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asielszczyzna le¿y w po³udniowo - zachodnim zak¹tku województwa podkarpackiego            

i stanowi jeden z najciekawszych obszarów krajoznawczych nie tylko tego regionu, ale 

ca³ego kraju. Urozmaicona rzeŸba terenu, znaczne po³acie leœne, liczne rzeki                 

i potoki, a tak¿e szereg zabytków architektury i pomników przyrody - to g³ówne walory 

krajoznawcze tego obszaru. Kto je zobaczy, ten na d³ugo pozostanie pod ich wra¿eniem. 

Turystyczn¹ penetracjê malowniczych okolic u³atwiaj¹ znakowane szlaki piesze oraz rowerowe. 

Tereny Beskidu Niskiego s¹ wymarzonym i idealnym miejscem do pieszych wêdrówek 

leœnymi duktami w atmosferze wyciszenia, sprzyjaj¹cej refleksji. Jest tu prawdziwy raj dla 

m³odych ludzi z plecakami, nocuj¹cych w namiotach, jak i dla tych bardziej “wygodnych” 

turystów, na których czekaj¹ oœrodki wypoczynkowe, pensjonaty i hotele oraz gospodarstwa 

agroturystyczne z pokojami, swojskim jad³em, a nieraz i z rowerami górskimi oraz konikami pod 

wierzch. Region jasielski, a zw³aszcza jego po³udniowa czêœæ, ma to do siebie, ¿e trudno pozostaæ 

wobec niego obojêtnym. Ka¿da pora roku jest tu piêkna, ale chyba najbardziej urokliwa jest jesieñ 

z niezliczon¹ liczb¹ odcieni i barw. 

W niniejszym opracowaniu o charakterze przewodnika, a mo¿e bardziej informatora, 

stara³em siê przybli¿yæ geografiê i przyrodê oraz historiê i dziedzictwo kulturowe Jas³a                   

i Jasielszczyzny. W g³ównej czêœci publikacji proponujê Czytelnikowi i potencjalnemu Turyœcie 

dziesiêæ tras do zwiedzania: miasta Jas³a (cztery trasy) oraz obszarów Jasielszczyzny (szeœæ tras). 

W przypadku kilku z nich nieco wykroczy³em poza teren obecnego powiatu jasielskiego, ale 

miejscowoœci tam siê znajduj¹ce maj¹ nadal bliskie zwi¹zki z Jas³em i regionem.

W tym miniprzewodniku chcia³em zaprezentowaæ i przybli¿yæ to, co jest warte uwagi               

i godne obejrzenia i zapamiêtania w samym mieœcie Jaœle oraz w szeregu wsi powiatu jasielskiego, 

a co dla wiêkszoœci osób z zewn¹trz jest zupe³nie nieznane. S¹ to jednak elementy mocno osadzone 

w dziejach tego regionu. Publikacjê zamyka zbiór praktycznych informacji, jakie powinny okazaæ 

siê przydatne ka¿demu turyœcie w jego wêdrówce. Zw³aszcza temu, który najd³u¿sze z tras pragnie 

podzieliæ sobie na dwa lub trzy dni, a wówczas wiedza o tym, gdzie mo¿e przenocowaæ lub posiliæ 

siê, jest bezcenna.

Serdecznie zapraszam do zwiedzania tego piêknego, jedynego w swoim rodzaju skrawka 

polskiej ziemi, gdzie legenda czêsto miesza siê z rzeczywistoœci¹, a walory przyrody i krajobrazu 

rywalizuj¹ z bogactwem historii i dziedzictwa kulturowego wielu pokoleñ mieszkañców: Polaków, 

¯ydów i £emków.

Bardzo dziêkujê wszystkim tym, którzy pomogli mi w wydaniu tej publikacji. S³owa 

szczególnych podziêkowañ kierujê w stronê Szymona W³adyki, autora wszystkich zdjêæ, który 

w³o¿y³ sporo pracy i serca, by zarejestrowaæ w kadrze to, co w naszym regionie piêkne i godne 

utrwalenia.



Widok na Jas³o ze wzgórza
w Jareniówce

Okolice Myscowej

Panorama pó³nocnej czêœci Jasielszczyzny widziana z Liwocza



o w i a t  j a s i e l s k i ,  u m o w n i e  

nazywany Ziemi¹ Jasielsk¹ lub 

Jasielszczyzn¹, zamieszkuje nieco 

ponad 111 tysiêcy mieszkañców. 
2Obejmuje on obszar 831 km . Znajduje siê tu 

jedno miasto (Jas³o) i szereg wiosek. Pod 

wzglêdem administracyjnym powiat dzieli siê 

na 10 gmin: miejsk¹ - Jas³o oraz gminy 

wiejskie: Brzyska, Dêbowiec, Jas³o, 

Ko³aczyce, Krempna, Nowy ¯migród, Osiek 

Jasielski, Sko³yszyn i Tarnowiec. Powiat jest 

po³o¿ony w po³udniowo - wschodnim zak¹tku 

Polski, w po³udniowo - zachodniej czêœci 

województwa podkarpackiego. Od zachodu 

graniczy z województwem ma³opolskim            

i powiatem gorlickim, od wschodu z powiatem 

kroœnieñskim, od pó³nocy z powiatami: 

dêbickim i strzy¿owskim, a od po³udnia ze 

S³owacj¹.

Sk³ada siê on z kilku mikroregionów 

geograficznych. Patrz¹c od pó³nocy s¹ to: 

P o g ó r z e  C i ê ¿ k o w i c k i e  i  P o g ó r z e  

Strzy¿owskie, poni¿ej Do³y Jasielsko - 

Sanockie, jeszcze bardziej na po³udnie - 

Pogórze Jasielskie, a na samym dole - Beskid 

Niski. Po³udniowa granica powiatu jest 

jednoczeœnie granic¹ pañstwow¹ ze S³owacj¹. 

Teren regionu jest bardzo malowniczy               

i urozmaicony w góry, wzgórza i doliny. Przez 

Prze³êcz Grabsk¹ biegnie droga ze S³owacji 

przez Grab do Jas³a. Najwy¿szym szczytem na 

tym obszarze jest W¹tkowa (846 m npm.)        

w paœmie Magury W¹tkowskiej. Jak wszystkie 

inne wiêksze wzniesienia Beskidu Niskiego 

pokryta jest ona lasem o gêstym poszyciu. 

Lasy zreszt¹ zajmuj¹ du¿¹ czêœæ tego terenu. 

Wzgórza i niskie góry posiadaj¹ na ogó³ 

³agodne zbocza o wyrównanych wierzcho-

winach i zaokr¹glonych szczytach. Potoki 

p³yn¹ce z po³udnia na pó³noc rozcinaj¹ pasma 

grzbietów tworz¹c g³êbokie prze³omy.              

W dolinach le¿¹ rozbudowane wsie otoczone 

stref¹ pól, pastwisk  i górskich ³¹k.

Zajmuj¹ce pó³nocn¹ czêœæ powiatu 

skrawki Pogórza Ciê¿kowickiego oraz 

fragmenty Pogórza Strzy¿owskiego maj¹ 

bardzo urozmaicon¹ rzeŸbê. W ramach Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki wznosi siê 

masyw Liwocza (562 m npm.). Tamtejsze 

wzniesienia porastaj¹ naturalne buczyny 

karpackie i jedliny. Krajobraz parku 

wzbogacaj¹ zbudowane z twardego piaskowca 

ciê¿kowickiego ostañce - wychodnie skalne 

(m.in. Rysowany Kamieñ). Na po³udniowy 

wschód od Liwocza znajduje siê rezerwat 

przyrody "Golesz". Charakteryzuje siê on 

bogatym drzewostanem, grup¹ ostañców               

z  p i a skowca  c i ê¿kowick i ego  o r az  

s tanowisk iem kwi tn¹cego  b luszcza  

pospolitego.

Œrodkow¹ czêœæ powiatu zajmuj¹ Do³y 

Jasielsko - Sanockie. Sw¹ nazwê zawdziêczaj¹ 

one znanemu krajoznawcy, geografowi            

i poecie Wincentemu Polowi. To rozleg³a 

s trefa obni¿enia tektonicznego.  Na 

charakterystyczny krajobraz tego terenu 

Jasielszczyzny sk³adaj¹ siê doœæ du¿e 

p³askodenne kotliny i doliny rzek oraz obszary 

³agodnych, niezbyt wysokich wzgórz. Dno 

czêœci Do³ów Jasielsko - Sanockich pokryte 

jest du¿¹ iloœci¹ piasków i ¿wirków pod 

którymi znajduj¹ siê utwory fliszowe, wœród 

których wystêpuj¹ te¿ roponoœne piaskowce. 

S¹ to tak¿e obszary gazonoœne. Obecne s¹ tam 

równie¿ gleby aluwialne. W kotlinach, m.in.         

w okolicach Osobnicy, Toków, Osieka, 

Dêbowca, Jas³a, Sobniowa, Gorzyc, Roztok, 

S¹dkowej, Dobrucowej wystêpuj¹ gleby 

brunatne i bielicowe. 

W po³udniowej czêœci Do³ów Jasielsko - 



Sanockich, na pograniczu z Beskidem Niskim, 

rozpoœciera siê Pogórze Jasielskie. Teren 

obejmuj¹cy pasmo ³agodnych wzniesieñ 

sytuuje siê na wysokoœci od 280 do 350 m 

npm. Wystêpuje tu kilka kotlin. Do 

najwiêkszych z nich nale¿¹: Ciekliñska, 

Osobnicka, Osiecka i Jasielska. Ta ostatnia jest 

stosunkowo du¿¹ miêdzygórsk¹ równin¹ 

bêd¹c¹ czêœci¹ Do³ów Jasielsko - Sanockich. 

Czêsto w³aœnie ten obszar nazywany jest 

Podkarpaciem. Jest  to pas obni¿eñ                    

o charakterze kotlin lub inaczej faktycznych 

"do³ów",  podzielonych niewielkimi  

wzniesieniami o niewysokich, ³agodnych 

zboczach.

Jeszcze bardziej na po³udniu powiatu 

znajduje siê obszar górski Beskidu Niskiego 

obejmuj¹cy pas o szerokoœci ponad 

dwudziestu kilometrów. Góry beskidzkie s¹ 

niewysokie i ³agodne. Charakteryzuj¹ siê 

d³ugimi grzbietami o kopulistych szczytach. 

Cech¹ szczególn¹ tego krajobrazu jest 

wystêpowanie prze³omów rzeki Wis³oki 

(m.in. w okolicy Nieznajowej, Rostajnego        

i Myscowej) oraz potoków (m.in. na potoku 

Pomiarka - ko³o Cieklina i na potoku Krempna 

- ko³o ¯ydowskiego). Osobliwoœci¹ 

przyrodnicz¹ s¹ te¿ siedliska bobrów na 

potoku Ryjak. W prawie ca³ym pasie 

beskidzkim zachowa³ siê naturalny krajobraz 

leœny. Beskid Niski jest zbudowany ze ska³ 

osadowych, tzw. fliszu. Jego rejon wchodz¹cy 

w sk³ad powiatu jasielskiego oparty jest 

g³ównie o utwory skalne p³aszczowiny 

magurskiej.

Na obszarze powiatu wystêpuj¹ gleby 

pylasto - ilaste, mady œrednie i œrednio-

g³êbokie, bielice, gliniaste i brunatne. Im 

bardziej na po³udnie, tym gleby s¹ bardziej 

kamienisto - gliniaste. W œrodkowej czêœci 

Pasma Liwocza, w okolicach Brzysk, 

B³a¿kowej i Lipnicy wystêpuj¹ najbardziej 

wysuniête w Polsce na po³udnie utwory 

lessowe. W Dêbowej, Brzyskach, UjeŸdzie, 

BieŸdziedzy, B³a¿kowej,  Majscowej                

i Czermnej stwierdzono tak¿e obecnoœæ 

g³azów granitowych. 

Miasto Jas³o stanowi centrum Kotliny 

Jasielskiej. Jest ono wa¿nym wêz³em 

k o m u n i k a c y j n y m ,  g o s p o d a r c z y m                       

i kulturalnym. W czêœci pó³nocnej teren 

wznosi siê tworz¹c Pogórze Ciê¿kowickie, 

którego czêœæ na Ziemi Jasielskiej zajmuje 

Pasmo Liwocza (562 m npm.). Jego krajobraz 

jest falisty a skrajem p³ynie g³ówna rzeka 

regionu - Wis³oka. Dwiema innymi wiêkszymi 

rzekami na tym terenie s¹ Jasio³ka i Ropa. 

Wraz ze swymi dop³ywami, w du¿ej mierze 

potokami i strumieniami, tworz¹ one zlewisko 

Wis³oki. Ma ona na tym terenie najwiêksze 

dorzecze. D³ugoœæ rzeki Wis³oki od Ÿróde³ do 

Jas³a wynosi 59 km, a jej dop³ywów, które siê   

z ni¹ ³¹cz¹ w Jaœle - Ropy - 79 km, a Jasio³ki - 

76 km. Na wschód od Pasma Liwocza 

rozci¹gaj¹ siê zalesione wzniesienia zwane 

Wzgórzami Warzyckimi z Babi¹ Gór¹ (387 m 

npm.).

Na obszarze powiatu jasielskiego panuje 

k l i m a t  p o d g ó r s k i  i  u m i a r k o w a n y  

przechodz¹cy na po³udniu w umiarkowany 

ch³odny. Pó³nocny i œrodkowy pas powiatu ma 

klimat przejœciowy miêdzy nizinnym,                  

a górskim. W pasie Beskidu Niskiego klimat 

jest zdecydowanie bardziej ostry. Lata s¹ tu 

krótsze, ale upalne, zimy zaœ d³u¿sze z du¿¹ 

iloœci¹ opadów œniegu. 

Tereny Ziemi Jasielskiej maj¹ bogat¹ 

szatê roœlinn¹, która sprzyja ¿yciu wielu 

gatunków zwierzyny. W pasie Beskidu 

Niskiego ma miejsce proces wtórnego 



zdziczenia przyrody, spowodowany najpierw 

wyludnieniem tych obszarów w ramach akcji 

"Wis³a", a póŸniej upadkiem PGR-ów. 

Jasielszczyzna w du¿ej czêœci pokryta 

jest lasami, szczególnie na po³udniu. Obfituj¹ 

one w wiele gatunków flory i fauny. S¹ one 

schronieniem dla zwierz¹t, gdzie indziej 

rzadkich lub zupe³nie wytêpionych. Na terenie 

Beskidu Niskiego, na którym lasy zajmuj¹ 

oko³o 80 % powierzchni, skupi³y siê prawie 

wszystkie gatunki naszych drapie¿ników.

W pasie Beskidu Niskiego wyró¿nia siê 

tylko dwa piêtra roœlinne: pogórza i regla 

dolnego. W piêtrze pogórza dominuj¹ lasy 

dêbowo - grabowe. Obszary po³o¿one wy¿ej 

porastaj¹ lasy jod³owe, sosnowe i bukowe. 

Liczne s¹ zbiorowiska buczyny karpackiej.           

Z rzadkich gatunków drzew warto wymieniæ 

cis, którego skupiska rosn¹ m.in. w rejonie 

£ysej Góry nad K¹tami i na Zamczysku nad 

Mrukow¹.

Najbogatsz¹ ostoj¹ flory i fauny tego 

terenu jest istniej¹cy od 1995 roku Magurski 

Park Narodowy (MPN) o powierzchni 19 961 

ha. Dodatkowo wokó³ niego utworzono          

strefê ochronn¹, czyli otulinê o powierzchni     

22 967 ha. 

Magurski Park Narodowy na obszarze 

powiatu jasielskiego obejmuje po czêœci 

gminy: Krempna, Dêbowiec, Osiek Jasielski          

i Nowy ¯migród. Zajmuje czêœæ Beskidu 

Niskiego ze wzgórzami, górami niskimi                

i œrednimi od 400 do 800 m. S¹ to tereny pasma 

Magury W¹tkowskiej, które rozcina swym 

korytem potok K³opotnica. Najwy¿sze jej 

partie zbudowane s¹ z twardych warstw 

piaskowców magurskich. Wœród nich 

wyró¿niaj¹ siê wychodnie skalne o bardzo 

zró¿nicowanych kszta³tach. Nale¿¹ do nich 

geologiczne pomniki przyrody takie jak:  

"Diabli Kamieñ" ko³o Folusza i le¿¹cy           

w otulinie Parku rezerwat "Kornuty" w rejonie 

Bartnego. 

Rezerwat geologiczny "Kornuty" 

utworzono w 1953 roku, obecnie liczy on 

11,90 ha. Le¿y w partii przygrzbietowej pasma 

Magury W¹tkowskiej i graniczy z terenami 

MPN. Na terenie rezerwatu ochronie 

podlegaj¹ wychodnie skalne p³aszczowiny 

magurskiej, g³ównie piaskowce magurskie 

oraz naturalne zespo³y buczyny karpackiej          

i kwaœnej buczyny górskiej wraz z wystêpu-

j¹c¹ tam flor¹ i faun¹.  

Ze zbocza Dêbiego Wierchu wyp³ywa 

najwiêksza rzeka regionu - Wis³oka. Liczne 

Ÿród³a i potoki odprowadzaj¹ do niej wodê       

o wysokiej klasie czystoœci. Roœlinnoœæ Parku 

sk³ada siê z dwu zasadniczych piêter. Do 

wysokoœci ok. 530 m npm. wystêpuj¹ g³ównie 

lasy gr¹dowe sk³adaj¹ce siê z jod³y, brzozy, 

œwierku, sosny, olszynki oraz ³¹ki, pastwiska    

i torfowiska. Powy¿ej 530 m npm., a wiêc na 

wysokoœci regla dolnego, dominuj¹ lasy 

zespo³u ¿yznej buczyny karpackiej oraz 

porastaj¹ lasy jaworowe, jod³owe i œwierkowe. 

Zdecydowanie najwiêksz¹ powierzchniê 

Magurskiego Parku Narodowego zajmuj¹ 

lasy, które stanowi¹ jego 93%. Wœród 

drzewostanu dominuje buk (buczyna 

karpacka) a ponadto sosna i jod³a. Flora jest 

reprezentowana przez oko³o 790 gatunków 

roœlin naczyniowych, flora górska przez oko³o 

75 gatunków. Wystêpuje tu 59 gatunków 

ustawowo chronionych, z tego 49 podlega 

ca³kowitej ochronie i 10 czêœciowej. Nale¿¹   

do nich m.in.: bluszcz pospolity, wid³ak, 

storczyk, paprotka zwyczajna, pierwiosnek, 

cis pospolity, dziewiêæsi³ bez³odygowy, 

pokrzyk, wilcza jagoda, konwalia, wawrzynek 

wilcze ³yko, skrzyp olbrzymi, œnie¿ynka           



i przebiœnieg.

Fauna MPN ma charakter typowo 

beskidzki, z dominacj¹ elementów Karpat 

Wschodnich. Na tym obszarze ¿yje oko³o 

dwustu gatunków zwierz¹t objêtych ca³kowit¹ 

ochron¹ prawn¹. Ssaki reprezentuje ponad 

piêædziesi¹t szeœæ gatunków na czele                

z niedŸwiedziem brunatnym, rysiem, ¿bikiem, 

jeleniem, sarn¹, dzikiem, wilkiem, wydr¹, 

borsukiem, gronostajem, tchórzem, bobrem, 

jenotem, kun¹, a ostatnio tak¿e ³osiem.  

Spoœród oko³o stu dziewiêtnastu gatunków 

ptaków lêgowych do najosobliwszych                  

i najbardziej zagro¿onych w Polsce nale¿¹: 

orze³ przedni, puchacz, orlik krzykliwy, 

bocian czarny, jastrz¹b, puszczyk, dziêcio³y: 

trójpalczasty i bia³ogrzbietowy, trzmielojad 

oraz pliszka górska. Z ryb wystêpuje tu 

przesz³o dwanaœcie gatunków w tym: pstr¹g 

potokowy, kleñ, i brzana, a z gadów i p³azów: 

traszka, ¿mija zygzakowata, zaskroniec 

zwyczajny, gniewosz plamisty i salamandra 

plamista.

Mówi¹c o florze na pozosta³ym terenie 

powiatu jasielskiego to do najczêœciej 

spotykanych drzew nale¿¹: buki, sosny, jod³y, 

graby, dêby, lipy, jesiony, brzozy, jawory, 

osiki, olchy, wierzby i leszczyny. W poszyciu 

leœnym wystêpuj¹ ró¿ne gatunki traw, zió³        

i kwiatów. £¹cznie na terenie powiatu 

wystêpuje ponad dziewiêæset gatunków roœlin, 

w tym przesz³o szeœædziesi¹t chronionych. 

Najwiêkszy udzia³ w tej du¿ej liczbie maj¹ 

oczywiœcie roœliny górskie rosn¹ce w pasie 

Beskidu Niskiego, w tym g³ównie na obszarze 

Magurskiego Parku Narodowego. Z kolei na 

terenie Pogórza Jasielskiego, fragmentów 

Pogórza Ciê¿kowickiego i  Pogórza 

Strzy¿owskiego oraz Do³ów Jasielsko - 

Sanockich liczba gatunków flory górskiej 

ulega zdecydowanemu zmniejszeniu,              

a zwiêksza siê grupa roœlin ciep³olubnych.

Bior¹c pod uwagê faunê œrodkowej                

i pó³nocnej czêœci Jasielszczyzny to na ich 

obszarze dominuj¹ zwierzêta typowe dla 

œrodowisk otwartych. Wœród nich du¿¹ grupê 

stanowi¹ gatunki migruj¹ce na pó³noc oraz 

gatunki ciep³olubne. Do najpowszechniej 

spotykanych na tym terenie ssaków zaliczyæ 

mo¿na: zaj¹ce, lisy, wiewiórki, popielice, 

kuny, sarny, jelenie, je¿e, borsuki, a z ptaków: 

sikorki, wróble, ziêby, drozdy, kuropatwy, 

ba¿anty, wrony, szpaki, sroki, kuku³ki, 

jastrzêbie i sowy. W s¹siedztwie cz³owieka 

gniazda zak³adaj¹ bociany. 

D¹b - pomnik przyrody
przed Sanktuarium w Dêbowcu





Wis³oka w K¹tach

Dêby “Œwiêtej Trójcy” w lesie nieg³owickim



ierwsi ludzie na tych obszarach 

pojawili siê w epoce paleolitu 30 - 

40 tysiêcy lat temu. Œladów pobytu 

grup ³owców i zbieraczy przyby³o 

na koniec starszego okresu epoki kamienia, 

oko³o 12 - 14 tysiêcy lat temu. Pocz¹tki szerzej 

zakrojonego osadnictwa i rolnictwa w tej 

czêœci Karpat mia³y miejsce w okresie neolitu 

(4500 - 2100 lat pne.), o czym œwiadcz¹ 

pami¹tki znalezione w postaci siekierek             

i toporków kamiennych oraz innych 

przedmiotów wykopanych w kilkunastu 

miejscowoœciach, m.in. w Niepli. Szczególnie 

bogaty materia³ naukowy (ponad 150 tysiêcy 

zabytków) przynios³y prace archeologiczne na 

terenie grodziska "Wa³y" w Trzcinicy, gdzie 

stwierdzono ci¹g³oœæ osadnicz¹ od epoki 

pocz¹tków br¹zu (2000 - 1350 lat pne.) po 

czasy XI wieku. Równie¿ w ramach badañ 

archeologicznych na tzw. jasielskim "Gródku" 

wykopano pochodz¹ce z wczesnej epoki br¹zu 

fragmenty ceramiki oraz zabytki z tzw. osady 

trzciniecko - otomañskiej. Ju¿ z naszej ery,            

z wieku II - IV, pochodz¹ odkryte w UjeŸdzie, 

Œwierchowej i okolicy Jas³a osady kultury 

przeworskiej.

Pozosta³oœci warownych grodów                 

i znalezione przez archeologów przedmioty 

œwiadcz¹ o tym, ¿e plemiona zamieszkuj¹ce 

tereny w œrodkowym biegu Wis³oki 

charakteryzowa³y siê stosunkowo wysokim 

poziomem organizacji ¿ycia. Z kolei 

znaleziska monet i przedmiotów obcego 

pochodzenia dowodz¹, i¿ tutejsza ludnoœæ 

mia³a kontakty handlowe z bli¿szymi                   

i dalszymi s¹siadami. Od VII do X wieku 

tereny te zamieszkiwa³o plemiê nazywane 

jasielsko-sanockim. Z tamtego okresu 

zachowa³o siê kilka drewniano - ziemnych 

grodzisk. Pod koniec wieku IX ziemie 

dzisiejszej Jasielszczyzny wchodz¹ce w sk³ad 

pañstwa Wiœlan zosta³y podbite przez Wielkie 

Morawy, a w kilka dziesi¹tków lat póŸniej 

znalaz³y siê w granicach pañstwa czeskiego. 

Schy³ek X wieku by³ czasem jednoczenia tych 

obszarów z pañstwem wielkopolskich 

Piastów. Wed³ug dokumentu Dagome iudex, 

wystawionego w roku 991 lub 992, a wiêc tu¿ 

przed œmierci¹ Mieszka I, wynika, ¿e tereny 

obecnej Jasielszczyzny ju¿ wchodzi³y w sk³ad 

pañstwa polskiego, czy jak kto woli 

"gnieŸnieñskiego" i  s tanowi³y jego 

po³udniowo  -  wschodnie   rubie¿e.

Obszar ten kolonizowa³y klasztory 

benedyktynów z Tyñca i cystersów                        

z Koprzywnicy oraz rody rycerskie. W okresie 

od XI do XIII stulecia powsta³y najstarsze na 

tym terenie wsie. W 1185 roku po raz pierwszy 

pojawi³a siê w Ÿród³ach pisanych nazwa osady 

"Iassyel" (Jasiel). Niespe³na wiek póŸniej,              

w 1262 roku ksi¹¿ê Boles³aw Wstydliwy nada³ 

jasielskiemu targowi immunitet skarbowy, 

targowy i s¹dowy. Pozwoli³ te¿ cystersom 

koprzywnickim œci¹gaæ do wsi wszelkich 

rzemieœlników. Ze wzglêdu na korzystne 

po³o¿enie, na pograniczu pañstwa polskiego           

i skrzy¿owaniu wa¿nych dróg handlowych, 

region rozwija³ siê coraz szybciej. Nasili³ siê 

te¿ proces osadnictwa. Miêdzy XI a XIV 

wiekiem ziemie te wchodzi³y w sk³ad 

kasztelanii bieckiej. 

Za panowania Kazimierza Wielkiego 

ruch osadniczy wzmóg³ siê na niespotykan¹ 

dot¹d skalê. W ¯migrodzie powsta³ wa¿ny 

wêze³ drogowy, a na ca³ym obszarze istnia³a 

sieæ dróg lokalnych. Wzd³u¿ traktów 

handlowych ku Wêgrom i Rusi powsta³o kilka 

miast: Dêbowiec (1349 r.), Jas³o i Osiek (1365 

r.), Brzostek (1367 r.) i najprawdopodobniej 

tak¿e Ko³aczyce oraz Nowy ¯migród (nie 



zachowa³y siê ich przywileje lokacyjne). 

Wówczas powsta³a te¿ wiêkszoœæ wiosek oraz 

rozpocz¹³ siê proces osadnictwa wo³osko-

ruskiego, który zakoñczy³ siê dwa stulecia 

póŸn ie j  wyksz ta ³cen iem s iê  g rupy  

etnograficznej £emków. Zamieszkali oni              

w pasie Beskidu Niskiego. Znacz¹c¹ 

mniejszoœci¹ narodow¹ byli te¿ osiedlaj¹cy siê 

w miasteczkach ¯ydzi. Wsie rolnicze 

najczêœciej lokowano na prawie niemieckim,   

a osady pastersko - hodowlane na prawie 

wo³oskim. W pobliskim Jas³u zameczku 

obronnym na Goleszu by³a siedziba starosty 

niegrodowego i s¹du leñskiego. Na prze³omie 

XIV i XV stulecia jednym z wójtów i starost¹ 

jasielskim by³ s³ynny rycerz i miecznik 

krakowski  Zyndram  z  Maszkowic.

W kolejnych dwóch wiekach tutejsze 

miasteczka uzyska³y przywileje handlowe              

i rozwija³y rzemios³o. Pomyœlnie kszta³towa³o 

siê na tym terenie ¿ycie umys³owe. Coraz 

wiêcej absolwentów miejscowych szkó³ 

parafialnych zostawa³o ¿akami Akademii 

Krakowskiej. Szli oni œladem swego krajana, 

który ukoñczy³ jasielsk¹ szko³ê parafialn¹, 

profesora i reformatora tej uczelni - 

Bart³omieja z Jas³a. Z czasów Jana Olbrachta 

pochodzi herb Jas³a - na czerwonej tarczy 

z³ocisty monogram królewski IAR (Ioannes 

Albertus Rex). Zaznaczy³ siê te¿ wyraŸny 

postêp na wsi. Kwit³o rzemios³o, w samym 

Jaœle pracowa³o ponad szeœædziesiêciu 

rzemieœlników, prê¿nie dzia³a³y cechy. W XVI 

wieku w Jaœle powsta³a komora c³a 

królewskiego, a w nastêpnym stuleciu 

corocznie urz¹dzano trzy wielkie jarmarki. 

Ca³y czas prowadzono handel z Górnymi 

Wêgrami (S³owacj¹) i Wêgrami, oraz               

z miastami polskimi, w tym ze sto³ecznym 

Krakowem. Wywo¿ono st¹d p³ótna, sukna,  

zbo¿e, futra, sól, przêdzê i wo³y, a przywo¿ono 

piwo, wino, ¿elazo, miedŸ oraz konie. Jednak 

du¿ym utrudnieniem w przep³ywie towarów 

tym "szlakiem wêgierskim" by³y czêste 

napady rabusiów i zbójników, zwanych 

beskidnikami. W tym okresie mia³y tak¿e 

miejsce niszcz¹ce najazdy. M.in. w 1474 roku 

na skutek najazdu wêgierskiego Macieja 

Korwina wielkiemu spustoszeniu uleg³a 

wiêkszoœæ  miejscowoœci  Jasielszczyzny. 

Pocz¹tkiem XVII wieku rozpocz¹³ siê 

postêpuj¹cy upadek miasteczek i kryzys na wsi 

jasielskiej. Wp³yw na to mia³y: czêste po¿ary, 

powodzie, zarazy, ucisk mieszczan i ch³opów 

oraz konsekwencje licznych wówczas wojen            

i najazdów, m.in. Tatarów, Szwedów                       

i Siedmiogrodzian. W zwi¹zku z tymi 

wydarzeniami w 1656 roku w Jaœle przebywa³ 

sam król Jan Kazimierz Waza. To wszystko 

odbi³o siê niekorzystnie na ¿yciu, a zw³aszcza 

na produkcji rzemieœlniczej miasta oraz 

okolicy. Dopiero w pierwszej po³owie XVIII 

wieku nast¹pi³o o¿ywienie gospodarcze. 

Wyroby tkaczy dêbowieckich i ko³aczyckich 

garncarzy znajdowa³y popyt w wielu krajach 

Europy.

Rozwój ten najpierw przerwa³y walki 

konfederatów dzikowskich, na czele których 

stan¹³ ówczesny starosta jasielski Adam Tar³o, 

a póŸniej konfederatów barskich i I rozbiór 

Polski. W 1772 roku Jasielszczyzna znalaz³a 

siê pod panowaniem austriackim, w obrêbie 

tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, a od 1790 

roku Jas³o sta³o siê siedzib¹ cyrku³u. Na 

prze³omie XVIII i XIX stulecia powsta³              

w Jaœle cmentarz komunalny, obecny Stary 

Cmentarz. W ca³ym regionie nast¹pi³o 

w y r a Ÿ n e ,  c h o æ  k r ó t k i e  o ¿ y w i e n i e  

gospodarcze. W 1826 roku wielk¹ tragediê 

prze¿y³o Jas³o. By³ ni¹ najwiêkszy w jego 



historii po¿ar. Up³ynê³o kilkanaœcie lat zanim 

je odbudowano, ju¿ wed³ug nowych za³o¿eñ 

urbanistycznych z obecnym kszta³tem Rynku      

i  uk³adem  g³ównych  ulic.

W pierwszej po³owie XIX stulecia bardzo 

trudna sytuacja panowa³a na galicyjskiej wsi, 

przeludnienie, wyzysk ch³opa przez szlachtê,   

a do tego jeszcze dosz³y powodzie i zaraza. 

G³odni, biedni, zmuszani do coraz wiêkszych 

œwiadczeñ ch³opi zaczêli siê burzyæ. W roku 

1846 tereny Jasielszczyzny zosta³y ogarniête 

krwawymi ruchami ch³opskimi, zwanymi 

rabacj¹. Na jej czele stan¹³ Jakub Szela, ch³op 

z niedalekiej Smarzowej. W trakcie tych 

rozruchów ch³opi dostarczyli do siedziby 

cyrku³u ponad setkê osób podejrzanych           

o przygotowywanie powstania narodowego. 

Wœród nich znalaz³ siê te¿ znany poeta                

i krajoznawca, Wincenty Pol. Zosta³ on na 

jakiœ czas umieszczony w pa³acyku 

gorajowickim Franciszka Trzecieskiego. 

Ciekawostk¹ mo¿e byæ te¿ fakt, ¿e w okresie 

Wiosny Ludów w Jasielskiem przebywa³ car 

Rosji Miko³aj I. Kieruj¹c swoj¹ armi¹ id¹c¹ 

zd³awiæ powstanie na Wêgrzech w 1849 roku, 

kwaterowa³ w Nowym ̄ migrodzie.

W latach szeœædziesi¹tych XIX wieku, 

rozpoczynaj¹cych dobê korzystnej dla 

Polaków autonomii galicyjskiej, dla regionu 

zacz¹³ siê nowy okres rozwoju. Przyczyni³o 

siê do tego odkrycie na tym terenie z³ó¿ ropy. 

Twórca przemys³u naftowego, wynalazca 

lampy naftowej, Ignacy £ukasiewicz, który              

w latach 1857 - 1865/66 mieszka³ i prowadzi³ 

w Jaœle aptekê, ju¿ w 1856 roku wybudowa³ na 

jego przedmieœciach, w Ulaszowicach, 

pierwsz¹ w œwiecie destylarniê ropy.                 

W nastêpnych dziesiêcioleciach powsta³o                 

w terenie wiele szybów naftowych, które od 

tego czasu sta³y siê symbolem krajobrazu 

Jasielszczyzny, a pod koniec lat osiemdzie-

si¹tych w Nieg³owicach rozpoczê³a 

dzia³alnoœæ  rafineria.

Od 1867 roku Jas³o zosta³o stolic¹ 

powiatu. Rok póŸniej powsta³o w nim 

pierwsze na Podkarpaciu gimnazjum, którego 

mury w kolejnych latach opuœci³o wielu 

wybitnych ludzi, m.in.: bakteriolog Rudolf 

Weigl, matematyk Hugo Steinhaus, historyk 

literatury polskiej Stanis³aw Pigoñ, aktor 

Stefan Jaracz, geograf Stanis³aw Paw³owski, 

dzia³acze ludowi Jan Stapiñski i Ignacy Solarz, 

genera³ Tadeusz Klimecki, mistrz œwiata             

w  z a p a s a c h  S t a n i s ³ a w  " Z b y s z k o "  

Cyganiewicz, botanik Adam Wodziczko oraz 

geograf  i  kartograf  Eugeniusz  Romer.

Ostatnie æwieræwiecze XIX stulecia by³o 

czasem szczególnie szybkiego rozwoju, 

urbanizacji i uprzemys³owienia Jas³a oraz 

ca³ego powiatu. W latach 1872-1890 miasto           

i okolice uzyska³y po³¹czenia kolejowe ze 

Stró¿ami, Zagórzem i Rzeszowem. Wp³ynê³o 

to na rozwój komunikacji i transportu. W Jaœle 

kwit³o ¿ycie kulturalne i umys³owe. 

