żukowa 
i majestatyczna Magura Łomniańska już po ukraińskiej stronie granicy. 
Wędrując teraz lasem dochodzimy do kolejnego zabytku naftowego na trasie – kierat jest pa-
miątką po jednej z działających tu kopalni ropy naftowej. Docieramy do tablicy ćwiczeń i puntu 
pomiaru tętna i skręcamy w lewo, asfaltową ścieżką wędrując już na teren „Perły Bieszczadów”. 
Przed pierwszym z budynków trasy rozdzielają się – czerwona wiedzie południową stroną opi-
sanej wyżej pętli zielonej, obok działających kiwonów, a czarna przeciwnie do biegu szlaków 
zielonych, brzozową aleją. Obie łączą się przed końcem trasy.

długość 10,2 km  czas przejścia ok. 2 htrasa czarna

Trasa przebiega początkowo wspólnie ze znakami czerwonymi, po podejściu za źródełkiem św. 
Michała, biegnie wprost, podczas gdy trasa czerwona skręca w lewo. Wychodzimy na otwartą 
przestrzeń, maszerując stopniowo w dół, drogą polną wśród rozległych łąk, szczególnie pięk-
nych wiosną, przekraczamy potok i wychodzimy na wzniesienie, z którego rozciąga się wspania-
ła panorama na pasmo Żukowa z Jawornikami i Magurę Łomniańską (1024 m n.p.m.), najwyższe 
wzniesienie Gór Sanocko-Turczańskich. Pomiędzy nimi dostrzeżemy sylwetkę drewnianej cer-
kwi pw. św. Michała Archanioła w Bystrem, projektu jednego z ojców ukraińskiego stylu narodo-
wego Wasyla Nahirnego. Zaprojektował on dla bieszczadzkich osad trzy takie świątynie – druga 
znajdowała się w Lutowiskach, trzecia w Lipiu. 

4



Nordic Walking Park 
Południe Podkarpacia

90

Skręcamy w prawo i drogą gruntową dochodzimy do pierwszych zabudowań Lipia i do drogi 
asfaltowej wiodącej przez tę pełną niezwykłego, sielskiego i uspokajającego uroku wieś. Skręca-
my w lewo, wędrując prosto asfaltową drogą. Warto jednak na 5 minut zejść z trasy, by zobaczyć 
miejsce, na którym stała trzecia z wcześniej wymienionych drewnianych cerkwi zaprojektowa-
nych przez Nahirnego. Przechodzimy koło pomnikowej lipy i przez teren ośrodka Kucykowo 
wdrapujemy się na wzgórze, na którym znajduje się daleka od idealnego stanu dzwonnica, [5]  
a za nią zarośnięte cerkwisko i skryte wśród gęstego poszycia niszczejące nagrobki. Świątynia, 
nosząca wezwanie św. Paraskewy, spłonęła w niewyjaśnionych okolicznościach w maju 1981 r.
Nie była to pierwsza cerkiew w Lipiu, świątynię prawosławną ufundował tu bowiem już Zygmunt 
August w 1567 r., dekadę po założeniu osady na prawie wołoskim. Rychło zyskała na znaczeniu, 
stając się siedzibą krainy zwanej od miejscowości lipecką. Określenie kraina nie oznacza tu regionu 
czy specyficznego krajobrazu, choć trzeba przyznać, że Lipie posiada wybitnie ujmujące walory 
krajobrazowe, ale siedzibę krajnika (wajdą), czyli zwierzchnika wszystkich osad lokowanych na 
prawie wołoskim na określonym obszarze. Kraina lipecka obejmowała 11 wsi, z których 8 znajduje 
się obecnie po ukraińskiej stronie granicy, a pozostałe dwie po polskiej to Bystre i Michniowiec.
Wracamy na szlak i wędrujemy pomiędzy zabudowaniami Lipia, wyraźnie świadczącymi o rol-
niczym charakterze wsi i o tym, że sielski krajobraz szachownicy pól i łąk, poprzecinanej wierz-
bowymi granicami to wynik ciężkiej codziennej pracy, a nie kaprys przyrody. Nie sposób oprzeć 
się refleksji, że tak właśnie wyglądały przedwojenne Bieszczady – gęsto zaludnione i doskonale 
zagospodarowane. W „dzikie góry” obróciła je w kilka straszliwych lat seria historycznych kata-
klizmów, po których na dobrą sprawę do dziś się nie podniosły...
Dochodzimy do drogi głównej wiodącej z Czarnej do Michniowca i skręcamy w lewo, opusz-
czając obszar Lipia. Po prawej możemy ponownie podziwiać panoramy Jaworników i Magury 
Łomniańskiej. Ich ciemnozielone, kolorowane karpackim lasem majestatyczne sylwetki wspa-
niale kontrastują z tworzącymi pierwszy plan łąkami, malowanymi wiosną różnymi odcieniami 
soczystej, jasnej zieleni, uzupełnianej latem i jesienią przez żółcie i brązy. A całości niezwykłego 
obrazu dopełniają prowadzone jeszcze innymi odcieniami „zieloności” proste i zdecydowane li-
nie wierzbowych rubieży. Kraina lipecka to jednak coś więcej niż pojęcie historyczne...
Wspinając się na wzniesienie opuszczamy ją powoli, docierając stopniowo do znajdującego się 
na kulminacji wzniesienia punktu pomiaru tętna, gdzie dołączamy do znaków czerwonych, wę-
drując zgodnie z opisanym już przebiegiem trasy czerwonej. 
Trasy rozdzielą się jeszcze na ostatnim odcinku przed „Perłą Bieszczadów”, czarna pobiegnie ze 
znakami zielonymi asfaltową drogą dojazdową do ośrodka.
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Czarna Commune Nordic Walking Park is one 
of the five parks of this kind marked out within 
the operating area of ‚The Green Bieszczady’ 
Local Action Group. The park includes three 
routes: green – a 2.1 km loop; red – an 8.1 km 
loop and black – a 10.2 km loop. The starting 
point is located by the road connecting Czarna 
with Lutowiska (no. 896), next to the entrance 
to the Conference and Recreation Centre ‘Perła 
Bieszczadów’. The routes are marked out along 
tarmac roads, dirt footpaths and firebreaks. The 
routes form a network of intersecting or over-
lapping loops of different lengths. This enables 
unlimited prolonging or shortening and chan-
ging the direction of the walks. The routes are 
marked with information boards containing 
suggestions for basic physical exercises; there 
are also pulse measurement facilities. The offer 
is aimed not only at Nordic walking enthusiasts, 
but it is also suitable for doing other kinds of 
sports, such as running, cycling or Nordic skiing. 
The other four Nordic walking parks are located 
in the communes of Lutowiska, Olszanica, Soli-
na, and Ustrzyki Dolne. The total length of the 
routes in all five parks equals 100 km.

           

Co JESZCZE WarTo ZobaCZyć?

Przede wszystkim pozostałe dwie osady, nale-
żące do krainy lipeckiej, w których znajdziemy 
interesujące cerkwie. W Michniowcu jest to 
oryginalna architektonicznie drewniana świą-
tynia nosząca wezwanie Narodzenia Boguro-
dzicy z lat 60. XIX stulecia, obecnie kościół rzym-
skokatolicki. Każda z trzech części tworzących 
zabytek sprawia wrażenie niemal odrębnie 
wzniesionej, znacznie mniejsze babiniec i pre-
zbiterium towarzyszą potężnej ośmiobocznej 
rotundzie nawy niczym dzieci trzymane przez 
matkę za ręce. 
W miejscowości Bystre z kolei ocalała jedyna 
z bliźniaczych bieszczadzkich drewnianych 
cerkwi wspomnianego już Wasyla Nahirnego, 
widzieliśmy ją zresztą wędrując trasą czarną. 
Pozbawioną wyposażenia świątynię przejęło 
w latach 80. ubiegłego stulecia Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, które stale prowadzi 
mniejsze lub większe prace restauracyjne, dą-

żąc tym samym do przywrócenia świetności 
temu niezwykłemu zabytkowi. 
Ze względu na interesujące dawne cerkwie war-
to też odwiedzić miejsca takie jak Żłobek, Rabe  
i Polana, gdzie piękne drewniane zabytki zostały 
ocalone dzięki przejęciu przez kościół rzymsko-
katolicki. 
Najstarsza z nich – z Polany, nosząca wezwanie 
Świętego Mikołaja, datowana jest na koniec stu-
lecia XVIII; świątynia pw. Narodzenia Matki Bo-
żej w Żłobku została wzniesiona w roku 1830; 
a dawna cerkiew pw. św. Mikołaja w Rabem po-
chodzi z 1859 r. W tej ostatniej świątyni zacho-
wał się – szczególnie warty zobaczenia – piękny 
ikonostas.
Utrudzeni wędrówką po trasach, a może i co-
dziennymi problemami powinni odwiedzić po- 
łożone nad Jeziorem Solińskim Chrewt oraz 
Olchowiec – nie mniej atrakcyjne niż Solina czy 
Polańczyk, a z pewnością oferujące znacznie 
więcej sprzyjającego prawdziwemu wypoczyn-
kowi spokoju.
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Nordic Walking Park  
Gmina Lutowiska
Gmina Lutowiska to najrzadziej zaludniona gmina w Polsce, liczba mieszkańców na 1 km2 nie 
sięga tu nawet pięciu. 82% jej powierzchni pokrywają lasy, w zdecydowanej większości objęte 
różnymi formami ochrony. Najbardziej rygorystyczne przepisy obowiązują oczywiście w grani-
cach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, którego 78% powierzchni znajduje się na terenie gmi-
ny. Dodajmy do tego, że na jej obszarze mieści się także 78% powierzchni Parku Krajobrazowe-
go Doliny Sanu oraz że całość gminy wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie” i zyskamy obraz trudnego do wypracowania kompromisu między rozwojem 
infrastruktury turystycznej a potrzebami ochrony środowiska. Jego wyrazem jest też mniejsza niż  
w innych parkach liczba tras – są dwie i obie ograniczają się do samych Lutowisk. Ich punkt po-
czątkowy zlokalizowany został w centrum, na parkingu przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa.
Lutowiska – jak wszystkie osady w wysokich Bieszczadach, z Ustrzykami na czele – powstały 
stosunkowo późno, bo w XVI w., na kresach sobieńskich dóbr Kmitów, oczywiście na prawie wo-
łoskim, a więc z dominacją ludności ruskiej. W XVIII w. nabyli je Ustrzyccy i wraz z ręką jednej  
z panien tego rodu przeszły na rzecz Urbańskich. W poł. XVIII w. lokowali oni konkurencyjne dla 
Ustrzyk miasto Urbanice, jednakże ani miasto szczególnie się nie rozwinęło, ani nazwa nie przy-
jęła. Pozostały Lutowiska typowym galicyjskim miasteczkiem, zamieszkiwanym przez Rusinów, 
Polaków i Żydów, z dużą przewagą tych ostatnich. Znane było głównie z handlu bydłem i końmi, 
do czego współcześnie nawiązuje jedna z najbardziej popularnych imprez plenerowych w Biesz-
czadach – Targi Końskie, organizowane w Lutowiskach co roku w pierwszy weekend lipca. [1]
Wkraczając na trasy lutowiskiego parku warto pamiętać o owych trzech składowych, tworzących 
dawne Lutowiska, bowiem trasy w dużej mierze pokrywają się ze szlakiem Ekomuzeum „Trzy Kul-
tury” – 13 km wyznakowanej ścieżki historyczno-przyrodniczej wiodącej wokół Lutowisk. Znaj-
duje się przy niej po kilkanaście tablic informacyjnych, ławek oraz 2 zadaszone wiaty i miejsce 
na ognisko. Tablicami oznaczono atrakcje historyczne i przyrodnicze, które znajdziemy wędrując 
zieloną i czarną trasą nordic walking. Paradoksalnie zatem, wędrówka po najrzadziej zaludnio-
nej i zalesionej gminie opisywanej w przewodniku, będzie najbardziej nasycona informacjami 
o dziedzictwie wielu kultur. Dziedzictwie, po którym pozostały jednak w większości tylko ślady...
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Zanim wyruszymy (lub na koniec wędrówki) warto odwiedzić neogotycki kościół pw. św. Stani-
sława Biskupa, przy którym się znajdujemy. Okazała świątynia zbudowana została na pocz. XX w. 
ze środków parafian i datków zbieranych przez jej energicznego administratora, ks. Michała 
Hucińskiego. Zainteresował on inwestycją nawet brytyjskiego monarchę Edwarda VII, który 
dorzucił więcej niż trzy grosze, dając przykład pomniejszym znakomitościom. Wnętrze zdobi-
ło budzące podziw wyposażenie, nie przetrwało jednak czasów przynależności Lutowisk (pod 
nazwą Szewczenko) do ZSRR, kiedy świątynię zamieniono na stajnię. Rekonsekrowano ją po 
gruntownym remoncie w 1963 r. 
Po rozgrzewce wychodzimy z parkingu pod kościołem i skręcamy w lewo, maszerując w dół 
drogą wojewódzką nr 896 – główną obwodnicą bieszczadzką, w towarzystwie znaków czarnych. 
Po prawej znajduje się Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, który poza udostępnianiem parku do zwiedzania, oferuje ciekawe ekspozycje, a nawet 
miejsca noclegowe. Dalej mijamy po prawej Nadleśnictwo Lutowiska i Galerię-Pracownię Stare 
Kino, prowadzoną przez małżeństwo pełnych pasji artystów, ze specjalną ofertą ceramicznych 
pamiątek z Bieszczadów. Po lewej znajduje się z kolei piękna willa, której świetność przywraca 
właśnie prywatny inwestor i która w przyszłości ma szansę stać się ozdobą miejscowości. 
Mijamy po prawej Urząd Gminy, po lewej sklepy i punkty gastronomiczne. Warto tu zboczyć  
w lewo na kilka minut, by dojść do ruin synagogi, jednej z dwóch tu wzniesionych w miasteczku 
w XIX w. Obie zostały zniszczone przez Niemców po 1942 r., oglądamy fragment większej z nich. 
Wracamy na trasę i docieramy do zespołu szkół, za którym skręcamy w lewo. Przechodzimy obok 
tablicy upamiętniającej przesiedlenia z 1951 r., wspominane przy okazji parku ustrzyckiego. Mi-
jamy mostek i dochodzimy do stadionu, przy którym znajduje się Chata pod Florianem, miejsce 