Wychodzi³y czasopisma "Nowiny Jasielskie"    

i "G³os Jasielski", dzia³a³o Ko³o Œpiewacze 

" L u t n i a  S o k o ³ a "  i  T o w a r z y s t w o  

Mieszczañskie "Zgoda". Powiêkszy³a siê 

grupa miejskiej inteligencji. Warto wiedzieæ, 

¿e w XIX wieku w Jaœle przysz³o na œwiat 

kilkunastu wybitnych Polaków, m.in.  

póŸniejszy biskup przemyski Karol Józef 

Fischer, malarz Ignacy Pinkas, twórca 

polskiego Muzeum Farmacji dr Stanis³aw 

Proñ, œpiewaczka operowa Franciszka 

Platówna - Rotterowa, s³ynny major Henryk 

Dobrzañski "Hubal" i wspomniany wczeœniej, 

wspó³twórca "polskiej szko³y matema-

tycznej", Hugo Steinhaus. 

W zwi¹zku z wielkimi manewrami wojsk 



austro - wêgierskich w 1900 roku w stolicy 

powiatu przebywa³ sam cesarz Franciszek 

Józef I. Na inauguracjê dzia³alnoœci Zwi¹zku 

Strzeleckiego w Jaœle, w 1911 roku do miasta 

przyby³ znany dzia³acz niepodleg³oœciowy 

Boles³aw Limanowski. Rok póŸniej,                 

w podjasielskim ¯ó³kowie odby³ siê kurs 

instruktorski, w którym uczestniczyli twórcy 

polskiej odmiany skautingu, Andrzej 

Ma³kowski i Olga Drahonowska. Da³o to 

pocz¹tek harcerstwa na JasielszczyŸnie.              

Z kolei latem 1913 roku w okolicach Jas³a 

przeprowadzone zosta³y æwiczenia Zwi¹zku 

Strzeleckiego, które wizytowa³ jego 

Komendant G³ówny Józef Pi³sudski. Podczas 

nich wyró¿ni³ on póŸniejszego pu³kownika              

i bohatera I wojny œwiatowej oraz walk             

o wschodni¹ granicê Rzeczypospolitej, 

Leopolda  Lisa - Kulê.

W latach 1914 - 1915 na terenie powiatu 

toczy³y siê zaciête i krwawe walki armii 

austriacko - niemieckich i rosyjskich. 

Pozosta³oœci¹ po nich jest kilkadziesi¹t 

cmentarzy wojennych, zw³aszcza z okresu 

tzw. bitwy gorlickiej. Przez Jas³o oraz region 

piêciokrotnie przechodzi³ front, stacjonowa³y 

obce wojska, dokonywano zniszczeñ, 

podpaleñ, rekwizycji i grabie¿y. Po 

odzyskaniu niepodleg³oœci mieszkañcy 

odrodzonego powiatu jasielskiego podjêli 

dzia³ania zmierzaj¹ce do odbudowy ze 

zniszczeñ. Niestety prace te przerwa³a wojna z 

bolszewikami. Na ratunek zagro¿onej 

OjczyŸnie posz³o wielu synów Ziemi 

Jasielskiej. 

W dobie II Rzeczypospolitej powiat 

jasielski zamieszkiwa³o przesz³o 116 tysiêcy 

osób. Jas³o i Brzostek zachowa³y status miast, 

a Nowy ¯migród, Osiek Jasielski, Ko³aczyce          

i Dêbowiec utraci³y prawa miejskie. Nieca³e 

80% ogó³u ludnoœci stanowili Polacy, resztê 

zaœ ¯ydzi i £emkowie. Ogromna wiêkszoœæ 

mieszkañców zajmowa³a siê rolnictwem, 

pozostali pracowali w przemyœle, rzemioœle, 

handlu  i  komunikacji.

W okresie miêdzywojennym liczba 

ludnoœci Jas³a powiêkszy³a siê do blisko        

15 tysiêcy mieszkañców. Jako stolica powiatu 

przewodzi³o ono w ró¿nych dziedzinach ¿ycia 

pozos ta ³ym mie jscowoœc iom.  Jas ³o  

rozbudowa³o  s iê  i  unowoczeœn i ³o .  

Wybudowano hutê szk³a i rozbudowano 

rafineriê w Nieg³owicach. W mieœcie 

funkcjonowa³y m.in.: Okrêgowy Urz¹d 

Górniczy, S¹d Obwodowy, wiêzienie, kilka 

banków, szpital, poczta, stacja kolejowa, dwa 

kinoteatry. Pod koniec lat trzydziestych,               

w ramach tworzenia Centralnego Okrêgu 

Przemys³owego, w Krajowicach powsta³a 

czêœæ zak³adu chemicznego przemys³u 

zbrojeniowego "Gamrat", zwana wtedy 

Wytwórni¹ Prochu. Baz¹ dla o¿ywionej 

dzia³alnoœci  kul turalnej ,  spo³ecznej                    

i politycznej by³a nie tylko inteligencja, ale 

równie¿ robotnicy i ch³opi. W samym Jaœle 

d z i a ³ a ³ o  k i l k a  s z k ó ³ ,  s e m i n a r i u m  

nauczyc ie l sk ie ,  l i czne  o rgan izac je                    

i stowarzyszenia, chór "Echo", orkiestra 

kolejowa i symfoniczna, gimnazjalny zespó³ 

teatralny, Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokó³", kluby sportowe: "Czarni" oraz 

¿ydowski "Makkabi", wychodzi³y lokalne 

czasopisma. W dworku gorajowickim dzia³a³ 

internat dla ch³opców, uczniów jasielskiego 

gimnazjum. Jednym z nich by³ póŸniejszy 

kardyna³ watykañski Andrzej Maria Deskur.

W y b u c h  I I  w o j n y  œ w i a t o w e j  

zapocz¹tkowa³ zniszczenie tego bogatego 

dorobku. Ju¿ 1 wrzeœnia 1939 roku miasto              

i okolice by³y bombardowane przez lotnictwo 



niemieckie. Byli pierwsi zabici i ranni. 

Terenów tych broni³a Grupa Operacyjna 

"Jas³o" gen. bryg. Kazimierza £ukoskiego, 

bataliony KOP "Skole" i "¯ytyñ" oraz 

bataliony Obrony Narodowej "Jas³o"                

i "Rzeszów". W dniu 8 wrzeœnia, po wyparciu 

oddzia³ów polskich, do Jas³a wkroczyli 

Niemcy. Rozpoczê³a siê okupacja. Ziemia 

Jasielska przedstawia³a dla wroga du¿¹ 

wartoœæ strategiczn¹ i wojskow¹. Miasto sta³o 

siê siedzib¹ niemieckich w³adz wojskowych     

i cywilnych oraz policyjnych, w tym gestapo, 

obejmuj¹cego swym dzia³aniem obszary kilku 

powiatów. W Szebniach Niemcy utworzyli 

obóz dla jeñców radzieckich. Poprzez planow¹ 

zag³adê, nieludzkie warunki, g³ód i ciê¿k¹ 

pracê uœmiercono ich co najmniej od siedmiu 

do dziesiêciu tysiêcy. Cia³a ofiar masowo 

zakopywano w pobl iskich "Do³ach 

Bierowskich". Nastêpnie w obozie przebywali 

tak¿e Polacy, ¯ydzi, Cyganie i £emkowie.             

O tragedii wiêŸniów pisa³a póŸniej laureatka 

Nagrody Nobla, Wis³awa Szymborska                 

w wierszu  pt.  "Obóz  g³odowy  pod  Jas³em".

W mrocznym okres ie  okupac j i  

hitlerowskiej mieszkañcom Jasielskiego ca³y 

czas towarzyszy³a atmosfera terroru, 

aresztowañ, egzekucji, pacyfikacji, wysiedleñ 

i wywózki do obozów oraz na roboty 

przymusowe w g³¹b Rzeszy. Najwiêkszym              

z licznych miejsc egzekucji i masowych 

mordów na tym terenie by³ las w Warzycach, 

gdzie straci³o ¿ycie oko³o piêciu tysiêcy osób. 

Hitlerowcy dokonali na tym obszarze niemal 

ca³kowitej zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej. Po 

likwidacji miejscowych gett wywo¿ono ich do 

obozów masowej zag³ady lub mordowano             

w kilku miejscach na terenie powiatu. 

Ju¿ jesieni¹ 1939 roku w Jasielskiem 

narodzi³ siê bardzo silny ruch oporu, którego 

wiêkszoœæ formacji wesz³o w sk³ad Obwodu 

Zwi¹zku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej 

Jas³o. Prowadzi³ on sabota¿ i dywersjê, a do 

najs³ynniejszych na tym terenie akcji nale¿a³y: 

uwolnienie z jasielskiego wiêzienia ponad 

180. aresztowanych, w tym kilkudziesiêciu 

dzia³aczy i ¿o³nierzy ruchu oporu (sierpieñ 

1943 r.), zdobycie broni w "Gamracie" 

(grudzieñ 1943 r.) oraz najwiêksza bitwa planu 

"Burza" w Jasielskiem - pod Gilow¹ Gór¹ 

(sierpieñ 1944 r.). Ponadto przez ca³y okres 

wojny w powiecie dzia³a³y grupy i oddzia³y 

partyzanckie Gwardii Ludowej, Narodowej 

Organizacji  Wojskowej,  Batal ionów 

Ch³opskich i PPS-Podkarpacie. By³a to 

odpowiedŸ na ci¹g³e represje hitlerowskie,     

w trakcie których systematycznie tracili ¿ycie 

mieszkañcy  regionu.

We wrzeœniu 1944 roku w³adze 

niemieckie wyda³y szereg rozkazów 

dotycz¹cych wysiedlenia Jas³a i ponad 

piêædziesiêciu wsi powiatu. Wszyscy ich 

mieszkañcy zostali wygnani na zachód od 

rzeki Wis³oki. Spowodowane to by³o 

zbli¿aniem siê linii frontu, ale w przypadku 

Jas³a by³a to oczywista, perfidna zemsta za 

czynny opór i patriotyczn¹ postawê jego 

mieszkañców. Na³o¿y³o siê na to równie¿ 

wyrachowanie niemieckiego starosty dr. 

Gentza, który wyrazi³ siê, ¿e jeœli miasto nie 

pozostanie niemieckie, to nie bêdzie go wcale. 

Po opró¿nieniu Jas³a Niemcy przyst¹pili do 

grabie¿y pozostawionego mienia miejskiego, 

jak i jaœlan. £¹cznie wywieziono do Rzeszy 

1002 wagony z rozmaitym dobrem. Nastêpnie 

specjalne zespo³y saperskie wroga wysadza³y 

w powietrze i pali³y budynek po budynku. Do 

koñca 1944 roku Jas³o przesta³o istnieæ. 

Zosta³o potraktowane surowiej ni¿ Warszawa, 

bo ca³kowitemu zniszczeniu uleg³o ponad 



97% jego zabudowy. Ze znajduj¹cych siê 

wówczas w mieœcie 2283 obiektów, w tym 

1250 budynków mieszkalnych, pozosta³o             

w miarê ca³ych 39 domów. Dorobek ¿ycia               

i pracy kilku pokoleñ jaœlan leg³ w gruzach.

Ofensywa Armii Czerwonej i artylerii 

czechos³owackiej zwana "operacj¹ jasielsk¹", 

maj¹ca miejsce w dniach od 15 do 17 stycznia 

1945 roku, wyzwoli³a Jasielszczyznê od 

Niemców i  rozpoczê³a nowy okres 

wchodzenia w orbitê radzieckich wp³ywów 

polityczno - ustrojowych. Ju¿ 16 stycznia tego 

roku z wysiedlenia zaczêli œci¹gaæ mieszkañcy 

Jas³a i wielu okolicznych wsi. Pewna ich czêœæ 

widz¹c, ¿e nie maj¹ do czego wracaæ, 

zdecydowa³a siê przenieœæ w inne strony. 

Wiêkszoœæ z nich, najbardziej uczuciowo 

zwi¹zana z rodzinn¹ ziemi¹, postanowi³a 

pozostaæ i przyst¹piæ do odbudowy. 

Zamieszkali w piwnicach i zaczêli nowe, 

ciê¿kie i pe³ne wyrzeczeñ ¿ycie.  W przypadku 

Jas³a i Nowego ¯migrodu po usuniêciu 

rumowiska rozpoczêto budowê wszystkiego 

od podstaw. Wiele wysi³ku zabra³a 

mieszkañcom odbudowa wsi 

Jasielszczyzny. By³o to kilka, 

pe³nych wysi³ku i poœwiêce-

nia lat ciê¿kiej pracy. 

D z i ê k i  n i e z w y k l e  

ofiarnej postawie jaœlan oraz 

w s p a r c i u  z  z e w n ¹ t r z ,              

w kolejnych latach niemal od 

fundamentów stworzono 

nowe miasto. Zbudowano 

budynki mieszkalne oraz 

g m a c h y  u ¿ y t e c z n o œ c i  

publicznej. Powsta³y nowe 

ul ice ,  obiekty  szkolne                

i osiedla mieszkaniowe. 

Rozpoczê³y dzia³alnoœæ 

stopniowo rozbudowywane zak³ady pracy, 

placówki kulturalne i sportowe. O tych latach 

pisa³ póŸniej w "Piosence o nowym Jaœle" 

poeta Tadeusz Œliwiak. W kolejnych 

dziesiêcioleciach na wielu p³aszczyznach 

rozwija³o siê zarówno miasto Jas³o, od      

1999 roku znów powiatowe, jak wszystkie 

tutejsze gminy i wchodz¹ce w ich sk³ad wsie.

Na terenie Jasielszczyzny systematycznie 

dokonuje siê sta³y postêp i mimo trudnoœci 

ekonomicznych czyni siê starania, by stwarzaæ 

coraz lepsze warunki do ¿ycia, pracy                     

i wypoczynku tutejszym mieszkañcom oraz 

coraz liczniej przybywaj¹cym turystom. 

Ziemia ta oferuje bowiem wyj¹tkowo bogate 

walory krajobrazowe,  przyrodnicze                   

i historyczno - kulturowe oraz serdecznoœæ                

i ¿yczliwoœæ jej mieszkañców. Tradycyjnie 

obowi¹zuje tu zasada "Goœæ w dom - Bóg              

w dom".

“Ruiny kamienic przy ulicy 3 Maja w Jaœle”
- obraz olejny Boles³awa Tumidajowicza z 1946 roku



¹dzê, ¿e wymienione wczeœniej 

geograficzno - przyrodnicze 

zalety Jasielszczyzny s¹ ju¿ 

wystarczaj¹cym powodem do 

zwiedzenia tego regionu. Bo przecie¿ ju¿ samo 

bogactwo przyrody i piêkno okolic sprzyja 

turystyce. Zaiste, tereny powiatu jasielskiego 

obfituj¹ w czyste powietrze, piêkne 

krajobrazy, lasy z grzybami i jagodami, potoki 

i stawy rybne z pstr¹gami i karpiami, pasieki 

pszczelarskie. Jest tu wiele dogodnych miejsc 

do wêdkowania w tutejszych rzekach i poto-

kach oraz k¹pielisk, choæby na rzece Wis³oce 

(m.in.  w  Osieku  Jasielskim  czy  Za³ê¿u).

Teren powiatu poprzecinany jest spor¹ 

iloœci¹ szlaków turystycznych. Prowadzi têdy 

m.in. Miêdzygminny Spacerowy Szlak 

Turystyczny obejmuj¹cy gminy: Jas³o, 

Sko³yszyn i Ko³aczyce, biegn¹cy przez tereny 

o szczególnych walorach krajobrazowych, 

przyrodniczych i kulturowych. 

Na Liwoczu krzy¿uj¹ siê dwa szlaki 

turystyczne, pierwszy z nich prowadzi           

w kierunku Ciê¿kowic, drugi z Przemyœla 

przez Dynów, Czudec i Ko³aczyce. Przez 

gminê Brzyska przebiega ¿ó³ty szlak 

turystyczny, który ³¹czy Park Krajobrazowy 

P a s m a  B r z a n k i  z  C z a r n o r z e c k o  -  

Strzy¿owskim Parkiem Krajobrazowym.               

Z kolei na terenie gminy Krempna znajduje siê 

wêze³ szlaków turystycznych ³¹cz¹cych 

g ³ówny,  czerwony sz lak  beskidzki                     

z  niebieskim szlakiem granicznym. 

Praktycznie ca³a po³udniowa czêœæ powiatu, 

g³ównie w obszarze Beskidu Niskiego, jest 

pokryta gêst¹ sieci¹ dobrze oznakowanych 

szlaków turystycznych dla mniej lub bardziej 

wyrobionych wêdrowców. M.in. od Bartnego 

na grzbiet Magury W¹tkowskiej, a st¹d dalej       

w Bieszczady biegnie g³ówny, czerwony szlak 

beskidzki. Przez te tereny przechodzi te¿ 

niebieski szlak graniczny z Grybowa do 

Ustrzyk Dolnych, zielony szlak z Gorlic do 

O¿ennej, ¿ó³ty z Folusza do Koniecznej                

i z Mrukowej do Krempnej, a czarny w okolicy 

Folusza.

Jasielszczyzna posiada cztery bardzo 

ciekawe szlaki tras rowerowych. Pierwsza            

z nich, "czerwona" liczy 52 km i biegnie z Jas³a 

przez Dêbowiec, Za³ê¿e, Osiek Jasielski, 

Nowy ¯migród, Brzezow¹, Jaworze, 

Desznicê, Œwi¹tkow¹ Wielk¹, Œwi¹tkow¹ 

Ma³¹, Rostajne, Grab, O¿enn¹ do granicy 

pañstwowej ze S³owacj¹ i przejœcie graniczne 

dla ruchu pieszego. Najpierw prowadzi drog¹ 

asfaltow¹ (43 km), a nastêpnie poln¹ (3 km)             

i szutrow¹ (6 km). Szlak "niebieski" ma 

niespe³na 10 km i wiedzie drog¹ asfaltow¹            

z Jas³a do Folusza, a "¿ó³ty", licz¹cy oko³o           

17 km prowadzi drogami asfaltowymi, 

szutrowymi, leœnymi i polnymi z Krempnej 

przez Myscow¹, Pañsk¹ Górê, Polany do Huty 

Polañskiej. Ostatnia z tras rowerowych           

o d³ugoœci blisko 10 km - "zielona" - rozpo-

czyna siê tak¿e w Krempnej i w wiêkszoœci 

drogami szutrowymi mo¿na ni¹ dotrzeæ do 

Ko³omyi, Huty Krempskiej i powróciæ do 

Krempnej. 

Warto dodaæ, ¿e te tereny Beskidu 

Niskiego s¹ równie¿ doskona³ymi szlakami 

turystyki konnej. Dlatego warto odwiedziæ 

choæby "Stajniê Rumak" w Kotani, gdzie 

pañstwo Mielczarkowie proponuj¹ naukê 

jazdy konnej, zapraszaj¹ na przeja¿d¿ki 

wierzchem i bryczk¹, a zim¹ na tradycyjne 

kuligi na saniach. W czasie tej pory roku               

w ¯ydowskiem mo¿na te¿ korzystaæ z orczy-

kowego wyci¹gu narciarskiego "Czumak". 

Atrakcji turystycznych w Jasielskiem jest 

mnóstwo. W samej tylko Krempnej warto udaæ 



siê nad zalew i zaporê na Wis³oce, odwiedziæ 

Oœrodek Edukacyjny oraz Muzeum 

Magurskiego Parku Narodowego z licznymi 

wystawami i eksponatami. Bêd¹c tam 

koniecznie trzeba obejrzeæ niezwykle ciekawy 

film o historii powstania tutejszego krajobrazu 

i unikaln¹ prezentacjê multimedialn¹ 

ukazuj¹c¹ jeden rok ¿ycia flory i fauny MPN. 

Mo¿na te¿ przejœæ trasami szlaków i œcie¿ek 

edukacyjnych  Parku.

Coraz lepiej prezentuje siê te¿                   

w Jasielskiem baza noclegowa. W wielu 

miejscowoœciach w budynkach szkolnych               

w sezonie dzia³aj¹ tanie schroniska 

m³odzie¿owe. Jest coraz wiêcej pól 

namiotowych i biwakowych (np. w gminie 

Osiek Jasielski w Mrukowej i Pielgrzymce), 

zajazdów (np. "KuŸnia" w Pielgrzymce), 

pensjonatów (np. "Wichrowe Wzgórza"                

w  Nowym ¯migrodz ie ) ,  oœ rodków 

wczasowych, wypoczynkowych i obiektów 

hotelowych (m.in. w Krempnej, Foluszu              

i Kotani) oraz placówek gastronomicznych,           

w tym sma¿alni pstr¹ga (np. w Dêbowcu          

i Foluszu). Znajduj¹ siê tu tak¿e liczne 

naturalne k¹pieliska, np. na Wis³oce w Za³ê¿u   

i Osieku Jasielskim. Turyœci mog¹ tak¿e 

skorzystaæ z szerokiej oferty tutejszych, blisko 

piêædziesiêciu, gospodarstw agroturysty-

cznych. Gwarantuj¹ one nocleg, wy¿ywienie 

lub mo¿liwoœæ sporz¹dzania posi³ków we 

w³asnym zakresie, mo¿liwoœæ zakupu 

"domowej", zdrowej ¿ywnoœci, uczestnictwa 

w pracach polowych, kontakt ze zwierzêtami 

domowymi, przeja¿d¿ki bryczk¹ lub kuligiem 

i inne atrakcje wypoczynku w ciszy i spokoju, 

na ³onie nieska¿onej natury jednego                 

z najbardziej dziewiczych terenów naszego 

kraju. Niektóre z gospodarstw oferuj¹ te¿ 

jazdê  konn¹  i  szkó³kê  jeŸdzieck¹.

Samo Jas³o staje siê z roku na rok coraz 

lepszym punktem wypadowym dla turystów 

chc¹cych zwiedziæ przepiêkne okolice 

Pogórzy: Ciê¿kowickiego, Strzy¿owskiego             

i Jasielskiego, Do³ów Jasielsko - Sanockich,             

a zw³aszcza Beskidu Niskiego. Do miasta 

docieraj¹ poci¹gi osobowe i autobusy z ca³ej 

Polski, a teren powiatu przecinaj¹ drogi: 

krajowe (m.in. Przemyœl - Wadowice), 

wojewódzkie, powiatowe i gminne. Intere-

suj¹ca wydaje siê byæ droga biegn¹ca z Gorlic 

do Dukli przez Nowy ¯migród, bêd¹ca 

fragmentem dawnego, starego traktu 

karpackiego. Prowadzi ona do Cisnej, gdzie 

³¹czy  siê  z  obwodnic¹  bieszczadzk¹. 

W Jaœle i na jego obrze¿ach, np.                   

w Krajowicach i na Podzamczu przybywa 

miejsc noclegowych i gastronomicznych, jak    

i takich, gdzie mo¿na aktywnie spêdziæ czas 

oraz wypocz¹æ. Miasto dysponuje m.in. kryt¹ 

p³ywalni¹, otwartymi basenami, hal¹ 

sportow¹, kortami do tenisa, boiskiem do 

baseballa, dwoma stadionami, si³owniami. 

Mo¿na tu pojeŸdziæ konno, pop³ywaæ 

kajakiem i pojeŸdziæ rowerem górskim. Na 

niedalekim Goleszu na Podzamczu mog¹ 

tak¿e sprawdziæ siê amatorzy wspinaczki 

górskiej. Znajduj¹ siê tam oznakowane Ska³ki 

K r a j o w i c k i e  z e  s t a ³ y m i  p u n k t a m i  

asekuracyjnymi. W samym Jaœle te¿ warto 

odwiedziæ miejscowe Muzeum Regionalne 

dysponuj¹ce licznymi zbiorami. Równie 

i n t e r e su j ¹ce ,  a czko lwiek  znaczn i e  

skromniejsze s¹ zbiory izb pamiêci i tradycji           

w  Ko³aczycach  i  Dêbowcu.

Jasielszczyzna oferuje turystom ca³¹ 

gamê atrakcji  dorobku dziedzictwa 

kulturowego jakie na przestrzeni dziejów 

stworzyli jej mieszkañcy. Niezwykle cennymi 

ob iek tami  i  ska rbami  dz iedz ic twa  



kulturowego oraz dowodami bardzo d³ugiej 

historii Jasielszczyzny s¹ mogi³y kurhanowe 

sprzed 4 - 4,5 tysi¹ca lat. Znajduj¹ siê one m.in. 

w Bierówce, Krajowicach, Lubli i Warzycach. 

Równie ciekawe s¹ wczesnoœredniowieczne         

i œredniowieczne grodziska w: Starym 

¯migrodzie,  Brzezowej,  Brzezówce, 

Mrukowej, Lisowie i Osieku Jasielskim oraz 

œlady po ruinach zameczku "Golesz" z XIV 

wieku  w  Krajowicach.

N a j w a ¿ n i e j s z y m  z a b y t k i e m  

archeologicznym na tym terenie i jednym            

z najcenniejszych w Polsce jest grodzisko 

"Wa³y Królewskie" - "Karpacka Troja"           

w Trzcinicy. Odkryto tam i przebadano m.in. 

osadê obronn¹ z pocz¹tku epoki br¹zu (2000 - 

1350 p n e.) oraz grodzisko s³owiañskie (780 - 

1030 r.). Znaleziono oko³o 150 tysiêcy 

zabytków, w tym wiele unikatowych z br¹zu, 

koœci, bursztynu i srebra. Obecnie trwa tam 

budowa skansenu archeologicznego, który 

stanie siê unikalnym w skali Polski i Europy 

Œrodkowej  ob iek tem tu rys tycznym                        

i  muzealnym. 

Spoœród doœæ licznie zachowanych 

starych koœcio³ów, najczêœciej drewnianych, 

na szczególn¹ uwagê turystów zas³uguj¹ 

zabytkowe œwi¹tynie z XV stulecia: w Osieku 

Jasielskim i Jaœle (Fara), w BieŸdziedzy            

i w Starym ¯migrodzie. Z prze³omu wieków 

XV i XVI pochodz¹ koœcio³y w Trzcinicy           

i Nowym ¯migrodzie, z wieku XVI:               

w Œwiêcanach, Czermnej, a do nieco mniej 

wiekowych nale¿¹ œwi¹tynie w: ¯urowej 

(XVI/XVII w.), Szebniach (XVII w.), Za³ê¿u           

i  S³awêcinie  (z XVIII w.) 

Na terenie regionu jasielskiego 

wystêpuj¹ tak¿e miejsca szczególnego kultu. 

S¹ nimi sanktuaria maryjne, œci¹gaj¹ce z roku 

na rok coraz wiêksze rzesze pielgrzymów. 

Znajduj¹ siê one w: Tarnowcu (Sanktuarium 

Matki Bo¿ej Zawierzenia), Dêbowcu - 

polskim La Salette (Sanktuarium Matki Bo¿ej 

Pojednawczyni Grzeszników), Skalniku 

(Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej 

Gór), oraz w Czermnej (Sanktuarium Matki 

Boskiej Pocieszenia). Równie wielu 

pielgrzymów przyci¹gaj¹: Sanktuarium 

Antoniañskie w Jaœle i ¿migrodzkie 

Sanktuarium B³. Ksiêdza W³adys³awa 

F i n d y s z a .  W  p o ³ u d n i o w e j  c z ê œ c i  

Jasielszczyzny, wœród malowniczych dolin 

Beskidu Niskiego, zachowa³y siê piêkne 

cerkwie ³emkowskie. Znajduj¹ siê one m.in.         

w Krempnej (z XVIII w. na zrêbie z XVI/XVII 

w.), Œwi¹tkowej Ma³ej, Desznicy i Œwi¹tkowej 

Wielkiej (wszystkie z XVIII w.) oraz nieco 

m³odsze z Kotani (z lapidarium sztuki 

kamieniarskiej),  Pielgrzymki  i  Polan.

Spoœród 175. Najbardziej cennych 

obiektów zabytkowych Szlaku Architektury 

Drewnianej  na terenie województw 

ma³opolskiego i podkarpackiego na obszarze 

obecnego powiatu jasielskiego jest ich 10. S¹ 

to koœcio³y w Osieku Jasielskim, S³awêcinie, 

Szebniach, Œwiêcanach i Trzcinicy oraz 

cerkwie w Kotani, Krempnej, Pielgrzymce, 

Œwi¹tkowej  Wielkiej  i  Œwi¹tkowej  Ma³ej.

Na terenie powiatu znajduje siê wiele 

starych cmentarzy parafialnych z zabytko-

wymi kaplicami, grobowcami i nagrobkami. 

Charakterystycznym elementem pejza¿u tych 

okolic s¹ tak¿e doœæ licznie zachowane 

wiekowe krzy¿e przydro¿ne i kapliczki, 

zw³aszcza te na rozstajach dróg. Na prze³omie 

II i III tysi¹clecia pojawi³y siê na tym terenie 

nowoczesne, monumentalne krzy¿e - symbole 

wiary miejscowej ludnoœci. W Tarnowcu jest 

to Kalwaria Trzeciego Tysi¹clecia z Krzy¿em, 

w K¹tach na Górze Grzywackiej - Kalwaria 



Mi³osierdzia Bo¿ego i Milenijny Krzy¿ 

Papieski, na Liwoczu - Krzy¿ III Tysi¹clecia            

z kaplic¹ i platform¹ widokow¹, a w UjeŸdzie 

równie potê¿ny, z dala widoczny kolejny 

Krzy¿  Milenijny. 

Mimo ogromnych zniszczeñ wojennych 

w Jasielskiem zachowa³o siê kilkanaœcie 

zabytkowych dworków. Najczêœciej otoczone 

resztkami parków ze starodrzewiem znajduj¹ 

siê one m.in. w: Szerzynach (XVI w.), 

BieŸdziadce (XVIII w.), Lisówku (XVIII/XIX 

w.), £ubnie Szlacheckim, Lipnicy Dolnej, 

Tarnowcu i Szebniach (z XIX w.). Na 

szczególn¹ uwagê zas³uguj¹:  pa³ac                 

w Brzyskach (z XVII w., przebudowany         

w wieku XIX) oraz neogotycki pa³ac w Jaœle - 

Gorajowicach (z XVIII w., przebudowany            

i rozbudowany w XIX stuleciu). Warte 

podkreœlenia jest to, ¿e obok wielu starych 

obiektów, zabytków sakralnych i œwieckich, 

przetrwa³y wiekowe stare drzewa, prawdziwe 

pomniki  przyrody.

Pozosta³oœci¹ po krwawych walkach            

z czasów I wojny œwiatowej z lat 1914 - 1915 

s¹ liczne na terenie Jasielszczyzny zabytkowe 

cmentarze wojenne, których jest tu ponad 

czterdzieœci. Znajduj¹ siê one g³ównie               

w Okrêgu II Jas³o i Okrêgu I ¯migród. Poza 

charakterem miejsc pamiêci o minionej 

historii i wojnie s¹ one wa¿nymi obiektami 

zabytkowymi, których projektantami               

i kierownikami artystycznymi byli g³ównie 

Johann Jäger, rzeŸbiarz z Drezna oraz Dušan 

Jurkoviè, s³owacki architekt i dzia³acz 

kulturalny. Piêknie wkomponowali je             

w tutejszy krajobraz i do dziœ cmentarze te 

upamiêtniaj¹ nie tylko poleg³ych, ale i ich 

twórców. Na wielu z nich zachowa³y siê 

piêkne i g³êbokie literackie inskrypcje 

odwo³uj¹ce  siê  do  wielu  wartoœci. 

W powiecie jasielskim jest te¿ wiele 

miejsc pamiêci oddaj¹cych ho³d ofiarom          

i bohaterom II wojny œwiatowej. Jako 

przyk³ady niech pos³u¿¹ dwa cmentarze              

w tutejszych lasach. W lesie za wsi¹ Warzyce 

znajduje siê najwiêkszy na tym terenie 

cmentarz ofiar faszyzmu, na którym spoczywa 

oko³o 5 tysiêcy zamordowanych Polaków, 

¯ydów, Cyganów, £emków i jeñców 

sowieckich. Z kolei w lesie obok nie istniej¹cej 

dziœ wsi Ha³bów, ko³o Krempnej, w maju 1942 

roku rozstrzelano oko³o 500 ¯ydów 

niewiadomego pochodzenia, a w lipcu tego 

samego roku 1257 ¯ydów z getta w Nowym 

¯migrodzie,  w  tym  z  £odzi. 

Poruszaj¹c w¹tek ¿ydowski mo¿na 

dodaæ, ¿e po wymordowaniu w Jasielskiem ich 

licznej grupy oraz po zniszczonych przez 

Niemców ich zabytkach kultury (m.in. 

synagogach i bo¿nicach) pozosta³y tu 

zarastaj¹ce traw¹ kirkuty w Jaœle i w Nowym 

¯migrodzie z zachowanymi macewami oraz 

liczne  masowe  mogi³y.

Mimo postêpuj¹cego procesu rozwoju 

cywilizacyjnego, na szczêœcie na obszarze 

Ziemi Jasielskiej w wielu wioskach zachowa³y 

siê jeszcze oryginalne pogórzañskie zagrody 

ch³opskie oraz typowe dla £emków chy¿e, 

k ry te  s t r zech¹ .  Tak¿e  w dawnych  

miasteczkach, m.in. w Ko³aczycach, Dêbowcu 

i Osieku Jasielskim przetrwa³o kilkanaœcie 

zabytkowych  domów  mieszczañskich.

Z pewnoœci¹ w Jasielskiem godne uwagi 

s¹ równie¿ pomniki, tablice i obeliski oraz 

kopce upamiêtniaj¹ce wielkie wydarzenia, 

bohaterów narodowych i lokalnych oraz 

rocznice patriotyczne (m.in. piêæsetlecie 

zwyciêstwa pod Grunwaldem - kopiec           

w Tarnowcu i pomnik w Jaœle oraz stulecie 

insurekcji koœciuszkowskiej - pomnik 



Naczelnika  w  jasielskim  parku). 

Ze wzglêdu na fakt, ¿e Jasielszczyzna, 

by³a jednym z najwa¿niejszych obszarów 

narodzin i rozwoju przemys³u naftowego, 

warte obejrzenia s¹ liczne miejsca wchodz¹ce 

w sk³ad Szlaku Naftowego. Z terenu powiatu 

jasielskiego prowadzi on przez obszary 

powiatów kroœnieñskiego i leskiego                

a nastêpnie obejmuje Sambor, Borys³aw, 

Drohobycz i Lwów, gdzie koñcem 1852 roku 

£ukasiewicz z Zehem wydzielili z ropy naftê, 

a rok póŸniej twórca przemys³u naftowego 

zapali³ pierwsz¹ lampê naftow¹. Na terenie 

ca³ego szlaku znajduje siê szereg pami¹tek 

zwi¹zanych z nafciarstwem oraz ¿yciem              

i dzia³alnoœci¹ pierwszych nafciarzy na czele   

z Ignacym £ukasiewiczem. W powiecie 

jasielskim mo¿na obejrzeæ je w szeregu 

miejscowoœci. W Harklowej zainteresowanie 

turysty wzbudz¹ szyby naftowe i sprzêt 

wiertniczy, w Osobnicy - kopalnie ropy 

naftowej i gazu ziemnego, Foluszu - kopalnia 

ropy wraz z szeregiem starych urz¹dzeñ 

wydobywczych, w tym charakterystyczny 

"staliniec", Samoklêskach - zbiornik na ropê, 

Roztokach - budynki gazoliniarni i kopalni 

wraz z urz¹dzeniami wydobywczymi, 

S¹dkowej i Dobrucowej - pozosta³oœci po 

wiertniach oraz kopalniane urz¹dzenia 

wodoci¹gowe, Brzezówce - charakterystyczne 

kiwony  pompowe. 

Wa¿nym punktem Szlaku Naftowego jest 

Jas³o. Na jednej z kamieniczek w Rynku, gdzie 

od 1857 roku do po³owy lat 60-tych XIX 

wieku mieszka³ i prowadzi³ aptekê Ignacy 

£ukasiewicz, znajduje siê okolicznoœciowa 

tablica. Z kolei przy ulicy Lwowskiej 

widoczna jest tablica upamiêtniaj¹ca 

za³o¿enie przez niego w 1856 roku na 

przedmieœciach Jas³a pierwszej w œwiecie 

destylarni ropy naftowej. Na starym 

cmentarzu w Jaœle spoczywa jedyne dziecko 

Honoraty i Ignacego £ukasiewiczów - 

córeczka Marianna. Pewien zasób materia³ów 

dotycz¹cych pocz¹tków przemys³u naftowego 

w Jasielskiem znajduje siê równie¿                 

w miejscowym  Muzeum  Regionalnym. 

Miar¹ bogactwa i dorobku dziedzictwa 

kulturowego Jasielszczyzny jest te¿ lokalny 

folklor i sztuka ludowa. Œpiew, muzykê, taniec 

i regionalne obrzêdy kultywuj¹ m.in. kapele 

"Pogórzanie" z Jas³a,  "Trzcinicoki"                 

z Trzcinicy, "¯migrodzanie" z Nowego 

¯migrodu, "Pogórzanie" z BieŸdziedzy oraz 

z e s p ó ³  œ p i e w a c z y  " P o t a k o w i a n k i "                       

z Potakówki. W wielu miejscowoœciach 

powiatu dzia³aj¹ twórcy ludowi. Spoœród nich 

ograniczmy siê do rzeŸbiarzy. Antoni Bolek         

z Za³ê¿a, Stanis³aw Ryznarski ze Œwiêcan, 

Karol Brej z Jas³a, Jan Wojtas z Przysiek i Jan 

Wróbel z Warzyc to tylko kilku spoœród 

dzia³aj¹cych tu twórców, m.in. poetów 

ludowych, malarzy, hafciarek oraz twórczyñ 

wycinanek, plecionek i tradycyjnych pisanek 

wielkanocnych. Ich dzie³a mo¿na czêsto 

obejrzeæ u Ÿród³a, w ich pracowniach. Wielu            

z nich œciœle wspó³pracuje z prê¿nie 

dzia³aj¹cymi na tym terenie stowarzyszeniami 

regionalnymi, na czele ze Stowarzyszeniem 

Mi³oœników  Jas³a  i  Regionu  Jasielskiego. 

Z punktu widzenia atrakcji turystycznych 

warto równie¿ wymieniæ kilka z cyklicznych, 

corocznych imprez kulturalnych, w tym 

miêdzynarodowych: "Festiwal Folkloru 

Karpat" w Trzcinicy, "Dni Miast Partnerskich" 

w Jaœle oraz "Dni Jas³a", "Parada Historyczna" 

w Krempnej, Spotkania Kapel "Grajki"              

w Nowym ¯migrodzie czy coroczne Do¿ynki 

Powiatowe organizowane przez kolejne 

gminy. W trakcie tych i wielu innych 



podobnych imprez prezentowany jest 

wielowiekowy dorobek dziedzictwa 

kulturowego poszczególnych czêœci powiatu, 

jak  i  ca³ej  Jasielszczyzny. 

Wspó³czesn¹ atrakcj¹ Ziemi Jasielskiej  

s¹ z pewnoœci¹ wyroby miejscowych hut szk³a 

oraz wina z tutejszych winiarni. Dzia³aj¹ca ju¿ 

ponad 80 lat jasielska Huta Szk³a jest jedyn¹    

w Polsce oraz jedn¹ z nielicznych w œwiecie 

hut wytwarzaj¹cych szk³o witra¿owe, 

wykonywane metod¹ rêcznego formowania. 

Równie piêkne s¹ formowane rêcznie dzie³a 

hutników szk³a z hut tarnowieckich. Wyroby 

artystyczne ze szk³a z tego terenu trafia³y jako 

rekwizyty do filmów, m.in. do "Ogniem           

i mieczem". Ciesz¹ siê wielkim powodzeniem 

w  wielu  krajach  œwiata.

Równie du¿¹ atrakcj¹ dla turystów, tak¿e 

i tych zagranicznych, s¹ oryginalne, piêkne 

bombki choinkowe, wykonywane rêcznie       

w jasielskim Zak³adzie Ozdób Choinkowych 

"Dagmara". Te prawdziwe "pere³ki" rêko-

dzie³a od szeregu lat ciesz¹ oczy wielu ludzi,         

a na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1997 roku 

zosta³y przekazane samemu Ojcu Œwiêtemu 

Janowi Paw³owi II. Zawis³y na polskim 

drzewku, które stanê³o na watykañskim placu  

œw.  Piotra.

Na terenie Jasielszczyzny w ramach 

programu Zwi¹zku Gmin Dorzecza Wis³oki 

pod nazw¹ "Podkarpackie winnice" odradzaj¹ 

siê tradycje winiarskie. Rejon ten posiada 

odpowiednie warunki  do produkcj i  

znakomitych win. Koordynatorem tego 

programu jest uznany winiarz Roman 

Myœliwiec, w³aœciciel winnicy "Golesz"               

w Jaœle. Ponadto do wiod¹cych nale¿¹ 

winnice: "Jasiel" w Jareniówce - Elwiry           

i Wiktora Szpaków, "Zacisze" w Trzcinicy - 

Magdaleny i Paw³a Szynalów oraz "Winnica 

P³ochockich" w Gliniku Polskim - Barbary            

i  Marcina  P³ochockich. W dwóch z nich 

jesieni¹ 2007 roku przebywa³ sam mistrz 

kuchni i gawêdy - Robert Mak³owicz, który 

nagrywa³ w Jaœle kolejny swój program            

z cyklu “Podró¿e kulinarne”.

Kaplica B³. Ks. W³adys³awa Findysza
w Nowym ¯migrodzie



Witra¿ w koœciele farnym w Jaœle Cudowna Figura Matki Bo¿ej Tarnowieckiej

Figura Matki Bo¿ej Saletyñskiej Witra¿ w kaplicy Lisowieckich w Jaœle



Kamienna rzeŸba Œwiêtej Rodziny 
w Nieznajowej

Zbiorowa mogi³a ¿ydowska w lesie ha³bowskim

Kapliczka przydro¿na
w Zarzeczu



Ul. G¹dki - ul. Ignacego Paderewskiego -     

ul. Za Burs¹ - ul. Fryderyka Chopina -       

ul. 3 Maja - ul. Stanis³awa Staszica -           

ul. Alojzego Metzgera - ul. Klasztorna -           

ul.  Grunwaldzka  -  ul.  Floriañska.

ozpoczynaj¹c zwiedzanie Jas³a 

udajemy siê na teren osiedla 

G¹dki. Znajduje siê ono za rzek¹ 

Wis ³ok¹ ,  w po³udniowo -  

zachodniej czêœci miasta. Kierujemy siê do 

kaplicy g¹deckiej pw. Matki Bo¿ej 

Czêstochowskiej. 

Ten interesuj¹cy obiekt sakralny stoi              

w miejscu, gdzie od wielu lat wznosi³ siê 

przydro¿ny krzy¿. Po zakoñczeniu pierwszej 

wojny œwiatowej okoliczni mieszkañcy 

zdecydowali siê na budowê tej kaplicy. Jest 

ona murowana i pokrywa j¹ miedziany dach. 

We wnêtrzu widnieje pierwotny obraz Matki 

Bo¿ej Czêstochowskiej, a pod nim mo¿emy 

dostrzec mniejszy obraz przedstawiaj¹cy œw. 

Teresê od Dzieci¹tka Jezus. Na œcianach 

kaplicy znajduj¹ siê jeszcze inne obrazy. 

Niezwykle cenny jest tzw. portatyl, który 

umieszczony jest w o³tarzu. By³ on 

konsekrowany 5 maja 1845 roku przez biskupa 

przemyskiego Franciszka Ksawerego 

Zachariasiewicza. Zawiera relikwie œwiêtych: 

Werekundy i Krescentego. Pierwszy z nich by³ 

biskupem i zmar³ w Weronie, drugi by³ 

rzymskim ch³opcem, który zgin¹³ w czasie 

przeœladowañ chrzeœcijan przez cesarza 

Dioklecjana. G¹deckie relikwie s¹ opisane po 

³acinie i posiadaj¹ dwie pieczêcie biskupie. 

Napis na portatylu mówi: "Ten o³tarz 

przenoœny, zawieraj¹cy relikwie œwiêtych 

mêczenników Werekundy i Krescentego, 

d z i s i a j  p r z e z  n i ¿ e j  p o d p i s a n e g o  

konsekrowany". W wie¿yczce obiektu 

mo¿emy dostrzec zabytkowy dzwon - 

sygnaturkê z 1651 roku. Po zwiedzeniu tej 

kaplicy  kierujemy  siê  w  stronê  miasta. 

Przechodzimy pieszo lub przeje¿d¿amy 

rowerem przez mostek na rzece Wis³oce, obok 

obiektów MOSiR oraz basenów k¹pielowych, 

za którymi ³¹cz¹ siê ze sob¹ rzeki Ropa            

z Wis³ok¹, a po kilkuset metrach do Wis³oki 

wpada trzecia z jasielskich rzek Jasio³ka. Na 

t y c h  n a d r z e c z n y c h  t e r e n a c h  o r a z                       

w okolicznych lasach Nieg³owic i Gamratu 

¿yje ponad sto gatunków ptaków oraz 

kilkanaœcie gatunków przedstawicieli 

drobnych zwierz¹t. Obszar ten, a szczególnie 

wa³y przeciwpowodziowe ci¹gn¹ce siê                 

w kierunku Jasio³ki, s¹ dla wielu jaœlan 

miejscem spacerów i rekreacyjnego biegania. 

RR

Kaplica g¹decka



Tereny nad Wis³ok¹ i Rop¹ s¹ dobre do 

biwakowania, a same rzeki i ich otoczenie to 

miejsce k¹pieli, kajakowania i pla¿owania.

Pod¹¿aj¹c w kierunku 

centrum Jas³a dochodzimy do 

ulicy Paderewskiego. Tu pod 

nr 47 dostrze¿emy interesu-

j¹c¹ i godn¹ uwagi figurê 

Matki Bo¿ej.  Ta jedna             

z najstarszych jasielskich 

f i g u r  z n a j d u j e  s i ê  n a  

prywatnej parceli. Stoi w tym 

miejscu od 1659 roku. Wykonana jest               

z piaskowca i wraz z coko³em ma blisko cztery 

metry wysokoœci. S¹ dwie hipotezy jej 

usytuowania i wybudowania. Jedna mówi, ¿e 

postawiono j¹ jako pami¹tkê najdalszego 

zasiêgu wylewów powodziowych, druga zaœ, 

¿e powsta³a celem obrony miasta w dobie 

potopu szwedzkiego. Kiedy w czasie okupacji 

hitlerowskiej z siedziby tutejszego gestapo 

uda³o siê zbiec podporucznikowi AK 

Stanis³awowi Wachowskiemu ps. "Jurand", 

uzna³ on, ¿e wyci¹gniêta rêka figury Matki 

Bo¿ej wskazuje mu drogê ucieczki. Zawierzy³ 

jej i po wielu perypetiach zgu-

bi³ poœcig niemiecki i prze¿y³.

Docieramy do ul. Za 

Burs¹. W budynku pod 

numerem 1 znajduj¹ siê cele 

p o g e s t a p o w s k i e ,  a  n a  

zewnêtrznej œcianie gmachu 

widnieje tablica poœwiêcona 

ofiarom jasielskiego gestapo. 

To   tu,   przy   dawnej  ul.  Na

M³ynek, w 1911 roku Towarzystwo Opieki 

nad M³odzie¿¹ Gimnazjaln¹ w Jaœle 

rozpoczê³o budowê bursy dla uczniów 

miejscowego, powsta³ego w 1868 roku, 

gimnazjum. W paŸdzierniku 1912 roku prace 

ukoñczono i odby³o siê uroczyste poœwiêcenie 

obiektu. Bursa przyjê³a imiê Adama 

M i c k i e w i c z a .  W  p i e r w s z y m  r o k u  

funkcjonowania zamieszkiwa³o w niej 

Kryty basen

Pogestapowska cela “Bursy”



czterdziestu uczniów. W okresie pierwszej 

wojny œwiatowej gmach ten by³ wykorzysty-

wany przez Austriaków na szpital wojskowy. 

W okresie kolejnej wojny i okupacji 

hitlerowskiej w budynku mieœci³a siê 

placówka niemieckiej policji bezpieczeñstwa. 

W czêœci sutereny znajdowa³y siê ma³e cele,    

w których gestapowcy umieszczal i  

a r e s z t o w a n y c h ,  p r z e w o ¿ o n y c h  t u                     

z jasielskiego wiêzienia. Przes³uchiwano ich   

w bardzo brutalny sposób. Perfidnymi                 

i wyrafinowanymi metodami drêczono ich 

fizycznie i psychicznie. Przez ca³y okres 

okupacji przez rêce hitlerowskich oprawców 

przesz³o przez to ponure miejsce co najmniej 

dziesiêæ tysiêcy osób. Koñcem 1944 roku 

budynek zosta³ przez Niemców w du¿ej 

mierze spalony. Po zakoñczeniu dzia³añ 

wojennych obiekt odbudowano na cele 

szpitalne. Obecnie mieœci siê tu oddzia³ 

psychosomatyczny miejscowego szpitala 

specjalistycznego. Do dziœ zachowa³y siê dwie 

cele zamienione na Izbê Pamiêci, gdzie 

zgromadzono pami¹tki  po of iarach 

hitlerowskich zbrodni. S¹ one œwiadectwem 

martyrologii ludnoœci Ziemi Jasielskiej             

i ca³ego regionu. Zobaczyæ tu mo¿na kajdany 

do zakuwania wiêŸniów, archiwalne zdjêcia, 

materialne pami¹tki po czasach wojny oraz 

zapoznaæ siê z zamieszczon¹ w gablotach 

histori¹ obiektu opracowan¹ przez autora tego 

przewodnika. 

Na zewn¹trz budynku znajduje siê 

pami¹tkowa tablica o treœci: "Pamiêci tych co 

w latach wojny 1939 - 1944 przez gestapo 

niemieckie zadrêczeni tu w lochach 

wiêziennych skonali lub wyprowadzeni z nich 

od kuli niemieckiej padli albo w obozach 

koncentracyjnych zginêli - ocaleli towarzysze 

- wiêŸniowie". 

Po opuszczeniu tego Miejsca Pamiêci 

Narodowej ulic¹ Chopina przechodzimy do 

koœcio³a franciszkañskiego - Sanktuarium    

œw. Antoniego Padewskiego. Ojcowie 

Franciszkanie przybyli do Jas³a jesieni¹    

1899  roku. 

W latach 1903 - 1904 przy zbiegu ulic 

Jagie³³y i Mickiewicza zbudowali oni w³asn¹ 

œwi¹tyniê oraz zakupili stoj¹cy tam budynek, 

który  przebudowali  na  obiekt  klasztorny. 

Patronem koœcio³a sta³ siê œw. Antoni        

z Padwy, którego figurê umieszczono 

wewn¹trz œwi¹tyni. Przez wiele lat ojcowie 

pracowali na rzecz miejscowych wiernych. 

Kiedy pod koniec 1944 roku okupant 

niemiecki rozpocz¹³ burzenie Jas³a, tak¿e i ten 

koœció³ zosta³ wysadzony w powietrze. 

Koœció³ franciszkañski
- Sanktuarium œw. Antoniego



Wkrótce po powrocie do miasta jego 

mieszkañcy przyst¹pili do odgruzowywania 

swojej œwi¹tyni. W po³owie czerwca 1945 

roku, ku radoœci i ogromnemu wzruszeniu 

odgruzowuj¹cych i innych mieszkañców 

miasta, w ruinach odnaleziono cudownie 

ocala³¹  figurê  Patrona. 

W latach 1957 - 1963 w Jaœle wybudo-

wano nowy, piêkny koœció³ franciszkañski, 

który usytuowano przy skrzy¿owaniu ulic 

Chopina i 3 Maja. Parafiê pw. œw. Antoniego 

erygowano w 1969 roku, wydzielaj¹c j¹          

z parafii Jas³o - Fara. Od 1997 roku œwi¹tynia 

sta³a siê Sanktuarium œw. Antoniego, a sam 

Œwiêty zosta³  Patronem  Miasta.

Szczególnie wa¿ne miejsce we wnêtrzu 

tej najwiêkszej w Jaœle œwi¹tyni obok o³tarza 

zajmuje kaplica œw. Antoniego z figur¹ 

Patrona. Wykona³ j¹ w 1904 roku rzeŸbiarz 

lwowski Antoni Popiel. Po prawej stronie 

o³tarza Sanktuarium znajduje siê piêkna, 

zabytkowa drewniana figura Matki Boskiej       

z Dzieci¹tkiem. Pochodzi ona z prze³omu 

gotyku i renesansu (z pocz¹tku XVI w.). 

Innym zabytkiem tej œwi¹tyni jest rzeŸba 

Chrystusa Ukrzy¿owanego z ok. 1760 roku.   

W kaplicy œw. Franciszka znajduje siê 

barokowy obraz "Stygmatyzacja œw. 

Franciszka". Pochodzi on z prze³omu XVII       

i XVIII wieku. Z kolei na œcianie pod chórem 

widoczny jest o³tarzyk z obrazem Matki Bo¿ej 

Czêstochowskiej, który w 1945 roku zosta³ 

przeniesiony z dotychczasowego koœcio³a 

franciszkañskie-go. W jasielskim klasztorze 

franciszkañskim znajduje siê tak¿e kopia 

obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. 

Posiada ona dokument z lakowymi 

pieczêciami i poœwiadczeniem z dat¹ 15 X 

1904 roku, ¿e ta wierna kopia obrazu                

z koœcio³a przy via Merulana w Rzymie zosta³a 

poœwiêcona przez papie¿a Piusa X. Ponadto 

ojcowie zachowali piêkny ornat z naszytymi 

fragmentami starych XVIII - wiecznych  

tkanin.

W Sanktuarium Antoniañskim wa¿ne 

miejsce zajmuj¹ tablice pamiêci poœwiêcone 

wybitnym i zas³u¿onym ludziom miasta                

i regionu, którzy w wiêkszoœci oddali ¿ycie za 

Ojczyznê i swoj¹ rodzinn¹ ziemiê. Wœród   

nich znaleŸæ mo¿na m.in. tablice: majora    

Henryka Dobrzañskiego "Hubala", Rodziny 

Madejewskich, Jana i Stanis³awa Magurów, 

oficerów i ¿o³nierzy batalionu "Skole", 

obroñców  Jas³a  w  1939  roku.

W ogrodzie franciszkañskim, obok 

Sanktuarium, znajduje siê piêkna figura       

œw. Franciszka. Zosta³a ona postawiona         

w 1932 roku przy pierwszym koœciele 

franciszkañskim, a po jego zniszczeniu,               

w 1946 roku najpierw przeniesiono j¹ przed 

kaplicê franciszkañsk¹, a w 1967 roku 

ustawiono  w  obecnym  miejscu.

Po przejœciu na drug¹ stronê ulicy 3 Maja, 

znajdujemy siê obok budynku "Zgody". 

O b i e k t  d a w n e g o  T o w a r z y s t w a  

Mieszczañskiego "Zgoda" powsta³ w tym 

miejscu w okresie miêdzywojennym, w latach 

1936-1937. By³ to przestronny budynek 

parterowy, w którego wnêtrzu znajdowa³y siê: 

du¿a sala widowiskowa ze scen¹, druga 

mniejsza oraz kilka niewielkich pomieszczeñ. 

Znalaz³y tam m.in. miejsce: kancelaria i biura 

zarz¹du Towarzystwa, biblioteka oraz 

magazyn. Po pamiêtnych wydarzeniach 

jesieni 1944 roku i ten obiekt zosta³ 

zniszczony. Wkrótce po zakoñczeniu wojny 

cz³onkowie "Zgody" i Cechu Rzemios³ 

Ró¿nych odrestaurowali go. W wyniku 

d e c y z j i  r z ¹ d o w y c h  T o w a r z y s t w o  

M i e s z c z a ñ s k i e  “ Z g o d a "  z o s t a ³ o  



zlikwidowane, a sam budynek w 1949 roku 

zosta³ przekazany na potrzeby Powiatowego 

Domu Kultury, gdzie funkcjonowa³ on a¿ do 

wybudowania obecnego gmachu, a wiêc do 

1970 roku. PóŸniej obiekt przej¹³ Cech 

Rzemios³, a w latach dziewiêædziesi¹tych 

sprzeda³ go spó³ce miejscowych kupców. 

Obecnie mieœci siê tu Dom Handlowy 

"Zgoda".

Id¹c w kierunku wschodnim, w stronê 

parku miejskiego dochodzimy do ul. Staszica. 

Tu pod numerem 12 mo¿emy obejrzeæ 

zabytkowy budynek rodziny Zieliñskich. Ten 

murowany, jednopiêtrowy obiekt z charak-

terystyczn¹ wie¿yczk¹ zbudowany zosta³           

w stylu secesyjnym. Koñcem XIX wieku jego 

w³aœcicielem by³ szanowany in¿ynier 

Jasielskiej Rady Powiatowej Celestyn 

Lipczyñski. W czasie totalnego niszczenia 

miasta przez Niemców, budynek ten zosta³ 

czêœciowo spalony. Po wojnie odbudowano go 

w pierwotnym stylu.

Nieopodal, przy ulicy Staszica 8, stoi 

inny zabytkowy obiekt. Ta malownicza willa 

zosta³a wzniesiona koñcem XIX stulecia. 

Znajduje siê w rejestrze zabytków. Jej 

projektantem by³ znany krakowski architekt 

Teodor Talowski. Na pocz¹tku XX wieku jej 

w³aœcicielem by³ ceniony malarz i profesor 

jasielskiego gimnazjum Apolinary Kotowicz. 

W czasie drugiej wojny œwiatowej sp³on¹³ na 

niej dach wraz z wiêŸb¹ dachow¹, któr¹ 

póŸniej odbudowano.

Niedaleko, przy skrzy¿owaniu ulic 

Staszica i Armii Krajowej, znajduje siê 

budynek jasielskiego s¹du. Przed nim, od 

strony ulicy Staszica wznosi siê pomnik 

poœwiêcony akowcom. Na gmachu S¹du 

Rejonowego znajduje siê tablica upamiêtnia-

j¹ca mêczeñstwo Polaków w latach okupacji 

hitlerowskiej. Obecny obiekt s¹dowy stoi      

w miejscu budynku zburzonego przez 

hitlerowców koñcem 1944 roku. W czasach 

autonomii galicyjskiej, na prze³omie lat 

1888/1889, w Jaœle otwarto S¹d Obwodowy, 

który by³ pierwsz¹ instancj¹ dla Jas³a i siedmiu 

powiatów. Mieœci³ siê on w pó³nocnym 

skrzydle nowo wybudowanego, potê¿nego 

gmachu w kszta³cie czworoboku, którego 

pozosta³¹ czêœæ zajmowa³o wiêzienie.                 

W czasie drugiej wojny œwiatowej by³o ono 

przez ca³y czas przepe³nione ofiarami terroru 

hitlerowskiego.

To na terenie tego wiêzienia noc¹ z 5 na    

6 sierpnia 1943 roku przeprowadzono jedn¹         

z najs³ynniejszych w tej czêœci okupowanego 

k ra ju  akc jê  uwoln ien ia  wiêŸn iów.                    

W przygotowaniach do niej uczestniczy³a 

czteroosobowa rodzina Madejewskich oraz 

stra¿nicy wiêzienni: Józef Okwieka ps. 

"Trójka" ,  Wawszczak i  Myœl iwiec .  

Przeprowadzi³a j¹ grupa Kedywu Podokrêgu 

AK Rzeszów dowodzona przez ppor.     

Zenona Sobotê "Korczaka", w sk³adzie: ppor. 

Zbigniew Cerkowniak ps. "Boruta", kpr. pchr. 

Stanis³aw Kostka "D¹browa", podharcmistrz 

Stanis³aw Magura "Paw", plut. pchr. Zbigniew 

Zawi³a "¯bik" i wspomniany plutonowy 

Okwieka. Akcjê rozpoczêli 5 sierpnia 1943 

roku oko³o godziny 23. W tym czasie stra¿nik 

"Trójka" poprosi ³  innego s t ra¿nika                   

o wypuszczenie go po s³u¿bie na zewn¹trz 

wiêzienia. W tym momencie uzbrojeni             

w pistolety  i dwa granaty rêczne: "Korczak" , 

"Boruta", "D¹browa" i "¯bik" skrêpowali 

otwieraj¹cego bramê i wdarli siê do dy¿urki 

kancelarii wiêzienia. Od dy¿urnego stra¿nika 

zabrali klucze do cel i magazynów. Po 

opuszczeniu ca³ego budynku i unieszkodli-

wieniu jego za³ogi wyprowadzili 66 wiêŸniów 



politycznych, ka¿dego zaopatruj¹c w koc, 

gotówkê oraz chleb. Zdolnych do noszenia 

broni uzbrojono. Umo¿liwiono te¿ ucieczkê 

oko³o 120 innym wiêŸniom, tzw. pospolitym. 

Akcja o kryptonimie "Pensjonat" lub "W" 

zakoñczy³a siê oko³o godziny 0.30. W ¯ó³ko-

wie uciekinierzy podzielili siê na dwie grupy, 

jedna posz³a w kierunku Gorlic, druga                 

w stronê Bóbrki. Spraw¹ uwolnienia wiêŸniów 

zainteresowa³ siê sam generalny gubernator 

Hans Frank, a efektem tego by³a zmiana na 

stanowisku szefa gestapo i naczelnika 

wiêzienia w Jaœle. 

W miejscu zburzonego przez Niemców 

gmachu s¹du i wiêzienia z potê¿n¹, ¿elazn¹ 

bram¹ w 1989 roku postawiono tablicê 

upamiêtniaj¹c¹ akcjê "Pensjonat", a w roku 

2001 wzniesiono piêkny, okaza³y pomnik -    

"W ho³dzie ¯o³nierzom Armii Krajowej" 

Obwodu Jas³o z wy³aman¹ krat¹ bramy 

wiêziennej z symbolem Polski Walcz¹cej    

oraz wzniesionym nad ni¹ or³em wolnoœci. 

Na bocznej œcianie pomnika umieszczono 

wczeœniejsz¹ tablicê poœwiêcon¹ uwolnieniu 

wiêŸniów. W tym miejscu, przy ulicy   

Staszica, na skwerze Zenona Soboty, czêsto 

odbywaj¹ siê lokalne uroczystoœci akowskie            

i  patriotyczne.

Przechodz¹c do koñca ulicy Staszica 

dochodzimy do ulicy Metzgera, do dworca 

kolejowego. Historia jasielskiego kolejnictwa 

jest stara. W dniu 20 sierpnia 1884 roku 

nast¹pi ³o  otwarcie  l ini i  tzw.  kolei  

transwersalnej na trasie Grybów - Zagórz,  

która przebiega³a przez Jas³o. W tym samym 

roku w mieœcie powsta³ dworzec kolejowy.              

Z powstaniem tego obiektu wi¹¿e siê odkrycie 

najwczeœniejszych materialnych œladów 

obecnoœci cz³owieka na terenie dzisiejszego 

Jas³a. To w trakcie budowy stacji kolejowej 

natrafiono tu w 1875 roku na monety rzymskie 

pochodz¹ce z I wieku naszej ery. Od 1880 roku 

naczelnikiem stacji kolejowej w Jaœle by³ 

Alojzy Metzger, który zas³u¿y³ siê przy 

budowie dworca, ogrzewalni   

i bloków kolejowych. Od 

1890 roku by³ on równo-

c z e œ n i e  b u r m i s t r z e m  

jas ie l sk im.  Utworzenie                

w mieœcie stacji kolei c.k. 

Austro - Wêgier, a póŸniej 

PKP przyczyni³o siê w du¿ym 

stopniu do rozwoju miasta,           

a za zas³ugi dla Jas³a, ulicê 

wzd³u¿ bloków kolejowych 

nazwano imieniem Metzgera.

Na terenie odbudowanego 

po zniszczeniach niemieckich 

1944 roku dworca znajduje siê 

p o m n i k  r u c h u  o p o r u  

jasielskich kolejarzy z tablic¹ o treœci: "Dla 

upamiêtnienia walk i mêczeñstwa kolejarzy, 

Pomnik Armii Krajowej



uczestników ruchu oporu, w XXV rocznicê 

wyzwolenia m. Jas³a - kolejarze wêz³a 

jasielskiego". 

Jest to dowód pamiêci o kolejarzach   

doby drugiej wojny œwiatowej, którzy od 

pocz¹tku okupacji w³¹czyli siê w dzia³alnoœæ 

podziemn¹. Byli cz³onkami organizacji 

konspiracyjnych, prowadzili dzia³alnoœæ 

wywiadowcz¹ i sabota¿owo - dywersyjn¹. 

Poprzez sabota¿ kolejowy utrudniali   

transport niemiecki, wybijali kliny i dziury                    

w zbiornikach cystern i wagonów, zacierali 

t³oki i inne czêœci napêdzaj¹ce ko³a 

lokomotyw. Stosowali te¿ uszkodzenia 

mechaniczne. Wielu z nich przyp³aci³o tê 

dzia³alnoœæ aresztowaniami i œmierci¹.

Tak¿e przy ulicy Metzgera, na budynku 

pod nr 13, kilkadziesi¹t metrów na zachód od 

dworca PKP, widnieje tablica o krótkiej, acz 

znamiennej treœci: "W tym domu 16 VIII   

1904 r. urodzi³ siê S³uga Bo¿y Kazimierz 

Wojciechowski. Zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ 

27 VI 1941 r. w Auschwitz". Obecnie trwa 

proces beatyfikacyjny tego wielkiego 

jaœlanina, mêczennika oœwiêcimskiego 

¯wirowiska. 

Id¹c ulic¹ Metzgera w kierunku 

wschodnim, wzd³u¿ torów kolejowych 

mo¿emy dostrzec stoj¹c¹ tam Figurê Matki 

Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej. Ta jedna              

z ciekawszych kapliczek jasielskich znajduje 

siê w wykazie zabytków. Pochodzi z koñca 

XVIII wieku. Zbudowano j¹ w stylu 

barokowym z kamienia. Figura stoi na bogato 

zdobionym postumencie. Spod kapliczki 

udajemy siê w stronê torów kolejowych i przez 

specjalne przejœcie prowadz¹ce na drug¹ 

stronê i ulic¹ Klasztorn¹ dochodzimy na 

wzgórze gdzie znajduje siê koœció³ i klasztor 

sióstr Wizytek. 

Jasielskie Wizytki przywêdrowa³y do 

miasta z Wersalu, gdy¿ z Wilna, gdzie 

wczeœniej przebywa³y, zosta³y w 1865 roku 

wydalone przez w³adze carskie. Z Francji te¿ 

musia³y wyjechaæ, wiêc zdecydowa³y siê 

przybyæ na teren Galicji, na Podkarpacie.       

W 1901 roku dotar³y do Cieklina i tu siê 

zatrzyma³y. W miêdzyczasie w Jaœle 

rozpoczêto budowê przeznaczonego dla nich 

koœcio³a i klasztoru. Obiekty te powsta³y na 

tzw. Miejskiej Górce, czy jak póŸniej j¹ 

nazwano - Górce Klasztornej. Same siostry 

nazywa³y j¹ Gór¹ Nawiedzenia. By³ to teren 

starej poaustriackiej prochowni. Gdy jedno ze 

skrzyde³ wznoszonej budowli zosta³o 

wykoñczone, w 1903 roku Wizytki przenios³y 

siê do Jas³a. Ich klasztor sta³ siê miejscem 

Pomnik 
ruchu oporu jasielskich kolejarzy



krzewienia kultu Najœwiêtszego Serca 

Jezusowego. Siostry prowadzi³y te¿ pensjonat 

dla dziewcz¹t. W trakcie obu wojen œwiato-

wych móg³ u nich znaleŸæ wsparcie i dach nad 

g³ow¹ ka¿dy potrzebuj¹cy. W okresie ostatniej 

z nich w klasztorze Niemcy za³o¿yli szpital 

¿o³nierski. Po wydaniu wyroku na miasto, 

siostry, jak wiêkszoœæ jego mieszkañców, 

prze¿y³y czas wysiedlenia, a póŸniej gorycz

i  smutek zwi¹zany ze  

zniszczeniem klasztoru            

i koœcio³a. Po wojnie obiekty 

te odbudowano. Warto je 

zwiedziæ.

Zanim jednak wejdzie-

my do wnêtrza koœcio³a, 

zwróæmy uwagê na figurê 

Matki Bo¿ej, która znajduje 

siê na zewn¹trz. Zosta³a 

wzniesiona w 1907 roku. Po 

powrocie z wysiedlenia 

siostry znalaz³y figurê rozbit¹ na czêœci. 

Zosta³a ona naprawiona i od wrzeœnia 1946 

roku znów stoi na placu przed koœcio³em. Jest 

na liœcie zabytków architektury. Z kolei           

w pó³nocnej czêœci muru klasztornego 

widnieje kapliczka z figur¹ Matki Bo¿ej 

Niepokalanej. Ocala³a ona w trakcie burzenia 

przez Niemców obiektów klasztornych.

W ogrodzie klasztornym stoi równie¿ 

drewniany krzy¿, ju¿ czwarty 

w tym miejscu. Pierwszy         

z nich pojawi³ siê w roku 

1902, gdy siostry w oczekiwa-

niu na zbudowanie klasztoru   

i  koœc io ³a  p rzebywa³y             

w Ciekl inie .  Wewn¹trz  

piêknego koœció³ka klasztor-

nego znajduje siê wykonana   

w Wilnie kopia cudownego 

obrazu Matki Bo¿ej Ostro-

bramskiej autorstwa Gobiatty 

z szatami dzie³a Charewicza. 

Koœció³
i klasztor sióstr Wizytek

Kopia cudownego obrazu Matki Bo¿ej Ostrobramskiej
w jasielskim koœció³ku klasztornym



Umieszczono go w o³tarzu przywiezionym              

z Wersalu. Obraz przetrwa³ zawieruchê 

wojenn¹, a w nowym koœciele znalaz³ godne 

miejsce  w  g³ównym  o³tarzu.

 Wychodz¹c z terenu klasztoru sióstr 

Wizytek, kierujemy siê na po³udnie, w stronê 

¯ó³kowa i po kilkuset metrach docieramy      

w inne miejsce Miejskiej Górki. Znajduje     

siê tu pomnik grunwaldzki. Pierwotny obiekt 

stan¹³ w 1910 roku jako symbol piêæsetnej 

rocznicy zwyciêstwa orê¿a polskiego nad 

Krzy¿akami pod Grunwaldem. 

Przez trzy dziesiêciolecia by³ miejscem 

patriotycznych uroczystoœci ,  zebrañ                 

i capstrzyków m³odzie¿y gimnazjalnej oraz 

harcerskiej z terenu Jas³a i okolic. Jesieni¹ 

1944 roku pomnik zosta³ zniszczony przez 

Niemców. Po wojnie go odbudowano. W jego 

œrodkowej czêœci znajduj¹ siê dwa 

symboliczne miecze rycerskie, a na szczycie 

widnieje orze³ z br¹zu. W czêœci dolnej 

znajduje siê tablica o treœci: "Pomnik 

Grunwaldu zburzony przez okupantów 

hitlerowskich w roku 1944, odbudowany 

przez pracowników PKP Jas³o w r. 1949 jako 

czyn 5-tej rocznicy P.KWN". Z tego miejsca na 

wzgórzu, u stóp pomnika, mamy piêkny punkt 

widokowy. Doskonale widoczny jest Liwocz 

(561 m. n.p.m.), najwy¿sze wzniesienie 

Pogórza Ciê¿kowickiego oraz znaczna czêœæ 

pasma Beskidu Niskiego i dolina Ropy.

Powracaj¹c na wschód, ulic¹ Weigla,              

a nastêpnie wzd³u¿ muru klasztornego 

podziwiamy piêkny krajobraz Do³ów 

Jasielsko - Sanockich. Ulicami: Klasztorn¹            

i Grunwaldzk¹ kierujemy siê teraz na         

ulicê Floriañsk¹ i pod¹¿amy w stronê 

Sobniowa. Têdy dochodzimy do cmentarza 

¿ydowskiego.