długość 3,8 km         czas przejścia ok. 40 min.trasa zielona
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organizacji lokalnych imprez. Obchodzimy sta-
dion i zaczynamy podejście do cmentarza ży-
dowskiego, założonego w XVIII w., kiedy w nowo 
lokowanym mieście zaczęli osiedlać się Żydzi. 
Już w 1881 r. stanowili oni ponad 70% miesz-
kańców Lutowisk, działało tu dwóch rabinów  
i szkoła wyznaniowa, kilka żydowskich zajaz-
dów oraz liczni starozakonni rzemieślnicy. Na-
wet miejscowy dwór pod koniec XIX stulecia 
kupił najbogatszy lutowiski Żyd – Samuel Rand. 
W okresie międzywojennym odsetek ludności 
żydowskiej zmalał, ale i tak stanowili blisko 60%. 
Po 1939 r. część z nich trafiła w głąb ZSRR, nie-
szczęśnicy, którzy pozostali na ojcowiźnie zginęli 
w czerwcu 1942 r., zamordowani w sąsiedztwie 
kościoła. Następnie spalono synagogi i domy 
pomordowanych, co oznaczało praktycznie li-
kwidację drewnianej zabudowy Lutowisk.
Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 1 ha, ziden- 
tyfikowano na nim ok. tysiąc nagrobków, naj-
starsza macewa pochodzi z końca XVIII w. [2] 
Znawcy tematu dość zgodnie uznają kirkut za 
jeden z najcenniejszych w Polsce, głównie ze 
względu na wysoki poziom artystyczny dekora-
cji nagrobków. 
Za cmentarzem rozpoczynamy strome podej-
ście, wędrując do punku widokowego, z pa-
noramą Bieszczadów po prawej. Identyfikację 

szczytów i grzbietów ułatwia tablica informacyjna na punkcie widokowym. Nawet przy przecięt-
nej pogodzie dostrzeżemy gniazdo Tarnicy, najwyższego wzniesienia polskiej części Bieszczadów. 
Dalszą wędrówkę uatrakcyjnia po lewej panorama centrum Lutowisk, z charakterystyczną syl-
wetką kościoła parafialnego. [3] Wznosimy się jeszcze przez chwilę wśród łąk, by dotrzeć do punk-
tu pomiaru tętna i rozstaju dróg. Tu trasy rozdzielają się – czarna wiedzie w prawo, w stronę lasu,  
a zielona skręca w lewo, wiodąc drogą z betonowych płyt ku centrum Lutowisk. Schodzimy  
w dół, w towarzystwie panoramy Wysokich Bieszczadów po lewej, docieramy do zabudowań 
Lutowisk i krętą drogą dochodzimy do drogi asfaltowej i następnie drogi głównej (896), na której 
skręcamy w prawo i wracamy znaną już trasą do punktu początkowego.

długość 11,6 km  czas przejścia ok. 2’20 h trasa czarna

Trasa przebiega początkowo wspólnie ze znakami zielonymi, aż do drugiego punktu pomiaru 
tętna, za którym znaki zielone skręcają w lewo, a czarne prowadzą w prawo. Wędrujemy w stro-
nę lasu, po czym skręcamy w lewo, maszerując gruntową drogą zboczem wzniesienia Berdo 
(772 m n.p.m.) i skrajem kompleksu leśnego, mijając kolejne przystanki trasy ekomuzeum – 
„Ptaki” i „Rośliny”. Trasa oferuje po lewej ciekawe panoramy, ale najlepsze miejsce do obserwacji 
bieszczadzkich szczytów jeszcze wciąż przed nami. Wpierw musimy przejść przez fragment lasu, 
minąć ekomuzealną „Wiatę Leśnika” i na jej wysokości przeciąć wielką bieszczadzką obwodni-
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cę. Wędrując jeszcze kilka minut lasem, mając po lewej ruchliwą szosę docieramy do zakrętu, na 
którym odbijając kilkanaście metrów w lewo docieramy do parkingu, gdzie znajduje się punkt 
widokowy. Na pierwszym planie mamy po lewej Berdo, po którym niedawno wędrowaliśmy, po 
prawej pasmo Otrytu, w stronę którego będziemy niedługo zmierzać, a w dole wspaniale widocz-
ne Lutowiska, nad którymi piętrzą się najsłynniejsze kulminacje Bieszczadów, w tym – Halicz, Bu-
kowe Berdo, Krzemień czy Tarnica. Wszystkie są opisane na specjalnej panoramie, co ułatwi iden-
tyfikację. Przy dobrej pogodzie dostrzeżemy też położony już po ukraińskiej stronie granicy Pikuj. 
Po obserwacji i odpoczynku, wracamy na trasę marszu i okrążamy nowy ośrodek turystyczny – 
Stanica Kresowa Chreptiów (mając go po lewej), za którym ścieżką dochodzimy do drogi wiodą-
cej do Polany, przechodzimy ją i wędrujemy grzbietem wzniesienia Chodak (709 m n.p.m.). Jest 
ono doskonałym punktem obserwacyjnym pasma Otrytu i doliny zajmowanej ongiś przez roz-
ległą wieś Skorodne. Większość uświadomionych wędrowców kojarzy ją z chatą, która pochodzi  
z tejże wsi, a eksponowana jest w sanockim skansenie jako wzorcowy przykład chaty bojkowskiej. 
Za Chodakiem skręcamy w lewo i wchodzimy do lasu, wpierw schodząc, a następnie podcho-
dząc i zdobywając wzniesienie 701. Niedługo za tym dość trudno uchwytnym sukcesem wycho-
dzimy z lasu i docieramy do kolejnej wiaty, w sąsiedztwie której znajduje się przystanek ekomu-
zeum „Na szlaku Filmowców – Chreptiów”. 
Chreptiów to niewielka osada nad Dniestrem na Ukrainie, w której mało kto był, ale o której 
słyszał każdy z milionów miłośników sienkiewiczowskiej Trylogii. Tu bowiem znajdowała się ste-
powa stanica, nad którą komendę sprawował Michał Jerzy Wołodyjowski. Kiedy w 1968 r. Jerzy 
Hoffman kręcił filmową wersję „Pana Wołodyjowskiego”, właśnie Chodak i najbliższe okolice stały 
się Chreptiowem – wzniesiona została filmowa stanica, znacznie zresztą przekraczająca rozmiary 
oryginału, acz bez funkcji obronnych. Dziś jedyną pozostałością po infrastrukturze filmowej są 
rozległe łąki, przy odpowiednim kadrowaniu mogące istotnie udawać naddniestrzański step oraz 
„droga filmowa”, długości ok. 2 km. Pamiątką po filmie jest oczywiście także niedawno otwarty 
kompleks wypoczynkowy Stanica Kresowa Chreptiów, który mijaliśmy w trakcie wędrówki. 
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Gmina Lutowiska to kilka sołectw, obejmują-
cych ok. 30 miejscowości, z których niemal każ-
da ma trwałe miejsce w historii Bieszczadów. 
Wobec konieczności trudnego wyboru propo-
nujemy w pierwszej kolejności wybrać się głów-
ną obwodnicą bieszczadzką na południe – do 
Smolnika nad Sanem. Na terenie wsi (jej nowe, 
powojenne zabudowania znajdują się ok 1 km 
od cerkwi) zachowała się pochodząca z końca 
wieku XVIII cerkiew pw. św. Michała Archanio-
ła, obecnie kościół rzymskokatolicki. [5] Repre-
zentujący typową architekturę starobojkowską 
zabytek w 2013 r. został wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Przekonuje do 
tej decyzji piękna forma i doskonałe położenie, 
wnętrze niestety nie jest oryginalne, ale trudno 
wybrzydzać, zważywszy na fakt, iż doceniony 
przez cały świat drewniany zabytek jeszcze  
w latach 60. Był magazynem siana.
Ze Smolnika warto odbyć peregrynację piękną 
doliną Sanu do Zatwarnicy. Po drodze mijamy 
najpierw Dwerniczek, na terenie którego znaj-
duje się rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna 
w Dwerniczku”, chroniący – zgodnie z sugestią 

W sąsiedztwie jest jeszcze jedna atrakcja – 
otwarta kulminacja wzniesienia 696 – stano-
wiącego kolejny doskonały punkt widokowy, 
idealny do obserwacji całego imponującego 
i potężnego grzbietu pasma Otrytu. Działa na 
nim jedno z najbardziej „kultowych” schronisk 
w Bieszczadach – Chata Socjologa. 
Obserwując Otryt dochodzimy do pierwszych 
zabudowań Lutowisk, czy ujmując historycz-
nie – ich dawnego przedmieścia – Posady Dol-
nej. Docieramy do asfaltowej drogi i skręcamy  
w lewo. Trasa wiedzie stopniowo w dół, mijając 
po prawej jedno z najsłynniejszych gospodarstw  
w Bieszczadach – ów kolejny „kultowy” dla 
wielu turystów obiekt to Chata Magoda.
Droga stopniowo schodzi coraz mocniej w dół 
aż do głównej bieszczadzkiej obwodnicy, za-
nim jednak do niej dotrzemy, warto zwiedzić 
znajdujący się na skrzyżowaniu cmentarz grec-
kokatolicki założony na przełomie XVIII i XIX w., 
z kilkunastoma nagrobkami, przeważnie moc-
no zniszczonymi oraz nowymi pochówkami. 
Jeszcze w roku 1980 był to cmentarz przy-
cerkiewny – znajdowała się tu bowiem jed-
na z najciekawszych cerkwi w Bieszczadach, 
zbudowana w 1898 r. wg projektu jednego  
z twórców ukraińskiego stylu narodowego, 
Wasyla Nahirnego. Wykonana została przez ze-
spół pod kierunkiem ściągniętego z Huculsz-
czyzny mistrza ciesielskiego i konsekrowana  
w 1903 r. pw. Michała Archanioła. Po 1951 r. 
stała opuszczona, a po 1956 r. przejął ją ko-
ściół rzymskokatolicki. Do czasu remontu 
neogotyckiego kościoła służyła parafii, po 
roku 1963 została opuszczona. Nie powiodły 
się niestety ani próby remontu ani zorganizo-
wania w niej muzeum, ostatecznie niszczejącą 
świątynię rozebrano w 1980 r., przekazując 
materiał na budowę kościoła w Dwerniku. Ten 
niezwykły, trzykopułowy zabytek możemy 
dziś podziwiać już tylko na ilustracjach oraz  
w miniaturowej formie, ustawionej koło bra-
my cmentarza. [4]
Po zwiedzeniu cmentarza dochodzimy do 
drogi nr 896, skręcamy w lewo i wędrujemy 
w stronę centrum wsi. Nieopodal szkoły za-
mykamy pętlę trasy i maszerujemy znanym 
nam już doskonale odcinkiem na parking pod 
kościołem. 
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Lutowiska Commune Nordic Walking Park is 
one of the five parks of this kind marked out 
within the operating area of ‚The Green Biesz-
czady’ Local Action Group. The park includes 
two routes: green – a 3.8 km loop and black – 
an 11.6 km loop. The starting point is located 
in the car park next to the church in Lutowiska, 
by the road connecting Lutowiska with Czarna 
(no. 896). The routes are marked out along tar-
mac roads, dirt roads and footpaths, firebreaks 
and pavements. The routes form a network of 
intersecting or overlapping loops of different 
lengths. This enables unlimited prolonging or 
shortening and changing the direction of the 
walks. The routes are marked with information 
boards containing suggestions for basic physi-
cal exercises; there are also pulse measurement 
facilities. The offer is aimed not only at Nordic 
walking enthusiasts, but it is also suitable for 
doing other kinds of sports, such as running, 
cycling or Nordic skiing. The other four Nordic 
walking parks are located in the communes of 
Czarna, Olszanica, Solina, and Ustrzyki Dolne. 
The total length of the routes in all five parks 
equals 100 km.

           
nazwy – liczne stanowiska tych bardzo pięk-
nych kwiatów, zamieniających wiosną łąki  
w białe kobierce. 
Tak jak w Lutowiskach zbudowano Chreptiów,  
w kolejnym na trasie Chmielu stanął na potrze-
by „Pana Wołodyjowskiego” Raszków. Znalazła 
się w nim miejscowa cerkiew pw. św. Mikołaja  
z pocz. XX w., która – wbrew licznym zapew-
nieniom – nie była chyba całkiem bezpieczna  
w czasie kręcenia scen pożaru Raszkowa... Prze-
trwała jednak filmowców, podobnie jak i bycie 
magazynem dekadę wcześniej. Dziś jest kościo-
łem rzymskokatolickim, utrzymanym w bardzo 
dobrym stanie i wartym odwiedzenia, choć 
oryginalnego wyposażenia trudno już szukać.
W drodze do Chmielu mijamy skręt na Dwer-
nik, znany jako jeden z najstarszych ośrodków 
górnictwa naftowego na świecie. Rafineria oraz 
kopalnia ropy naftowej istniały tu już przed ro-
kiem 1884. W 1980 r. z materiału z rozebranej 
cerkwi w Lutowiskach wzniesiono tu kościół no-
szący wezwanie Świętego Michała Archanioła  
i MB Królowej Aniołów. 
Ostatnim ośrodkiem „cywilizacji” w dolinie 
Sanu jest Zatwarnica, w której zdecydowanie 
warto odwiedzić zrekonstruowaną Chatę Boj-
kowską, pełniącą także funkcje ekspozycyjne 
i animacji kultury, organizowane są tu m.in. 
warsztaty rękodzielnicze. Ciekawą placówką 
kulturalną jest również Kino Końkret, stworzo-
ne w odrestaurowanym drewnianym budynku 
stajni dawnego Parku Konnego w Zatwarnicy, 
organizujące kreatywne warsztaty i ciekawe 
spotkania. 
Obowiązkowym punktem pobytu na terenie 
gminy Lutowiska powinno być też odwiedzenie 
Ustrzyk Górnych, jednej z najważniejszych baz 
turystycznych Podkarpacia, stanowiących punkt 
wyjścia na kluczowe szczyty polskich Bieszcza-
dów. W sąsiedztwie Ustrzyk przybyła ostatnio 
bijąca rekordy popularności atrakcja – Zagroda 
Żubrów w Mucznem. Na 8 ha powierzchni le-
śnej można podziwiać żubry linii białowiesko-
-kaukaskiej, zwanej też górską. Pokazowa za-
groda wyposażona jest w platformy widokowe 
– punkty edukacyjne, które nie tylko stwarzają 
doskonałą możliwość obserwacji, ale przede 
wszystkim skutecznie edukują, przybliżając hi-
storię i biologię „króla puszczy”. 
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Nordic Walking Park  
Gmina Olszanica
Wejście na dwie trasy (zieloną i czarną) Nordic Walking Park „Gmina Olszanica” zlokalizowane 
zostało w miejscowości Zwierzyń, jednym z piękniej położonych bieszczadzkich letnisk. Osada 
wzmiankowana jest źródłowo dość późno, nawet jak na Bieszczady, dopiero bowiem w roku 
1580, już jednak w 1376 r. wspominana jest góra Hrodyschoya, identyfikowana ze wzniesieniem 
nazywanym dziś Grodzisko. Nazwa ta sugeruje starożytną warownię, którą istotnie kiedyś było, 
ale w XIV w. mowa jest tylko o tym, że góra stanowiła granicę włości Terpiczów i Myczkowce. 
Na pocz. XVI w. była nadal rubieżą, tym razem oddzielając dobra Kmitów i Balów, rodów tyleż 
zasłużonych dla osadnictwa w Bieszczadach, co znanych z wzajemnej antypatii. 

Tablica początkowa znajduje się w centrum Zwierzynia, przy moście na Sanie i zatoczce au-
tobusowej. Wyruszamy oczywiście po rozgrzewce, kierując się asfaltową drogą wzdłuż Sanu  
(w prawo, jeśli staniemy twarzą do rzeki), w towarzystwie znaków czarnych. Wędrujemy  
w stronę wzniesienia Trzy Kopce, po lewej mając nieco zabagniony odcinek Sanu. Utrudzona 
po przedarciu się pomiędzy Trzema Kopcami a znajdującym się naprzeciw wspomnianym, wy-
jątkowo stromym Grodziskiem (556 m n.p.m.) pozwala tu sobie rzeka na odpoczynek tworząc 
spokojne zakole, zajęte właśnie przez Zwierzyń. Przełom Sanu pod Grodziskiem jest zresztą re-
zerwatem przyrody. 
Podążając wzdłuż zalesionego grzbietu docieramy do znajdującej się po lewej przystani kajako-
wej. Znalazła się tu nieprzypadkowo, bowiem odcinek rzeki między Zwierzyniem a Przemyślem, 
o długości 158 km, uchodzi za najlepszy dla wypraw kajakowych fragment szlaku „Błękitny San”. 
Za Sanem możemy obserwować kapliczki – stacje drogi krzyżowej, które będziemy mogli zo-
baczyć z bliska już niebawem. Za tabliczką sugerującą koniec Zwierzynia skręcamy w lewo 
i wchodzimy na teren PGE Energia Odnawialna SA, Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Soli-
na–Myczkowce. Mijamy budynki techniczne i wkraczamy na most na Sanie, na którym warto 

długość 4,9 km        czas przejścia ok. 1 h trasa zielona



99

Nordic Walking Park
Gmina Olszanica

się zatrzymać, pokontemplować niezwykłe widoki i posłuchać uspokajającego szumu wody. Po 
prawej wznosi się strome Grodzisko, poniekąd za ten szum odpowiedzialne. Ale po kolei.
Budynek znajdujący się za mostem, obok którego przechodzimy, to część elektrowni wodnej 
Myczkowce, tej mniej znanej – o ile bowiem o zaporze i elektrowni w Solinie słyszał niemal każ-
dy, o elektrowni Myczkowcach pewnie już niekoniecznie. Tymczasem obie tworzą jeden Zespół 
Elektrowni Wodnych Solina–Myczkowce.
Elektrownia w Myczkowcach jest starsza, uruchomiona została w 1961 r., z dwoma turbozespo-
łami z turbinami typu Kaplana uzyskuje moc 8,3 MW. Właśnie w tym miejscu część wody, która 
dopłynęła do zapory w Myczkowcach, po pokonaniu 700-metrowej sztolni wydrążonej w górze 
Grodzisko, wpływa z powrotem do Sanu. Siła, z jaką to robi, przetwarzana jest przez całą dobę na 
energię właśnie w elektrowni Myczkowce. Przesyłanie istotnej części wody „na skróty” sztolnią 
tłumaczy też poniekąd wyjątkowo spokojny charakter Sanu na zwierzyńskim zakolu, gdzie rzece 
owej części wyraźnie brakuje wigoru.
Przed bramą budynku elektrowni skręcamy w lewo i wędrujemy wzdłuż ogrodzenia, wkraczając 
na chodnik i maszerując wzdłuż tafli Sanu po lewej. Mijamy po prawej wiodące w górę schodki, 
które mogą stanowić łącznik z trasą czarną i wchodzimy na ścieżkę prowadzącą pomiędzy zaro-
ślami łęgowymi nad Sanem do cudownego źródełka w Zwierzyniu. [1]
Jego historia wiąże się z tajemniczym krzyżem, pochodzącym z Limoges we Francji (stąd zwanym 
krzyżem limuzyjskim), a wykonanym w I poł. XIII w., który znajdował się w miejscowej cerkwi. 
Według legendy, kiedy rozpoczęto jej budowę, została wykopana studnia, w której miejscowa 
kobieta ujrzała krzyż. Kiedy chciała go dosięgnąć, krzyż się cofnął. Po chwili znów się wzniósł, 
jednak w momencie, w którym ponowiła próbę, ponownie się osunął. I tak samo trzeci raz. 
I dopiero – jak notuje Oskar Kolberg – „gdy sobie wspomniała, że nie godzi się gołą ręką po 
niego sięgać, zdjęła chustę z głowy i przez chustkę krzyż ten uchwyciła; wówczas ujrzała, jak 
się z wody wydźwignął. Krzyż ten, na stopę wysoki, jest dotąd w cerkwi”. A studnia zasłynęła 
szeroko, bowiem chorzy używali pochodzącej z niej wody „na ślepotę lub choroby oczu”.
W 1922 r. ów krzyż „na stopę wysoki”, 
został zbadany z użyciem fachowego 
warsztatu historyka sztuki i zidentyfiko-
wany właśnie jako pochodzący z Limo-
ges krzyż procesyjny. Cenny zbytek trafił 
zaraz do Przemyśla, gdzie i obecnie się 
znajduje (w Muzeum Archidiecezjalnym). 
W pobliżu cudownego źródełka stał inny 
krzyż – wysoki i drewniany, postawiony 
jeszcze w XIX w. przez jednego z probosz-
czów, który twierdził, że krzyż taki wsta-
wił tam na polecenie z nieba. Faktem jest, 
że wierni greckokatoliccy pielgrzymowali 
masowo do cudownego źródełka w świę-
to Podwyższenia Krzyża (27 września). 
Po wysiedleniu mieszkańców tradycja 
ustała, ale powrócono do niej w 1994 r. 
Postawiono nowy krzyż, a w kolejnych la-
tach wzniesiono grotę z kamienia i stacje 
drogi krzyżowej. Pielgrzymów przycią-
gają dziś nabożeństwa fatimskie i woda  
z cudownego źródła. 
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Przy źródełku trasa zielona skręca w le- 
wo, ściśle zatem rzecz ujmując do źródeł-
ka prowadzi wyłącznie trasa czarna. Dro-
gą gruntową docieramy do wąskiej asfal-
towej drogi i punktu pomiaru tętna. Po 
jego skontrolowaniu wędrujemy wśród 
kaplic drogi krzyżowej do zabudowań, 
skręcamy drogą główną w prawo i docie-
ramy do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
w Zwierzyniu. [2]
Świątynia powstała jako cerkiew grec-
kokatolicka w II poł. XVIII w., o czym 
świadczy trójdzielna sylwetka – na którą 
składa się niewielkie prezbiterium, sze-
roka nawa i kwadratowy babiniec. We 
wnętrzu próżno jednak szukać ikono-
stasu czy oryginalnego wyposażenia. 
Naprzeciw kościoła znajduje się cenny 
z punktu widzenia dziejów architektury 
drewniany dom zrębowy ze słupowym 
podcieniem, datowany na poł. XIX w. 
Spod kościoła przez most przechodzimy 

nad Sanem, który tworzy tu dość szerokie i zabagnione rozlewisko. Nierzadko można w nim 
obserwować bobry, czyniące tu wypady z pobliskiego rezerwatu Bobry w Uhercach. Za mostem 
docieramy już do tablicy początkowej, kończąc pętlę trasy zielonej.  