Zachowany do dziœ jasielski kirkut 

znajduje siê przy ul. Floriañskiej. Powsta³      

w po³owie XIX stulecia. Za³o¿y³a go jasielska 

gmina izraelicka, która zakupi³a grunt na 

granicy z Sobniowem. Ogrodzony betonowym  

murem zajmuje powierzchniê 0,33ha. 

Pozosta³o na nim oko³o 100 macew                 

z inskrypcjami oraz zbiorowe mogi³y 

¿o³nierzy aust r iackich pochodzenia  

¿ydowskiego, poleg³ych w czasie pierwszej 

wojny œwiatowej. W czasie okupacji 

hi t lerowskiej  Niemcy zdewastowali                      

i sprofanowali ¿ydowskie groby, a wieloma 

nagrobkami wybrukowano czêœæ ulicy 

Koœciuszki. Cmentarz ten gestapowcy 

wykorzystywali do licznych pojedynczych               

i grupowych egzekucji. Szacuje siê, ¿e 

rozstrzelano tam od piêciuset do dwóch 

tysiêcy osób. Podana na tablicy pomnika 

Pomnik Grunwaldu



liczba 200 ofiar jest zdecydowanie za niska. 

Grzebano tutaj równie¿ zw³oki ofiar 

zakatowanych w jasielskiej "Bursie" i w miej-

scowym  wiêzieniu.

Jasielski kirkut jest jedynym, poza 

kilkoma judaikami w miejscowym muzeum, 

materialnym œladem obecnoœci w dziejach 

miasta tej istotnej grupy jego mieszkañców. 

Ju¿ w 1900 roku ¿y³o ich ponad 1 500,               

a w 1939 roku blisko 3 000 osób. Polacy 

pochodzenia ¿ydowskiego wywodz¹cy siê       

z Jas³a mieli wielu wa¿nych przedstawicieli, 

g³ównie wœród inteligencji. Byli nimi m.in.: 

wybitny matematyk Hugo Dionizy Steinhaus, 

adwokat, pose³ do austriackiej Rady Pañstwa    

i na Sejm Ustawodawczy II RP - Ignacy 

Steinhaus, malarz i krytyk sztuki Henryk 

Weber oraz poœmiertnie awansowany do 

stopnia kapitana, legionista Pi³sudskiego, 

poleg³y pod Kuklami W³adys³aw Steinhaus 

(syn  Ignacego).

¯ydzi posiadali w Jaœle w³asn¹ grupê 

wyznaniow¹, bo¿nicê, piêkn¹ synagogê, 

cztery du¿e domy modlitw, dwa chedery i dwie 

³aŸnie rytualne. Dzia³a³y ich stowarzyszenia 

dobroczynne i kulturalno - oœwiatowe, mieli 

w³asny lokal z sal¹ widowiskow¹, szko³ê dla 

dziewcz¹t oraz klub sportowy 

Makkabi  Jas³o.

W czasie drugiej wojny 

œwiatowej hit lerowcy po 

zniszczeniu piêknej synagogi 

zamknêli miejscowych ¯ydów 

na obszarze dwóch gett.  

Nastêpnie sprofanowali ich 

k i rku t .  ¯ydów zab i j ano  

najpierw pojedynczo, lub          

w wiêkszych grupach, a osta-

teczne rozwi¹zanie problemu 

¿ y d o w s k i e g o  n a s t ¹ p i ³ o               

w dwóch fazach. Najpierw      

14 i 17 sierpnia 1942 roku,                

w celu zag³ady, wys³ano dwa transporty 

kolejowe do obozu w Be³¿cu, a 11 wrzeœnia 

tego samego roku mia³y miejsce masowe 

rozstrzeliwania na jasielskim kirkucie. 

Pozosta³ych likwidowano w podjasielskim 

lesie warzyckim i zamykano w obozie            

w Szebniach. Tylko nielicznym uda³o siê 

prze¿yæ i to dziêki pomocy jaœlan, którzy 

ratowali ich z nara¿eniem w³asnego ¿ycia. 

Czêœæ z nich zap³aci³o za to najwy¿sz¹ cenê.

Spod kirkutu mo¿emy przespacerowaæ 

siê ulicami Floriañsk¹ i Ceramiczn¹ do torów 

kolejowych i dalej na wschód. Tam na 

wzgórzu, miêdzy liniami kolejowymi w kie-

runku Rzeszowa i Krosna, znajduje siê teren 

zwany "Gródkiem". U zarania dziejów osady 

Jasiel by³o w tym miejscu grodzisko obronne. 

W ramach prowadzonych tam prac archeolo-

gicznych wykopano pochodz¹ce z wczesnej 

epoki br¹zu fragmenty ceramiki oraz zabytki   

z tzw. osady trzciniecko - otomañskiej. 

Jasielski kirkut



Park miejski - ul. Tadeusza Czackiego - ul. 

Adama Mickiewicza - skwer œw. Antoniego - 

skwer Inwalidów Wojennych - ul. Soko³a - 

ul. Karmelicka - plac ¯wirki i Wigury -      

ul.  Adama Asnyka - ul.  Hugona Ko³³¹taja.

ybieraj¹c siê na nasz¹ kolejn¹ 

wêdrówkê po mieœcie, udajemy siê 

do miejscowego parku. Jasielski 

park powsta³ w latach 1896 - 1897 

na mocy decyzji rajców miejskich. Osob¹ 

najbardziej zaanga¿owan¹ w jego za³o¿enie 

by³ Teodor Bernardzikiewicz. W parku 

znajduje siê poœwiêcony mu g³az granitowy     

z okolicznoœciow¹ p³yt¹. Bernardzikiewicz 

by³ zas³u¿onym jasielskim pedagogiem, 

dyrektorem Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej 

oraz autorem popularnego "Elementarza".           

W lecie 1897 roku podjêto decyzjê o zasypaniu 

stawu znajduj¹cego siê wokó³ miejskiego 

ogrodu. Nastêpnie zasadzono drzewa, krzewy 

i kwiaty. W dniu 3 wrzeœnia 1899 roku 

poœrodku parku, na osi gmachu S¹du Obwo-

dowego ods³oniêto pomnik Tadeusza 

Koœciuszki, naszego bohatera narodowego. 

Jego autorem jest Tadeusz B³otnicki. Postaæ 

Naczelnika jest wykuta w wapieniu                    

i ustawiona na cokole z piaskowca. Pomnik 

otaczaj¹ kamienne s³upki po³¹czone 

³añcuchem. Inicjatorem powstania tego 

obiektu by³o Towarzystwo Upiêkszania 

Miasta Jas³a na czele którego sta³ Roman 

Adamski.

Powierzchnia parku wynosi ponad dwa 

hektary. Ca³y jego obszar jest otoczony 

ogrodzeniem i posiada osiem wejœæ. Teren 

parku jest poprzecinany sieci¹ dró¿ek i placów 

do spacerów pieszych. Rosn¹ tu drzewa             

i krzewy - blisko piêædziesi¹t gatunków;                      

z drzew to g³ównie lipy i klony. Ju¿ na 

prze³omie wieku XIX i XX jasielski park by³ 

miejscem przechadzek, festynów, kwest, 

zabaw i koncertów. Od 1909 roku na           

jego terenie funkcjonowa³ tak¿e kort       

tenisowy.

Kilka metrów od pomnika Koœciuszki,    

w kierunku na pó³noc, znajduje siê 

przebudowany w 2001 roku Pomnik - Grób 

Nieznanego ¯o³nierza. Pierwotny Grób stan¹³ 

tu w po³owie lat dwudziestych XX wieku 

(wymienia siê tu trzy daty roczne jego 

powstania: 1923, 1925 i 1926). Z pewnoœci¹ 

sta³ ju¿ koñcem 1925 roku, gdy¿ po raz 

pierwszy mia³y przed nim miejsce 

uroczystoœci patriotyczne 31 paŸdziernika 

tego¿ roku. Wzniesiono go ku czci 

bezimiennie poleg³ych za Ojczyznê. Pierwszy 

Pomnik Tadeusza Koœciuszki



taki Grób powsta³ w 1920 roku pod £ukiem 

Triumfalnym w Pary¿u, a w Warszawie piêæ lat 

póŸniej. Najprawdopodobniej w tym samym 

roku zaistnia³ i ten jasielski. 

Pod kamienn¹ p³yt¹ piaskowca 

umieszczono ziemiê z pól bitewnych na 

Wschodzie  i Zachodzie z lat 1914 - 1920,            

a póŸniej z lat 1939 - 1945. Na p³ycie widnieje 

napis: “Nieznanemu ¿o³nierzowi polskiemu 

poleg³emu za Ojczyznê 1914 - 1920". Po 

prawej stronie p³yty znajduje siê wykonany           

z br¹zu Krzy¿ Virtuti Militari. Po przebudowie 

obiektu w 2001 roku, w oparciu o projekt 

Macieja Pêcaka, dotychczasowa czêœæ zosta³a 

wpisana w kamienn¹ kompozycjê Krzy¿a 

Virtuti Militari, nad którym rozpoœciera siê 

orze³ z br¹zu spinaj¹cy trzy kolumny. Grób 

Nieznanego ¯o³nierza jest miejscem 

uroczystoœci patriotycznych mieszkañców 

Jas³a i powiatu. Przy okazji Œwiêta Konstytucji 

3 Maja kwiaty sk³adane s¹ równie¿ przed 

s¹siaduj¹cym z nim pomnikiem Koœciuszki. 

Kierujemy siê teraz w kierunku 

jasielskiej glorietki. Prawdopodobnie                   

w 1900 roku na terenie parku powsta³a 

drewniana altana zwana glorietk¹. Wed³ug 

tradycji ustnej jej wzniesienie nale¿y wi¹zaæ    

z nie lada wydarzeniem, jakim by³a wizyta           

w Jaœle samego cesarza Austro - Wêgier 

Franciszka Józefa I. Jej 

twórc¹ by³ najprawdopo-

dobniej jeden z architektów 

wiedeñskich. 

C e s a r z  p r z e b y w a ³                 

w Jaœle we wrzeœniu 1900 

roku w zwi¹zku z wielkimi 

manewrami wojsk austro - 

wêgierskich, jakie odbywa³y 

s i ê  n i e o p o d a l  m i a s t a .  

U r o c z y s t e  p o w i t a n i e  

dostojnego goœcia odby³o siê 

przed budynkiem Rady 

Grób Nieznanego ¯o³nierza

Glorietka



Powiatowej w dniu 11 wrzeœnia. Przy okazji 

wybito wówczas okolicznoœciowy medal 

upamiêtniaj¹cy tê niecodzienn¹ wizytê. Przez 

ca³y okres manewrów w³adca mieszka³             

w Jaœle. W towarzystwie oficerów swojego 

sztabu sto³owa³ siê w restauracji Józefa 

Dunaja przy ul. 3 Maja, naprzeciw parku. 

Ponoæ, by umiliæ mu czas posi³ku, w³aœnie            

w glorietce przygrywa³a orkiestra wojskowa. 

Inna wersja mówi, ¿e w miejscu, gdzie stoi 

glorietka, w czasie pobytu cesarza sta³ tam 

rozbity wielki namiot. Franciszek Józef mia³    

w nim podejmowaæ wojskowych notabli, 

którzy bawili go rozmowami i spacerem po 

terenie parku. Rzekomo na pami¹tkê tego 

namiotu, po wyjeŸdzie cesarza wzniesiono 

ow¹ glorietkê. W 2000 roku wykonano na niej 

istotne prace renowacyjno - remontowe, a na 

jej szczycie zamontowano Eola, czyli boga 

wiatrów.

Wychodzimy z parku przez bramê           

w pó³nocno - zachodniej jego czêœci i przez 

przejœcie dla pieszych, u zbiegu ulic Staszica           

i Ko³³¹taja, udajemy siê na 

znajduj¹cy siê tam niewielki 

skwerek. Stoi tam skromny 

obelisk z tablic¹ o treœci:     

"W 600-lecie za³o¿enia 

miasta odbudowanego w XX-

leciu PRL z ruin i zgliszcz po 

barbarzyñskim zniszczeniu 

przez hitlerowców w roku 

1944". Obelisk ten powsta³    

w 1965 roku, kiedy spo-

³ecznoœæ miasta uroczyœcie 

obchodzi³a 600-lecie nadania 

Jas³u praw miejskich. Komitet 

organizacyjny tych obchodów 

przekszta³ci³ siê póŸniej                 

w Stowarzyszenie Mi³o-

œników Jas³a i Regionu Jasielskiego. Po 

przejœciu przez ulicê naprzeciwko budynku 

poczty kierujemy siê na pó³nocny - wschód         

i wchodzimy w ulicê Tadeusza Czackiego. Po 

prawej stronie na frontonie budynku mo¿na 

dostrzec dwie tablice. Jedna z nich zosta³a 

umieszczona dla uczczenia tysi¹clecia 

pañstwa polskiego i dzia³alnoœci rzemios³a, 

druga poœwiêcona jest inicjatorowi budowy 

domu rzemios³a w Jaœle, prezesowi 

Stanis³awowi Szustkiewiczowi oraz 30. 

rocznicy za³o¿enia spó³dzielni rzemieœlniczej 

w Jaœle.

Przechodzimy na drug¹ stronê ulicy         

i widzimy przed sob¹ kaplicê gimnazjaln¹        

- koœció³ek pod wezwaniem biskupa 

krakowskiego œw. Stanis³awa. Zosta³ on 

wybudowany w latach 1892 - 1893. Na czele 

grupy inicjatywnej jego wzniesienia stan¹³ 

ówczesny dyrektor jasielskiego gimnazjum 

Klemens Sienkiewicz. W dniu 7 grudnia 1893 

roku odby³o siê poœwiêcenie koœcio³a                

i oddanie go do u¿ytku. Jest obiektem 

Fontanna w jasielskim parku



murowanym z ceg³y, jednonawowym. Od 

pocz¹tku istnienia tej kaplicy, pracuj¹cy w niej 

kap³ani wiele uwagi poœwiêcali kwestiom 

patriotyzmu i moralnoœci uczniów. 

W dobie pierwszej wojny œwiatowej 

odprawiali tu swoje nabo¿eñstwa równie¿ 

Rosjanie  i  Niemcy. 

W wojnie polsko - bolszewickiej 1920 

roku wziê³o udzia³ oko³o trzystu ochotników, 

uczniów jasielskiego gimnazjum oraz dwu 

profesorów: dyrektor Jakub Kuska i profesor 

Roman Saphier. Do rangi bohaterów uroœli oni 

szczególnie podczas bitwy pod Firlejówk¹ we 

wrzeœniu 1920 roku. Zginêli w niej profesor 

Saphier i grupka jego siedmiu wychowanków, 

¿o³nierzy 3 batalionu 16 pu³ku piechoty.           

Na pami¹tkê tego wydarzenia oraz œmierci 

innego bohaterskiego ucznia - Seweryna 

Marcinkowskiego (poleg³ w sierpniu 1920 r. 

pod wsi¹ Zawady - Wrona) w budynku 

gimnazjum ods³oniêto tablicê, któr¹ w 1938 

roku przeniesiono do kaplicy gimnazjalnej, 

gdzie znajduje siê do dziœ.

W latach drugiej wojny œwiatowej 

koœció³ek by³ m.in. miejscem schronienia dla 

przesiedleñców oraz magazynem zbo¿a. 

Ówczesnym rektorem kaplicy by³ ksi¹dz 

profesor Aleksander Gotfryd, uczestnik 

poprzedniej wojny i walk o wschodni¹ granicê 

Rzeczypospolitej. W okresie okupacji by³ 

aresztowany przez Niemców, a mimo to             

w ramach tajnego nauczania prowadzi³ lekcje 

religii. Po spaleniu kaplicy przez Niemców 

jesieni¹ 1944 roku jako jeden z pierwszych 

w³¹czy³ siê póŸniej do odbudowy miasta i tego 

obiektu. I jemu poœwiêcono jedn¹ z tablic           

w tym koœciele.

Wychowanie patriotyczne, jakie zdobyli 

w jasielskim gimnazjum jego uczniowie, 

zaowocowa³o ich postaw¹, zw³aszcza                   

w okresie drugiej wojny œwiatowej. 

Anga¿owali siê w ró¿nych formach walki              

z okupantem niemieckim, a póŸniej    

sowieckim. Oddawali swe ¿ycie na wszystkich 

frontach, w obozach i kazamatach, do koñca 

zachowuj¹c godnoœæ cz³owieka oraz Polaka. 

We wnêtrzu koœcio³a znajduje siê tablica im 

poœwiêcona.

Ju¿ pod koniec wrzeœnia 1945 roku 

kaplica zosta³a odbudowana, a do 1953 roku 

przeprowadzono w niej drobne prace 

remontowe i wykoñczeniowe. W 1971 roku 

erygowano parafiê pw. œw. Stanis³awa, 

wydzielaj¹c j¹ z parafii Jas³o - Fara. W latach 

osiemdziesi¹tych XX wieku koœció³ by³ 

miejscem pomocy, nie tylko duchowej, dla 

wszystkich przeœladowanych przez w³adze 

PRL-owskie i s³u¿bê bezpieczeñstwa. By³ te¿ 

oœrodkiem wsparcia dla dzia³aczy opozycji 

Koœció³ œw. Stanis³awa



solidarnoœciowej, zw³aszcza w okresie stanu 

w o j e n n e g o .  L u d z i  " S o l i d a r n o œ c i "                    

w szczególny sposób wspiera³ materialnie                

i duchowo proboszcz parafii ks. Stanis³aw 

Ko³tak. Uwiecznia to poœwiêcona mu 

pami¹tkowa tablica umieszczona w bocznej 

nawie œwi¹tyni. Przed wejœciem do koœcio³a 

znajduj¹ siê dwie inne tablice. Ta po lewej czci 

pamiêæ duszpasterza "Solidarnoœci", obroñcy 

godnoœci cz³owieka i robotnika, ksiêdza 

Jerzego Popie³uszki, druga, po prawej,   

oddaje ho³d g³ównemu wskrzesicielowi 

niepodleg³ej Ojczyzny marsza³kowi Józefowi 

Pi³sudskiemu.

Wewn¹trz koœcio³a g³ówny o³tarz 

przedstawia postaæ Matki Bo¿ej, a po jej 

bokach widoczne s¹ postacie dwóch 

klêcz¹cych œwiêtych Stanis³awów - biskupa ze 

Szczepanowa i Kostki - patrona m³odzie¿y. 

Polichromia wnêtrza zaprojektowana przez 

profesora Stanis³awa Jakubczyka ukazuje 

sceny Zes³ania Ducha Œwiêtego. Nawy boczne 

przedstawiaj¹ zaœ osiem b³ogos³awieñstw. 

Interesuj¹ce s¹ równie¿ witra¿e autorstwa 

profesora Jakubczyka. W ostatnich latach             

w koœció³ku prowadzono prace remontowe              

i upiêkszaj¹ce. Po wyjœciu ze œwi¹tyni, ulic¹ 

Mickiewicza udajemy siê na skwer œw. 

Antoniego z Padwy - Patrona Miasta Jas³a.           

W miejscu, gdzie obecnie stoi budynek KRUS, 

znajdowa³ siê do 1944 roku koœció³ 

franciszkañski, wzniesiony w latach 1903 - 

1904. Zosta³ on zburzony przez Niemców,            

a cudownie ocalon¹ figurê œw. Antoniego 

przeniesiono póŸniej do nowego koœcio³a 

franciszkañskiego przy ulicy Chopina. 

Ocala³e po czêœci zabudowania klasztorne 

franciszkanów zajê³a po wojnie Przychodnia 

Rejonowa ZOZ. W pamiêtnym Roku 

Jubileuszowym 2000, na terenie czêœci 

dawnego klasztoru franciszkañskiego, zosta³ 

za³o¿ony Skwer œw. Antoniego, a mieszkañcy 

ufundowali postawiony tu pomnik Œwiêtego           

z napisem "Patronowi Miasta-jaœlanie". Zosta³ 

on poœwiêcony w dniu 13 czerwca 2000 roku.

Pomnik Patrona Jas³a nawi¹zuje równie¿ 

do cudownego ocalenia z po¿ogi wojennej 

figury œw. Antoniego ze zburzonego koœcio³a 

franciszkañskiego. Tak o tym wydarzeniu 

pisa³ w kronice klasztornej ówczesny 

gwardian, ojciec Jakub Pó³ch³opek: "(...) Jak 

wyt³umaczyæ to, i¿ ogieñ, który zniszczy³ 

wszystko w koœciele, zatrzyma³ siê przed 

wielkim o³tarzem? Dalej, w czasie minowania 

figury zlecia³a ze znacznej, bo 7 m wysokoœci - 

na ni¹ spad³y gruzy sklepienia, a póŸniej     

sami minowaliœmy i na ni¹ zwali³a siê ca³a 

œciana prezbiterium - jak to wszystko 

wyt³umaczyæ?".

Pomnik œw. Antoniego Padewskiego



Po krótkim odpoczynku na ³aweczce             

u stóp Patrona Miasta, przechodzimy na drug¹ 

stronê ulicy pod tablicê poœwiêcon¹ 

bohaterskiej Rodzinie Madejewskich. Senior 

rodu, in¿ynier Ludwik Madejewski pracowa³ 

w Urzêdzie Górniczym w Jaœle, a w okresie 

okupacji hitlerowskiej zbiera³ wa¿ne 

materia³y dotycz¹ce przemys³u naftowego. 

Przekazywa³ je póŸniej przez kurierów na 

potrzeby wywiadu Komendy G³ównej Armii 

Krajowej. Nosi³ pseudonimy "Antoni"                  

i "£ukasz". Jego ¿ona Florentyna (Florence) 

Madejewska, ps. "Antonina", "£ukaszowa" 

aktywnie dzia³a³a w Polskim Komitecie 

Opiekuñczym i wspó³pracowa³a z Kedywem 

Podokrêgu AK Rzeszów, gdzie sporz¹dza³a          

i przekazywa³a sporo meldunków na temat 

sytuacji w mieœcie i w tutejszym wiêzieniu. Ich 

starszy syn Ludwik, ps. "Krupa" by³ 

¿o³nierzem Kedywu, a m³odszy - Zdzis³aw - 

uczniem tajnych kompletów. To w³aœnie ich 

dom by³ kwater¹ i punktem ³¹cznoœci AK. Ich 

willa znajdowa³a siê do koñca 1944 roku           

w ogrodzie, który bezpoœrednio s¹siadowa³             

z kaplic¹ gimnazjaln¹. To z tego drewnianego         

i malowniczego budynku, który by³ baz¹ 

przygotowawcz¹ do akcji, wyruszyli noc¹            

5 sierpnia 1943 roku ¿o³nierze Kedywu, by 

uwolniæ wiêŸniów z jasielskiego wiêzienia.

Patriotyczna dzia³alnoœæ tej bohaterskiej 

rodziny zakoñczy³a siê tragicznie. Ca³a 

czwórka zosta³a aresztowana przez Niemców 

pó³ roku po akcji. Wraz z braæmi Janem              

i Stanis³awem Magurami oraz Kazimierzem 

Pietruszk¹ wszystkich zamordowano. 

Mê¿czyŸni zostali straceni w lutym - marcu 

1944 roku w nieznanym miejscu w Krakowie 

lub jego rejonie, a Florentynê Madejewsk¹ 

rozstrzelano w dniu 31 marca 1944 roku          

w lesie warzyckim.

Powracamy na ulicê Czackiego i po 

lewej  widz imy budynek  I  L iceum 

Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle im. Króla 

Stanis³awa Leszczyñskiego. Szacownym 

poprzednikiem obecnego liceum by³o jedno        

z najstarszych w tej czêœci Galicji gimnazjum. 

W roku 1866 rajcy jasielscy z inicjatywy 

Antoniego Koralewskiego, trzykrotnego 

burmistrza miasta, podjêli uchwa³ê wszczy-

naj¹c¹ starania o za³o¿enie szko³y œredniej. 

Przy ogromnym wsparciu okolicznej szlachty 

oraz ziemiañstwa i po pokonaniu wielu 

przeszkód, w 1868 roku jasielskie gimnazjum 

otwar³o przed m³odzie¿¹ regionu swoje 

podwoje, wydaj¹c w póŸniejszym czasie wielu 

wybitnych absolwentów. Na uroczystoœæ 

wmurowania kamienia wêgielnego pod 

budowê nowego budynku gimnazjalnego i sali 

gimnastycznej przy zbiegu ulic Mickiewicza    

i Czackiego w 1891 roku, przyby³ sam 

namiestnik Galicji hrabia Kazimierz Badeni. 

Uroczystoœæ otwarcia gmachu mia³a miejsce 

w 1892 roku. Tragicznej jesieni 1944 roku 

budynek gimnazjalny zosta³ zburzony, a sala 

gimnastyczna jako jeden z nielicznych 

obiektów w Jaœle przetrwa³a.

W latach powojennych Pañstwowe 

Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Króla 

Stanis³awa Leszczyñskiego korzysta³o                 

z obiektów w Ko³aczycach, a póŸniej                 

z budynków rafinerii w Nieg³owicach i przy 

ulicy Soko³a. Na przestrzeni lat 1960 - 1962      

w tym samym miejscu,  gdzie s ta³  

przedwojenny obiekt, wybudowano nowy, 

który do dziœ s³u¿y nauczycielom i uczniom tej 

zas³u¿onej placówki.

W gmachu szkolnym znajduje siê sporo 

pami¹tkowych tabl ic  poœwiêconych                

w wiêkszoœci wybitnym uczniom, a póŸniej 

uznanym profesorom: œwiatowej s³awy 



matematykowi Hugonowi Steinhausowi, 

s³ynnemu historykowi literatury polskiej 

Stanis³awowi Pigoniowi, geografowi 

Stanis³awowi Paw³owskiemu oraz zoologowi 

i bakteriologowi, wynalazcy szczepionki 

przeciw zarazkowi duru plamistego - 

Rudolfowi Weiglowi. Ponadto mo¿na tam 

dostrzec tablice poœwiêcone wybitnym 

Polakom: Fryderykowi Chopinowi, Adamowi 

Mickiewiczowi i Juliuszowi S³owackiemu,     

a tak¿e pamiêci nauczycieli i uczniów 

zas³u¿onych OjczyŸnie oraz odbudowie 

gmachu szko³y. Oprócz wspomnianych, 

najbardziej znanymi uczniami tej placówki 

byli: filozof i teolog ks. prof. Kazimierz Wais, 

biskup tarnowski ks. dr Leon Wa³êga, biskup 

obrz¹dku grekokatolickiego w Przemyœlu 

Józefat Kocy³owski, œpiewak operowy Józef 

Stêpniowski, dzia³acze ludowi: Jan Stapiñski   

i Ignacy Solarz, geograf i kartograf Eugeniusz 

Romer, numizmatyk i muzeolog Marian 

Gumowski, aktor Stefan Jaracz, botanik Adam 

Wodziczko, historyk farmacji Stanis³aw Proñ, 

genera³owie: Tadeusz Klimecki i Micha³ 

Karaszewicz - Tokarzewski, pu³kownik 

Andrzej Marecki, malarz Jan Wodyñski, 

historyk Józef Garbacik, mistrz œwiata           

w zapasach Stanis³aw "Zbyszko" Cyganie-

wicz, pedagog i historyk wychowania 

Zygmunt Boles³aw Kukulski, prozaik i poeta 

Tadeusz Ho³uj oraz geograf i polarnik 

Zdzis³aw Czeppe. Warto wiedzieæ, ¿e obecnie 

najs³ynniejszym uczniem tego liceum jest 

œwiatowej s³awy archeolog i egiptolog, 

profesor  Karol  Myœliwiec.

Po wyjœciu z gmachu najstarszego          

z jasielskich liceów swoje kroki kierujemy na 

znajduj¹cy siê obok, przy skrzy¿owaniu             

z ulic¹ Soko³a, skwer Inwalidów Wojennych. 

Znajduje siê tam charakterystyczna                  

i z pewnoœci¹ u osób spoza Jas³a budz¹ca 

zdziwienie kotwica okrêtowa. Upamiêtnia ona 

wodowanie statku M/S "Jas³o". Otó¿              

w ramach obchodów 600 - lecia miasta               

z inicjatywy i dziêki staraniom jaœlan 

zamieszka³ych na Wybrze¿u, kolejny statek 

Polskich Linii Oceanicznych nazwano w³aœnie 

imieniem "Jas³o". Motorowiec ten zosta³ 

zbudowany w duñskiej stoczni Aalborg.             

W kwietniu 1967 roku odby³o siê jego 

uroczyste wodowanie, a w dniu 7 sierpnia 

1967 roku przy Nabrze¿u Francuskim w Gdyni 

mia³o na nim miejsce uroczyste podniesienie 

bandery. Trzy dni póŸniej, 10 sierpnia 1967 

roku, statek - ch³odnia M/S "Jas³o" wyp³yn¹³  

w  swój  pierwszy  rejs  do  Londynu.

Przed nami budynek kina "Syrena". To 

dawny obiekt Towarzystwa Gimnastycznego 

"Sokó³" w Jaœle. Dzia³a³o ono na terenie miasta 

ju¿ od 1887 roku. Jego pierwszym prezesem 

Pami¹tka wodowania statku M/S “Jas³o”



by³ zas³u¿ony jaœlanin, 

Romuald Palch, najbardziej 

znany jako ceniony aptekarz. 

By³ on tak¿e bardzo akty-

wnym zwolennikiem budowy 

g m a c h u  S o k o l n i .  J e j  

wznoszenie zakoñczono              

w 1903 roku. Do wybuchu 

drugiej wojny œwiatowej 

s³u¿y³a Towarzystwu. By³a 

oœrodkiem ¿ycia kultu-

ralnego, posiada³a salê 

widowiskowo - teatraln¹ ze 

sta³¹ scen¹ i bibliotekê. Dzia³a³y w niej: ko³o 

muzyczne i teatralne, sekcje sportowe oraz 

dwa chóry mieszane: "Lutnia Soko³a"              

i "Echo". W paŸdzierniku 1944 roku budynek 

zosta³ w du¿ym stopniu zniszczony przez 

Niemców. Po zakoñczeniu wojny, gdy "Sokó³" 

przesta³ istnieæ, obiekt ten wyremontowano          

i do dziœ dzia³a tam kino "Syrena". Na 

odnowionym budynku dawnej jasielskiej 

Sokolni  od  2006 roku 

widnieje piêkna tablica 

p o œ w i ê c o n a  c z ³ o n k o m  

Zwi¹zku Inwalidów Wo-

jennych Rzeczypospolitej 

Polskiej z terenu Jasielszczy-

zny. Tablicy strzeg¹ dwaj 

w y k u c i  w  k a m i e n i u  

mê¿czyŸni w mundurach 

"Soko³a”

Naprzeciw kina, przy    

ul. Soko³a 6, usytuowany jest 

charakterystyczny, zbudo-

wany z czerwonej ceg³y i przykryty tak¹ sam¹ 

dachówk¹, budynek Zespo³u Szkó³ nr 4. Nad 

g³ównym wejœciem widniej¹ dwie tarcze 

herbowe wykonane z piaskowca. Znajduj¹ce 

siê na nich or³y zosta³y zniszczone w czasie 

okupacji hitlerowskiej. Pod oknami drugiego 

piêtra widnieje napis: "Szko³a Wydzia³owa 

Mêska". Na prze³omie XIX i XX wieku           

w Jaœle powsta³y bowiem czteroklasowe 

Dawny 
budynek “Soko³a”

Okolicznoœciowa tablica



szko³y wydzia³owe: mêska i ¿eñska. Ju¿               

w 1875 roku Rada Szkolna Krajowa 

zreorganizowa³a dotychczas dzia³aj¹c¹ szko³ê 

na pospolit¹ mêsk¹, a w 1893 roku 

rozbudowano j¹ o klasy: pi¹t¹ i szóst¹. W 1906 

roku w³aœnie w tym miejscu - przy ulicy 

Soko³a, oddano do u¿ytku nowy gmach na 

potrzeby Mêskiej Szko³y Wydzia³owej. 

Znajduje siê tu tablica poœwiêcona pamiêci 

burmistrza Jas³a ,  doktora Andrzeja 

Paw³owskiego, którego staraniem ten obiekt 

powsta³. W budynku szkolnym mo¿na te¿ 

obejrzeæ tablicê dla uczczenia pamiêci 

wielkiego polskiego ekonomisty - profesora 

Oskara Langego.

W latach miêdzywojnia w budynku tym 

dzia³a³a Szko³a Powszechna im. Romualda 

Traugutta. Po spaleniu przez Niemców obiekt 

odbudowano i w latach 1946 - 1962, do czasu 

wybudowania nowego gmachu, mieœci³o siê tu 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla 

Stanis³awa Leszczyñskiego. W kolejnych 

latach funkcjonowa³o tu Technikum 

Ekonomiczne, Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych, 

a obecnie dzia³a Zespó³ Szkó³ nr 4.

Miêdzy budynkiem szko³y a kinem 

dochodzimy do placu ̄ wirki i Wigury. W jego 

okolicy w okresie od pocz¹tku XV wieku do 

drugiej po³owy XVIII stulecia zlokalizowany 

by³ klasztor karmelitów trzewiczkowych. St¹d 

ulica w kierunku Rynku nosi nazwê: 

Karmelicka. Rejon, w którym siê znajdujemy, 

to najstarsza czêœæ Jas³a. Wiele wskazuje na to, 

¿e najdawniejsze centrum znajdowa³o siê 

w³aœnie w obszarze dzisiejszego placu ¯wirki    

i Wigury. Z tym miejscem wi¹¿e siê legenda     

o pobycie tutaj œwiêtego Wojciecha, który 

zatrzyma³ siê, by ugasiæ pragnienie wod¹ ze 

Ÿróde³ka, które póŸniej znajdowa³o siê na 

terenie klasztoru karmelickiego. Zreszt¹          

z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na 

przyj¹æ, ¿e przez Jas³o wiod³a w 996 roku 

droga tego biskupa z Panonii do Krakowa         

i Gniezna. Przez wiele lat plac ̄ wirki i Wigury 

by³ dworcem autobusowym, a w jego czêœci 

znajdowa³ siê pomnik: haubico - armata. 

Upamiêtnia³ on udzia³ artylerzystów 

czechos³owackich w walkach o Jas³o. St¹d 

trzy pu³ki tej armii otrzyma³y nazwê 

"jasielskich". W latach dziewiêædziesi¹tych 

XX wieku armatê tê przeniesiono do muzeum 

w Dukli.

Ciekawym budynkiem stoj¹cym             

w pó³nocnej czêœci placu jest gmach Rolniczo 

- Handlowej Spó³dzielni Pracy, datowany na 

lata prze³omu XIX i XX wieku. Nieco dalej od 

niego, w kierunku zachodnim, stoi obiekt 

szko³y podstawowej, do której g³ówne wejœcie 

prowadzi od ulicy Koralewskiego. Pochodzi 

on z pocz¹tku XX stulecia. W tym 

dwupiêtrowym du¿ym murowanym obiekcie 

mieœci³a siê szko³a ¿eñska. Jesieni¹ 1944 roku 

szko³a zosta³a spalona. Doœæ szybko jednak j¹ 

odbudowano. W marcu 1945 roku w budynku 

dzisiejszej Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopnickiej rozpoczê³a zajêcia szkolne 

grupa najm³odszych jaœlan. W 1995 roku ci 

pierwsi powojenni absolwenci SP im. 

Romualda Traugutta w podziêce za trud 

wychowawczy ufundowali okolicznoœciow¹ 

tablicê. Na dziedziñcu szko³y roœnie 

interesuj¹cy okaz drzewa: wi¹z górski. Liczy 

sobie mniej wiêcej tyle, co sama placówka 

oœwiatowo - wychowawcza, a wiêc ponad sto 

lat. Mierzy oko³o 11 metrów, a obwód jego 

pnia na wysokoœci 1,3 metra wynosi blisko   

2,4 metra. 