Trasa jest dość nietypowa, poprowadzona została bowiem w układzie tam i z powrotem. Po-
czątek tej trasy został zlokalizowany w miejscowości Orelec, przy pomniku – rzeźbie tołhaja – 
karpackiego zbójnika, zwanego też beskidnikiem. Powodów, dla których tołhaj stanął w Orelcu 
można poszukiwać wiele, najczęściej wspomina się legendę o krwawym zbójniku, który właśnie 
tutaj nawrócił się na dobrą drogę.  Rzeźbę, która stanęła tu w 2009 r. wykonał sanocki artysta 
Adam Przybysz. 
Orelec powstał stosunkowo późno, podobnie jak Zwierzyń wspominany jest w źródłach dopiero 
w 1580 r. Około 1740 r. stanęła tu drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia św. Anny, po 
wojnie użytkowna jako kościół rzymskokatolicki pw. św. Józefa. 
Obejrzawszy tołhaja, ruszamy po rozgrzewce ku cerkwi, przechodząc przez drogę wojewódzką 
nr 895 i wędrując asfaltową drogą boczną w stronę wzgórza, na którym otoczony starodrzewiem 
zlokalizowany jest zabytek. Po wysiedleniach cerkiew stała długo opuszczona i służyła jako ma-
gazyn szyszek dla leśnictwa, przy okazji „tracąc” ikony. Ocalała dzięki przejęciu przez kościół rzym-
skokatolicki, pełniąc funkcję filii pw. św. Józefa do 2009 r., w którym konsekrowano nowy kościół.
Mijamy obie świątynie i cmentarz, pnąc się systematycznie w górę asfaltową drogą wśród łąk  
i pól, a następnie skrajem zagajnika leśnego, aż docieramy do skrzyżowania w sąsiedztwie le-
śnictwa. Skręcamy w prawo i dochodzimy na kulminację wzniesienia Michałowiec (472 m n.p.m.) 
i do tablic, kierujących nas do lasu, w stronę Kamienia Oreleckiego. [3] Jakkolwiek nie leży on 
bezpośrednio przy trasie, warto przespacerować kilka minut, aby go obejrzeć.

długość 9 km        czas przejścia ok. 2 h trasa czerwona
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Jest to wychodnia skalna mierząca 4 m 
wysokości, chroniona jako pomnik przy- 
rody nieożywionej. Ze uwagi na kształt  
i na legendę o Ewce, która to chciała 
uśmiercić swoje pasierbice i za to diabeł 
wyrwał jej serce, zwana jest Kamiennym 
Sercem Macochy. 
Wędrujemy dalej lasem, mijając grupę 
okazałych świerków i dochodzimy do 
stanowiska olszy zielonej, znanej też jako 
kosa olcha. Ten rozłożysty krzew należący 
do rodziny brzozowatych, w Polsce wy-
stępuje jedynie w wysokich partiach gór 
– naturalnie w Bieszczadach, sztucznie  
w Tatrach. Stanowisko, które mamy oka-
zję oglądać, jest najniższym w Polsce. 
Przynajmniej na dzień dzisiejszy, olsza 
zielona jest bowiem jedną z nielicznych 
roślin, które rozszerzają swój zasięg scho-
dząc na nisze partie.
Teraz wędrujemy już stopniowo w dół, 
mijając stanowisko okazałych sosen i wy- 
chodząc z lasu na polanę, z której możemy podziwiać panoramę na Grodzisko, Czulnię (576 m 
n.p.m.) i górujący nad nimi Jawor (741 m n.p.m.), z charakterystyczną wieżą RTV. Polną drogą 
schodzimy w dół, skręcamy w prawo i malowniczym wąwozem docieramy do drogi szutrowej. 
Mijamy duże gospodarstwo agroturystyczne „Na Górce”, w którym znajdują się stawy wędkar-
skie oraz mini-zoo i dochodzimy do drogi asfaltowej a następnie do drogi głównej i do centrum 
Myczkowiec. Przy wejściu na koronę zapory zlokalizowano tablicę informacyjną, która stanowi 
półmetek trasy. Teraz albo kontynuujemy wędrówkę trasą czerwoną do Orelca, albo znakami 
czarnymi do Zwierzynia.

Trasa przebiega początkowo wspólnie ze znakami zielonymi, aż do cudownego źródełka  
w Zwierzyniu. Bezpośrednio przed nim trasa zielona skręca w lewo, a czarna za źródełkiem  
w prawo, wiodąc przez las na kulminację wzniesienia, u stóp którego źródło bije. Dochodzimy 
do chodnika i skręcamy w lewo, droga w prawo mogłaby być alternatywą powrotu na trasę zie-
loną w sąsiedztwie elektrowni. My jednak wędrujemy chodnikiem przez zagajnik leśny, po czym 
schodkami schodzimy w dół i skręcamy w prawo, prosto na zaporę w Myczkowcach. 
Rozciągające się przed nami Jezioro Myczkowieckie znajduje się poniżej słynnego zbiornika so-
lińskiego, jest od niego młodsze i znacznie mniejsze. Zajmuje powierzchnię ok. 2 km², na której 
mieści się ok. 11 mln m³ wody. Tama w Myczkowcach, zbudowana w latach 1956-60, to zapora 
ziemna o długości 386 m, szerokość korony 9 m, szerokości maksymalnej 108 m i wysokości  
17,5 m. Betonowa jest jedynie zamknięta w środku część przelewowa oraz ujęcia wody do zna-
nej nam już sztolni elektrowni. 
Wędrujemy przez koronę zapory, z której rozciąga się wspaniały widok na jezioro i zamykające 
je zielone wzgórza, na pewno nie mniej ciekawe od tych nad Soliną, a z drugiej na Myczkowce 

długość 9,3 km        czas przejścia ok. 2 htrasa czarna
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– widać charakterystyczną kopułę dawnej cerkwi 
oraz ruinę spichlerza. [4] Datowany przez jednych 
na pocz. XIX w., przez innych nawet na koniec  
XVII w. jest jedyną pozostałością po zespole dwor-
skim, unicestwionym w 1947 r. 
Schodząc z zapory skręcamy w lewo, przechodząc 
koło tablicy, stanowiącej zarazem półmetek trasy 
czerwonej i wędrujemy w stronę ostatniego już 
zabytku Myczkowiec – jednej z najstarszych osad 
w Bieszczadach, istniejącej już w XIV w. 
Cerkiew pw. św. Jerzego powstała w zupełnie 
innych czasach, wzniesiono ją na pocz. XX w.  
w stylistyce określanej jako narodowy styl ukra-
iński, z wydatną centralną kopułą. Po 1939 r. była 
radzieckim kinem, po wojnie magazynem zbożo-
wym, dopiero w 1956 r. powróciła do roli świątyni, 
stając się rzymskokatolickim kościołem pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Od 1979 r. jest siedzibą 
samodzielnej parafii. Niestety, nie zachowało się 
dawne wyposażenie.
Po zwiedzeniu świątyni skręcamy w prawo, do- 
chodzimy do drogi głównej i kierujemy się w le- 
wo, wędrując po zachowanej nawierzchni bruko-
wej. Za przystankiem po lewej rozciąga się widok 
na Skałki Myczkowieckie – ścianę skalną, sięgają-
cą 70 m wysokości i 600 długości, chronioną jako 
pomnik przyrody. Ciekawostką jest, że dobrze 

nasłoneczniona skała stanowi siedlisko bardzo rzadkiej w tych stronach roślinności ciepłolubnej.
Zaczynamy podejście w kierunku skały, zdobywając jej wierzchołek, na którym znajduje się punt 
widokowy ze specjalną platformą. Możemy z niego podziwiać panoramę Myczkowiec, dolinę 
Sanu, zaporę i Jezioro Myczkowieckie, [5] Grodzisko i masyw znany jako Berdo. Poszukując emocji 
możemy na kilka minut opuścić trasę i obejrzeć znajdujący się po prawej bunkier Linii Mołotowa.
Maszerując dalej, teraz już z górki, dostrzeżemy piękny późnobarokowy kościół w Uhercach Mi-
neralnych, wzniesiony w poł. XVIII w. wg projektu wybitnego śląskiego architekta Jana Gotrfyda 
Hoffmana. Warto później odwiedzić Uherce, aby obejrzeć zabytek, kryjący niemal jednolite sty-
lowo wyposażenie wnętrza, zobaczyć dawny dwór Herburtów czy skorzystać z nowych atrakcji, 

4
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olszanica Commune Nordic Walking Park is 
one of the five parks of this kind marked out wi-
thin the operating area of ‚The Green Bieszcza-
dy’ Local Action Group. The park includes three 
routes: green – a 4.9 km loop; red – a back and 
forth route of 9 km and black – a 9.3 km loop. 
The starting point is located next to the bus bay 
in Zwierzyń, not far from a meander of the River 
San. The routes are marked out along tarmac 
roads, dirt footpaths, firebreaks and a short 
section of a historic cobbled road. The routes 
form a network of intersecting or overlapping 
loops of different lengths. This enables unlimi-
ted prolonging or shortening and changing the 
direction of the walks. The routes are marked 
with information boards; there are also pulse 
measurement facilities. The offer is aimed not 
only at Nordic walking enthusiasts, but it is also 
suitable for doing other kinds of sports, such as 
running, cycling or Nordic skiing. The other four 
Nordic walking parks are located in the commu-
nes of Czarna, Lutowiska, Solina, and Ustrzyki 
Dolne. The total length of the routes in all five 
parks equals 100 km.

           

Co JESZCZE WarTo ZobaCZyć?

Koniecznie trzeba odwiedzić samą Olszanicę, 
znaną dość powszechnie za sprawą niezwy-
kłego pałacyku, znajdującego się przy drodze 
Lesko–Ustrzyki Dolne. [5] 
Pierwszy dwór obronny wzniesiony tu przez 
Kmitów jeszcze w XV stuleciu, przebudowano  
w wieku XVII na fortyfikacje bastionowe. Obec-
ny, eklektyczny pałac powstały w końcu stulecia 
XIX i przebudowany w 1905 r. nawiązuje archi-
tekturą do tych tradycji. Podkreśla je wydatna 
wieża i otaczająca założenie fosa, wypełniona 
wodą, prowokująca wręcz do sesji fotograficz-
nych. 
Drugim wartym uwagi zbytkiem jest murowana 
cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej pochodząca 
z roku 1923, która służy obecnie jako kościół 
rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Pocie-
szenia. 