Z placu ¯wirki i Wigury wracamy           

w kierunku kina "Syrena" i udajemy siê ulic¹ 

Adama Asnyka. Tam, na budynku pod 



numerem 5, znajduje siê tablica informuj¹ca, 

¿e w jego ruinach odby³o siê pierwsze po 

przejœciu frontu posiedzenie Miejskiej Rady 

Narodowej. Kiedy po tzw. "operacji 

jasielskiej" w dniach 15 - 17 stycznia 1945 

roku wojska sowieckie i oddzia³y czecho-

s³owackie wypar³y z terenu Jasielszczyzny 

hitlerowców, do ruin miasta zaczêli powracaæ 

z wysiedlenia jego mieszkañcy. Ju¿ w dniu 20 

stycznia 1945 roku Stanis³aw KuŸniarski obj¹³ 

urz¹d burmistrza Jas³a. Wiceburmistrzem  

zosta³ adwokat W³adys³aw Mendys. Siedzib¹ 

zarz¹du miasta by³y ruiny tej w³aœnie 

kamienicy, wtedy pod numerem 3. W dniu     

18 lutego 1945 roku odby³o siê w nich 

pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej, na 

którym podjêto uchwa³ê o pozostaniu              

w mieœcie i o jego odbudowie. 

Naprzeciw tej tablicy znajduje siê obiekt 

Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Nafty i Gazu. 

Powsta³o ono w 1953 roku i w ponad 140-

letniej historii poszukiwañ z³ó¿ bitumicznych 

ma istotny ponad pó³wiekowy dorobek. 

Jasielscy geolodzy, naftowcy i wiertacze 

zaliczaj¹ siê do najlepszych. Do nich nale¿¹ 

najg³êbsze w Polsce wiertnicze otwory 

badawcze, przyczyniaj¹ siê do odkrycia z³ó¿ 

innych surowców, takich jak siarka czy sól 

oraz wykonuj¹ otwory o specjalnej konstrukcji 

dla górnictwa wêglowego. 

Fachowcy z PPN-u, podobnie jak                   

i  do niedawna pracownicy rafinerii     

jasielskiej podtrzymuj¹ stare, dobre tradycje 

miejscowego przemys³u naf towego,  

siêgaj¹cego jeszcze czasów dzia³alnoœci 

£ukasiewicza, a póŸniej lat 80 - tych i 90 - tych 

XIX wieku, gdy dzia³a³ tu Okrêgowy Urz¹d 

Górniczy,  by³a siedziba Krajowego 

Towarzystwa Naftowego oraz utworzono 

Towarzystwo Techników Naftowych.

Przechodzimy dalej, w kierunku ulicy 

Ko³³¹taja i udajemy siê do Jasielskiego Domu 

Kultury. Historia jego dzia³alnoœci siêga 

przesz³o pó³ wieku. Jako Powiatowy Dom 

Kultury w Jaœle rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ      

w maju 1950 roku. Przez dwadzieœcia lat 

mieœci³ siê on w dawnym budynku "Zgody" 

przy ulicy 3 Maja 11. Uroczyste otwarcie 

nowego obiektu Powiatowego Domu Kultury, 

przed którym siê znajdujemy, mia³o miejsce 

26 wrzeœnia 1970 roku. W tym przestronnym 

budynku znalaz³y tak¿e swoje miejsce: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 

przez kilkanaœcie lat Muzeum Regionalne oraz 

Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu 

Jasielskiego. Od tamtego czasu Jas³o posiada 

du¿¹ i dobr¹ pod wzglêdem akustycznym salê 

widowiskow¹ na 563 miejsca, scenê                 

z zapleczem, garderobami i szatni¹. Ponadto 

Gmach Jasielskiego Domu Kultury



mieszcz¹ siê tu sale do zajêæ kó³ i zespo³ów, 

sale konferencyjne i klubowe oraz holl.              

W 1975 roku Powiatowy Dom Kultury zmieni³ 

nazwê na Jasielski Dom Kultury. Na 

przestrzeni wielu lat dzia³alnoœci tej placówki 

goœci³y tu znane teatry, opery i operetki oraz 

bywali cenieni aktorzy, œpiewacy, piosenkarze 

i zespo³y muzyczne.

Obecnie w JDK dzia³aj¹ m.in.: zespó³ 

poetycki "Scena S³owa", dzieciêcy zespó³ 

teatralny, m³odzie¿owe zespo³y wokalne, 

wokalno - rytmiczny i teatralno - wokalny, 

ko³a plastyczne, dyskusyjny klub filmowy, 

redakcja pisma lokalnego "Obiektyw 

Jasielski", big - band, orkiestra i zespó³ 

bluesowy. Prowadzone s¹ liczne zajêcia kó³ 

m.in.: numizmatycznego, pszczelarskiego, 

filatelistycznego, fotograficznego, bryd¿o-

wego. Do cyklicznych imprez jakie, 

organizuje ta placówka nale¿¹ m.in.: 

plenerowe "Dni Jas³a", "Spotkania Polskiej 

Muzyki Kameralnej" im. Stefanii Woytowicz 

(a wczeœniej z jej udzia³em), "Przegl¹d Kapel, 

Solistów, Instrumentalistów i Œpiewaków 

Ludowych" - nowa forma dawnych, s³ynnych 

"Okó³ek Jasielskich", "Koncert Kolêd              

i Pastora³ek - Na Nutê Kantyczek" oraz 

"Ogólnopolski Przegl¹d Sztuki Offowej". Na 

bie¿¹co w salonie sztuk plastycznych i w hollu 

organizowane s¹ interesuj¹ce wystawy. 

Wa¿n¹ rolê w upowszechnianiu kultury    

i czytelnictwa spe³nia dzia³aj¹ca w budynku 

JDK Miejska Bibl ioteka Publ iczna 

dysponuj¹ca zasobn¹ bibliotek¹ g³ówn¹                 

i czytelni¹ oraz trzema filiami na terenie 

miasta. Z jej bogatych i profesjonalnych us³ug 

korzysta kilkanaœcie tysiêcy sta³ych 

czytelników. Od 2000 roku MBP wykonuje 

zadania biblioteki powiatowej, pe³ni¹c funkcje 

instrukta¿owo - metodyczne wzglêdem 

bibliotek gminnych oraz tworz¹c Centrum 

Informacji Lokalnej o Jaœle i Powiecie 

Jasielskim. Pracuje na bardzo wysokim 

poziomie. Organizuje szereg wartoœciowych 

projektów, m.in.: Konkursy Literackie 

Twórczoœci Dzieciêcej i M³odzie¿owej, 

Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie, Spotkania 

Euroregionalne,  cykle  kul turalno -  

edukacyjne, sesje, konferencje, wystawy, 

spotkania z twórcami, akcje czytania               

w ramach "Ca³a Polska czyta dzieciom", 

konkursy Narodowego Banku Polskiego              

"Z ekonomi¹ na ty". Biblioteka jasielska 

nale¿y do wzorcowych w ca³ym woje-

wództwie, a za sw¹ bogat¹ i prowadzon¹ na 

bardzo wysokim poziomie dzia³alnoœæ 

regularnie otrzymuje nagrody i wyró¿nienia 

rangi ogólnopolskiej.

Bêd¹c w Jaœle, warto skorzystaæ                  

z propozycji kulturalnych Jasielskiego Domu 

Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.



Rynek - ul. Zielona - Stary Cmentarz - plac 

Bart³omieja z Jas³a - ul. Wa³owa - ul. pp³k. 

Józefa Modrzejewskiego - ul. Kazimierza 

Wielkiego - ul. Lwowska - ul. W³adys³awa 

Reymonta - ul. Tadeusza Sroczyñskiego -   

ul.  Pod  Ska³¹.

dajemy siê do pó³nocno - 

wschodniego rogu Rynku. 

Docieramy do znajduj¹cego siê  

w tym miejscu koœcio³a farnego 

pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi 

Panny. To najstarszy koœció³ i parafia w Jaœle 

oraz jeden z najcenniejszych zabytków miasta 

i okolic. Parafia ta powsta³a jeszcze                 

w XIII stuleciu. W po³owie XIV wieku,            

a wiêc ju¿ przy pierwszym drewnianym 

koœciele, istnia³a tu szkó³ka parafialna. 

Miejscowy proboszcz w XVII wieku 

piastowa³ te¿ opiekê nad tutejszym szpitalem 

farnym. W dawnych wiekach koœció³ by³ 

otoczony cmentarzem. Obecnie stoj¹ca 

œwi¹tynia w czêœci  fundamentalnej                   

i fragmentach murów zosta³a wzniesiona       

w 1446 roku staraniem braci Ciel¹tków. Ju¿    

w 1474 roku sp³onê³a. By³ to efekt najazdu 

wêgierskiego. W 1479 roku zosta³a 

odbudowana, a nastêpnie rozbudowana, 

g³ównie w XVIII wieku, o dwie kaplice. 

Pierwsza wojna œwiatowa nie zostawi³a na niej 

istotniejszych œladów zniszczeñ. Niestety,     

w trakcie drugiej wojny podzieli³a los ca³ego 

miasta. Jesieni¹ 1944 roku koœció³ zosta³ 

spalony przez Niemców. Po¿ar strawi³ 

wówczas dachy, a sklepienia zawali³y siê.      

W okresie powojennym odbudowano go           

i odrestaurowano w stylu gotyckim. Przez 

kolejne lata prowadzono dalsze prace 

konserwatorskie, renowacyjne i upiêkszaj¹ce, 

które nasili³y siê po 1998 roku. 

W trakcie prac konserwatorskich 

dokonano odkrycia malowide³ œciennych. 

Natrafiono na trzy ich warstwy. Najstarsza       

z nich pochodzi z po³owy XV stulecia, a wiêc 

ma  cha rak te r  go tyck i .  

Przedstawia postaæ œw. 

H i e r o n i m a .  K o l e j n e  

malowid³o pochodzi z doby 

renesansu i ukazuje Baranka 

Eucharystycznego, a ostatnie 

powsta³o na pocz¹tku XVIII 

wieku i przedstawia Mariê 

Magdalenê, która adoruje 

Ukrzy¿owanego Chrystusa.

Koœció³ jest zbudowany 

z ciosów piaskowca, kamie-

nia rzecznego i wierzchnicy 

skalnej. Wzniesiony jest            

w stylu gotyckim jako obiekt 

jednonawowy i oszkarpowa-

ny. Ma jedn¹ nawê g³ówn¹           
Koœció³ farny



Wnêtrze jasielskiej Fary z o³tarzem g³ównym

i dwie wê¿sze, zamkniête wielobocznie 

prezbiterium. Nawê przykrywa kasetonowy 

strop. W trakcie odbudowy na nowo 

skomponowano szczyt fasady ozdobiony 

ostro³ukowymi blendami i po³o¿ono strome, 

kryte dachówk¹, dachy. W prezbiterium jest 

zrekonstruowane sklepienie krzy¿owe             

z ¿ebrami, a na zwornikach i ¿ebrach 

umieszczono  ocala³e  dekoracje. 

G³ówne wejœcie do œwi¹tyni jest 

ostro³ukowe i wykonane z piaskowca. 

Pozosta³oœci¹ gotyckiego sklepienia 

prezbiterium s¹ fragmenty ¿eber, tarcze 

herbowe i wsporniki. W œcianie po³udniowej 

nawy od zewn¹trz zachowa³o siê ostro³ukowe 

obramienie gotyckie, a w pó³nocnej œcianie 

zakrystii ostro³ukowe gotyckie odrzwia. Na 

zewn¹trz koœcio³a, z jego po³udniowej strony, 

znajduje siê XVII - wieczna p³yta epitafijna 

Katarzyny Jordanówny z Zakliczyna z 1644 

roku. G³ówny o³tarz ukazuje scenê 

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,      

a w dwu o³tarzach bocznych znajduj¹ siê 

rzeŸby Chrystusa Ukrzy¿owanego i œw. 

Józefa. W trakcie uroczystoœci Bo¿ego Cia³a 

u¿ywa siê piêknej monstrancji z 1911 roku.

Przed koœcio³em farnym stoi dzwonnica. 

Znajduj¹ siê w niej trzy dzwony. Najwiêkszy         

z nich to dzwon "Urban" z 1613 roku. Nie jest 

pewne, sk¹d pochodzi. Historyk sztuki Juliusz 

Ross twierdzi³, ¿e byæ mo¿e by³ to dzwon          

z  dawnego ,  spa lonego  

koœcio³a karmelitów w Jaœle. 

Widnieje na nim napis: "Jezus 

- Maria - A - D - 1613 Lauda 

Cymbalum - Bene - Tonans - 

Dominum". W otoczeniu 

k o œ c i o ³ a  i  d z w o n n i c y  

mo¿emy podziwiaæ stare 

drzewa:  dêby,  lipy   i akacje.

Mówi¹c o koœciele 

farnym, warto dodaæ, ¿e od 

paŸdziernika 1940 roku do 

lipca 1941 roku pe³ni³ tu 

s³u¿bê kap³añsk¹, w czerwcu 

2 0 0 5  r o k u  o g ³ o s z o n y  

b³ogos³awionym, ksi¹dz 

W³adys³aw Findysz, a w 1970 

roku w uroczystoœciach 

przyjêcia symboli Nawiedzenia Najœwiêtszej 

Maryi Panny uczestniczy³ kardyna³ Karol 

Wojty³a, póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II. 

Postaæ b³ogos³awionego ksiêdza Findysza 

upamiêtnia w tej najstarszej jasielskiej 

œwi¹tyni okolicznoœciowa tablica.  

Z placu przed koœcio³em farnym 

kierujemy siê na pó³noc i idziemy w stronê 

ulicy Zielonej na teren starego cmentarza. 

Dochodzimy do g³ównej bramy cmentarnej. 

Ta stara nekropolia jasielska od ponad dwóch 

stuleci stanowi istotny element krajobrazu 

miasta. Jego powstanie nale¿y wi¹zaæ             



z pewnym urzêdowym aktem w³adz                

w Wiedniu. Otó¿ w 1783 roku dekret austriacki 

nakaza³ zamykaæ wszystkie cmentarze 

przykoœcielne i zak³adaæ nowe, poza obrêbem 

miast. Na terenie Jas³a do tego czasu grzebanie 

zmar³ych odbywa³o siê przy koœcio³ach: 

farnym, karmelitañskim               

i koœció³ku szpitalnym œw. 

Ducha, który znajdowa³ siê za 

m i a s t e m .  P i e r w s z y  

pochówek na cmentarzu 

miejskim (obecnie Stary 

Cmentarz) mia³ miejsce              

w  m a j u  1 7 8 4  r o k u .  

Ostatecznie nekropolia ta 

zosta³a utworzona miêdzy 

1790 a 1816 rokiem, na 

terenach dawnego koryta 

Jasio³ki, w miejscu podmok³ym i nara¿onym 

na czêste wylewy tej rzeki. Najstarszy zarys 

cmentarza ukazuje mapa z 1826 roku. Widaæ 

na niej, ¿e by³ otoczony murem i drzewami, 

posiada³ kaplicê oraz budynek grabarza.

Do po³owy XIX wieku dominowa³y tu 

skromne mogi³y z drewnianymi, rzadziej 

metalowymi krzy¿ami. W latach 1859 - 1862 

wybudowano murowan¹ kaplicê cmentarn¹ 

pokryt¹ gontem, a dotychczasow¹ drewnian¹ 

przeniesiono na cmentarz w Jedliczu. Nowa 

neogotycka kaplica pod wezwaniem Jezusa 

Ukrzy¿owanego posiada w o³tarzu barokowy 

krucyfiks z XVIII wieku, a na zewn¹trz prezbi-

terium rzeŸbê Chrystusa Ukrzy¿owanego        

z XVII stulecia. Wewnêtrzna polichromia 

przedstawia sceny symbolizuj¹ce nieuchron-

noœæ œmierci. Na zewn¹trz kaplicy cmentarnej 

widniej¹ tablice: katyñska - pamiêci ofiar 

zbrodni NKWD, bohaterów powstania 

styczniowego, zes³añców syberyjskich, 

deportowanych i zmar³ych na Nieludzkiej 

Ziemi  oraz  uczestników  Polskiej  Golgoty. 

Kaplica cmentarna

Nagrobki na Starym Cmentarzu



Po 1875 roku na jasielskim cmentarzu 

coraz czêœciej zaczê³y pojawiaæ siê bogatsze 

nagrobki ,  zdobione  in te resu j¹cymi  

dekoracjami i rzeŸbami. Zamo¿niejsi 

mieszczanie zaczêli zamawiaæ pomniki           

u renomowanych rzeŸbiarzy i kamieniarzy           

w wiêkszych miastach, g³ównie w Krakowie. 

Najstarsza sygnowana rzeŸba pochodz¹ca       

z 1878 roku przedstawia postaæ œw. Jana 

Ewangelisty z or³em u stóp, a jej autorem jest 

krakowski rzeŸbiarz W³adys³aw Eliasz. 

Znajduje siê ona na grobie Jana Martynka.

Po 1900 roku zdecydowanie przyby³o 

nagrobków i grobowców o ró¿norodnych 

formach. Twórcami wielu z nich byli jasielscy 

kamieniarze i rzeŸbiarze Józef Sroczyñski              

i Jan Mitasiñski. Byli prawdziwymi mistrzami 

w swoim fachu. Oko³o 1907 roku na 

cmentarzu wybudowano jedyn¹ prywatn¹ 

kaplicê grobow¹ dla rodziny Lisowieckich. 

Nale¿y do najciekawszych obiektów                

i zabytków cmentarza. Wzniesiono j¹ w stylu 

secesyjnym. Jest murowana i bogato 

zdobiona. Posiada dwuspadowy dach kryty 

dachówk¹. Nad drzwiami widoczny jest herb 

rodowy Lisowieckich. Otwór drzwiowy 

zamykany jest piêknie kut¹ krat¹. Tylny otwór 

okienny wype³nia oryginalny i niezwyk³ej 

urody witra¿ przedstawiaj¹cy Matkê Bosk¹ 

Nieustaj¹cej Pomocy. Wykonany on zosta³       

w znanej krakowskiej pracowni Ekielskiego           

i Tucha. Wewn¹trz kaplicy znajduje siê ma³y 

o³tarzyk i figurka œw. Antoniego. W posadzce 

wkomponowana jest kamienna p³yta z uchwy-

tami, która prowadzi do miejsca pochówku.

W kolejnych latach wzd³u¿ alejek 

cmentarnych powsta³y nastêpne okaza³e                

i wartoœciowe pod wzglêdem artystycznym 

nagrobki, pomniki i grobowce. Wiele z nich 

mo¿na podziwiaæ do dziœ. Zaliczaj¹ siê do nich 

m.in. pomniki nagrobne na grobach: rodziny 

Sroczyñskich (z piêknym kamiennym or³em), 

Mroczkowskich (kamienny kopiec z figur¹ 

Matki Boskiej), £onickich (stos kamienny              

z tablic¹ w formie otwartej ksi¹¿ki i g³ow¹ 

anio³ka), Lopatinerów (grobowiec z dwiema 

kamiennymi wazami), Jurysiów (kopczyk 

kamienny z figur¹ kobiety z p¹kiem            

ró¿), Wojciecha Pietrzyckiego (pomnik 

nagrobny z rzeŸb¹ Piety), Jana Nowaka 

(grobowiec  z postaci¹ Chrystusa), Nicefora 

Mareckiego (latarnia z krzy¿em) i Henryki 

Mrazkowej (bia³y pomnik z bogatymi 

ornamentami).

Warto równie¿ obejrzeæ miejsca 

pochówku innych osób m.in.: zas³u¿onego 

burmistrza Jas³a Antoniego Koralewskiego, 

córki Ignacego £ukasiewicza - Marianny, 

pp³k. Józefa Modrzejewskiego "Lisa" - 

dowódcy Obwodu ZWZ - AK Jas³o, grób 

lotników poleg³ych w 1939 roku, zbiorow¹ 

mogi³ê bohaterów ziemi ¿migrodzkiej oraz 

grób saperów poleg³ych przy rozminowy-

waniu Jas³a i okolic. 

Opuszczaj¹c Stary Cmentarz, kierujemy 

siê w stronê placu Bart³omieja. Popularnie 

nazywany on jest "zielonym rynkiem". Przed 

wiekami sta³ w tym rejonie m³yn nad kana³em, 

który doprowadza³ wodê z Jasio³ki. Z kolei           

w latach drugiej wojny œwiatowej znajdowa³a 

siê tu jedna z dwóch czêœci getta ¿ydowskiego. 

Nazwa placu zosta³a nadana na czeœæ 

Bart³omieja z Jas³a. ¯y³ on w latach oko³o 

1360 - 1407. By³ profesorem i reformatorem 

Akademii Krakowskiej. Wyk³ada³ sztuki 

wyzwolone i teologiê. By³ rektorem szko³y 

kolegiackiej w Sandomierzu i wyk³adowc¹ na 

wydziale filozoficznym uniwersytetu                

w Pradze. Pamiêæ o swoim wielkim synu 

j a œ l a n i e  u w i e c z n i l i  w  1 9 6 5  r o k u  



okolicznoœciow¹ tablic¹ na jednym z bu-

dynków na Starym Rynku (pod numerem 4).

Z placu Bart³omieja udajemy siê na 

znajduj¹c¹ siê obok ulicê Wa³ow¹. W tym 

miejscu przebiega³y dawniej wa³y miejskie.    

O ich istnieniu mówi¹ akta klasztoru 

karmelitañskiego. W pobli¿u 

wa³ów sta³ szpital karmelicki. 

C z ê œ æ  d o m ó w  m i e -

s z c z a ñ s k i c h ,  o g r o d ó w               

i zabudowañ klasztornych 

znajdowa³a siê na Podwalu. 

B y ³  t a m  t a k ¿ e  o g r ó d  

klasztorny. Podczas budowy 

o b i e k t u  Z a k ³ a d u  

Ubezpieczeñ Spo³ecznych     

w Jaœle na tutejszej skarpie 

odkryto resztki tych murów. 

Odrestaurowane z kamienia 

m o ¿ n a  o g l ¹ d a æ  w r a z                

z rekonstrukcj¹ starej studni.

Spod ulicy Wa³owej 

ulic¹ pp³k. Józefa Modrzejewskiego 

dochodzimy do skrzy¿owania z ulic¹ 

Kaz imie rza  Wie lk iego .  

Przechodzimy przez most na 

Jasio³ce i docieramy do ulicy 

Lwowskiej. Posuwaj¹c siê 

naprzód  doc ie ramy do  

zabytkowej kapliczki, która 

pochodzi z XVII wieku. 

Wed³ug tradycji ustnej zosta³a 

ona wzniesiona w stylu 

barokowym przez Wêgrów. 

Po drugiej wojnie œwiatowej 

zosta ³a  odremontowana               

i  przebudowana. W jej 

wnêtrzu znajduj¹ siê o³tarzyk 

o r a z  p o l i c h r o m o w a n e  

drewniane rzeŸby ludowe            

z XIX wieku przedstawiaj¹ce Matkê Bosk¹          

i œw. Franciszka.

Id¹c dalej, po prawej stronie, przy 

budynku pod numerem 12 dostrzegamy 

znajduj¹cy siê kilka metrów od ulicy 

granitowy obelisk z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 

Tablica Bart³omieja z Jas³a

Obelisk upamiêtniaj¹cy powstanie destylarni ropy naftowej



powstanie w tym rejonie pierwszej w œwiecie 

d e s t y l a r n i  r o p y  n a f t o w e j .  T o  t u ,                        

w Ulaszowicach, na przedmieœciach Jas³a, 

ojciec œwiatowego przemys³u naftowego, 

Ignacy £ukasiewicz, za³o¿y³ pierwsz¹            

w dziejach ludzkoœci destylarniê (rodzaj 

rafinerii) ropy naftowej. Mimo funkcjo-

nuj¹cych kilku wersji podaj¹cych datê jej 

powstania Ÿród³a informuj¹, ¿e by³o to jesieni¹ 

1856 roku, czyli jeszcze przed osiedleniem siê 

w Jaœle £ukasiewicza z ¿on¹. Destylarnia ta 

dzia³a³a do momentu jej spalenia w grudniu 

1859 roku.  Wobec zdecydowanych 

sprzeciwów okolicznych mieszkañców ju¿ nie 

zosta³a odbudowana. W tej sytuacji Ignacy 

£ukasiewicz, nadal mieszkaj¹c w Jaœle, 

za³o¿y³ swoj¹ now¹ rafineriê w Polance ko³o 

Krosna.

Przekraczaj¹c ulicê Lwowsk¹, warto 

cofn¹æ siê kilkadziesi¹t metrów, gdzie na 

frontonie jednego z budynków od 2005 roku 

widnieje tablica o treœci: "W tym budynku          

w latach 1945 - 1949 mieœci³ siê Powiatowy 

Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego. Tu 

wiêziono i torturowano ¿o³nierzy Armii 

Krajowej i innych organizacji walcz¹cych       

o niepodleg³¹ Polskê". Kierujemy siê teraz 

przez ulicê Ulaszowice na ulicê Reymonta. 

Obok skrzy¿owania tych ulic znajduje siê 

jeden z dwóch zachowanych na terenie miasta 

Jas³a (drugi jest na Podzamczu) cmentarz 

wojenny z czasów pierwszej wojny œwiatowej. 

Ten nosi numer 22 i by³ projektowany przez 

Johanna Jägera. Spoczywaj¹ tu w mogi³ach 

zbiorowych i pojedynczych Niemcy, Rosjanie 

i Austriacy. Tablica na pomniku okreœla 

dok³adnie, z jakich pochodzili formacji.

Cmentarz ten jest dowodem na to, ¿e 

Ziemia Jasielska w okresie pierwszej wojny 

œwiatowej by³a terenem kilkakrotnych 

przemarszów wojsk austro - wêgierskich, 

niemieckich i rosyjskich. Do najbardziej 

aktywnych dzia³añ zbrojnych dosz³o tu           

w grudniu 1914 roku oraz w trakcie szeroko 

zakrojonej przez Niemców i Austriaków 

operacji gorlickiej w maju 1915 roku. Przez 

region przechodzi³ kilkakrotnie front, 

stacjonowa³y walcz¹ce wojska, dokonywano 

grabie¿y, podpaleñ i rekwizycji. 

Pozosta³oœci¹ po tej wojnie jest przesz³o 

czterdzieœci cmentarzy rozsianych po terenie 

ca³ego powiatu.

Wracamy do ulicy Lwowskiej i idziemy 

w kierunku wschodnim chodnikiem wzd³u¿ 

drogi do Krosna. Przechodzimy przez jezdniê, 

mijamy miejscowy szpital i park, po czym 

ulic¹ Tadeusza Sroczyñskiego skrêcamy           

w prawo. Po kilkudziesiêciu metrach 

Pomnik i tablica na cmentarzu 
poleg³ych w I wojnie œwiatowej



dochodzimy do zabytkowego pa³acyku              

w Gorajowicach, datowanego na 1858 rok.

Gorajowice - przed kilkoma wiekami 

wieœ królewska od swoich pocz¹tków (XIV - 

XV w.) by³a œciœle zwi¹zana z Jas³em.             

W po³owie XVI stulecia ówczesny starosta 

jasielski, Joachim Lubomirski za³o¿y³ tu 

folwark. Prawdopodobnie w tym rejonie na 

pocz¹tku XVII wieku jeden z jego nastêpców 

wzniós³ siedzibê o charakterze obronnym. 

Miejscowy dwór najprawdopodobniej by³ 

siedzib¹ ówczesnych starostów jasielskich lub 

ich poddzier¿awców. Dotyczy to zw³aszcza 

okresu po roku 1657, po zniszczeniu przez 

wojska Rakoczego zameczku Golesz.

W 1772 roku w wyniku pierwszego 

rozbioru Polski tereny te przesz³y pod 

panowanie zaborcy. Od urzêdników 

austriackich maj¹tek ten zakupi³ szlachcic 

polski  Pieg³owski .  Jego kole jnymi 

w³aœcicielami byli: Puzynowie, Trzeciescy, 

£êtowscy i Sroczyñscy. Za tych ostatnich,             

w latach 1895 - 1901, przeprowadzono 

gruntowny remont i przebudowê pa³acu. 

Autorem projektu tych 

dzia³añ by³ ceniony architekt 

Tadeusz Stryjeñski. Objêto 

nimi zarówno sam obiekt jak   

i jego otoczenie, park oraz 

ogród. Mimo czêœciowych 

zniszczeñ w trakcie obydwu 

wojen œwiatowych, ten zbu-

dowany w stylu angielskim    

w po³owie XIX stulecia           

i przebudowany pó³ wieku 

póŸniej murowany pa³ac 

zwieñczony wie¿ami jako 

jeden z nielicznych zabytków 

jasielskich dotrwa³ do na-

szych czasów. Ostatnimi laty 

przeszed³ kolejn¹ renowacjê.

Jak obecnie przedstawia 

siê wygl¹d i stan pa³acu oraz jego otoczenie? 

Sam obiekt zbudowany jest z ceg³y oraz 

kamiennych ciosów piaskowca. Dwuspado-

we, ³amane i mansardowe elementy dachu 

pokryte s¹ blach¹ i dachówk¹. Plan obiektu 

jest nieregularny, o kszta³cie wyd³u¿onego 

prostok¹ta  wzd³u¿  osi  pó³noc  -  po³udnie.

Przez szerokie kilkustopniowe schody 

mo¿na podejœæ do g³ównych drzwi. Nad nimi 

znajduje siê trójosiowy podcieñ, który zamyka 

sp³aszczony ³uk i balkon zwieñczony 

nawisami. Obok zwraca uwagê szeœcioboczna 

wie¿a z dekoracj¹ z¹bkow¹ wokó³ okien i tzw. 

blankami. Na piêtrze ma ona naro¿ny balkon 

wsparty w naro¿u na kolumnie, tak¿e 

zwieñczonej blankami. Z kolei g³ówna 

charakterystyczna wie¿a, tzw. centralna, jest 

wbudowana w œrodkow¹ czêœæ budynku. 

Posiada kwadratowy trzon i oœmioboczn¹ 

kondygnacjê górn¹, wysmuk³e okna i blanki. 

Pa³ac w Gorajowicach



Od strony ogrodu widoczna jest elewacja 

zachodnia. Znajduj¹ siê tam m.in. dwie loggie 

flankuj¹ce wieloboczny ryzalit oraz, 

usytuowane od strony po³udniowej wsparte   

na  konsolach  balkon  i  wykusz.

Wewn¹trz znajduje siê du¿y hall                 

z szerokimi schodami i podestem. Hall ³¹czy 

zarówno obie kondygnacje jak i wiêkszoœæ 

pomieszczeñ. Na piêtrze schody i balustrada 

przechodz¹ w nadwieszany balkon, a jego 

sklepienie ozdobione jest dekoracj¹ stiukow¹. 

Pomieszczenia parteru w wiêkszoœci 

przykrywaj¹ stropy, a dwa pokoje - dekoracja 

stiukowa. Na piêtrze znajduje siê sporo 

niedu¿ych pomieszczeñ. Jednym z nich jest 

oryginalne, kszta³tem zbli¿one do litery L, 

po³¹czone z pó³nocn¹ wie¿¹. Istotn¹ czêœæ 

górnej kondygnacji ponad loggiami i dwoma 

pomieszczeniami na parterze zajmuje du¿y 

strych. Widaæ tam œlady przebudowy obiektu 

(m.in. resztki gzymsu i tynków, œlady, dok¹d 

siêga³ poprzedni dach).

W wiêkszoœci pomieszczeñ pa³acowych 

zachowa³a siê oryginalna stolarka drzwiowa           

i okienna, a w kilku z nich elewacja stiukowa          

i nieliczne elementy wyposa¿enia z epoki 

(m.in. zdobiona posadzka, biblioteczka i dwa 

secesyjne piece kaflowe). Po drugiej wojnie 

œwiatowej zabielono œciany, a stolarkê   

dêbow¹ w hallu zamalowano farb¹ olejn¹. 

Zamurowano te¿ otwory drzwiowe, które 

³¹czy³y piêæ pokoi, likwiduj¹c w ten sposób 

reprezentacyjn¹ amfiladê. Na terenie 

obszernego i piêknego parku zbudowano 

obiekty nowego szpitala powiatowego oraz je-

go infrastrukturê, m.in. drogow¹ i techniczn¹.

Do dziœ pozosta³ tylko czêœciowy uk³ad 

pierwotnego parku (z drugiej æwierci XIX 

wieku) i ogrodu. Mimo to, znajduje siê tu 

jeszcze sporo starych drzew. W pobli¿u pa³acu 

mo¿na spotkaæ grupy starodrzewia dêbowego, 

lipowego i grabowego, a ponadto klony, sosny, 

modrzewie i jesiony. Najpiêkniejszym i naj-

bardziej oryginalnym drzewem jest jednak 

ozdobna potê¿na w obwodzie surmia katalpa    

o du¿ych, d³ugoogonkowych liœciach               

i piêknych bia³ych kwiatach. Roœnie tu tak¿e 

szereg innych cennych roœlin, m.in. berberys, 

barwinek pospolity, cyprysik ogrodowy, 

ja³owiec chiñski i octowiec. Park ten mimo 

zniszczeñ i ubytków nadal posiada wysokie 

walory przyrodnicze i historyczne. Jest 

jednym z najwartoœciowszych obiektów tego 

typu w regionie.

A oto kilka ciekawostek zwi¹zanych               

z gorajowickim pa³acykiem. Jeden z jego 

w³aœcicieli, Franciszek Trzecieski by³ 

oficerem w powstaniu listopadowym, gdzie 

otrzyma³ Krzy¿ Virtuti Militari. Anga¿owa³ siê 

te¿ w organizowanie powstania 1846 roku.             

W okresie rabacji ch³opskiej w Galicji,                

w lutym 1846 roku, w dworze gorajowickim 

przebywa³ w areszcie domowym ceniony 

poeta i piewca Beskidu Niskiego oraz 

Pogórza, Wincenty Pol. To na terenach 

nale¿¹cych do Trzecieskiego w 1856 roku 

Ignacy £ukasiewicz wspólnie z jego bratem, 

s³ynnym naftowcem Tytusem Trzecieskim 

za³o¿y³ pierwsz¹ w œwiecie destylarniê ropy 

naftowej. Franciszek Trzecieski przez wiele lat 

by³ pos³em na sejm galicyjski.

Kolejny z w³aœcicieli pa³acyku, Marceli 

£êtowski wniós³ ogromny wk³ad w utworze-

nie w Jaœle gimnazjum. Z kolei jego ¿ona, 

Franciszka z Trzecieskich by³a przyjació³k¹ 

s³ynnego malarza Artura Grottgera, który 

kilkakrotnie umieœci³ jej podobiznê na swoich 

obrazach. Nastêpc¹ £êtowskich w Gorajo-

wicach by³ Tadeusz Sroczyñski. Ukoñczy³ 

studia rolnicze, ale przez wiele lat jego pasj¹ 



by³o nafciarstwo. Swego czasu by³ on 

posiadaczem najg³êbszego szybu wiertni-

czego w Galicji w Potoku ko³o Krosna,            

o g³êbokoœci 626 m 75 cm. Jego ¿on¹ by³a 

hrabianka Zofia Olimpia Zborowska, córka 

dziedzica BieŸdziedzy. W lipcu 1897 roku            

w koœciele parafialnym w Jaœle Tadeusz 

Sroczyñski trzyma³ do chrztu syna kuzyna 

¿ony, Henryka Hubala Dobrzañskiego. By³ 

nim urodzony w Jaœle 22 czerwca tego samego 

roku Henryk, póŸniejszy bohater dwóch wojen 

œwiatowych, s³ynny jeŸdziec i olimpijczyk 

oraz legendarny major, dowódca Oddzia³u 

Wydzielonego Wojska Polskiego. Ojciec 

s³ynnego bohatera by³ blisko zwi¹zany             

z w³aœcicielem Gorajowic; pe³ni³ w maj¹tku 

funkcjê zarz¹dcy dóbr. Sroczyñski sprzeda³ 

mu te¿ niewielki pakiet akcji rafinerii 

nieg³owickiej, której budowê nadzorowa³. Po 

œmierci seniora Dobrzañskiego jego ¿ona 

Maria z hr. Lubienieckich wraz z ma³ym 

Heniem i jego siostr¹ Leoni¹ wyjecha³a do 

Krakowa. Przez d³ugi czas Sroczyñski s³u¿y³ 

im du¿¹ pomoc¹. W okresie pierwszej wojny 

œwiatowej jego synowie s³u¿yli w Legionach 

Pi³sudskiego.