5

takich jak przejażdżka drezynami rowerowy-
mi lub degustacja w bieszczadzkiej wytwórni 
piwa.
Docieramy do Ośrodka Caritas w Myczkow-
cach, oferującego noclegi i wyżywienie, ale 
wiele innych atrakcji. Szczególnie warto prze-
spacerować się po ogrodzie biblijnym, który 
łączy katechezę teologiczną z prezentacją 
ponad setki roślin, także tych znanych z Biblii. 
Punktem obowiązkowym powinien być park 
miniatur, w którym zgromadzono ok. 150 mi-
niaturowych, ale dokładnych makiet świątyń 
z terenu polskich i słowackich Karpat. Każdy 
z obiektów powstał w skali 1:25 oparty jest 
na dokumentacji konserwatorskiej i fotogra-
ficznej. 
Za ośrodkiem powracamy na brukową drogę 
główną, którą dochodzimy do mostu na Ol-
szance, uchodzącej do Sanu w Zwierzyniu. Po 
prawej, na rzece znajduje się wspominany re-
zerwat Bobry w Uhercach. Za mostem przed 
przystankiem skręcamy w lewo, po chwili 
opuszczamy Myczkowce i wkraczamy do Zwie-
rzynia. Wśród zabudowań docieramy do punk-
tu wyjścia, kończąc wędrówkę.
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Nordic Walking Park  
Gmina Solina

Siedzibą gminy Solina od 1999 r. jest Polańczyk, nic zatem dziwnego, że trasy Nordic Walking 
Park „Gmina Solina” rozpoczynają się w Polańczyku, a konkretnie w sąsiedztwie amfiteatru  
i przystanku autobusowego na ul. Zdrojowej. 
Nazwa ulicy jest jak najbardziej adekwatna, bowiem od 1999 r. miejscowość jest formalnie 
uzdrowiskiem. Status ten był niejako podsumowaniem ćwierćwiecza historii uzdrowiskowej 
Polańczyka, która rozpoczęła się w 1974 r. Aktualnie w skład obszaru Uzdrowiska Polańczyk 
wchodzą: Polańczyk-Zdrój, Osiedle Panorama, Osiedle na Górce, sołectwo Polańczyk i sołectwo 
Myczków. Wspomniany Polańczyk-Zdrój nie jest odrębną miejscowością – został wydzielony 
jako jednostka pomocnicza gminy Solina. Uzdrowisko zajmuje powierzchnię 1 457,4 ha, co sta-
nowi około 7,9% obszaru gminy Solina. Jest tu ponad 1200 miejsc dla kuracjuszy, a leczą oni 
wśród „zielonych wzgórz” m.in. choroby ortopedyczno-urazowe, górnych i dolnych dróg odde-
chowych, reumatologiczne, endokrynologiczne, kardiologiczne oraz cukrzycę.

1
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długość 4,6 km         czas przejścia ok. 1 htrasa zielona

Oczywiście na letniskowy a następnie uzdrowiskowy charakter Polańczyka wpłynęło powsta-
nie Jeziora Solińskiego, wcześniej był kolejną bieszczadzką wsią rolniczą. Powstał w rozległych 
dobrach Kmitów, zapewne dopiero w wieku XVI, w 1580 r. wymieniany jest pod nazwą Poliesz-
czańskie. Wg tradycji w latach 70. XVIII w. osadą zainteresowała się sama... cesarzowa Maria Te-
resa, która przekazała znaczną sumę na budowę cerkwi. Istotnie, w końcu tegoż stulecia stanęła  
w Polańczyku drewniana świątynia, zastąpiona w 1907 r. przez murowaną cerkiew pw. św. Para-
skewy, dziś siedzibę parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski i Sanktuarium 
Matki Bożej Pięknej Miłości. Kościół nie znajduje się na żadnej z tras, warto go jednak odwiedzić 
ze względu na fakt, iż po wojnie przeniesiono tu ze słynnego sanktuarium maryjnego w Łopien-
ce ikonę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, otaczaną czcią już w XVIII w. Z Łopienki pochodzi także 
ołtarz główny. Polichromia została wykonana w 1970 r. 

Trasa ma charakter spaceru po uzdrowisku, choć nie pozbawionego emocji. Po obowiązkowej 
rozgrzewce ruszamy w lewo (stojąc twarzą do tablicy), rychło jednak przechodzimy na drugą 
stronę drogi, skręcamy w asfaltową boczną, a następnie chodnikiem z płyt i ścieżką gruntową 
obchodzimy od tyłu amfiteatr. Za nim trasa prowadzi przez zagajnik leśny, porastający brzegi cy-
pla, na którym się znajdujemy. Docieramy w sąsiedztwo przystani należącej do OW Dedal. Przed 
przystanią skręcamy w lewo i chodnikiem z kostki brukowej wędrujemy w górę pod OW Dedal  
i OW Atrium, a następnie wkraczamy na główną arterię kurortu, skręcając w prawo. 
Maszerujemy głównym deptakiem Polańczyka, mijając liczne lokale gastronomiczne po lewej, 
do tablicy ogólnej tras, która znajduje się w sąsiedztwie kaplicy sanatoryjnej pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Zbudowano ją w 2011 r., przede wszystkim z myślą o kuracjuszach. 
Trasa biegnie teraz prosto, aż do ostatniego przed bazą WOPR i przystaniami parkingu. Po lewej 
mijamy park linowy, obok którego znajduje się punkt pomiaru tętna. Skręcamy za nim w lewo 
i przez chwilę wędrujemy drogą gruntową i ścieżką w sąsiedztwie brzegu, stanowiącego jed-
nak tutaj własność prywatną z zakazem wstępu. Dlatego jeśli zależy nam na relaksie nad wodą, 
powinniśmy nieco odbić od trasy i dojść na 
koniec cypla do bazy WOPR i niewielkiej „pla-
ży”, zapewniającej odpoczynek z widokiem 
na zaporę w Solinie. [1]
Niezależnie od wybranej opcji wracamy  
w sąsiedztwo parkingu i maszerujemy do 
tablicy ogólnej, naprzeciw której, przed „Ba-
łabanówką” skręcamy w prawo, a następnie  
w lewo do Parku Zdrojowego. Wędrujemy 
alejkami parku, [2] w którym umieszczono kil-
ka tablic informujących o bieszczadzkiej przy-
rodzie. Mijamy sporo okazałych drzew, któ-
rym park zawdzięcza kojący zapach igliwia, 
tablicę z propozycjami różnych ćwiczeń NW,  
a także malowniczy mostek, za nim trasa 
skręca w prawo, w drogę szutrową. Następ-
nie, za zejściem do przystani wodnej, wę-
drujemy ścieżką leśną skrajem jeziora (nad 
Fiordem Nelsona) wśród drzew, kilkakrotnie 
przekraczając stylowe leśne mostki. Wędrów-
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ka jest ciekawa, bowiem – pomimo tego że znajdujemy się nieopodal ruchliwego uzdrowiska, 
las sprawia miejscami wrażenie zupełnie dzikiego, nie widać ingerencji człowieka, sprzątającego 
choćby powalone drzewa, a jedyne słyszalne dźwięki to śpiew ptaków i szum wody.
Za ostatnim, szczególnie „pierwotnym” mostkiem ścieżka skręca w górę i po zdecydowanym  
i wcale stromym podejściu znajdujemy się przy deptaku, obok punktu początkowego, zamyka-
jąc pętlę. Ostatni odcinek pokonujemy w towarzystwie znaków trasy czerwonej nr 2. 

długość 6,6 km  czas przejścia ok. 1’20 h trasa czerwona

Po rozgrzewce wyruszamy z punktu początkowego przy ul. Zdrojowej, kierując się w górę, ku 
centrum Polańczyka. Przez znaczną część trasy towarzyszyć nam będą znaki czarne.
Docieramy do skrzyżowania ul. Zdrojowej z drogą wojewódzką nr 894 i skręcamy w prawo, prze-
chodząc na drugą stronę trasy na wygodny chodnik. Po lewej mijamy Urząd Gminy i Osiedle na 
Górce – po prawej rozciąga się piękna panorama na Polańczyk i Jezioro Solińskie. 
Wędrując dalej opuszczamy Polańczyk i wkraczamy w granice Myczkowa, aktualnie stanowiącego 
także część obszaru uzdrowiskowego. Podobnie jak Polańczyk, złożony został w dobrach należą-
cych do Kmitów, jak się przypuszcza w XV w., źródła wspominają o nim jednak dopiero w 1580 r.
U schyłku XIX w. właścicielem miejscowych dóbr był Jan Nepomucen Zatorski, który ufundował 
dwie stojące obok siebie świątynie. Dochodzimy do nich po chwili marszu. Są to greckokatolic-
ka cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej (1899) i rzymskokatolicki kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (1901), w którym znajdziemy płytę nagrobną fundatora (+1913) z inskrypcją. [3] 
Po wysiedleniach cerkiew została zamieniona na magazyn, a następnie przeznaczona przez ko-
munistyczne władze do rozbiórki. Uratowali ją mieszkańcy i ówczesny proboszcz w Polańczyku 

ks. Wiktor Obrocki, którzy wywalczyli prze-
kazanie cerkwi kościołowi i przywrócenie do 
kultu religijnego w 1977 r. Po gruntownym 
remoncie stała się siedzibą samodzielnej 
parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
a mniejszy kościół pełni funkcje pomocni-
cze. Stojące obok siebie kościół i dawna cer-
kiew, przedzielone, a może raczej połączone 
wspólną dzwonnicą parawanową (1999) są 
unikatem w Bieszczadach, na ziemi, której 
dzieje tak mocno ukształtował konflikt po-
między wyznawcami obu katolickich ob-
rządków i na której próżno szukać innych 
przykładów podobnej symbiozy.
Po obejrzeniu obu zabytków warto odwie- 
dzić znajdujące się w ich sąsiedztwie Mu-
zeum Kultury Bojków, które gromadzi oraz 
dokumentuje pamiątki kultury materialnej 
i duchowej dawnych mieszkańców terenu 
obecnej gminy Solina. Jego początki sięgają 
lat 70. XX w., kiedy to pasja gromadzenia śla-
dów przeszłości przyczyniła się do powsta-
nia prywatnych zbiorów obecnego kustosza 
muzeum Stanisława Drozda, historyka i ba-
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dacza dziejów Myczkowa. Do inicjatywy włączyli się inni dawni i obecni mieszkańcy – przez 
okres ponad 30 lat gromadzono przedmioty, stroje, dokumenty, nagrania – relacje, które są cen-
nym świadkiem minionych czasów i dawnego życia. Dzięki uczniom, rodzicom oraz pasjonatom 
historii regionalnej zbiory muzeum są ciągle uzupełniane i powiększane. Ta wyjątkowa ekspo-
zycja prezentuje chyba wszystkie dziedziny życia ludności zamieszkującej Myczków i okolice. 
Zbiory ułożone zostały w myśl sekwencji „od poczęcia po grób”, co także wydaje się koncepcją 
oryginalną, a na pewno uprzyjemni zwiedzanie.
Trasy rozdzielą się teraz – czarna biegnie dalej drogą główną, czerwona naprzeciw kościołów 
skręca w lewo, w boczną asfaltową drogę wiodącą w górę pomiędzy zabudowaniami Myczkowa. 
Po kolejnym odcinku, wiodącym nieco w dół, rozpoczynamy dość forsowne podejście, dociera-
jąc do tablicy informacyjnej przy ciekawej kapliczce oraz następnie do punktu pomiaru tętna, 
przy którym dołączają do nas znaki czarne. Trasa oferuje tu wiele walorów widokowych, przy do-
brej pogodzie możemy obserwować także Bieszczady Wysokie, przy gorszej muszą wystarczyć 
„zielone wzgórza nad Soliną”, z których najwyższy jest charakterystyczny Jawor (741 m n.p.m.),  
z dwiema wieżami przekaźnikowymi.
Kończy się asfalt i skręcamy w prawo, w drogę gruntową, mijamy ambonę myśliwską i na prze-
mian skrajem lasu lub wśród łąk i pól wkraczamy na Kabajkę (606 m n.p.m.), której kulminację 
wędrując już lasem zostawiamy po lewej. Rozpoczynamy zejście, niekiedy dość forsowne i po 
opuszczeniu lasu znów możemy podziwiać kolejne panoramy. Droga gruntowa dociera do asfal-
tu, stając się ulicą Spacerową w Polańczyku. Teraz już wśród zabudowań Polańczyka wędrujemy 
do ul. Wiejskiej i pod Urząd Gminy, obok którego skręcamy w prawo i docieramy do skrzyżowa-
nia z drogą nr 894. 
Teraz trasa biegnie już główną arterią komunikacyjną uzdrowiska do tablicy początkowej, gdzie 
kończymy wędrówkę. Warto jednak rozważyć, aby zaraz za skrzyżowaniem z drogą 894 odbić 
260 m w prawo, na wzniesienie Sawin (517 m n.p.m.), stanowiące doskonały punkt widokowy 
na Polańczyk i Jezioro Solińskie. [4] Jakkolwiek bowiem na jakość dotychczasowych panoram 
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długość 9,2 km  czas przejścia ok. 2 h trasa czarna

długość 11,2 km  czas przejścia ok. 2’20 h trasa czerwona

na trasie nie można narzekać, to jednak mogło brakować w nich jeziora. Na Sawinie widoków 
na wodę mamy pod dostatkiem, a tablica z opisem widzianych szczytów znacznie ułatwi nam 
orientację i podpowie kto jest kim wśród „zielonych wzgórz”. 

Trasa przebiega w większości razem z opisanymi wyżej znakami czerwonymi. Rozstaje się z nimi 
w sąsiedztwie kościołów, czerwona skręca bowiem w lewo, a czarna wiedzie dalej drogą 894 
do końca Myczkowa. Mijamy po prawej sklep i docieramy do zabytkowej kapliczki domkowej  
z XIX w., z zaokrąglonymi narożnikami i oryginalnymi, półokrągłymi okienkami, za którą skrę-
camy w lewo. Rozpoczynamy forsowne podejście, wędrując najpierw obok nowych budynków  
a następnie lasem na szczyt Kiczery (596 m n.p.m.). Po jego zdobyciu schodzimy skrajem lasu po 
czym skręcamy w lewo i podchodzimy do punktu pomiaru tętna, przy którym dołączamy już do 
znaków czerwonych, wędrując wraz z nimi na Kabajkę i do Polańczyka. 

Jest dodatkową propozycją, wytyczoną staraniem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 
w Solinie. Wyruszamy z punktu początkowego przy ul. Zdrojowej, kierując się odwrotnie do opi-
sanych wyżej znaków zielonych – schodzimy w dół, w stronę Fiordu Nelsona i wędrujemy wzdłuż 
jeziora. Po przejściu przez cypel zwany Cyplem Ciotki trasa przebiega w sąsiedztwie drogi woje-
wódzkiej nr 895, łączącej Myczków z Soliną. Docieramy do Soliny i wchodzimy na zaporę, o której 
trzeba powiedzieć kilka słów, za jej sprawą bowiem region zmienił się nie do poznania.
Koncepcja budowy zespołu zbiorników wodnych powstała jeszcze w latach 20. XX w., a jej auto-
rem był prof. Karol Pomianowski, jeden z ojców polskiej hydrotechniki, którego imię nosi zresztą 
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce. Do niezrealizowanej koncepcji powrócono po 
1951 r., kiedy w granicach kraju na powrót znalazła się wschodnia część polskich Bieszczadów. Jak 
wspominaliśmy, najpierw powstała zapora w Myczkowcach, oddana do użytku w 1960 r., po niej 
ruszyła budowa zapory w Solinie, ukończona w 1968 r., przy zaangażowaniu 2000 pracowników. 
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Solina Commune Nordic Walking Park is one 
of the five parks of this kind marked out within 
the operating area of ‚The Green Bieszczady’ 
Local Action Group. The park includes three 
routes: green – a 4.6 km loop; red – a 6.6 km 
loop and black – a 9.2 km loop. Additionally, 
there is a back and forth route of 10.2 km mar-
ked with red signs. It was created thanks to the 
Communal Centre for Art, Sport and Tourism in 
Solina based in Polańczyk and it connects the 
centre of Solina with the centre of Polańczyk. 
The starting point is located in Zdrojowa Street 
in Polańczyk, near the amphitheatre. The routes 
are marked out along tarmac roads, dirt footpa-
ths, firebreaks and pavements. The routes form 
a network of intersecting or overlapping loops 
of different lengths. This enables unlimited pro-
longing or shortening and changing the direc-
tion of the walks. The routes are marked with 
information boards containing suggestions for 
basic physical exercises; there are also pulse 
measurement facilities. The offer is aimed not 
only at Nordic walking enthusiasts, but it is also 
suitable for doing other kinds of sports, such 
as running, cycling or Nordic skiing. The other 
four Nordic walking parks are located in the 
communes of Czarna, Lutowiska, Olszanica and 
Ustrzyki Dolne. The total length of the routes in 
all five parks equals 100 km.

           
Mierzy ona 664 m długości, 8 m szerokości, 82 
wysokości i waży 2 mln ton. [5]
Powstałe dzięki niej Jezioro Solińskie to jedno  
z najpopularniejszych bieszczadzkich skoja-
rzeń. Nic zresztą dziwnego, skoro owo „biesz-
czadzkie morze” zajmuje 2200 ha, linia brzego-
wa 150 km, a głębokość wynosi przy wysokich 
stanach wody nawet 63 m. Jest to największy 
sztuczny zbiornik wodny w granicach Polski,  
o pojemności ocenianej na 497 mln m3. Stwo-
rzenie tak olbrzymiego jeziora wymagało za-
lania terenów kilku wsi. Pod wodą znalazły się 
m.in.: Solina z przysiółkami, Teleśnica Sanna, 
Chrewt i Podleszczyny oraz część Wołkowyi. 
Jeśli wędrujemy w sezonie, z pewnością napo-
tkamy tłumy. Korona zapory jest nieprzerwa-
nie niemal przemierzana tam i z powrotem 
przez niezliczonych turystów, ostatnio wielu  
z nich zagląda także do jej wnętrza. Gospodarz 
obiektu – PGE Energia Odnawialna SA Oddział 
ZEW Solina-Myczkowce – oferuje bowiem 
możliwość zwiedzenia tej wyjątkowej pod 
wieloma względami budowli hydrotechnicz-
nej, jednej z największych w Europie.
Program zwiedzania pozwala dowiedzieć się 
sporo o energii odnawialnej, nie tylko pozyski-
wanej z wody, ale też z wiatru i słońca. A przede 
wszystkim poznać wnętrze elektrowni, obej-
rzeć halę maszyn, zejść 5 m poniżej poziomu 
dna jeziora i odkryć wiele tajemnic budowli.
W 1968 r. uruchomiono Elektrownię Wod-
ną Solina, szczytowo-pompową z czterema 
turbozespołami typu Francisa o mocy zain-
stalowanej (po modernizacji przeprowadzo-
nej w latach 2000-2003) 200MW i produkcji 
rocznej energii elektrycznej 230 GWh. Aby 
uniezależnić produkcję od stanu wody, dwa 
spośród czterech jej turbozespołów pracują 
jako rewersyjne – przepompowują wodę ze 
zbiornika dolnego w Myczkowcach z powro-
tem do górnego zbiornika w Solinie. Pomimo 
tego, z pełną mocą EW Solina może pracować 
tylko 5-6 godz. na dobę, przez co, pomimo że 
jest 24 razy większa od tej w Myczkowcach, 
produkuje zaledwie 4 razy tyle energii.
Za zaporą – na terenie Soliny-Jawor, znajduje 
się tablica ogólna tras, przy której odnotowu-
jemy półmetek trasy. Teraz pozostaje nam już 
powrót do Polańczyka, na ul. Zdrojową. 
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Ośrodkiem wszystkich tras Nordic Walking Park Gminy Ustrzyki Dolne jest Ustjanowa, a konkret-
nie podnóże Pasma Żukowa – tu bowiem, na początkowej stacji ścieżki dydaktycznej Nadleśnic-
twa Ustrzyki Dolne znajduje się wejście na wszystkie trzy trasy.
Wbrew pozorom Żuków nie leży w geograficznych Bieszczadach. Jest najdłuższym pasmem 
Gór Sanocko-Turczańskich, rozciągającym się od miejscowości Uherce Mineralne aż po granicę 
z Ukrainą, na długości ok. 25 km. My znajdujemy się w części środkowej, pod kulminacją Holi-

cy (762 m n.p.m.). Nie jest to najwyższy fragment 
Żukowa (ten stanowi część wsch. ze wzniesieniem 
Jaworniki (908 m n.p.m.)), ale szczególnie intere-
sujący, a to za sprawą... tradycji lotniczych. 
W okresie międzywojennym na terenie Ustjano-
wej znajdowało się bowiem jedno z największych 
szybowisk w Polsce. Apogeum jego rozwoju był 
okres po 1935 r. – latali tu wówczas na najlepszych 
w kraju szybowcach najznakomitsi w Polsce piloci. 
Lotnisko szybowcowe zlokalizowano właśnie na 
Holicy, kolejne znalazło się na Równi, a w paśmie 
Gromadzynia postawiono dwa duże hangary.  
W oparciu o posiadaną bazę, organizowano mie-
sięczne kursy szybowcowe dla kandydatów do 
Centralnej Szkoły Podoficerów Pilotów oraz kursy 
pilotażu dla oficerów młodszych lotnictwa, któ-
rych ukończenie stało się obowiązkowe dla kandy-
datów do Szkoły „Orląt” w Dęblinie.
Wojna przerwała te tradycje, Holica porosła lasem, 
ale przeszłość została upamiętniona. W Ustjano-
wej znajduje się Pomnik Lotników, [1] miejscowa 
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długość 1,1 km         czas przejścia ok. 15 min.trasa zielona

szkoła nosi imię „Bohaterów Lotnictwa Pol-
skiego”, a w jej sąsiedztwie postawiono sa-
molot, zwracający uwagę przejeżdżających 
przez miejscowość. Kiedyś był to TSA-8 „Bies”, 
w 1991 r. zastąpiony został przez Lim 5P-509 
„Marysia”.
Sam Żuków stał się natomiast centrum ak-
tywnego wypoczynku, o czym doskonale 
świadczą czekające na nas szlaki nordic 
walking. Ich sława to jednak kwestia przy-
szłości, aktualnie wciąż najbardziej znane 
są wspaniałe trasy narciarstwa biegowego, 
posiadające homologację FIS. Od 1987 r. na 
przełomie stycznia i lutego odbywają się tu 
ogólnopolskie zawody narciarstwa biego-
wego nad nazwą „Bieg Lotników”. Zimą to 
także świetny teren do wypraw skitouro-
wych, latem do wędrówek pieszych, również 
tych z kijami. 
W paśmie Żukowa wytyczona została wspo-
mniana leśna ścieżka edukacyjna o długości 
3,5 km, [2] na której ustawione są tablice  
z informacjami na temat życia lasu i jego dzi-
kich mieszkańców, a także pracy bieszcza- 
dzkich leśników oraz prowadzonych przez 
nich zabiegów pielęgnacyjnych i hodowla-
nych. Barwne plansze ułatwiają rozpozna-
wanie rzadkich oraz chronionych gatunków 
roślin i zwierząt. 
Urządzono także „zieloną klasę”, czyli specjalne miejsce z przygotowanymi wiatami i ławkami, 
gdzie można zatrzymać się, odpocząć po wędrówce, nawet jeśli nie jest się uczniem. Zatem – 
czas w drogę. 

To najkrótsza z tras opisywanych w przewodniku. Wyruszamy po obowiązkowej rozgrzewce la-
sem, w towarzystwie znaków czerwonych i czarnych, wędrując trasami do narciarstwa biegowe-
go i po części ścieżką dydaktyczną. 
Mijane po drodze strumyki, spływające ku północy, są dobrą okazją by wspomnieć, że grzbie-
tem Żukowa przebiega kontynentalny dział wód rozdzielający zlewnię Morza Bałtyckiego  
i Morza Czarnego. Do tej drugiej należy m.in. rzeka Strwiąż, mająca źródła pod Wielkim Królem  
w okolicach Ustrzyk Dolnych, do którego dopływu – Starego Potoku – uchodzą napotykane 
cieki wodne. Strwiąż płynie w kierunku wschodnim przez Krościenko, uchodząc na terenie 
Ukrainy do Dniestru, który z kolei wpada do Morza Czarnego w okolicach Odessy. 
Opuszczamy pozostałe trasy skręcając w lewo i rozpoczynamy niezbyt forsowne podejście, by 
po raz kolejny skręcić w lewo i stopniowo schodzić w dół. Jeszcze chwila urozmaiconej wędrówki 
i docieramy do punktu wyjścia. 