W latach 1933 - 1937 w pa³acyku 

gorajowickim dzia³a³ internat dla 

ch³opców uczêszczaj¹cych do 

jasielskiego gimnazjum. Jednym           

z nich by³ póŸniejszy kardyna³ 

watykañski, Andrzej Maria Deskur, 

bliski przyjaciel Ojca Œwiêtego 

Jana Paw³a II. W Gorajowicach 

goœci³o wielu znanych ludzi. 

Swego wuja i chrzestnego ojca 

odwiedza³ major Dobrzañski, 

bywali tu tak¿e goœcie zupe³nie 

nieoczekiwani. Ot, choæby córka 

marsza³ka Pi³sudskiego, Jadwiga, 

która któregoœ dnia wyl¹dowa³a szybowcem       

w pobli¿u dworu i zosta³a godnie przyjêta 

przez gospodarzy. 

Po wojnie Sroczyñscy ju¿ nie powrócili 

do Gorajowic. Na terenie dworskim powsta³o 

Pañstwowe Gospodarstwo Rolne (ju¿ dziœ nie 

istnieje), na czêœci gruntów rozbudowa³o siê 

miasto, a w parku wybudowano obiekty 

szpitala. Sam budynek pa³acowy najpierw 

u¿ytkowa³o starostwo powiatowe, potem 

szpital, a obecnie ju¿ od wielu lat zajmuje 

Zespó³ Szkó³ Medycznych, obecnie 

Medyczna Szko³a Policealna im. prof. Rudolfa 

Weigla. Na frontonie tego piêknego obiektu od 

1980 roku widnieje tablica upamiêtniaj¹ca 

wybitnego jaœlanina, mieszkañca pa³acyku, 

mjr. Henryka Dobrzañskiego "Hubala".

Wracaj¹c ulic¹ Lwowsk¹ do centrum 

miasta mo¿na skrêciæ w prawo i ulic¹ Ignacego 

£ukasiewicza dojœæ do ulicy Pod Ska³¹. 

Nazwa ta nie jest przypadkowa. W tym 

malowniczym miejscu znajduje siê bowiem 

piêkny okaz przyrodniczo - geologiczny, ska³a 

piaskowca kroœnieñskiego dolnego z okresu 

oligoceñskiego. Mo¿na tu odpocz¹æ                  

i powróciæ t¹ sam¹ drog¹ do ulicy Lwowskiej, 

a nastêpnie do œródmieœcia.

Okaz przyrodniczo - geologiczny przy ul. Pod Ska³¹



Ul. Alojzego Metzgera - ul. Tadeusza 

Koœciuszki - ul. Stanis³awa Kadyiego - 

Rynek - ul. Antoniego Koralewskiego -       

ul. Polskiego Czerwonego Krzy¿a - ul. 

W³adys³awa Jagie³³y - ul. Karola Szajnochy.

rejonu dworca PKP (ul. Metzgera) 

i dworca PKS (le¿¹cego kilka-

dziesi¹t metrów na pó³noc) 

udajemy siê w kierunku centrum 

miasta ulic¹ Tadeusza Koœciuszki. Przez wieki 

wiód³ têdy tzw. szlak wêgierski. Prowadzi³ on 

z Jas³a przez ̄ migród na po³udnie do Górnych 

Wêgier, czyli S³owacji i dalej na w³aœciw¹ 

Nizinê Wêgiersk¹. Od dawien dawna ta ulica 

by³a jedn¹ z najwa¿niejszych w mieœcie. To 

przy niej sta³y gmachy Rady Powiatowej           

i Kasy Oszczêdnoœci oraz piêkne domy i wille 

mieszczañskie. To na niej przez lata 

nielegalnie handlowali przybywaj¹cy do Jas³a 

Bojkowie. To przy tej ulicy 

jako pierwszy w mieœcie 

jeden z w³aœcicieli posesji 

otrzyma³ w 1908 roku 

pozwolenie na postawienie 

"budki na automobil", czyli 

gara¿u. Po drodze mijamy 

odbudowane po wojnie 

zabytkowe domy stoj¹ce przy 

tej ulicy. Pierwszy z nich, pod 

numerem 36, zbudowany 

zosta³ w 1879 roku wed³ug 

projektu znanego architekta 

krakowskiego Tadeusza 

Stryjeñskiego. Nale¿a³ on 

pocz¹tkowo do rodziny 

Macherów, dlatego obiekt ten 

nazwano "Macherówk¹",          

a  w okresie miêdzywojennym jego 

w³aœcicielem by³ Fryderyk Weigl. Nieco dalej, 

po drugiej stronie ulicy pod numerem 45 stoi 

jednopiê t rowy budynek wznies iony               

w pierwszym dziesiêcioleciu XX wieku.

Przy tej ulicy znajduj¹ siê cenne pomniki 

przyrody, rosn¹ tu trzy bia³e topole. Licz¹ 

sobie oko³o sto lat. Dwie z nich mierz¹ po 28 

metrów, jedna 25 metrów. Obwody ich pni na 

wysokoœci 130 cm wynosz¹ od 420 do 465 cm. 

Pod¹¿aj¹c w kierunku centrum miasta, po 

prawej stronie mijamy okaza³y dom handlowy 

"Europa". Jeszcze kilkanaœcie lat temu sta³ tam 

zabytkowy XVIII - wieczny dworek, którego 

w³aœcicielami byli cenieni aptekarze                    

i spo³ecznicy jasielscy z rodu Palchów: 

Wojciech, póŸniej jego syn Józef, a po nim 

wnuk Romuald. Ten ostatni da³ siê poznaæ nie 

tylko jako doskona³y farmaceuta, ale równie¿ 

by³ pos³em do sejmu galicyjskiego, 

dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego              

w Jaœle, rajc¹ miejskim i za³o¿ycielem oraz 

Budynek Zak³adu Energetycznego, 
przedwojenny “Hotel Krakowski”



pierwszym naczelnikiem miejscowej stra¿y 

po¿arnej. W tym piêknym zabytkowym 

obiekcie zamieszkiwali krótko tak¿e Ignacy 

£ukasiewicz i spokrewniony z Palchami 

zas³u¿ony burmistrz Jas³a Antoni Koralewski.

Kilkadziesi¹t metrów dalej, po lewej 

stronie ulicy Koœciuszki pod numerem 12, 

przy skrzy¿owaniu z ulic¹ Soko³a, wznosi siê 

okaza³y obiekt nale¿¹cy obecnie do Zak³adu 

Energetycznego. Zosta³  

wybudowany w 1850 roku. 

J e s t  t o  j ednop iê t rowy  

m u r o w a n y  b u d y n e k  

zdobiony licznymi p³asko-

rzeŸbami. Na pocz¹tku XIX    

i XX wieku mieœci³ siê w nim 

s³ynny "Hotel Krakowski" 

znany  z  a rch iwa lnych  

fotografii.

Przechodzimy na drug¹ 

stronê ulicy Koœciuszki               

i  wchodz imy  w  u l i cê  

Stanis³awa Kadyiego. Kilkanaœcie metrów 

dalej znajduje siê budynek Muzeum 

Regionalnego w Jaœle. Koniecznie trzeba 

zapoznaæ siê z jego histori¹ i ekspozycjami. Na 

frontonie obiektu widnieje tablica o treœci: 

"Stanis³aw Kadyi 1900-1980. Doktor 

medycyny - okulista, mi³oœnik przesz³oœci             

o wszechstronnych zainteresowaniach 

humanis tycznych i  przyrodniczych,  

kolekcjoner ,  Honorowy 

Obywatel Miasta Jas³a. 

Dorobek swego ¿ycia wraz             

z  d o m e m  r o d z i n n y m  

przekaza³ Muzeum Miasta 

Jas³a". 

P i e r w s z y m ,  k t ó r y  

zwróci³ uwagê na konie-

cznoœæ utworzenia w mieœcie 

m u z e u m ,  b y ³  i n ¿ y n i e r  

Stanis³aw Macudziñski. On to 

w grudniu 1937 roku zwróci³ 

siê do rajców jasielskich             

Stroje ludowe
Pogórzan i £emków

Tradycyjne narzêdzie rolnicze 
regionu ze zbiorów Muzeum Regionalnego



z propozycj¹ zorganizowania "zbiornicy 

pami¹tek z odleg³ych lat i dziejów jasielskich". 

W okresie okupacji niemieckiej hitlerowcy 

utworzyli w Jaœle "Kreismuzeum", gdzie              

w ramach udowadniania tezy ówczesnego 

starosty dr. Waltera Gentza o niemieckich 

korzeniach miasta, eksponowano zabytki               

z Jas³a i okolic pochodz¹ce z XIV - XVI wieku. 

PóŸniej, kiedy jesieni¹ 1944 roku wysiedlono 

mieszkañców Jas³a, zbiory te 

zosta³y wywiezione w g³¹b 

Rzeszy. W 1950 roku powsta³ 

w Jaœle oddzia³ Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno - 

Krajoznawczego i w ramach 

swej dzia³alnoœci rozpoczêto 

gromadziæ eksponaty z regio-

nu, g³ównie etnograficzne. 

Po raz kolejny, jeszcze 

bardziej zdecydowany ni¿ 

p rzed  wojn¹ ,  po t rzebê  

utworzenia w Jaœle muzeum 

podniesiono w czasie obchodów 600 - lecia 

nadania praw miejskich. Cel ten uda³o siê 

zrealizowaæ dopiero Stowarzyszeniu 

Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 

które koñcem lat szeœædziesi¹tych rozpoczê³o 

zbieranie eksponatów i utworzy³o spo³eczne 

muzeum. W 1969 roku minister kultury               

i  sztuki zatwierdzi³ statut Muzeum 

Regionalnego w Jaœle jako instytucji 

pañstwowej. We wrzeœniu 

1970 roku otrzyma³o ono 

lokal w budynku Powiato-

w e g o  D o m u  K u l t u r y ,  

obecnego Jasielskiego Domu 

K u l t u r y .  S t o p n i o w o  

powiêksza³a siê l iczba 

zbiorów i pomieszczeñ,           

w tym i poza PDK. Zmar³y           

w grudniu 1980 roku znany 

l e k a r z  i  k o l e k c j o n e r ,                

dr Stanis³aw Kadyi, moc¹ 

testamentu przekaza³ na rzecz 

Jasielskie muzeum
- portrety i militaria

Gotyckie rzeŸby ludowe 
o charakterze sakralnym na sta³ej ekspozycji



miasta i muzeum swój dom i zbiory.                

W kolejnych latach ca³oœæ eksponatów 

przeniesiono do darowanego obiektu. Po 

dobudowaniu specjalnego pawilonu, 

rozbudowie i adaptacji budynku dom            

dr. Kadyiego od 1991 roku sta³ siê jedyn¹ 

siedzib¹  jasielskiego  muzeum.

U r z ¹ d z o n o  t u  s t a ³ e  w y s t a w y :  

etnograficzn¹ "Kultura i sztuka ludowa 

Pogórza" i artystyczno - historyczne: "Sztuka  

i rzemios³o artystyczne XVI - XX wieku" oraz 

"Stylowe wnêtrze mieszczañskie z XIX/XX 

wieku". Œrednio co miesi¹c - dwa miesi¹ce, 

ekspozycje te uzupe³niaj¹ bardzo ró¿norodne   

i  ciekawe  wystawy  czasowe. 

W jasielskim muzeum zgromadzono 

ponad siedemnaœcie tysiêcy eksponatów, 

m.in.: rzemios³o artystyczne, zabytki 

cechowe, militaria, numizmaty, starodruki, 

dawna i wspó³czesna sztuka ludowa, 

rzemios³o i stroje ludowe, zbiory archeolo-

giczne i paleontologiczne, zbiory przekazane 

przez Stanis³awa Kadyiego (m.in. zabytkowe 

zegary) oraz kolekcja prac malarza rodem             

z  Jas³a  -  Ignacego  Pinkasa.

Muzeum posiada bogate zbiory, 

szczególnie w zakresie etnografii oraz 

eksponatów sztuki ludowej i rzemios³a 

regionu Pogórza Jasielskiego. Mo¿na tu 

obejrzeæ zabytkowe wiekowe drewniane 

rzeŸby z figurami Matki Bo¿ej, Chrystusa 

Frasobliwego czy œw. Jana Nepomucena na 

czele, jak równie¿ dzie³a twórców drugiej 

po³owy XX wieku, w tym kolekcjê 

W³adys³awa Chajca oraz prace wspó³czesne, 

m.in. Antoniego Bolka i Karola Breja. 

Najstarsz¹ rzeŸb¹ jest XV - wieczny pos¹g 

matki  Bo¿ej  oraz  XVI -  wieczne,  

póŸnogotyckie f igury Matki  Bo¿ej ,  

Zmartwychwsta³ego Chrystusa i œw. Jana. 

Mo¿na tu obejrzeæ piêkne ikony, w tym XVI - 

wieczne: Chrystusa Pantokratora, Deesis i œw. 

Miko³aja. Godne uwagi s¹ dzie³a malarskie, 

religijne i rodzajowe, zw³aszcza portrety              

z najstarszymi z XVII stulecia.

Bogate s¹ zbiory rzemios³a ludowego.         

W tym zespole znajduj¹ siê m.in.: warsztaty 

tkacki i garncarski, narzêdzia i wyroby 

ceramiczne, kowalskie oraz tkackie. Ukazane 

s¹ stroje ludowe mieszkañców regionu: 

pogórzañskie i ³emkowskie. Równie ciekawe 

s¹ wytwory twórczoœci ludowej: obrazki 

malowane na szkle, pisanki, instrumenty 

muzyczne, narzêdzia rolnicze, elementy 

wystroju izby,  ceramika  i  inne.

Na uwagê zas³uguje cenna kolekcja 

ponad stu zegarów z wieków XVII - XX, 

wœród których znajduj¹ siê m.in. zegary 

s³oneczne, kaflowe, wisz¹ce, stoj¹ce                 

i kieszonkowe. Interesuj¹ce s¹ wartoœciowe 

meble (zw³aszcza XVII - XIX wieczne), stara 

broñ i porcelana, w tym figurki z porcelany 

miœnieñskiej. Ponad dwa tysi¹ce monet liczy 

zbiór numizmatów, w których mo¿na dostrzec 

m.in. monety rzymskie z IV w. p.n.e. i srebrne 

denary polskie z XI wieku. Muzeum 

zgromadzi ³o  równie¿ sporo innych 

eksponatów zaliczanych do kolekcji 

historycznej: pieczêcie i ksiêgi cechowe, 

sztandary, dyplomy, odznaczenia, stroje, 

meble i naczynia. Bogate s¹ zbiory 

biblioteczne; w tym wiele starodruków, wœród 

których na szczególn¹ uwagê zas³uguje 

inkabu³ z 1479 - "Biblia Lituania", "Biblia 

³aciñska" z 1536 roku oraz "Biblia polska"               

z  1561  roku.

Wartoœciowe s¹ liczne eksponaty 

archeologiczne, które w ogromnej wiêkszoœci 

pochodz¹ z  prac  wykopal iskowych 

prowadzonych przez szereg lat w okolicach 



Jas³a i na miejscowym "Gródku". Nale¿¹ do 

nich g³ównie naczynia gliniane i wyroby 

kamienne oraz przedmioty z koœci, br¹zu              

i ¿elaza. Unikaln¹ i cenn¹ kolekcj¹ s¹ zbiory 

paleontologiczno - przyrodnicze, wœród 

których wystêpuj¹ m.in. okazy fauny 

karboñskiej, skamieliny i ca³a gama okazów 

geologicznych.

Po wyjœciu z budynku Muzeum 

Regionalnego poruszamy siê nadal ulic¹ 

Stanis³awa Kadyiego, gdzie po drugiej stronie 

jezdni pod numerem 10 widzimy zabytkowy 

budynek nale¿¹cy do rodziny Polaków. Zosta³ 

on wzniesiony na prze³omie XIX i XX wieku. 

Dochodzimy do ulicy Floriañskiej, skrêcamy 

w lewo i docieramy pod gmach Urzêdu Miasta  

przy ulicy Rynek 12.

W tym rejonie ju¿ w œredniowieczu 

znajdowa³ siê drewniany ratusz - siedziba 

w³adz miejskich. W czasie wielkiego po¿aru 

Jas³a w roku 1683 sp³on¹³ tak¿e i ten 

niezwykle wa¿ny dla funkcjonowania miasta 

obiekt. Ma³o tego, wraz z nim zgorza³y 

wszystkie królewskie przywileje, w tym 

dokumenty lokacyjne i lustracyjne, akta           

i kwity podatkowe. By³a to nieoceniona strata.

Odbudowany piêtrowy,  równie¿ 

drewniany ratusz by³ okaza³y; górowa³ nad 

ca³ym miastem. W jego dolnej czêœci mieœci³y 

siê pomieszczenia przeznaczone na cele 

handlowe, na piêtrze zaœ znajdowa³y siê izby 

s¹dowe i urzêdowe. Przed ratuszem sta³ 

prêgierz, a zapewne i waga miejska, z ty³u 

budynku mieœci³o siê wiêzienie zwane 

"niedŸwiedziem". W roku 1799 stan tego 

budynku by³ ju¿ na tyle zrujnowany, ¿e 

kancelariê miejsk¹ przeniesiono do jednego         

z domów w Rynku. 

5 stycznia 1826 roku Jas³o prze¿y³o 

kolejn¹ ogromn¹ klêskê po¿aru, najwiêkszego 

w jego dziejach (nie licz¹c tragedii 1944 r.). 

Sp³onê³a ca³a zabudowa œródmieœcia                

i wiêkszoœci ulic. Przez kilka dziesiêcioleci 

ogromnym wysi³kiem odbudowywano te 

zniszczenia ju¿ wed³ug nowych za³o¿eñ 

urbanistycznych. Rozszerzono plac Rynku            

i ulice, wokó³ Rynku i g³ównych ulic 

wybudowano murowane kamienice .                 

Z najwa¿niejszych gmachów najpóŸniej zosta³ 

odbudowany magistrat, który wzniesiono 

dopiero w latach siedemdziesi¹tych XIX 

wieku. W rejonie, gdzie powsta³, w drugiej 

po³owie XIX stulecia znajdowa³ siê obecny 

obiekt, w którym od 1868 roku do czasu 

wybudowania nowego gmachu przy ulicy 

Czackiego mia³o siedzibê miejscowe 

gimnazjum.

W  o k r e s i e  m i ê d z y w o j e n n y m  

trzypiêtrowy jasielski ratusz prezentowa³ siê 

bardzo okazale. Na zdobionej wie¿y 

znajdowa³ siê zegar, a na balkonie pierwszego 

piêtra widnia³y charakterystyczne pos¹gi 

Królowej Jadwigi i Króla W³adys³awa 

Jagie³³y. W tylnej czêœci gmachu nadal 

funkcjonowa³o wiêzienie, popularny 

"niedŸwiedŸ".

Po zniszczeniu miasta w 1944 roku po 

ratuszu zosta³y jedynie szcz¹tki. Po wojnie 

obiekt zosta³ odbudowany, a w latach 

dziewiêædziesi¹tych XX wieku znacznie 

zmodernizowany. Przywrócono te¿ na nim 

wie¿yczkê z zegarem. Na frontowej œcianie 

budynku Urzêdu Miasta widniej¹ dwie 

okolicznoœciowe tablice. Upamiêtniaj¹ one 

nadanie Jas³u Krzy¿a Grunwaldu III Klasy 

oraz przyznanie mu Orderu Sztandaru I Klasy. 

W dniu 14 wrzeœnia 1968 roku ówczesna Rada 

Pañstwa odznaczy³a miasto Krzy¿em 

Grunwaldu. Dziêki temu uhonorowaniu Jas³o 

znalaz³o siê wtedy wœród 52 miejscowoœci 



wyró¿nionych zbiorowym odznaczeniem 

pañstwowym za wk³ad w walkê i odbudowê.   

Z kolei w styczniu 1985 roku, w rocznicê 

wyzwolenia miasta i regionu spod okupacji 

hitlerowskiej, Rada Pañstwa PRL nada³a Jas³u 

Order Sztandaru Pracy. By³ to wyraz uznania 

ówczesnych najwy¿szych w³adz pañstwo-

wych dla spo³ecznoœci miasta "zburzonego 

nienawiœci¹, a odbudowanego mi³oœci¹             

i prac¹".

Wewn¹trz gmachu Urzêdu Miejskiego 

mo¿na te¿ zapoznaæ siê z treœci¹ tablicy 

uznaj¹cej œw. Antoniego Padewskiego 

Patronem Jas³a. Umieszczono j¹ w czerwcu 

1998 roku. Zosta³a ufundowana przez 

miejscowych rajców. W ten sposób 

upamiêtniono uchwa³ê Rady Miejskiej Jas³a      

z 1996 roku o uznaniu œw. Antoniego                

z Padwy Patronem Jas³a i zatwierdzenie      

tego znamiennego faktu przez ksiêdza   

biskupa ordynariusza diecezji rzeszowskiej 

Kazimierza Górnego.

W tym miejscu warto dodaæ, ¿e w 2000 

roku podczas prywatnej audiencji u Ojca 

Œwiêtego Jana Paw³a II w³adze samorz¹dowe 

Jas³a wrêczy³y Najwiêkszemu z Polaków 

okolicznoœciowy medal i tytu³ Honorowego 

Obywatela Miasta. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e 

Karol Wojty³a jeszcze jako kardyna³ w marcu 

1970 roku odwiedzi³ Jas³o i uczestniczy³           

w uroczystoœciach przyjêcia symboli 

Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny               

w koœciele farnym.

Opuszczaj¹c budynek Urzêdu Miasta, 

kierujemy siê na znajduj¹c¹ siê przed nim 

p³ytê Rynku. Pomiêdzy drzewami stoi tam na 

kolumnie piêknie odnowiona figura œw. Jana 

Nepomucena. Uznaje siê, ¿e pochodzi ona          

z roku 1770. Istnieje jednak hipoteza profesora 

Mieczys³awa Wieliczki, ¿e ufundowa³ j¹              

w 1729 roku starosta jasielski i przywódca 

konfederacji dzikowskiej Adam Tar³o jako 

wotum za szczêœliwe ocalenie z bitwy nad 

Odr¹. Mimo potwornych zniszczeñ Jas³a             

w 1944 roku ta kamienna figura o cechach 

barokowych ocala³a. Odrestaurowano j¹                

w 2002 roku. Jest jednym z najcenniejszych 

zabytków jasielskich. 

Wokó³ Rynku znajduj¹ siê charakte-

rystyczne piêtrowe kamieniczki nawi¹zuj¹ce 

do wygl¹du miasta sprzed zniszczeñ 1944 

roku. Odbudowano je z zachowaniem XIX - 

wiecznego wystroju. Na szczêœcie zachowa³o 

siê kilkanaœcie wzniesionych na czêœciowo 

wypalonych zabytkowych budynkach. I tak 

trzynaœcie kamienic mieszczañskich w Rynku 

pochodzi z XIX wieku. W sieni domu nr 14 

znajduje siê ciekawe sklepienie gotyckie. 

Równie¿ z tego czasu pochodzi budynek 

Figura œw. Jana Nepomucena



usytuowany w pó³nocnej pierzei Rynku pod 

numerem 17. Rzecz¹ nies³ychanie wa¿n¹ jest 

fakt, ¿e mieszka³ tu sam Ignacy £ukasiewicz. 

Na parterze prowadzi³ aptekê, a na piêtrze 

mieszka³ wraz z ¿on¹, Honorat¹ ze 

Stacherskich. Tu 1 lutego 1858 roku przysz³a 

na œwiat ich córeczka Marianna, która zmar³a   

7 grudnia 1859 roku i spoczywa na jasielskim 

Starym Cmentarzu.

Na budynku tym znajduje siê tablica          

o treœci: "W tym domu w latach 1857 - 1864 

prowadzi³ aptekê wynalazca lampy naftowej 

Ignacy £ukasiewicz, Honorowy Obywatel 

Miasta Jas³a, za³o¿yciel pierwszej destylarni  

w Ulaszowicach". Ignacy £ukasiewicz na 

Podkarpaciu prowadzi³ apteki w Gorlicach, 

Brzostku i najd³u¿ej, bo w latach 1857 - 1864, 

a najprawdopodobniej do prze³omu lat 

1865/1866, w Jaœle. W trakcie jasielskiej 

Wystawy C.K. Towarzystwa Gospodarczo - 

Rolniczego w dniach 27 - 29 maja 1858 roku 

zaprezentowa³ swoje osi¹gniêcia i wyroby       

z ropy naftowej. Otrzyma³ wtedy publiczn¹ 

pochwa³ê i dyplom.

Po krótkim odpoczynku na ³aweczce            

w Rynku udajemy siê w kierunku zachodnim. 

Po prawej stronie Rynku, pod numerem             

18 widzimy gmach Starostwa Powiatowego,            

z  charakterystycznymi podcieniami.  

Przekraczamy ulicê Koœciuszki i udajemy siê 

dalej ulic¹ Koralewskiego. Jej patron, Antoni 

Koralewski herbu Korab by³ zas³u¿onym 

trzykrotnym burmistrzem miasta, w³aœcicie-

lem folwarku w podjasielskiej Wolicy, 

maj¹tku na Wêgrzech i w Kowalowach. Przy 

tej ulicy (wówczas Bieckiej) posiada³ tak¿e 

Tablica upamiêtniaj¹ca jasielski 
okres ¿ycia Ignacego £ukasiewicza

Fragment p³yty Rynku, w tle jedna
z odrestaurowanych kamieniczek



swój dom. Zas³u¿y³ siê dla Jas³a, m.in. 

skutecznie zabiegaj¹c o za³o¿enie w mieœcie 

gimnazjum oraz staraj¹c siê o rozwój               

i rozbudowê miasta. By³ te¿ przewodnicz¹cym 

Wydzia³u Kasy Oszczêdnoœci oraz prze³o-

¿onym szpitala powszechnego. Za pracê dla 

spo³ecznoœci lokalnej przyznano mu tytu³ 

Honorowego Obywatela Miasta. Spocz¹³ na 

Starym  Cmentarzu.

Posuwaj¹c siê w dó³ tej ulicy, po drodze 

mo¿emy dostrzec stare, pochodz¹ce                   

z prze³omu XIX i XX wieku, odbudowane po 

wojnie ze zniszczeñ budynki pod numerami    

2, 3 i 7 oraz wzniesiony na pocz¹tku XX 

stulecia gmach Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej, 

obecnej Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii 

Konopn ick ie j ,  na  f ron ton ie  k tó re j  

umieszczono tablicê upamiêtniaj¹c¹ jej 

stulecie. Przy koñcu ulicy skrêcamy w prawo, 

w uliczkê PCK. Tam pod numerem 12 stoi 

niewielki dom drewniany (odnowiony                   

i ob³o¿ony p³yt¹) zbudowany oko³o 1850 roku. 

Jest jedynym zachowanym w mieœcie 

typowym domem mieszczañskim.

Kieruj¹c siê z powrotem w dó³ ulicy PCK, 

dochodzimy do skrzy¿owania z ulic¹ 

W³adys³awa Jagie³³y. W dawnych czasach,             

z racji istnienia w tym miejscu obwarowañ 

miejskich, tereny te nazywano Podwalem. 

Znajduje siê tam kapliczka Matki Bo¿ej. 

Najprawdopodobniej pochodzi z prze³omu 

XVIII i XIX stulecia. Wed³ug tradycji 

zbudowano j¹ z kamienia z ruin zameczku 

Golesz. Wewn¹trz niej widoczna jest XIX - 

wieczna figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem.

Idziemy dalej ulic¹ Jagie³³y i skrêcamy           

w prawo w ulicê Szajnochy. Na wzgórzu, 

gdzie dziœ znajduje siê sklep ze sprzêtem AGD,            

(a przez lata restauracja "Panorama") do 

czasów okupacji hitlerowskiej sta³a piêkna 

synagoga ¿ydowska. Zbudowa³ j¹ na pocz¹tku 

XX wieku miejscowy kaha³. Wzniesiono j¹      

w stylu mauretañskim. By³a usytuowana na 

wzniesieniu, na miejscu dawnego dworu 

obronnego, tzw. "Kociego zamku". Synagoga 

by³a okaza³a, wysoka, nakryta kopulastym 

dachem. Mia³a ogromn¹ salê modlitewn¹           

i galeriê dla kobiet. W 1942 roku najpierw 

zosta³a sprofanowana i zdewastowana,                 

a póŸniej ca³kowicie zburzona. W rejonie ulicy 

Szajnochy Niemcy utworzyli tak¿e jedno              

z dwóch czêœci getta.

Id¹c do koñca tej ulicy dochodzimy do 

skrzy¿owania z ulic¹ Kazimierza Wielkiego. 

St¹d mo¿emy iœæ na wprost na plac 

Bart³omieja, na lewo w kierunku mostu na 

Jasio³ce i na ulicê Lwowsk¹, a w prawo               

w stronê centrum miasta.

Kapliczka Matki Boskiej 
przy skrzy¿owaniu ulic Jagie³³y i PCK



Jas³o - Nieg³owice -Dêbowiec - Cieklin -

Wola Ciekliñska - Folusz - Kornuty - 

Magura  W¹tkowska.

yje¿d¿amy z Jas³a ulic¹ 3 Maja. 

Kierujemy siê na po³udniowy 

zachód i przekraczamy most na 

rzece Wis³oce. Po prawej stronie 

mijamy stacjê benzynow¹ i stadion sportowy 

nale¿¹cy dawniej do klubu "Nafta", a póŸniej 

"Rafineria" Jas³o. Po lewej widoczny jest 

budynek Podkarpackiej Szko³y Wy¿szej im. 

B³. Ks. W³adys³awa Findysza w Jaœle, dawniej 

Wy¿szej Szko³y Hotelarstwa i Turystyki, a za 

ni¹ obiekty przemys³owe i biurowe by³ej 

Rafinerii Jas³o S.A., obecnie Grupy "Lotos". 

To tu koñcem lat osiemdziesi¹tych XIX wieku 

(1888-1889) w podjasielskich Nieg³owicach, 

na gruntach zakupionych od zas³u¿onego dla 

Jas³a i powiatu rodu Lisowieckich, rozpoczêto 

budowê du¿ej i nowoczesnej rafinerii. Pod 

nazw¹ "Jas³o - Zak³ady Przemys³owo - 

Naftowe Gartenberg et Schreyer" przez kilka 

dziesiêcioleci by³a najwiêkszym zak³adem 

przemys³owym w Jasielskiem. W okresie 

dwóch wojen œwiatowych uleg³a sporym 

zniszczeniom. W kolejnych latach rafineria ta 

by³a rozbudowywana i modernizowana. 

Uruchomiono nowe kierunki produkcji. 

Obecnie dzia³a tam kilkanaœcie spó³ek, wœród 

których znajduje siê m.in. nowoczesny 

producent sadzy technicznej Carbon Black 

Polska nale¿¹cy do koncernu Degussa. Po 

prawej stronie mijamy Osiedle Rafineryjne             

i skrêcamy w lewo, w kierunku wsi 

Nieg³owice. 

Pod koniec tego odcinka ulicy 

Nieg³owickiej, pod lasem, przy bocznej ulicy 

Gajowej 1 widzimy zniszczony budynek 

dworski. Zosta³ on zbudowany w 1730 roku            

w stylu klasycystycznym. Nale¿a³ do zacnego 

rodu Lisowieckich, którzy rozbudowali go              

w drugiej po³owie XIX stulecia. Jego 

ówczesny w³aœciciel, Antoni Lisowiecki herbu 

Lis by³ uczestnikiem powstania styczniowego, 

wzorowym gospodarzem, spo³ecznikiem               

i marsza³kiem Rady Powiatowej w Jaœle. 

Dworek ten by³ znanym oœrodkiem ruchu 

niepodleg³oœciowego i miejscem, sk¹d 

przerzucano na teren Królestwa Polskiego 

ochotników do powstania styczniowego.             

W 1919 roku nieg³owicki maj¹tek dworski 

zakupi³a rodzina Kolarzów. Dziœ ten 

parterowy z piêtrowym skrzyd³em obiekt             

z widocznym od frontu wg³êbionym 

portykiem na dwóch kolumnach znajduje siê     

w z³ym stanie. Jest zaniedbany i zniszczony. 

Podobnie zreszt¹ jak i pozosta³oœci po 

piêknym parku z XVIII i XIX stulecia. 

Kieruj¹c siê w stronê lasu, za zabudowaniami 

dworskimi, przy ulicy Gajowej widzimy 

zabytkow¹ murowan¹ kapliczkê pw. 

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Jej 

fundatorem by³ w 1874 roku ówczesny 

w³aœciciel dworu Antoni Lisowiecki. Jesieni¹ 

1944 roku przeniesiono st¹d do kaplicy            

w Nieg³owicach (obecnie jest to koœció³) kopiê 

obrazu Matki Bo¿ej Wniebowziêtej. 

Na koñcu ulicy Gajowej, za cmentarzem, 

na skraju lasu, rosn¹ dwa licz¹ce sobie ponad 

trzysta lat dêby szypu³kowe - pomniki 

przyrody. Na jednym z nich znajduje siê 

kapliczka szafkowa Œwiêtej Trójcy. Wi¹¿e siê 

z ni¹ pewna historia. Najstarsi mieszkañcy 

tych stron wspominaj¹ niesamowite 

wydarzenie obros³e legend¹ ju¿ w czasie 

pierwszej wojny œwiatowej, kiedy mia³o 

miejsce. Wówczas w rejonie starych dêbów 



"Œwiêtej Trójcy" pojawi³a siê grupa pijanych 

Kozaków na koniach. Kiedy na jednym              

z drzew zauwa¿yli kapliczkê, rozpoczêli z niej 

szydziæ i l¿yæ j¹. W pewnym momencie jeden    

z nich wymierzy³ z karabinu i strzeli³ w sam jej 

œrodek. W tej chwili sta³a siê rzecz niepojêta.    

Z obrazu pociek³a krew, a strzelaj¹cy ¿o³dak 

jak ra¿ony gromem spad³ z konia. Na ten znak 

kary bo¿ej towarzysz¹cy mu ¿o³nierze uciekli                      

w przera¿eniu i pop³ochu.    

Jak niektórzy mówi¹, do dziœ 

na obrazie kapliczki mo¿na 

dostrzec niewielk¹ plamê, 

rzekomo tej zaschniêtej krwi. 

Wracamy  do  u l i cy  

Nieg³owickiej i ni¹ docieramy 

do stoj¹cego tu¿ przy ostrym 

zakrêcie w prawo koœcio³a. 

Pocz¹tkowo by³a to kaplica, 

która mieœci³a siê w zbudo-

wanym pocz¹ tk iem la t  

trzydziestych XX wieku 

Domu Ludowym. Od 1957 

roku na mocy dekretu biskupa Bardy sta³a siê 

k o œ c i o ³ e m  r z y m s k o k a t o l i c k i m  p w .  

Najœwiêtszej Maryi Dziewicy - Królowej 

Œwiata. Zosta³a te¿ wydzielona parafia 

nieg³owicka. W kolejnych latach mia³y w tej 

œwi¹tyni miejsce prace renowacyjne                  

i upiêkszaj¹ce.

Opuszczamy koœció³ i udajemy siê                

w dalsz¹ drogê. Niebawem docieramy pod 

stoj¹cy po prawej stronie 

ulicy budynek szko³y w Nie-

g³owicach, która funkcjonuje 

od 1884 roku, a w tym 

budynku od 1926 roku. Trzy 

lata póŸniej odwiedzi³ j¹ nie 

lada goœæ, bo by³ nim sam 

ó w c z e s n y  p r e z y d e n t  

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ignacy Moœcicki. Obecnie 

dzia³a tu Zespó³ Szkó³ 

Spo³ecznych.

Budynek
szko³y nieg³owickiej

Koœció³ w Nieg³owicach



Jedziemy dalej w kierunku Dêbowca. 