2
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Trasa początkowo biegnie wraz ze znakami zielonymi i czarnymi, kiedy zielone skręcają  
w lewo, pozostajemy na dłużej z czarnymi. Szlak prowadzi stopniowo pod górę, przy czym po-
dejście robi się coraz bardziej forsowne. Docieramy do drogi utwardzonej i skręcamy w lewo, 
wędrując już teraz łagodniej grzbietem pasma na Holicę. Trud zostaje nagrodzony, bowiem po 
opuszczeniu lasu naszym oczom ukazują się ciekawe panoramy – na Ustjanową, Ostry Dział  
i Kamienną Lawortę na północy (po lewej), a na południu na Teleśnicę Oszwarową i fragment 
Zatoki Teleśnickiej Jeziora Solińskiego, zaporę i Jezioro Myczkowieckie. Ramy widoku tworzą 
„zielone” wzniesienia, przy dobrej pogodzie dostrzeżemy także gniazdo i połoniny – Caryńską 
i Wetlińską. 
Kolejny punkt trasy to tablica ćwiczeń i punkt pomiar tętna – po jego sprawdzeniu możemy 
ruszać dalej. Skręcamy w lewo, pozostawiając biegnące dalej prosto znaki czarne i schodzimy 
w otoczeniu szczególnie interesującej partii lasu, docierając do pozostawionej wcześniej infra-
struktury ścieżki dydaktycznej. Znajdują się tu także ławeczki, które mogą być pretekstem do 
odpoczynku, jakkolwiek przed nami już tylko chwila zejścia do punktu początkowego.

długość 5 km  czas przejścia ok. 1 h

długość 13,9 km  czas przejścia ok. 2’50 h trasa czarna

Trasa przebiega początkowo wspólnie ze znakami zielonymi, a następnie przez długi odcinek 
wraz z czerwonymi – aż do kulminacji Holicy i tablicy ćwiczeń, gdzie trasa czerwona skręca  
w lewo, a czarna biegnie prosto grzbietem Żukowa. Najpierw nieco schodzimy, by po podejściu 
zdobyć kolejną kulminację (759 m n.p.m.), a po zejściu z niej wspiąć się na Bucznik (768 m n.p.m.).
Tu napotykamy niebieski szlak pieszy, w towarzystwie którego będziemy teraz wędrować przez 
większość trasy. Jest to drugi pod względem długości (po czerwonym Głównym Szlaku Beskidz-
kim) szlak turystyczny w polskich górach. Wędrujemy w jego towarzystwie grzbietem pasma, by 
odbić w lewo i drogą leśną rozpocząć zdecydowane zejście w dół. Wychodzimy z lasu, widząc już 
wyraźnie zabudowania wsi Równia.
Powstała na prawie wołoskim w XVI w., na kresach dóbr sobieńskich Piotra Kmity, a po prawdzie 
na terenach zabranych przez Kmitę starostwu przemyskiemu i włączonych do jego prywatnych 
dóbr. Starosta przemyski poniekąd godził się na to bez protestów, był nim bowiem podówczas 
właśnie Piotr Kmita. Od początku miała Ustjanowa ruski charakter, przed II wojną światową pra-
wie 90% mieszkańców było grekokatolikami. 
Pamiątką po nich jest jedna z najpiękniejszych świątyń w Polsce, do której dochodzimy po dotar-
ciu do asfaltowej drogi. W otoczeniu starodrzewia dumnie prezentuje się jeden z symboli Biesz-
czadów – cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy, zbudowana w I poł. XVIII w., oryginalna architekto-
nicznie, stanowiąca jeden z niewielu przykładów połączenia tradycji bojkowskich i architektury 
bizantyjsko-ruskiego baroku. [3]
Pomimo zagrożenia w latach powojennych, przetrwała najgorsze czasy pełnienia funkcji ma-
gazynu rolniczego i na przełomie lat 60. i 70. wróciła do kultu jako kościół rzymskokatolicki pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, choć już bez oryginalnego wyposażenia. Ikonostas i kil-
ka cennych ikon znajdują się w Muzeum w Łańcucie. Przy cerkwi zachowało się kilka starych 
nagrobków.
Po zwiedzeniu zabytku wracamy na główną drogę i ruszamy wśród zabudowań w stronę Ustja-
nowej. Przed nami rozciąga się panorama na imponujące pozostałości kombinatu drzewnego.

trasa czerwona
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Zakłady w Ustjanowej powstały na fali rozwoju branży drzewnej w latach 70., w okresie pro-
sperity zatrudniały 1300 osób, będąc największym tego rodzaju przedsiębiorstwem w Europie. 
Przemiany po 1989 r. okazały się jednak dla niego zabójcze i na pocz. lat 90. ogłoszono jego ban-
kructwo. Pozostała po nim infrastruktura została mocno przetrzebiona przez mniej lub bardziej 
zorganizowany szaber – ostały się przede wszystkim zrujnowane hale, które możemy obejrzeć 
wędrując. 
Za kombinatem wkraczamy w bardziej standardową wiejską zabudowę i docieramy do kolejnej 
pięknej drewnianej cerkwi pw. św. Paraskewy w Ustjanowej Górnej, obecnie jest to kościół rzym-
skokatolicki pw. Narodzenia NMP. 
Świątynia powstała w końcu XVIII w., po wysiedleniach, pomimo względnie szybkiego uzna-
nia jej za zabytek, a nawet przeznaczenia na muzeum, została mocno zdewastowana. Dopiero 
przejęcie przez parafię rzymskokatolicką dało asumpt do gruntownego remontu. Oryginalne 
wyposażenie w części trafiło do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, pozostała część... 
zaginęła jeszcze w latach 50.
Dziś ozdobą świątyni jest ołtarz główny, datowany – jak i cerkiew – na koniec XVIII w., ale po-
chodzący z Hoczwi (choć niektórzy sądzą, że ze Stężnicy). Błękitny, ujęty pilastrami i uchami, jest 
ujmującym przykładem rokoka. W polu głównym umieszczono XX-wieczny obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, będący kopią cudownego obrazu Matki Bożej z Sokala, bliskiego przesiedlonym 
tu w 1951 r. w ramach tzw. Akcji H-T mieszkańcom tzw. Grzędy Sokalskiej. 
Trzeba bowiem zaznaczyć, że gminy Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska po 1945 r. stanowiły 
część Związku Radzieckiego i dopiero w 1951 r., na mocy specjalnej umowy ZSRR odstąpił Polsce 
ten fragment Bieszczadów, w zamian właśnie za część Sokalszczyzny. W ślad za wymianą poszło 
przymusowe przesiedlenie ludności.
W sąsiedztwie cerkwi zobaczymy neogotycką kaplicę grobową, wzniesioną w końcu XIX w. dla 
rodziny Szemelowskich, ówczesnych właścicieli miejscowych dóbr ziemskich. Spod cerkwi ru-
szamy już w górę, wędrując do miejsca rozpoczęcia trasy.
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Co JESZCZE WarTo ZobaCZyć?

W pierwszej kolejności Ustrzyki Dolne, zwa-
ne od czasów wywodzącego się z tego miasta 
legendarnego zespołu KSU „stolicą Bieszczad”, 
jakkolwiek geograficznie leżą one w Górach Sa-
nocko-Turczańskich.
Założone zostały w wieku XVI jako wieś królew-
ska na prawie wołoskim przez rycerzy pocho-
dzących z zakarpackiej części Siedmiogrodu. 
Ich potomkowie przyjęli nazwisko Ustrzyckich, 
stając się jednym z najbardziej popularnych 
wśród szlachty rodów na Rusi. Maciej Stanisław 
Ustrzycki w końcu XVII stulecia wsławił się wy-
mianą z królem koronnych Ustrzyk Dolnych na 
swoje prywatne Ustrzyki Górne, na czym z pew-
nością zrobił świetny interes. Niejako w dowód 
wdzięczności ufundował w sąsiednim Jasieniu 
drewniany kościół, który zastąpiony w poł. wie-
ku XVIII murowanym stał się szeroko znanym 
sanktuarium. Dziś w Jasieniu – części Ustrzyk 
Dolnych – króluje obraz Matki Bożej Rudeckiej 
pochodzący z Rudek koło Lwowa, a do Sanktu- 
arium Matki Bożej Bieszczadzkiej ściągają tłu-
my pielgrzymów i turystów. Gwoli ścisłości – 
cudowny obraz został skradziony w 1992 r., dziś 
znajduje się w Jasieniu jego wierna kopia.
Kolejne pokolenia rodu zapewniły Ustrzykom 
status miasta, którym stały się w I poł. XVIII w.  
i herb – symbolem miasta jest bowiem ich herb 

– Przestrzał, nadany jeszcze w XV w. protoplaście 
rodu przez króla Węgier Macieja Korwina. 
Przy wytyczonym w XVIII w. i pewnie dlatego 
wyjątkowo rozległym rynku (w średniowiecznych 
miastach nie dysponowano z reguły taką ilością 
miejsca) większość budynków jest nowa, a pierze-
ja południowa wygląda nawet na „niepełnolet-
nią”. I taką jest w istocie. Najcenniejszym z punktu 
widzenia historii architektury jest budynek z nr 9 
– liczący sobie ponad 200 lat, choć ciekawiej pre-
zentują się młodsze nieco zabytkowe kamienice: 
wąska ale wysoka z nr 14, wzbogacona niedaw-
no w zegar oraz obszerna kamienica z nr 17. 
Próżno przy rynku szukać kościoła – wszak na-
leżały Ustrzyki do parafii w Jasieniu. Dopiero na 
pocz. XX w. w sąsiedztwie dworca kolejowego 
(skądinąd także zabytku, pochodzącego z 1872 r.) 
stanęła neogotycka świątynia pw. NMP Królowej 
Polski, aktualnie rozbudowywana. Jako jeden  
z niewielu w Polsce kościołów doświadczył on 
losu dziesiątek greckokatolickich cerkwi – po 
wkroczeniu do Ustrzyk wojsk sowieckich zamie-
niono świątynię na magazyn zbożowy, zniszczo-
no także obraz Matki Bożej Szkaplerznej w ołtarz 
głównym. Na szczęście w 1951 r. Ustrzyki wróciły 
do Polski, a kościół do kultu.
Znacznie starszą parafią była prawosławna,  
a następnie greckokatolicka, istniejąca jeszcze 
w XVI w. Od 1847 r. jej siedzibą była murowana 
cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w centrum 
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Ustrzyki Dolne Commune Nordic Walking 
Park is one of the five parks of this kind mar-
ked out within the operating area of ‚The Green 
Bieszczady’ Local Action Group. The park inc-
ludes three routes: green – a 1.1 km loop; red 
– a 5 km loop and black – a 13.9 km loop. The 
starting point is located in Ustjanowa, at the 
foot of the Żuków range, next to the starting 
point of Ustrzyki Dolne Forestry Inspectorate 
educational trail. The routes are marked out 
along firebreaks, which are part of Nordic skiing 
infrastructure with FIS homologation, tarmac 
roads and a wide surfaced road running along 
the ridge of the Żuków range. The routes form 
a network of intersecting or overlapping loops 
of different lengths. This enables unlimited 
prolonging or shortening and changing the di-
rection of the walks The routes are marked with 
information boards containing suggestions for 
basic physical exercises; there are also pulse 
measurement facilities. The offer is aimed not 
only at Nordic walking enthusiasts, but it is also 
suitable for doing other kinds of sports, such as 
running, cycling or Nordic skiing. The other four 
Nordic walking parks are located in the commu-
nes of Czarna, Lutowiska, Olszanica and Solina. 
The total length of the routes in all five parks 
equals 100 km.