Przeje¿d¿amy przez tzw. "diabli mostek",                 

z którym wi¹¿e siê jedna z miejscowych 

legend. Przed wielu laty, jak prawi¹ sêdziwi 

mieszkañcy Nieg³owic i Bajdów, na dop³ywie 

Wis³oki, Dêbownicy sta³ ma³y drewniany 

mostek. I nie by³oby w tym nic szczególnego 

gdyby nie to, ¿e w jego s¹siedztwie zamieszka³ 

diabe³. Z powodu jego obecnoœci dzia³y siê 

wiêc w otoczeniu mostka 

nazywanego  "d iab l im"  

rzeczy dziwne i okrutne. 

Napadali tu na przechodniów 

i kupców okoliczni z³odzieje  

i bandyci. Czêsto dochodzi³o 

na tym terenie do kradzie¿y                

i zabójstw. Rzekomo w tym 

miejscu toczyli zaciek³e wal-

ki konkuruj¹cy o dziewczêta 

kawalerowie z okolicznych 

wsi i Dêbowca. Im wiêcej 

krwi siê przy tym la³o, tym 

bardziej czart zaciera³ swe ³apska. Przez 

szereg lat by³o to miejsce, w które wieczorem 

ma³o kto siê chcia³ udawaæ. Tu¿ za mostkiem, 

w drodze do Dêbowca mo¿na odbiæ w lewo,   

w kierunku Majscowej, gdzie warto zatrzymaæ 

siê na ³owisku pstr¹ga. 

Wracaj¹c do g³ównej drogi i pod¹¿aj¹c 

ni¹ dalej, docieramy do malowniczo po³o¿onej 

siedziby gminy, dawnego miasteczka, 

Dêbowca. Powsta³o ono jako 

osada prawdopodobnie w XIII 

stuleciu i nazywa³o siê 

Dêbowy Dzia³. W Ÿród³ach 

pisanych miejscowoœæ ta by³a 

wymieniana w 1328 roku i ju¿ 

wtedy posiada³a koœció³ 

parafialny. W 1349 roku     

król Kazimierz Wielki nada³ 

Dêbowcowi prawa miejskie. 

By³ wiêc w³asnoœci¹ króle-

wsk¹, wa¿nym oœrodkiem 

handlu i rzemios³a. W XV 

s t u l e c i u  w ³ a œ c i c i e l e m  

Sanktuarium Matki Bo¿ej 
Saletyñskiej w Dêbowcu

Fragment Kalwarii Saletyñskiej



miasteczka by³ Marcin z Dêbowca, syn 

s³ynnego rycerza i chor¹¿ego krakowskiego 

Marcina z Wrocimowic, równie¿ rycerz,          

a tak¿e pose³ królów: W³adys³awa Warneñczy-

ka i Kazimierza Jagielloñczyka, znawca spraw 

tureckich, dyplomata, pisarz ziemi kra-

kowskiej i kasztelan po³aniecki. Po sprzeda¿y 

Dêbowca przez króla Zygmunta Starego 

Marcinowi Myszkowskiemu (w XVI wieku), 

kolejni w³aœciciele stopniowo ograniczali 

prawa mieszczan, którzy czêsto siê przeciw 

temu buntowali. M.in. w 1754 roku wybuch³o 

tu antyfeudalne powstanie przedmieszczan         

i ch³opów. W XVIII i XIX wieku Dêbowiec 

s³yn¹³ z tkactwa (tkaniny, obrusy, rêczniki)                   

i wêdliniarstwa. W 1848 roku w miasteczku 

za³o¿ono stra¿ mieszczañsk¹ o charakterze 

wojskowym - Gwardiê Dêbowieck¹, która 

istnieje do dziœ. Przez dwa ostatnie 

dziesiêciolecia XIX wieku w³aœcicielem 

miasteczka by³ znany dzia³acz polityczny, 

pose³ do Sejmu Krajowego, cz³onek 

parlamentu austriackiego i minister dla Galicji 

w  r z ¹ d z i e  w i e d e ñ s k i m  -  F l o r i a n  

Ziemia³kowski. W kolejnych dziesiêcio-

leciach miejscowoœæ ta znacznie podupad³a              

i utraci³a prawa miejskie. 

Znajduje siê tu kilka godnych uwagi 

obiektów. Pierwszym z nich jest koœció³ 

parafialny pw. œw. Bart³omieja Aposto³a 

zbudowany w latach 1842 - 1857. Jest 

murowany, a powsta³ w stylu klasycy-

stycznym. By³ kilkakrotnie restaurowany. 

Posiada o³tarz g³ówny z wizerunkiem œw. 

Bart³omieja namalowanym na desce, 

pochodz¹cym z pocz¹tku XVII wieku              

i póŸnobarokowym obrazem "Zes³anie Ducha 

Œwiêtego". Ciekawe s¹ te¿ o³tarze boczne oraz 

klasycystyczna chrzcielnica. Zainteresowaæ 

mog¹ tak¿e: drewniany Grób Chrystusa,            

z dwoma wie¿yczkami i postaciami ¿o³nierzy 

rzymskich, polichromia oraz barokowe 

krzy¿e.

Nieopodal rozpoœciera siê piêknie 

utrzymany park podworski, na którym 

znajduje siê koœció³ i klasztor Saletynów. Do 

ich Sanktuarium œci¹gaj¹ rzesze wiernych                 

i pielgrzymów. Ojcowie Saletyni przybyli do 

Dêbowca w 1910 roku. W latach trzydziestych 

rozpoczêli budowê w³asnego koœcio³a. Dziœ 

Sanktuarium i jego otoczenie przedstawiaj¹ 

siê imponuj¹co. Wewn¹trz œwi¹tyni zwraca 

szczególn¹ uwagê Cudowna Statua Matki 

Bo¿ej P³acz¹cej. Na jej zewn¹trz znajduje siê 

Kalwaria Saletyñska z kapliczkami i piêknymi 

figurami Matki Bo¿ej. Pierwsza przedstawia 

J¹ jako P³acz¹c¹, druga - rozmawiaj¹c¹           

z pastuszkami, a ostatnia - w momencie 

Wniebowziêcia. Znajduje siê tam te¿ cudowne 

Ÿróde³ko. W obrêbie klasztoru rozpoœciera siê 

obszerny park, w którym roœnie kilka okazów 

starych drzew z wiekowym, piêæsetletnim 

dêbem na czele.

Warto zauwa¿yæ, ¿e w 1972 roku zawitali 

tu dwaj najdostojniejsi pielgrzymi, jakimi byli 

prymas Polski kardyna³ Stefan Wyszyñski                

i ówczesny metropolita krakowski kardyna³ 

Karol Wojty³a. Z kolei, w 1996 roku aktu 

uroczystej koronacji ³askami s³yn¹cej figury 

Matki Bo¿ej Saletyñskiej dokonali: nuncjusz 

apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk                  

i prymas Polski kardyna³ Józef Glemp. 

Uroczystoœci  tej towarzyszy³o blisko 

szeœædziesi¹t tysiêcy pielgrzymów. 

Interesuj¹cy jest miejscowy Rynek, 

typowy i charakterystyczny dla miasteczek 

galicyjskich. Wokó³ niego zachowa³y siê 

drewniane domy mieszczañskie z XIX wieku. 

Godnym uwagi jest szczególnie XVIII - 

wieczny budynek z ceg³y, kamienia i drewna, 



tzw. "rotmistrzówka" (gdy nale¿a³ do dworu), 

póŸniej przekszta³cony w karczmê. Równie 

starym i ciekawym jest dom stoj¹cy nieopodal 

koœcio³a, z charakterystycznym krzy¿em na 

œcianie. Dawnymi laty by³ on przytu³kiem dla 

ubogich, dlatego nazwano go "szpitalk¹". 

W Rynku zwraca te¿ uwagê figura œw. 

Floriana. Stanê³a tam w roku 1780. Kiedy            

w 1866 roku uleg³a zniszczeniu, w tym samym 

miejscu w 1891 roku stanê³a jej kopia. 

Przy drodze z Jas³a warto obejrzeæ tak¿e 

XVIII - wieczn¹ kapliczkê "Miko³ajek". W jej 

wnêtrzu znajduje siê obraz Matki Bo¿ej 

Czêstochowskiej. Nazwa kapliczki wziê³a siê 

st¹d, ¿e dawno temu w jej górnej wnêce sta³a 

rzeŸba œw. Miko³aja, któr¹ póŸniej skradziono.

Przed opuszczeniem Dêbowca nale¿y 

jeszcze udaæ siê na miejscowy cmentarz 

parafialny. Znajduj¹ siê tam liczne zabytkowe 

grobowce, mogi³a powstañców 1863 roku oraz 

pomnik ¿o³nierzy z pierwszej wojny 

œwiatowej i poleg³ych w drugiej wojnie. Na 

dêbowieckim cmentarzu stoi te¿ stary 

koœció³ek cmentarny z 1869 roku, gdzie 

znajduje siê tablica poœwiêcona ofiarom 

okupacji hitlerowskiej. W jego g³ównym 

o³tarzu widoczny jest krucyfiks z figur¹ Pana 

Jezusa uratowany przed laty z p³on¹cego 

koœcio³a parafialnego. 

Warto wiedzieæ, ¿e                

w Dêbowcu w 1882 roku 

urodz i ³  s i ê  póŸn ie j szy  

wybitny profesor, znany 

geograf, rektor Uniwersytetu 

w Poznaniu, wiceprezydent 

Miêdzynarodowej  Uni i  

Geograficznej - Stanis³aw 

Paw³owski. Zosta³ zamordo-

wany przez hitlerowców        

w 1940 roku. Przez krótki 

o k r e s  p r a c o w a ³  w  t e j  

miejscowoœci jako nauczyciel 

i  t w ó r c a  p o l s k i e g o  

n a r c i a r s t w a  S t a n i s ³ a w  

Barabasz. W grudniu 1888 

roku wykonanymi wspólnie           

z miejscowym cieœl¹ nartami na stokach 

niedalekiej Cieklinki rozpocz¹³ zapisywanie 

dziejów rodzimego narciarstwa, którego 

kolebk¹ na zawsze pozosta³y te okolice. 

W Dêbowcu ca³y czas dzia³a Gwardia 

Dêbowiecka, organizacja o charakterze 

niepodleg³oœciowo - religijno - wojskowym. 

Jej cz³onkowie wielokrotnie w dziejach 

zapisywali siê dzia³alnoœci¹ patriotyczn¹. 

Powsta³a w 1772 roku Gwardia Dêbowiecka 

nawi¹zywa³a do tradycji konfederatów 

barskich. Na prze³omie XVIII i XIX wieku 

liczy³a do 80 osób, podzielonych na 

pododdzia³y. Ca³oœci¹ dowodzi³ rotmistrz. 

Gwardziœci nosili granatowe mundury             

z naramiennikami i czerwonymi wy³ogami, 

“Szpitalka” dêbowiecka z XVIII wieku



buty z cholewami, czapki "konfederatki", 

szable i strzelby. Brali udzia³ w powstaniach: 

listopadowym i styczniowym, wielu z nich 

trafi³o na Sybir. W niepodleg³ej Polsce 

uœwie tn ia l i  u roczys toœc i  r e l ig i jno-

patriotyczne. Po 1939 roku Gwardia przesta³a 

istnieæ. Odrodzi³a siê w 1999 roku w ramach 

uroczystoœci 650-lecia nadania Dêbowcowi 

praw miejskich i 670-lecia powstania 

miejscowej parafii. Reaktywowanie Gwardii 

to g³ównie zas³uga ówczesnego proboszcza 

dêbowieckiego, cenionego poety ks. 

Zbigniewa Jana Czuchry MS. W Dêbowcu 

bardzo prê¿nie dzia³a Stowarzyszenie 

Mi³oœników Dêbowca i Okolicy. Dziêki niemu 

uda ³o  s i ê  z r ekons t ruowaæ  pomnik  

Mickiewicza w Rynku oraz urz¹dziæ 

Regionaln¹ Izbê Pamiêci z interesuj¹cymi 

eksponatami. 

Wyje¿d¿amy z Dêbowca i szos¹ 

kierujemy siê na po³udnie, w stronê Folusza. 

Mijamy miejscowoœæ Józefów, skrêcamy       

w prawo do wsi Cieklin le¿¹cej w dolinie 

potoku Bednarka i u podnó¿a 

Cieklinki (509 m npm.). 

Cieklin to stara, wymieniana 

ju¿ w XIII wieku osada 

n a l e ¿ ¹ c a  w ó w c z a s  d o  

benedyktynów tynieckich. 

Jan D³ugosz pisa³, ¿e w tej wsi 

w XV stuleciu by³ koœció³ 

parafialny. Na przestrzeni 

kolejnych wieków w³aœcicie-

lami miejscowoœci byli m.in. 

Mniszchowie, Ossoliñscy, 

Stadniccy oraz Konwent 

P a n i e n  N o r b e r t a n e k                

z krakowskiego Zwierzyñca.

W rejonie Cieklina              

w  g rudn iu  1914  roku               

i w czasie bitwy gorlickiej w maju 1915 roku, 

dosz³o do  krwawych walk. Miejscami 

pamiêci o ofiarach tych zmagañ z czasów               

I wojny œwiatowej s¹ cmentarze wojenne. 

Jeden z nich (nr 14) znajduje siê w lesie na 

stoku Cieklinki. Z centrum wsi mo¿na do 

niego dotrzeæ poln¹ drog¹. Do cmentarza 

¿o³nierskiego nr 13 idziemy drog¹ na 

pó³nocny zachód i po oko³o pó³ kilometra 

skrêcamy w lewo w poln¹ drogê. Docieramy 

do cmentarza, le¿¹cego nad strumykiem,  

wœród pól. Trzeci z cmentarzy znajduje siê na 

wschód od Cieklina. Z drogi Jas³o - Folusz 

skrêcamy w lewo i poln¹ drog¹ po przesz³o 

500 metrach dochodzimy do zaprojekto-

wanego jak dwa poprzednie przez Johanna 

Jägera cmentarza wojennego nr 12.

W Cieklinie warto równie¿ zwiedziæ 

miejscowy koœció³ parafialny pw. œw. Micha³a 

Archanio³a zbudowany w 1904 roku               

w miejscu XVII - wiecznej drewnianej 

œwi¹tyni i konsekrowany przez ówczesnego 

biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana 

Widok na górê Cieklinkê



Pelczara. Ciekawostk¹ mo¿e byæ te¿ fakt, ¿e      

z ciekliñskim koœcio³em œciœle wi¹¿e siê 

powszechnie znana legenda o Diablim 

Kamieniu w Foluszu. Warto te¿ wiedzieæ, ¿e 

zabytkowy o³tarz ze starego koœcio³a              

w Cieklinie znajduje siê na sta³ej ekspozycji 

Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Turystê 

mo¿e równie¿ zainteresowaæ jeden z grobów 

na tutejszym cmentarzu parafialnym. Na 

kamiennym obelisku widoczna jest tablica                 

informuj¹ca, ¿e spoczywa tu: "Boles³aw 

Fia³kowski - prawnuk Tadeusza Koœciuszki - 

oficer wojsk polskich 63 r., zes³aniec sybirski, 

zarz¹dca folwarku w Cieklinie (1845 - 1894)". 

Bezspornie nie by³ on rzeczywistym 

prawnukiem  Naczelnika. Uwa¿a siê jednak, i¿ 

pochodz i ³  z  da l sze j  j ego  rodz iny ,  

najprawdopodobniej z ¿eñskiej linii rodu.                

Z miejscowoœci¹ t¹ wi¹¿¹ siê te¿ korzenie 

rodzinne Piotra Ciekliñskiego, poety, 

pierwszego polskiego komediopisarza, 

dyplomaty i dworzanina Jana Zamoyskiego. 

Obecnie w Cieklinie mieszka znana hafciarka   

i poetka Alfreda Setlak.  

Poruszaj¹c siê drog¹ na po³udnie,                 

z Cieklina docieramy do s¹siedniej Woli 

Ciekliñskiej, wioski za³o¿onej w XVI wieku. 

Wœród drzew, kilkaset metrów na po³udniowy 

wschód od skrzy¿owania z drog¹ Nowy 

¯migród - Gorlice, znajduje siê jeden                   

z ciekawszych cmentarzy wojennych (nr 11), 

kryj¹cy szcz¹tki Niemców i Rosjan poleg³ych 

w walkach I wojny œwiatowej, powsta³y 

wed³ug  projektu  Dušana  Jurkovièa.

Po powrocie do skrzy¿owania drogi              

z Dêbowca z szos¹ Gorlice - Nowy ¯migród - 

Dukla, na po³udniu przed nami ukazuje siê 

zalesiony masyw Magury W¹tkowskiej. 

Mijamy skrzy¿owanie i pod¹¿amy w dó³. Tam 

w uroczej kotlince i dolinie potoku K³opotnica 

roz³o¿y³a siê stara, bo powsta³a najpóŸniej              

w XVI stuleciu, wieœ Folusz. Jej nazwa wziê³a 

siê od istniej¹cego tam m³yna do folowania, 

czyli spilœniania p³ótna. Obok kamieniarstwa 

b y ³ o  t o  g ³ ó w n i e  z a j ê c i e  £ e m k ó w  

mieszkaj¹cych tu do wysiedlenia w 1947 roku. 

Przez wieki nies³ychanie cenieni byli foluscy 

kamieniarze. Wykorzystuj¹c miejscowy 

piaskowiec, pozyskiwany w kamienio³omie na 

po³udniowym stoku wzgórza Koby³a, 

wyrabiali krzy¿e i figury kamienne, ale przede 

wszystkim kamienie do ¿aren, ose³ki do kos 

(tzw. durby) i brusy do ostrzenia siekier oraz 

blaty sto³owe i p³yty posadzkowe. Foluscy 

kamieniarze wozili swoje wyroby na rêcznych 

wózkach lub rzadziej wozami konnymi na 

okoliczne targi, najmowali siê te¿ w szeregu 

wsi Beskidu Niskiego i po³udniowej czêœci 

Pogórza Jasielskiego do prac murarskich 

(g³ównie do uk³adania podmurówek)                  

i kamieniarskich. Z kolei, w Hucie ko³o 

Folusza miejscowi £emkowie zajmowali siê 

wyrobem drewnianych skrzyñ i s¹sieków.

Za³o¿ycielami wioski byli Mniszchowie, 

a jej póŸniejszymi w³aœcicielami m.in. 

Stadniccy i klasztor krakowskich Norberta-

nek. Na pocz¹tku XX wieku Folusz liczy³ 

oko³o 560 mieszkañców. Wieœ dzieli³a siê na 

trzy czêœci: Capówka, Œrodek Folusza i Pota¿.            

W latach miêdzywojennych spo³ecznoœæ 

zamieszkuj¹ca ponad sto gospodarstw nie 

posiada³a w³asnej cerkwi, st¹d na nabo¿eñstwa 

dochodzi³a do œwi¹tyni w Woli Ciekliñskiej. 

Po drugiej wojnie œwiatowej w ramach akcji 

"Wis³a" wysiedlono st¹d ca³¹ ludnoœæ 

³emkowsk¹. Po odkryciu du¿ych z³ó¿ ropy 

naftowej bardzo rozwinê³a siê miejscowa 

kopalnia. Do dziœ mo¿na obejrzeæ sporo 

z a c h o w a n y c h  m a s z y n  k o p a l n i c t w a  

naftowego, w tym archaiczny "staliniec".        



Z powodzeniem funkcjonowa³a te¿ powsta³a 

jeszcze w dobie II RP wylêgarnia pstr¹gów. 

Powsta³ równie¿ Dom Opieki Spo³ecznej. 

Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e ostatnie lata 

¿ycia spêdzi³ tu i zmar³ w 1968 roku znany 

³emkowski malarz prymitywista Nikifor - 

Epifaniusz Drowniak.

Dzisiejszy Folusz to du¿a wieœ                    

z oœrodkiem zdrowia, koœció³kiem filialnym 

parafii ciekliñskiej, oœrodkami wypoczynko-

wymi, schroniskiem m³odzie¿owym czynnym          

w czasie wakacji, polem namiotowym, 

³owiskami pstr¹ga i sma¿alniami ryb oraz ma³¹ 

gastronomi¹.

Ju¿ w okresie miêdzywojennym 

malownicze okolice Folusza by³y chêtnie 

odwiedzane. W sezonie letnim przebywa³o tu 

kilkaset osób. Nic dziwnego - miejscowoœæ ta 

mia³a i ma wyj¹tkowe walory klimatyczne            

i krajoznawcze. Posiada nawet Ÿród³a wód 

mineralnych. Mo¿na tu w kilku miejscach 

dobrze zjeœæ (g³ównie hodowanego na miejscu 

pstr¹ga, którego mo¿na samemu z³owiæ) oraz 

wyjœæ na piêkne trasy. Z centrum wsi warto 

udaæ siê nad efektowny wodospad, do 

urokliwego i owianego ró¿nymi wersjami 

popularnej legendy pomnika przyrody - g³azu 

narzutowego - Diablego Kamienia na zboczu 

Kosmy  (ok .  30  minu t  

spaceru) ,  do rezerwatu 

"Kornuty", na po³udniowym 

stoku W¹tkowej (ok. 2 godzi-

ny marszu) oraz na W¹tkow¹ 

(846 m), najwy¿szy szczyt 

pasma Magury W¹tkowskiej. 

Bêd¹c w rejonie Diablego 

Kamienia, nie sposób nie 

przypomnieæ chyba naj-

bardziej znanej legendy 

regionu. Ma ona kilka wersji. 

Oœrodek wypoczynkowy w Foluszu

Wodospad Magurski w rejonie Folusza



Najogólniej jednak brzmi tak. Kiedy 

budowano koœció³ w Cieklinie, licznie 

¿yj¹cym w tamtejszych lasach diab³om fakt 

ten bardzo psu³ samopoczucie. Œwiadomoœæ, 

¿e miejscowa ludnoœæ bêdzie mia³a siê gdzie 

modliæ, a przez to mniej bêdzie grzeszyæ, nie 

by³a biesom w smak. Uda³y siê wiêc do swego 

prze³o¿onego, aby radzi³, co czyniæ. Ten 

nakaza³ najsilniejszemu z nich wzi¹æ wielki 

g³az i zburzyæ nim koœció³. Musia³ to jednak 

zrobiæ przed œwitem, zanim zapieje pierwszy 

kur. Zabra³ wiêc diabe³ z karpackich gór 

ogromny kamieñ i ju¿ prawie dolatywa³ do 

Cieklina, gdy w jednej z cha³up zapia³ kogut. 

W tej chwili czart utraci³ sw¹ moc i upuœci³ 

kamieñ. Spadaj¹c, g³az rozbi³ siê na kilka 

czêœci, a do dziœ mo¿na na jednej z nich, na 

tzw. "Diablim Kamieniu" w lesie foluskim  

dostrzec œlady czarcich pazurów.

Diabli Kamieñ na zboczu góry Kosma od 

1957 roku jest uznany za niezwykle cenny 

pomnik przyrody nieo¿ywionej. Tworzy go 

w y c h o d n i a  s k a l n a  n a  

wysokoœci oko³o 500 m           

npm. w formie d³ugiej grzêdy 

z potê¿nej ³awicy grubo-

z i a r n i s t e g o  p i a s k o w c a  

magurskiego, najwiêkszego        

w Beskidzie Niskim. Grupa 

po tê¿nych  ska ³  o s i ¹ga  

k i l k a n a œ c i e  m e t r ó w  

wysokoœci, a najbardziej 

malowniczymi spoœród nich 

s¹: Baba Jaga, Diabli Mur              

i Jêdza. Rozdzielone s¹ 

licznymi szczelinami i mini-

jaskiniami, a na ich szczycie 

mo¿na dostrzec tzw. kocio³ki 

s k a l n e .  W  n i e d a l e k i m  

s¹siedztwie, na strumieniu, 

który sp³ywa z Kosiñskiej Góry warto obejrzeæ 

inn¹ interesuj¹c¹ osobliwoœæ przyrodnicz¹ - 

wspomniany wczeœniej siedmiometrowy 

wodospad zwany Magurskim. W jego 

otoczeniu znajduj¹ siê tak¿e inne malownicze 

formy skalne. 

Na tym terenie p³ynie górski potok              

o nazwie K³opotnica. Liczne Ÿród³a i potoki 

odprowadzaj¹ do niego wodê o wysokiej 

klasie czystoœci. Jest tu prawdziwy raj dla 

turystów, grzybiarzy i wszystkich, którzy lubi¹ 

obcowaæ na ³onie nieska¿onej przyrody. Ca³y 

ten obszar le¿y na terenie lub w otulinie 

Magurskiego Parku Narodowego obfituj¹cego 

w bogat¹ florê  i faunê. 

Z wymienionych miejsc docelowych 

tutejszych tras turystycznych bli¿ej zajmijmy 

siê rezerwatem "Kornuty". Najkrótsza trasa, 

jaka tam prowadzi z Folusza, to trasa ¿ó³tym 

szlakiem. Jednak znacznie ciekawsza jest  

szlakiem czarnym przez tzw. stokówkê i las 

bukowy w kierunku na Wapienne. Po blisko 

Zabytkowe napowierzchniowe urz¹dzenie
kopalniane na terenie wsi Folusz



szeœciu kilometrach drogi docieramy do 

miejsca, gdzie nasz szlak ³¹czy siê ze szlakiem 

zielonym, którym pod¹¿amy do celu 

wêdrówki. Ca³y czas poruszamy siê na granicy 

powiatów jasielskiego i gorlickiego. Po 

przejœciu oko³o 3,5 km docieramy do 

drogowskazu i tablicy przybli¿aj¹cej nam 

rezerwat. St¹d, skrêcaj¹c w prawo, pod¹¿amy 

œcie¿k¹ oko³o dwieœcie metrów i dochodzimy 

do ska³  "Babka"  i  "Okap".

Rezerwat "Kornuty" swymi pocz¹tkami 

siêga roku 1935. Wówczas to krakowski Urz¹d 

Wojewódzki uzna³ tutejsze ska³y za zabytek 

przyrody. Formalnie teren ten zosta³ objêty 

form¹ rezerwatu w 1953 roku, a jego granice 

ukszta³towa³y siê w 1964 roku. Obejmuje 

obszar blisko 12 hektarów. Nazwa "Kornuty" 

pochodzi od rumuñskiego s³owa "corn", czyli 

"róg". Pasterze wo³oscy kornutem nazywali 

owcê z zakrzywionymi rogami, do których 

podobne  s¹  tutejsze  wychodnie  skalne. 

Na terenie rezerwatu podlegaj¹ ochronie 

nie tylko wspomniane wychodnie skalne ale 

tak¿e roœlinnoœæ, m.in. zespo³y kwaœnej 

buczyny górskiej i buczyny karpackiej. Godne 

uwagi s¹ równie¿ jaskinie na czele z Jaskini¹ 

Mroczn¹. Do jej wejœcia prowadzi otwór obok 

ska³ "Zbój Sypko" i "Piêœæ". D³ugoœæ 

korytarzy jaskini wynosi blisko dwieœcie 

metrów. Z miejscem tym œciœle wi¹¿e siê jedna 

z lokalnych legend o Zbóju Osipie Sypko. 

Rzekomo w jednej z tutejszych jaskiñ mia³ on 

sw¹ kryjówkê. W miejscowych jaskiniach 

przechowywa³ liczne skarby. Zawsze myli³ 

œcigaj¹cych go, gdy¿ jego koñ mia³ odwrotnie 

przybite podkowy i œlady ich odbiæ zawsze 

wskazywa³y przeciwny kierunek ucieczki. 

Sypko, zwany te¿ Scypko, zbójowa³, 

poniewa¿ w ten sposób mœci³ siê za krzywdy 

wyrz¹dzone przez "dworskich" jego matce       

i  siostrze. 

Zapoznawszy siê z atrakcjami rezerwatu, 

wracamy do g³ównego szlaku zielonego i id¹c 

na wschód dochodzimy do wêz³a szlaków pod 

Kornutami (830 m npm.). Tu 

podejmujemy decyzjê, czy 

schodzimy ¿ó³tym szlakiem 

do Folusza, czy pod¹¿amy 

zielonym szlakiem przez 

W¹tkow¹. Od 2003 roku na 

M a g u r z e  W ¹ t k o w s k i e j  

mo¿emy ogl¹daæ obelisk na 

czeœæ Ojca Œwiêtego Jana 

Paw³a II, który upamiêtnia 

wêdruj¹cego têdy z m³o-

dzie¿¹ w 1953 roku ksiêdza 

Karola Wojty³ê oraz 25. 

rocznicê jego pontyfikatu. Od 

tego¿ 2003 roku przez 

M a g u r ê  W ¹ t k o w s k ¹  

przechodzi Ma³opolski Szlak 

Papieski im. Jana Paw³a II.

Magura W¹tkowska - obelisk upamiêtniaj¹cy mszê œwiêt¹
odprawion¹ w tym miejscu przez ks. Karola Wojty³ê



Jas³o - Podzamcze - Krajowice - Ko³aczyce - 

BieŸdziedza - BieŸdziadka - Lublica - 

Sieklówka  -  Lubla.

Jas ³a  wyje¿d¿amy ul icami             

17 Stycznia i  Krakowsk¹.  

Skrêcaj¹c z g³ównej szosy            

w prawo, boczn¹ drog¹ prowa-

dz¹c¹ w górê docieramy na teren tzw. 

Podzamcza. Spod restauracji pod t¹ sam¹ 

nazw¹ mo¿emy podejœæ na szczyt wysokiego 

zalesionego skalistego wzgórza. W tym 

miejscu sta³ przed wiekami zameczek obronny 

"Golesz". Pierwsza wzmianka o nim pojawi³a 

siê w 1319 roku w "Kodeksie dyploma-

tycznym klasztoru tynieckiego". Przez d³ugi 

czas nale¿a³ on do benedyktynów z Tyñca,           

a nastêpnie do 1454 roku by³ siedzib¹ s¹du 

leñskiego i  s ta ros ty  n iegrodowego 

jasielskiego, którym na prze³omie XIV i XV 

stulecia by³ s³ynny rycerz, miecznik 

krakowski ,  wójt  jas ie lski  Zyndram                     

z Maszkowic. Poprowadzi³ on st¹d ze sob¹              

w 1410 roku okoliczne rycerstwo pod 

Grunwald, gdzie by³ oboŸnym wojsk polskich, 

a w czasie samej bitwy dowodzi³ doborow¹ 

chor¹gwi¹ królewsk¹ (ma³opolsk¹). Kiedy                 

w 1474 roku Jasielszczyznê najechali i z³upili 

Wêgrzy, nie uda³o im siê zdobyæ zamku na 

Goleszu. Jednak dwa wieki póŸniej, w 1657 

roku nie odparto ju¿ najazdu wojsk 

Rakoczego. Od tego czasu zniszczony zamek 

zacz¹³ popadaæ w coraz wiêksz¹ ruinê. Dziœ 

jedynie zachowa³y siê fosy, fragmenty wa³u 

oraz u³amki muru i œlady baszty. Na tym 

terenie znajduj¹ siê równie¿ resztki 

wczesnoœredniowiecznego grodziska 

pierœcieniowatego z XII - XIII stulecia. Warto 

tu przybyæ i odwiedziæ owiane legendami, 

historyczne, zamkowe wzgórze, z którego 

mo¿na podziwiaæ piêkny widok doliny 

Wis³oki. Tu¿ obok mo¿emy obejrzeæ grupê 

oryginalnych ska³ tzw. ostañców, które                

w czasach pogañskich najprawdopodobniej 

by³y miejscem kultu. 

Z tym miejscem, jak zauwa¿y³em 

wczeœniej, wi¹¿e siê kilka legend. Jedna z nich 

mówi o ukrytych w zawalonych podziemiach 

ogromnych skarbach, kolejna opowiada           

o duchu rycerza Bogorii, bêd¹cego przez jakiœ 

czas w³aœcicielem zamku, wêdruj¹cym po 

ruinach; a jeszcze inna o karczmie, w której 

ponoæ goœci³ sam król Jan Kazimierz Waza. 

My przybli¿ymy sobie ma³o znane podanie      

o rycerzu - pustelniku Œciborze. Modli³ siê on   

i mieszka³ w ubogiej lepiance zbudowanej na 

stoku góry Golesz. Pewnego razu nawiedzi³ go 
Tereny rezerwatu “Golesz”



stary pielgrzym, który obieca³ mu daæ  

nadprzyrodzon¹ moc uzdrawiania chorych             

i czynienia cudów. Odchodz¹c, zostawi³ 

pustelnikowi ksi¹¿eczkê z czarodziejskim 

zaklêciem. Kiedy na ziemie polskie napadli 

Tatarzy, Œcibor u¿y³ swej mocy i wyczarowa³ 

liczne hufce rycerskie, które zada³y wrogom 

sromotn¹ klêskê. Nastêpnie wybudowa³ sobie 

potê¿ny zamek i poj¹³ za ¿onê córkê pana na 

Odrzykoniu. Nie na d³ugo by³ jej wierny. 

Spodoba³a mu siê bardzo inna córka 

szlachecka, któr¹ si³¹ sprowadzi³ na Golesz. 

Kiedy zamierza³ j¹ poœlubiæ, skoczy³a z okna 

w przepaœæ. W tym samym czasie z rozpaczy           

i z ¿alu zmar³a jego prawowita ¿ona.                     

O pó³nocy przed Œciborem pojawi³ siê duch 

ognisty i porwa³ go za jego czyny w otch³anie 

piekie³. Ogieñ strawi³ tak¿e i zamek. 

Na Podzamczu, kilkadziesi¹t metrów od 

drogi Jas³o - Pilzno, na zalesionym wzgórzu 

znajduje siê tak¿e cmentarz wojenny z okresu 

pierwszej wojny œwiatowej. Nosi numer 36. 

Powsta³ on w latach 1916 - 1917 wed³ug 

projektu Johanna Jägera. Spoczywaj¹ tu 

¿o³nierze, którzy polegli w dniach 6 i 7 maja 

1915 roku podczas walk w rejonie Wis³oki: 

Niemcy (wœród nich i o nazwiskach polskich) 

oraz Rosjanie. Cmentarz zbudowany jest               

z ciosanego kamienia. Otoczony jest murem 

tarasowo opadaj¹cym w dó³. Wokó³ centralnie 

stoj¹cego ³aciñskiego krzy¿a znajduj¹ siê 

nagrobki i krzy¿e. Zosta³ tu tak¿e przeniesiony 

z Krajowic cmentarz ¿o³nierski nr 37, na 

którym wspólnie pochowano Niemców           

i Rosjan.

Krajowice maj¹ bardzo star¹ historiê 

siêgaj¹c¹ okresu neolitu. Dowodem na to s¹ 

odkryte w lesie na wschód od wsi mogi³y 

kurhanowe ludnoœci kultury ceramiki 

sznurowej sprzed ponad 4 tysiêcy lat. Sama 

wioska jest jedn¹ z najstarszych na tym 

terenie. W XII stuleciu nale¿a³a do rycerskiego 

rodu Bogoriów, a wiek póŸniej do 

benedyktynów z Tyñca. Za Jagiellonów 

znajdowa³y siê w niej m.in. folwark 

klasztorny, karczma i m³yn. W lesie krajo-

wickim, niedaleko restauracji "Podzamcze" 

mo¿emy równie¿ obejrzeæ zbiorow¹ mogi³ê 

260 ¯ydów rozstrzelanych przez hitlerowców 

12 lipca 1942 roku. Zamordowani pochodzili          

z BiedŸdziedzy, Ko³aczyc i Frysztaka.

Powracamy do g³ównej szosy Jas³o - 

Pilzno i kierujemy siê w stronê Ko³aczyc. Po 

drodze, w Nawsiu Ko³aczyckim, mo¿emy 

obejrzeæ pozosta³oœci po zabudowaniach 

dworskich oraz licz¹cy sobie ponad dwieœcie 

lat pomnik przyrody - d¹b bezszypu³kowy. 

Docieramy do centrum Ko³aczyc. Dziœ to du¿a 

wioska z siedzib¹ w³adz gminnych. Przez 

Cmentarz wojenny na Podzamczu



wieki posiada³a status miasteczka. Ta 

miejscowoœæ, po³o¿ona u ujœcia do Wis³oki 

potoku Liczkówka, powsta³a prawdopodobnie 

ju¿ w XIII wieku. By³a w³asnoœci¹ 

benedyktynów z Tyñca. Nieznana jest 

dok³adna data nadania jej praw miejskich. 