           
miasta. W latach 50. XX w. stała się magazy-
nem – najpierw nawozów sztucznych, a potem 
budowlanych. Przejęta w 1980 r. przez kościół 
rzymskokatolicki, pięć lat później przekazana 
została grekokatolikom, dzięki czemu jest dziś 
jedyną świątynią tego wyznania w Bieszcza-
dach – obok cerkwi w Rzepedzi. We wnętrzu 
zwraca uwagę piękny ikonostas, złożony z róż-
nych elementów pochodzących z innych cerkwi. 
Drugą cerkwią na terenie Ustrzyk Dolnych jest 
świątynia pw. Soboru Matki Bożej w Strwiąży-
ku – niegdyś odrębnej osadzie, dziś dzielnicy 
Ustrzyk. Pochodzi z lat 30. XIX w., po 1951 r.  
i dwóch dekadach bycia magazynem stała się 
rzymskokatolickim kościołem filialnym ustrzyc-
kiej parafii. Oryginalny i piękny ikonostas trafił 
do Wrocławia, gdzie po renowacji służy prawo-
sławnej cerkwi pw. św. św. Cyryla i Metodego.
Listę pamiątek dziedzictwa kulturowego daw-
nych mieszkańców Ustrzyk zamyka znajdujący 
się przy rynku budynek synagogi z I poł. XIX w., 
tak gruntownie przebudowany na bibliotekę, 
że trudno dostrzec ślady funkcji sakralnych. Po 
drugiej stronie Strwiąża znajduje się cmentarz 
żydowski, założony jeszcze w XVIII w., jakkol-
wiek zachowane macewy pochodzą głównie  
z przełomu XIX i XX w. 
Goszcząc w Ustrzykach Dolnych warto odwie-
dzić niezwykłe Muzeum Młynarstwa i Wsi, [4] 
gdzie na przeszło 1000 m2 i na 4 kondygnacjach 
możecie prześledzić cały proces przetwórstwa 
zboża – od jego oczyszczenia aż po mielenie.
Na mapie turystycznej Ustrzyk ważnym miej-
scem jest też Muzeum Przyrodnicze Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego, w którym poznamy 
historię i dzień dzisiejszy Bieszczadów, ich środo-
wisko geograficzne oraz florę i faunę.
W granicach gminy jest blisko 40 miejscowości, 
w dużej mierze znanych z ciekawych zabytków, 
których nie sposób opisać w tak krótkim prze-
wodniku. Na pewno odwiedzić warto miejsca, 
gdzie znajdują się zabytkowe cerkwie. Te naj-
starsze, jak piękne zabytki w Brzegach Dolnych, 
Łodynie (poł. XIX w.) czy świątynię w Krościenku 
(k. XVIII w.) i te młodsze, ale wyjątkowo stylowe, 
jak piękna cerkiew „huculska” w Hoszowie czy 
„narodowe” w Hoszowczyku i Leszczowatem. Nie 
można tez nie wspomnieć o wyjątkowo cennej 
cerkwi w Liskowatem, jednej z ostatnich świątyń, 
których architektura pamięta pradawną Ruś. 
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GMINA BRZOZÓW

Hotel ALTA I**
ul. 3 Maja 70, 36-200 Brzozów
tel. +48 13 434 01 69, +48 13 434 01 66
www.alta.com.pl

Hotel ALTA II**
ul. 3 Maja 43, 36-200 Brzozów
tel. +48 13 434 01 69, +48 13 434 01 66
www.alta.com.pl

Hotel POD LIPĄ**
36-206 Humniska 412
tel. +48 13 439 54 78
www.zajazdpodlipa.com

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy CZARDWOREK
Przysietnica 883, 36-200 Brzozów
tel. +48 13 434 15 19, +48 600 047 199
www.czardworek.pl

Zajazd SKARBEK
ul. Rzeszowska 7, 36-200 Brzozów
tel. +48 13 434 42 02

Noclegi U ELI
ul. Legionistów 58, 36-200 Brzozów
tel. +48 13 434 14 79, +48 691 800 178

Kornelia i Kazimierz Bednarczyk NA RÓWNIACH
Górki 312, 36-200 Brzozów
tel. +48 13 439 52 86, +48 663 789 707
www.narowniach.pl

GMINA DYDNIA

ZACISZE NAD SANEM Apoloniusz Myćka
Krzemienna 150, 36-204 Dydnia
tel. +48 693 846 730

Domek letniskowy KORONA
Krzemienna, 36-204 Dydnia
tel. +48 607 651 191, +48 603 404 511

Domek Wypoczynkowy i Pole namiotowe
przy Ośrodku Wypoczynkowym WIKING
Krzemienna, 36-204 Dydnia
tel. +48 609 750 351
www.krzemienna.pl

ZACISZE NAD SANEM Adam Milczanowski
Ulucz 14, 36-204 Dydnia
tel. +48 605 132 951
e-mail: ag.zacisze@wp.pl

Zofia i Tadeusz Pelczar 
Grabówka 46, 36-207 Grabownica Starzeńska
tel. +48 13 430 47 59, +48 505 549 575

Elżbieta i Robert Pocałuniowie 
36-204 Dydnia 9
tel. +48 13 430 30 87, +48 668 030 298

JAWA Stadnik Wanda 
Niewistka 17, 36-204 Dydnia
tel. +48 600 053 152, +48 500 653 533

POD LASKIEM Anna Pytlowana 
Obarzym 2a, 36-204 Dydnia
tel. +48 510 167 649

Danuta i Mieczysław Bluj 
Temeszów 26, 36-204 Dydnia
tel. +48 697 997 764

Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne
Danuta i Kazimierz Szpiech 
Jabłonica Ruska, 36-204 Dydnia
tel. +48 13 439 88 20, +48 501 235 901

Anna Głąb
Temeszów 1/141, 36-204 Dydnia
tel. +48 601 079 996 

Alina Niemiec
Krzemienna, 36-204 Dydnia
tel. +48 605 564 769

GMINA HACZÓW

NA MORAWIE Renata i Jacek Czerwińscy 
36-213 Haczów 828
tel. +48 13 439 10 49, +48 600 271 729
www.morawa.haczow.pl

Pelagia Śnieżek 
Jabłonica Polska 83, 36-213 Haczów
tel. +48 13 439 11 17, +48 517 439 101
www.agro-turystyka.ovh.org

DWÓR TRZEŚNIÓW Marta Paradysz 
36-212 Trześniów 79
tel. +48 13 439 40 02, +48 600 852 732
www.dwortrzesniow.com.pl

GMINA JASIENICA ROSIELNA

Lucyna Białek
36-220 Jasienica Rosielna 339
tel. +48 691 363 539

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Ziemia Brzozowska”
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POD LIPĄ Krystyna Zych
Orzechówka 172, 36-220 Jasienica Rosielna
tel. +48 605 369 177
www.zychkrystyna.pl

GMINA NOZDRZEC
Małgorzata i Adam Pęcherkowie 
Hłudno 141, 36-245 Nozdrzec
tel. +48 606 332 246
www.agrodomek.com

Kazimiera i Jan Szpiech 
Hłudno 235, 36-245 Nozdrzec
tel. +48 13 439 82 81, +48 517 325 169

GMINA DĘBOWIEC

Ośrodek Wypoczynkowy FOLUSZ
Andrzej Krupa  
Folusz, 38-222 Cieklin
tel. +48 13 441 31 51, +48 606 621 916
www.folusz.eu

CENTRUM POJEDNANIA LA SALETTE
38-220 Dębowiec
tel. +48 13 441 31 90, +48 797 907 287
www.centrum.saletyni.pl

Szkolne schroniska młodzieżowe (sezonowe)
Szkoła Podstawowa
Folusz, 38-222 Cieklin
tel. +48 535 494 878

Pole namiotowe – Szkoła Podstawowa
Folusz, 38-222 Cieklin
tel. +48 13 441 31 07

POD MAGURĄ Maria Brej 
Folusz 5, 38-222 Cieklin 
tel. +48 13 441 34 21, +48 667 831 546

FISH BAR PIK Maciej Grydyk 
Folusz 57, 38-222 Cieklin 
tel. +48 13 441 33 38, +48 609 261 982
www.folusz.pl

MINI BAR, NOCLEGI FOLUSZ Edmund Mroczka 
Folusz bn, 38-220 Cieklin
tel. +48 609 261 982
www.folusz.pl

Adam Ślusarczyk 
Folusz 17, 38-222 Cieklin
tel. +48 13 441 31 63

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania  
Nowa Galicja

Nordic Walking Park
Baza noclegowa

Katarzyna Kij 
36-245 Nozdrzec 38
tel. +48 13 439 80 52, +48 788 997 933

Grzegorz Toczek 
36-245 Nozdrzec 35
tel. +48 13 439 81 77, +48 662 747 235

NAD STAWAMI Maria Socha
36-244 Siedliska 100
tel. +48 604 633 09 
www.nadstawami.pl

Jan Kiciliński
Folusz 6, 38-222 Cieklin
tel. +48 13 441 34 41

Gospodarstwo POD KOBYLĄ GÓRĄ
Maria i Jan Mastej
Łazy Dębowieckie, 38-220 Dębowiec
tel. +48 13 442 71 14
www.podkobylagora.great.net.pl

GMINA JASŁO

Zajazd IRYS Andrzej Frat
Warzyce 492, 38-200 Jasło
tel. +48 602 355 077, +48 500 692 390

Hotel KRAKUS
Warzyce 479, 38-200 Jasło
tel. +48 13 446 86 71, +48 509 770 887 
www.hotelkrakus.cba.pl

Agroturystyka NA WZGÓRZU U MARTY
Marta Kozłecka
Trzcinica 368, 38-207 Przysieki
tel. +48 13 442 95 25, +48 500 274 161 
www.noclegi-jaslo.pl

OLSZYNY Zofia i Zdzisław Setlakowie 
38-241 Osobnica 705
tel. +48 13 442 70 32, +48 691 857 230

Andrzej Duljan
Łaski 46, 38-200 Jasło
tel. +48 13 445 51 41

Gospodarstwo Agroturystyczne JAŚ I MAŁGOSIA
Małgorzata Zabawa
Gorajowice 12, 38-200 Jasło 
tel. +48 13 445 85 34, +48 600 227 847
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Hotel SWOJSKIE ZACISZE
Zimna Woda, 38-203 Szebnie
+48 13 431 21 42
www.jaslohotel.pl

GMINA KOŁACZYCE

Zajazd POD SKAŁĄ 
Krajowice 68, 38-211 Jasło
tel. +48 13 491 54 65
www.zajazdpodskala.pl

STAJNIA GALICJA
38-214 Bieździedza 267
tel. +48 602 555 253
www.galicja-konie.pl

GMINA OSIEK JASIELSKI

Gospodarstwo Agroturystyczne U JASIEŃKA
Józefa Lenckowska
Mrukowa 151, 38-223 Osiek
tel. +48 660 736 521, +48 608 582 326

Gospodarstwo Agroturystyczne MRUCZYNA
Danuta i Edward Bilscy
Mrukowa 142, 38-223 Osiek Jasielski
tel. +48 13 442 02 02, +48 696 838 756
www.mruczyna.pl

KUŹNIA Irena i Wacław Woch 
Pielgrzymka 171, 38-223 Osiek Jasielski
tel. +48 794 132 979, +48 790 669 454

GMINA TARNOWIEC

Dom Pielgrzyma w Tarnowcu  
– Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia  
w Tarnowcu
38-204 Tarnowiec 38
tel. +48 13 442 42 52, +48 13 442 51 21
e-mail: tarnowiec@rzeszow.opoka.org.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Pokoje Gościnne 
Wiktor Barański
Dobrucowa 24, 38-204 Tarnowiec
tel. +48 607 370 842
e-mail: wibar2@poczta.onet.pl

Godpodarstwo Agroturystyczne
Marta Kielar
Umieszcz 128, 38-204 Tarnowiec
tel. +48 696 045 460
e-mail: aotr-pasikonik@gazeta.pl

Lokalna Grupa Działania  
„Zielone Bieszczady”

Informacja Turystyczna Czarna
Czarna Górna 74 (budynek Urzędu Gminy)
38-710 Czarna 
tel.: +48 13 461 90 09 w. 50
www.czarna.pl

Gminne Centrum Informacji w Lutowiskach 
38-713 Lutowiska 14
tel./fax +48 13 461 03 13
www.lutowiska.pl

Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-713 Lutowiska 2
tel: +48 13 461 01 66; +48 13 461 03 51
www.bdpn.pl

Informacja Turystyczna Olszanica
Olszanica 81 (budynek Urzędu Gminy)
38-722 Olszanica
tel. +48 13 461 70 45 w. 45, fax. +48 13 461 73 73
www.olszanica.pl

Ze względu na zbyt dużą liczbę obiektów zlokalizowanych w Bieszczadach, wskazujemy adresy CIT. 
Pełna baza noclegowa dostępna na stronie www.nwppp.pl.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w Solinie z/s w Polańczyku
ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk
tel. +48 13 463 81 52, tel./fax +48 13 469 24 95
www.esolina.pl

Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji 
w Ustrzykach Dolnych 
ul. Rynek 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. +48 13 471 11 30, fax. +48 13 471 16 69
www.cit.ustrzyki-dolne.pl

Informacja Turystyczna 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. +48 13 461 10 91
www.bdpn.pl
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