Odnowi³ je w 1354 roku król Kazimierz 

Wielki. W kolejnych wiekach Ko³aczyce 

znacznie  s iê  rozwinê³y.  Doskonale  

funkcjonowa³o tu rzemios³o, zw³aszcza 

szewstwo i garncarstwo. Wyroby ko³a-

czyckich garncarzy sprzedawano m.in. do 

Krakowa, Gdañska, Warszawy i na Wêgry. 

Miejscowoœæ tê kilkakrotnie trawi³y po¿ary             

i niszczy³y najazdy obcych wojsk, szczególnie 

oddzia³y madziarskie. Pod koniec XVIII 

stulecia pod Ko³aczycami istnia³ port rzeczny 

na Wis³oce. Na prze³omie XVIII i XIX wieku 

w³aœcicielem Ko³aczyc by³ Achilles Johannot, 

który ponadto na przedmieœciach, w Nawsiu 

Ko³aczyckim, prowadzi³ s³ynn¹ fabrykê 

perkali i bielizny.

Mieszkañcy miasteczka uczestniczyli            

w powstaniach - listopadowym i stycznio-

wym, aktywnie dzia³ali w zorganizowanym 

przez siebie ognisku "Soko³a" i organizacji 

"Strzelec". W trakcie pierwszej wojny 

œwiatowej walczyli w Legionach. W rejonie 

Ko³aczyc 6 maja 1915 roku stoczono zaciêt¹ 

bitwê, w której nie tylko zniszczono szereg 

zabudowañ, ale poleg³o wielu ¿o³nierzy. 

W 1934 roku miejscowoœæ utraci³a prawa 

miejskie. W czasie drugiej wojny œwiatowej 

aktywnie dzia³a³a tu placówka Armii 

Krajowej. W ramach realizacji polityki 

eksterminacji Niemcy zlikwidowali ca³¹ 

miejscow¹ spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹. Z chwil¹ 

zbli¿ania siê frontu tutejsz¹ ludnoœæ 

wysiedlono, a w ramach walk Ko³aczyce 

zosta³y powa¿nie zniszczone. 

Po ostatniej wojnie powsta³o tu liceum 

ogólnokszta³c¹ce i znana spó³dzielnia 

szewska. Od wielu lat z powodzeniem dzia³a 

tak¿e Stowarzyszenie Mi³oœników Ko³aczyc, 

które prowadzi izbê muzealn¹. Z miejsco-

woœci¹ t¹ wi¹¿e siê znane zawo³anie "Oddaj 

w¹sy". Istnieje kilka wersji legend i prze-

kazów, sk¹d siê wziê³o. Jedna z nich mówi, ¿e 

przed Wielk¹ Wojn¹ z Zakonem Krzy¿ackim 

kró l  Jag ie ³ ³o  zamówi ³  u  szewców 

ko³aczyckich du¿¹ iloœæ ci¿em. Ci przyjêli 

zaliczkê, któr¹ przepili, a butów nigdy nie 

zrobili. Za karê w³adca ukara³ ich hañbi¹cym 

obciêciem jednego w¹sa. Z kolei inna wersja 

podaje, ¿e kiedy ¿andarm austriacki zarzuci³ 

miejscowej przekupce niedowa¿anie miêsa, ta 

ze wœciek³oœci obciê³a mu w¹sa i do³o¿y³a do 

zwa¿onego miêsa. By³o mnóstwo œmiechu,          

a za ¿andarmem wo³ano póŸniej: "Oddaj 

w¹sy". Ponoæ to przenios³o siê póŸniej na 

wszystkich mê¿czyzn z Ko³aczyc.

Mo¿na tu obejrzeæ kilka interesuj¹cych 

miejsc i zabytków. Warto zwiedziæ koœció³ 

parafialny pw. œw. Anny. Zbudowany zosta³          

w latach 1903 - 1906 w stylu neogotyckim.  

Wykonano go z ceg³y i kamienia. W wielkim 

o³tarzu znajduje siê obraz œw. Anny. W górnej 

czêœci o³tarza widnieje p³askorzeŸba 

Najœwiêtszej Maryi Panny i Pana Jezusa. 

O³tarze boczne s¹ póŸnobarokowe i rokokowe. 

Bardzo ciekawa jest te¿ kropielnica z 1633 

roku i XVII - wieczna chrzcielnica z czarnego 

marmuru pochodz¹ca z wczeœniejszego 

koœcio³a.

Œrodek Ko³aczyc zajmuje Rynek. Tu¿ 

przy nim stoi pochodz¹cy z 1880 roku 

budynek szkolny z wie¿¹ nies³usznie  

uwa¿any za ratusz oraz kilka zabytkowych 

zabudowañ mieszczañskich - murowanych       

i drewnianych z XVIII i XIX wieku. Na 



szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: murowany dom, 

zajazd z prze³omu XVIII i XIX stulecia oraz 

podcieniowy drewniany dom z kolumnami         

z 1792 roku. Na ko³aczyckim Rynku znajduje 

siê równie¿ figura Matki Bo¿ej z 1803 roku             

i interesuj¹ca fontanna popularnie zwana 

"Bartkiem" przedstawiaj¹ca ch³opca 

trzymaj¹cego na g³owie p³ask¹ wazê, z której 

tryska woda. W Ko³aczycach, w budynku          

z koñca XVIII wieku znajduje siê Regionalna 

Izba Pamiêci - izba muzealna, w której 

zgromadzono liczne zbiory zabytków sztuki 

ludowej i dawnych sprzêtów u¿ytkowych oraz 

pami¹tek historycznych z terenu gminy. 

Osobliwoœci¹ zbioru s¹ liczne piêkne muszle 

zebrane z ca³ego œwiata i przekazane przez 

osiad³ego w Kanadzie by³ego mieszkañca 

Ko³aczyc. Izbê prowadzi dzia³aj¹ce od 1986 

roku Stowarzyszenie Mi³oœników Ko³aczyc. 

Jest ona otwierana na zamówienie chêtnych do 

jej zwiedzenia.  

Warto udaæ siê na miejscowy cmentarz 

parafialny. Mo¿na tam obejrzeæ szereg starych 

nagrobków oraz murowan¹ kaplicê cmentarn¹ 

z 1910 roku. Na cmentarzu tym znajduje siê 

te¿ w wydzielonej kwaterze cmentarz wojenny 

z okresu pierwszej wojny œwiatowej. Nosi 

numer 39. Spoczywaj¹ tu Niemcy z 78. 

pruskiego pu³ku piechoty i 2. pruskiego pu³ku 

gwardii pieszej oraz Rosjanie. Oko³o 1,5 

kilometra na po³udnie od koœcio³a, w tzw. 

Olszynach jest kolejny cmentarz wojenny 

(numer 38) z osiemnastoma pojedynczymi 

mogi³ami i dziewiêcioma zbiorowymi 

poleg³ych w okolicy Niemców i Rosjan. 

Obydwa te cmentarze projektowa³ Johann 

Jäger. 

Fontanna “Bartek”,
w tle dawna ko³aczycka szko³a z wie¿¹

Koœció³ pw. œw. Anny w Ko³aczycach



Z Ko³aczyc kierujemy siê na wschód i po 

oko³o dwu kilometrach docieramy do le¿¹cej 

w dolinie Liczkówki wsi BieŸdziedza. 

Pierwsza wzmianka o tej jednej z najstarszych 

miejscowoœci regionu pochodzi z 1105 roku         

i mówi, ¿e nale¿a³a ona do klasztoru 

benedyktynów tynieckich. W póŸniejszym 

czasie BieŸdziedza przesz³a w rêce rodów 

rycerskich, m.in. Helwigów herbu Grzyma³a          

i Broniowskich (Broniewskich) herbu 

Tarnawa. St¹d pochodzi³ s³ynny dworzanin      

i sekretarz króla Stefana Batorego - pose³ 

królewski do Tatarów, historyk, kartograf          

i autor "Opisu Tatarii" ¿yj¹cy na prze³omie 

XVI i XVII stulecia, Marcin Broniowski. 

Przez wiele lat, a¿ do 1945 roku w³aœcicielami 

wsi by³a rodzina Romerów. Nale¿a³a do nich 

manufaktura, w której wytwarzano cenione 

tkaniny gobelinowe. Z tego rodu wywodzi³ siê 

znany w œwiecie wybitny polski geograf           

i kartograf profesor Eugeniusz Romer, uczeñ 

gimnazjum w Jaœle. Ciekawostk¹ mo¿e byæ 

fakt ,  ¿e  u lubiona klacz  marsza³ka  

Pi³sudskiego, Kasztanka pochodzi³a ze 

s tadniny Romerów w BieŸdziedzy.                   

Z miejscowoœci¹ t¹ wi¹¿e siê te¿ kilka legend, 

m.in. o s³ynnym dêbie z mieczami oraz             

o duchu Marii El¿biety z Romerów. 

We wsi mo¿na zwiedziæ zabytkowy 

gotycki koœció³ z XV wieku pw. Œwiêtej Trójcy 

z dzwonnic¹ tak¿e z tego stulecia, 

konsekrowany przez kanclerza Zbigniewa 

Oleœnickiego. Zbudowany zosta³ z miejsco-

wego kamienia .  Kapl icê  koœc ie ln¹  

dobudowano w stylu renesansowym 

pocz¹tkiem XVII wieku. Wewn¹trz mo¿na 

obejrzeæ cenne i wiekowe epitafia, pomniki          

i tablice. Na zewn¹trz, na placu przy koœciele, 

rosn¹ stare dêby. W jednym z nich, 

szacowanym na oko³o szeœæset lat, tkwi¹ wbite 

dwa legendarne miecze. Sk¹d siê wziê³y? 

OdpowiedŸ na to pytanie daje ciekawa 

legenda. Podobno miecze pochodz¹ z czasów, 

kiedy o miejscow¹ piêkn¹ pannê rywalizowali 

dwaj rycerze. Nie chc¹c przelewaæ krwi, 

zgodzili siê na inny rodzaj walki o bia³og³owê. 

Z a  n a m o w ¹  k s i ê d z a  

zdecydowali, ¿e ten wygra      

i pojmie j¹ za ¿onê, który 

g³êbiej wbije swój miecz. Tak 

te¿ uczynili. Jest te¿ inne 

wyt³umaczenie pochodzenia 

owych mieczy. Niektórzy 

mówi¹, ¿e po jednej z bitew 

wodzowie walcz¹cych ze 

sob¹ stron wbili je na znak 

pokoju. Wreszcie pojawia siê 

opowieœæ ,  k tó ra  g ³os i              

o  p o w r o c i e  j e d n e g o                 

z oddzia³ów wojska króla 

Jana III  Sobieskiego spod 

Wiednia. Zatrzymawszy siê 

w  B i e Ÿ d z i e d z y ,  p o  
Koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy w BieŸdziedzy



dziêkczynnej mszy œwiêtej w tutejszym 

koœciele na pami¹tkê pobytu i jako 

podziêkowanie  Bogu za  wspania ³e  

zwyciêstwo wbito te miecze w pieñ stoj¹cego 

obok drzewa. 

Na cmentarzu parafialnym znajduje siê 

kaplica ufundowana w 1875 roku przez ¿onê 

zmar³ego w³aœciciela BieŸdziedzy hrabiego 

Prospera Zborowskiego, Barbarê hr. 

Zborowsk¹. W bieŸdziedzkim parku zachowa³ 

siê murowany dwór klasycystyczny z XVII 

wieku z czterokolumnowym portykiem.             

W XIX stuleciu by³ przebudowywany. 

Budynek wzniesiony na planie prostok¹ta 

pokryto czterospadowym dachem. Ponadto 

osta³y siê tak¿e XIX - wieczne zabudowania 

dworskie: kuchnia, spichlerz, wozownia              

i stajnia oraz resztki podworskiego parku ze 

starymi drzewami. We wschodniej czêœci 

wioski mo¿na jeszcze obejrzeæ pozosta³oœæ po 

dawnym grodzisku i po budowli obronnej           

z XIV - XV - wieku. Miejsce to nazwano 

"Baszt¹". 

W BieŸdz iedzy  dz ia ³ a  oddz ia ³  

kosynierów, nawi¹zuj¹cy do czasów 

insurekcji koœciuszkowskiej. Powsta³ on na 

pocz¹tku XIX wieku. Jego cz³onkowie            

w charakterystycznych strojach kosy-

nierskich pe³ni¹ tradycyjno - patriotyczn¹ 

s³u¿bê przy Grobie Chrystusa. Bior¹ te¿ udzia³ 

w ró¿nych uroczystoœciach narodowych          

i koœcielnych oraz w Podkarpackiej Paradzie 

Stra¿y Grobowych. We wsi funkcjonuje te¿ 

zespó³ ludowy "Pogórzanie", a na terenie 

dawnego dworu Romerów w 2004 roku 

wybudowano ekologiczny piec garncarski. 

S³u¿y on do kultywowania tradycji 

garncarskich w Jasielskiem w ramach 

warsztatów ceramicznych.

W s¹siedniej wsi BieŸdziadka równie¿ 

warto zwiedziæ kilka interesuj¹cych miejsc       

i obiektów. Jednym z nich jest doœæ 

zaniedbany podworski park krajobrazowy. Na 

jego terenie znajduj¹ siê pozosta³oœci 

(fragmenty zewnêtrznych œcian) po XVIII - 

wiecznym budynku dworskim i oficynie po 

Romerach oraz XIX-wieczna stajnia. Na 

szczêœcie z ca³ego kompleksu zespo³u 

zabytków zachowa³a siê trójkondygnacyjna 

kapliczka z drugiej po³owy XVIII stulecia         

z ludow¹ rzeŸb¹ Chrystusa Frasobliwego. 

Na terenie BieŸdziadki znajduj¹ siê 

równie¿ dwa cmentarze wojenne z okresu         

I wojny œwiatowej. Pierwszy z nich jest 

wydzielon¹ kwater¹ na miejscowym 

cmentarzu parafialnym. Drugi zaœ znajduje siê 

kilkaset metrów na lewo od drogi do Lubli.     

W obydwu spoczywaj¹ ¿o³nierze niemieccy     

i rosyjscy. 

Cmentarz wojenny w BieŸdziadce



Posuwaj¹c siê na wschód drog¹               

z Ko³aczyc w kierunku Frysztaka, docieramy 

do wioski Lublica, w której na uwagê 

zas³uguje pochodz¹ca z drugiej po³owy XVIII 

stulecia kapliczka przydro¿na. Jad¹c dalej, 

przybywamy do starej wsi rycerskiej 

Sieklówka istniej¹cej ju¿ w XV stuleciu. 

Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e w XVI wieku 

by³a ona silnym oœrodkiem kalwinizmu,         

a nastêpnie arianizmu. Zwolennicy tego 

wyznania zburzyli tutejsz¹ plebaniê                 

i sprofanowali koœció³. Lokalny zbór móg³ siê 

te¿ poszczyciæ swoim ministrem Tybertiusem 

Borisoriusem, uczestnikiem synodu               

w Piñczowie w 1562 roku. Kilka lat temu 

sp³on¹³ w tej miejscowoœci piêkny zabytkowy 

modrzewiowy koœció³ek z koñca XVIII wieku. 

Po jego stracie wybudowano nowy koœció³,     

a z zabytków osta³y siê jedynie: opustosza³y 

dwór Horodyñskich z pocz¹tku XX wieku      

w Sieklówce Górnej, resztki podworskiego 

parku w Sieklówce Dolnej, cmentarz wojenny 

z I wojny œwiatowej, po³o¿ony kilkaset 

metrów od œwi¹tyni, obok cmentarza 

parafialnego, kilka starych cha³up ch³opskich   

i kapliczek. Interesuj¹ce jest wyjaœnienie, sk¹d 

wziê³a siê nazwa czêœci Sieklówki Górnej, tak 

zwanego Podkoœciela. Wywodzi siê podobno 

st¹d, ¿e w tym miejscu dawno, dawno temu 

sta³ stary koœció³. Zosta³ on jednak ob³o¿ony 

kl¹tw¹ za to, ¿e pope³niono w nim zbrodniê. 

Pewien szlachcic, arianin zabi³ tam ksiêdza 

proboszcza. Koœció³ zosta³ bez kap³ana,               

a  n i e b a w e m  t e ¿  w  p o d e j r z a n y c h  

okolicznoœciach sp³on¹³.

Koñcz¹c tê trasê, warto nieznacznie 

przekroczyæ granicê powiatu jasielskiego        

i dotrzeæ na teren s¹siedniej, le¿¹cej ju¿              

w gminie Frysztak, jednej z najstarszych wsi 

regionu - Lubli. Jej pocz¹tki jako osady siêgaj¹ 

czasów staro¿ytnych. Œwiadcz¹ o tym wyniki 

badañ archeologicznych, jakie przepro-

wadzono w po³udniowej czêœci wioski, na 

granicy z Niepl¹. Odkryto tu osady 

s³owiañskie z VII - IX i IX-XIII wieku oraz 

osadê kultury pucharów lejkowatych, kurhan-

mogi³ê z czasów kultury 

ceramiki sznurowej (2100-

2000 l. p. n. e.) oraz sporo 

skarbów z epoki ¿elaza                

i wczesnego œredniowiecza.

W XII wieku Lubla 

nale¿a³a do rycerskiego rodu 

Bogoriów, a od XIII stulecia 

a¿  do  rozbiorów by³a  

w ³ a s n o œ c i ¹  k l a s z t o r u  

cysterskiego. W XIX stuleciu 

j e j  w³aœc ic ie lami  by l i  

Rogoyscy i Dzianottowie de 

Castellati. Jan D³ugosz pisa³, 

i¿ w XV wieku wieœ posiada³a 

koœció³, dwa m³yny, dwie 

karczmy, dwa folwarki           
Cmentarz z I wojny œwiatowej w Sieklówce



i stawy rybne. Niezwykle cennym zabytkiem 

Lubli jest drewniany koœció³ parafialny                

z prze³omu XIV i XV wieku. Zosta³ on 

przebudowany w XVII stuleciu, a wie¿ê 

dobudowano w 1793 roku. Œwi¹tynia                

o uk³adzie i konstrukcji póŸnogotyckiej 

posiada wyposa¿enie póŸnobarokowe z koñca 

XVII i XVIII wieku. Na po³udniu wsi, na 

granicy z Niepl¹, mo¿na obejrzeæ wspomniany 

wczeœniej kurhan-mogi³ê znajduj¹cy siê na 

granicy powiatu jasielskiego.

Wracaj¹c do Jas³a, po opuszczeniu Lubli 

na pocz¹tku lasu skrêcamy w lewo. Warto 

zatrzymaæ siê, by obejrzeæ neolityczne 

cmentarzysko kurhanowe pasterskiej ludnoœci 

kultury ceramiki sznurowej. Znajduj¹ siê tu 

bowiem godne uwagi dwa kurhany - mogi³y 

sprzed 4 600 lat. Odnaleziono w nich narzêdzia 

kamienne i krzemienne oraz fragmenty naczyñ 

glinianych. W tej okolicy, w s¹siedztwie wsi 

Bierówka archeolodzy natrafili na wiele 

œladów osad ludów neolitycznych.

Zabytkowy koœció³ w Lubli

Kurhany - stanowisko archeologiczne sprzed 4 600 lat



Jas³o - Warzyce - Bierówka - Szebnie - 

Dobrucowa - Tarnowiec - Brzezówka - 

S¹dkowa - Roztoki - Umieszcz - Czeluœnica  

-  Wolica  -  Sobniów.

Jas³a, ulic¹ Lwowsk¹ kierujemy 

siê w stronê Krosna. Po drodze 

mijamy wieœ Brzyszczki. S¹ one 

wspomniane w Ÿród³ach pisanych 

w 1443 roku jako wieœ na prawie 

magdeburskim. Koñcem XIX wieku dzia³a³a 

tu dwuklasowa szko³a i stacja meteorolo-

giczna. 

Po kilku kilometrach docieramy do 

Warzyc, miejscowoœci le¿¹cej u podnó¿a 

Wzgórz Warzyckich. Z g³ównej drogi 

kierujemy siê do centrum wioski. Istnia³a ona 

ju¿ w XII wieku, pocz¹tkowo jako Krotowice, 

a od XIII stulecia ju¿ jako Warzyce. Przez kilka 

wieków by³a w³asnoœci¹ opatów bene-

dyktynów z Tyñca. Za czasów Jana D³ugosza 

istnia³ ju¿ we wsi drewniany koœció³ pw. œw. 

Wawrzyñca i karczma. W czasie okupacji 

hitlerowskiej las warzycki by³ najwiêkszym na 

Podkarpaciu miejscem masowych egzekucji. 

Ju¿ 6 lipca 1940 roku z jasielskiego wiêzienia 

wywieziono i rozstrzelano obok drogi do 

Sieklówki osiemdziesi¹t siedem osób, których 

du¿¹ czêœæ stanowili ¿o³nierze i oficerowie 

polscy zatrzymani przy przekraczaniu 

"zielonej granicy" w drodze na Wêgry. Wœród 

nich by³o dwóch "hubalczyków", ¿o³nierzy     

z oddzia³u urodzonego w Jaœle majora 

Henryka Dobrzañskiego. Od tego wydarzenia 

las, a konkretnie jego skraj, przy drodze do 

Bierówki sta³ siê najczêstszym miejscem 

eksterminacji ludnoœci. Zamordowano tu 

oko³o 5 tysiêcy osób z ca³ego regionu, g³ównie 

z powiatu jasielskiego. W zbiorowych              

i pojedynczych mogi³ach spoczywaj¹ Polacy, 

¯ydzi ,  £emkowie,  jeñcy sowieccy.  

Szczególn¹ wymowê ma zbrodnia dokonana 

na kilkudziesiêciorgu kalekich dzieciach          

z zak³adów wychowawczych z Miejsca 

Piastowego i Iwonicza. Pozbawiono ich ¿ycia, 

uderzaj¹c g³ówk¹ o pieñ drzewa. 

Bêd¹c w Warzycach trzeba obejrzeæ 

znajduj¹c¹ siê przy drodze przez wieœ 

symboliczn¹ mogi³ê - kurhan usypan¹             

w 1923 roku, na której znajduje siê tablica        

z nazwiskami mieszkañców - ¿o³nierzy, którzy 

oddali ¿ycie za Ojczyznê w obydwu wojnach 

œwiatowych. W centrum wsi stoi jednona-

wowy murowany koœció³ w stylu neo-

romañskim. Postawiono go w latach 1904 - 

1906 w miejscu, gdzie wczeœniej sta³a 

drewniana œwi¹tynia wybudowana w XVII 
Koœció³ pw. œw. Wawrzyñca w Warzycach



wieku. Znajdowa³ siê w niej 

m.in. s³yn¹cy z ³ask obraz 

Matki Boskiej Bolesnej. 

Miejscowa parafia jest  

jeszcze starsza, gdy¿ z pe-

wnoœci¹ ju¿ istnia³a pod 

k o n i e c  X I V  w i e k u .               

W obecnym koœciele mo¿na 

o b e j r z e æ  z a c h o w a n y  

wspomniany obraz Matki 

Bo¿ej, gotyck¹ chrzcielnicê  

z XVI wieku oraz kropielnicê 

i dwa obrazy z XVII wieku. 

Niedaleko koœcio³a, po 

prawej stronie drogi do Lubli, 

zobaczyæ mo¿emy cmentarz 

¿o ³n i e r zy  n i emieck i ch               

z okresu pierwszej wojny œwiatowej. Wœród 

spoczywaj¹cych tu jest kilku Polaków. 

Cmentarz nosi numer 21 i zosta³ zbudowany 

wed³ug projektu Johanna Jägera.

W Warzycach, przy drodze do Rzeszowa, 

znajduje siê te¿ zbudowany w latach 

dwudziestych XX wieku murowany dworek 

Sanokowskich. Warto nadmieniæ, ¿e w tej wsi 

dzia³a artysta ludowy, rzeŸbiarz Jan Wróbel. 

Nale¿y tak¿e udaæ siê na skraj lasu 

warzyckiego, skrêcaj¹c z g³ównej drogi          

w kierunku Lubli w dró¿kê do wsi Bierówka. 

Dwieœcie metrów dalej 

znajduje siê wspomniany 

wczeœniej wielki cmentarz 

ofiar zbrodni hitlerowskich. 

Nieopodal, gdzie budowany 

by³ odcinek nowej drogi,       

w 2006 roku archeolodzy 

dokonali kolejnego odkrycia. 

OdnaleŸli szereg obiektów 

archeologicznych: osady        

z III - IV w., czyli z tzw. 

okresu wp³ywów rzymskich 

oraz osady s³owiañskiej          

z  IX  -  X  stulecia. 

Warzyce  mog¹  s iê  

chlubiæ kilkoma ciekawymi 

legendami. Oto jedna z nich. 
Brama cmentarza ofiar II wojny œwiatowej w lesie warzyckim

Cmentarz z I wojny œwiatowej w Bierówce



Przed wielu laty wieœ ta nale¿a³a do rodziny 

Bachmanów. Ich syn Wawrzyniec zakocha³ siê 

w jednej z córek ch³opskich. Oczarowani sob¹ 

zamieszkali razem. Zosia, bo takie imiê nosi³a 

dziewczyna, by³a g³ucha na opiniê s¹siadów, 

ba, ca³ej wioski. Zapomnia³a te¿ o opiece nad 

swym osieroconym rodzeñstwem. Panicz nie 

móg³ z ni¹ wzi¹æ œlubu, gdy¿ wiedzia³, ¿e na to 

nie zgodz¹ siê przebywaj¹cy od wielu lat za 

granic¹ jego rodzice. Ci ostatni zreszt¹ sami 

wybrali synowi piêkn¹ narzeczon¹. Kiedy 

Bachmanowie powrócil i  do Polski ,  

Wawrzyniec odprawi³ Zosiê do domu                

i obieca³, ¿e rozmówi siê w jej sprawie                  

z rodzicami. Oni jednak przywieŸli mu tak 

piêkn¹ narzeczon¹, ¿e od razu zapomnia³               

o swej dawnej oblubienicy. Niebawem dosz³o 

do œlubu m³odego panicza. Tego samego dnia 

upokorzona Zosia utopi³a siê. Kiedy weselnicy 

jechali ca³ym orszakiem przez warzycki las, 

nagle rozst¹pi³a siê ziemia i poch³onê³a 

wszystkich. Kara, jaka spad³a na niewiernego 

m³odzieñca, dotknê³a ca³¹ rzeszê jego goœci. 

Do dziœ w tym miejscu pozosta³ wielki dó³...

Powracamy do g³ównej drogi Jas³o - 

Krosno i pod¹¿amy ni¹ naprzód. Niebawem 

skrêcamy w k ie runku  tzw.  Do³ów 

Bierowskich. Znajduje siê tu masowy 

cmentarz jeñców radzieckich straconych           

i zmar³ych z g³odu oraz z wycieñczenia              

w czasie drugiej wojny œwiatowej na terenie 

obozu w s¹siednich Szebniach. W tym 

zag³êbieniu terenowym spoczywa nie 

okreœlona bli¿ej liczba ofiar. Szacuje siê, ¿e 

musia³o ich tu zostaæ pochowanych co 

najmniej od siedmiu do dziesiêciu tysiêcy 

osób. Wœród mogi³ roœnie wierzba, która jak 

mówiono, wyros³a najprawdopodobniej z kija 

zatkniêtego przez  jakiegoœ jeñca - grabarza. 

Bierówka jako wieœ  nale¿y do 

najstarszych miejscowoœci w regionie. 

Pocz¹tki osadnictwa siêgaj¹ tu trzeciego 

tysi¹clecia przed nasz¹ er¹. Z tego okresu 

pochodz¹ te¿ odkryte przez archeologów przy 

granicy z Lubl¹ mogi³y kurhanowe ludnoœci 

kultury ceramiki sznurowej. Maj¹ wiêc ponad 

4,5 tysi¹ca lat. Zachowa³y siê tak¿e œlady 

osadnictwa z IX - XIII wieku. Zapiski             

o obecnej wiosce pochodz¹ ju¿ z po³owy XIV 

stulecia. Na wschód od wsi, na wzniesieniu, po 

lewej stronie drogi do Szebni, znajduje siê 

cmentarz nr 20, w którym spoczywaj¹ polegli 

w pierwszej wojnie œwiatowej ¿o³nierze 

niemieccy, austriaccy i rosyjscy. Poœrodku stoi 

obelisk z ciosanego kamienia. Ca³oœæ jest 

otoczona kamiennym murem. Obok rosn¹ 

stare dêby.

Na terenie Leœnictwa Bierówka warto 

zwiedziæ trasy edukacyjno - turystyczne. 

Cmentarz ofiar
faszyzmu w Do³ach Bierowskich



Punktem wyjœcia jest Centrum Edukacji 

Ekologicznej Nadleœnictwa Ko³aczyce w lesie 

bierowskim. Trasa I piesza (czas przejœcia do 

1,5 godz.) ze znakami zielonymi prowadzi 

przez zbiorowiska roœlinne, gdzie mo¿na 

zaobserwowaæ ich wszystkie fazy rozwojowe. 

Trasa II z niebieskimi znakami jest polecana 

jako rowerowa (czas przejazdu ok. 0,5 godz.)           

i prowadzi do kurhanów sprzed 4600 lat            

w Sieklówce Dolnej. Trasa III ze znakami 

czerwonymi jest piesza (czas przejœcia ok.             

1 godz.) i pokazuje zró¿nicowanie wiekowe, 

gatunkowe i struktury drzewostanów. 

Prowadzi do cmentarza ofiar II wojny 

œwiatowej w lesie warzyckim.  

Powracamy do szosy prowadz¹cej z Jas³a 

do Krosna i jedziemy w stronê wsi Szebnie. 

Istnia³a ona ju¿ w XII wieku. Wówczas 

nazywana by³a "Sebna villa". W nastêpnym 

stuleciu wymieniano j¹ jako w³asnoœæ 

klasztoru tynieckiego. W XV wieku przesz³a w 

rêce rycerskiego rodu Bibersteinów, którzy od 

nazwy wioski przyjêli nazwisko rodowe 

Szebieñscy. Ostatni w³aœci-

ciele wsi to Gorayscy herbu 

K o r c z a k .  A l e k s a n d e r  

Gorayski by³ szambelanem 

królewskim. Jeszcze bardziej 

s³awnym by³ urodzony           

w 1832 roku w Szebniach 

póŸniejszy w³aœciciel s¹sie-

dniej Moderówki i zarz¹dca 

Szebni, powstaniec stycznio-

wy, znany naftowiec, pose³ na 

sejm galicyjski i prezes 

Towarzystwa Naftowego - 

August Gorayski. Zmar³ on    

w 1915 roku w Jaœle, a pocho-

wany zosta³ w grobowcu 

rodzinnym w Szebniach. 

Na prze³omie XIX i XX stulecia 

proboszczem miejscowej parafii by³ ksi¹dz 

W³adys ³aw Sarna .  W œwiadomoœci  

miejscowej ludnoœci zapisa³ siê jako 

doskona³y gospodarz i kap³an, spo³ecznik, 

historyk, etnograf,  autor cenionych         

o p i s ó w  po w i a t ó w  k r o œ n i e ñ s k i e g o                     

i jasielskiego.

W 1941 roku nieopodal  dworu 

Gorayskich hitlerowcy za³o¿yli obóz dla 

jeñców sowieckich. Oprócz nich przebywali   

w nim tak¿e Polacy, ¯ydzi i Cyganie. Szacuje 

siê, ¿e spoœród nich zamordowano oko³o 

dziesiêæ tysiêcy osób. Po latach z³o¿y³a im 

ho³d Wis³awa Szymborska w wierszu "Obóz 

g³odowy pod Jas³em". Przed budynkiem 

szko³y w Szebniach na specjalnym g³azie 

umieszczono tablicê pami¹tkow¹ z tekstem: 

"Tu w latach 1941 - 1944 cierpieli i umierali          

w hitlerowskim obozie jeñcy radzieccy, 

Polacy i wiêŸniowie innych narodowoœci". 

Pomnik ku czci ofiar obozu znajduje siê tak¿e 

na tutejszym cmentarzu.

Zabytkowy koœció³ w Szebniach



Oprócz tych miejsc pamiêci martyrologii 

czasów wojny Szebnie posiadaj¹ kilka 

zachowanych zabytków. Pierwszym z nich jest 

stary, bo powsta³y na pocz¹tku XVII stulecia, 

drewniany koœció³ek pw. œw. Marcina biskupa. 

By³ on przebudowywany w XVIII i XIX 

wieku. Posiada bardzo bogate i cenne wyposa-

¿enie, m.in. g³ówny o³tarz i epitafia z XVIII 

wieku oraz XIX - wieczne organy. Na 

zewn¹trz œwi¹tyni mo¿na dostrzec dzwonnicê 

z dzwonem z XVI wieku oraz dwa kamienne 

obeliski z pocz¹tku XIX stulecia. Na 

s¹siaduj¹cym z koœcio³em przez drogê 

cmentarzu stoj¹ zabytkowe XIX - wieczne 

dwie kaplice grobowe.

Przy g³ównej szosie Jas³o - Krosno,         

w XVIII - XIX - wiecznym parku ze starymi 

drzewami znajduje siê do dziœ eklektyczny 

piêtrowy pa³ac Gorayskich. Zbudowany zosta³ 

pocz¹tkiem XIX wieku, a przebudowany       

w 1899 roku wed³ug planów cenionego 

archi tek ta  Tadeusza  S t ry jeñskiego .                 

W Szebniach podtrzymywane s¹ tradycje 

wikliniarskie Jasielszczyzny. Produkuje siê tu 

atrakcyjne wyroby z wikliny. 

Z Szebni kierujemy siê na po³udnie drog¹ 

w kierunku Tarnowca. Zje¿d¿amy w dó³, 

przekraczamy most na Jasio³ce i po pokonaniu 

oko³o dwóch kilometrów doje¿d¿amy do wsi 

Dobrucowa. Miejscowoœæ ta by³a lokowana   

w po³owie XIV wieku. W tutejszym lesie stoi 

skromny pomnik przypominaj¹cy rozstrze-

lanie ¯ydów i Polaków przywiezionych           

z obozu szebnieñskiego. W 1943 roku 

hitlerowcy dokonali tu dwu masowych 

egzekucji, w których zamordowano od 1,5 do 

2 tysiêcy osób. Cia³a tych ofiar spalono,          

a czêœæ prochów wrzucono do rzeki Jasio³ki.

Opuszcza j¹c  Dobrucow¹  war to  

zapamiêtaæ, ¿e pochodzili st¹d: profesor Józef 

Garbacik - historyk, filozof, badacz 

regionalny, autor i redaktor wielu publikacji 

naukowych, m.in. "Studiów z dziejów Jas³a        

i powiatu jasielskiego" oraz profesor 

Eugeniusz Garbacik, ceniony ekonomista            

i profesor Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej              

w Krakowie. Kieruj¹c siê w stronê Tarnowca 

mijamy tory kolejowe. Po prawej stronie 

widzimy tarnowieck¹ stacjê PKP, po drugiej 

stronie dostrzec mo¿na obiekty jednej z dwu 

dzia³aj¹cych tu hut szk³a. 

Stopniowo wznosz¹c¹ siê w górê drog¹ 

"pod lipami" docieramy do centrum wsi, która 

jest siedzib¹ w³adz gminnych. Tarnowiec ma 

d³ug¹ i bogat¹ historiê. Pierwsze zapiski o jego 

istnieniu pochodz¹ z pocz¹tku XIV stulecia. 

Wieœ nale¿a³a wtedy do rycerza Pe³ki, który 

by³ kasztelanem s¹deckim i sieciechowskim,   

a póŸniej chor¹¿ym krakowskim. Zapisa³ on 

Pomnik na miejscu rozstrzelania wiêŸniów
obozu w Szebniach w lesie w Dobrucowej



Tarnowiec swojej córce 

Cudce,  ¿onie bl iskiego 

dworzanina króla - Niemierzy 

z Go³czy, herbu M¹drostka. 

Nie lada ciekawostk¹ mo¿e 

byæ fakt, ¿e owa Cudka przez 

wiele lat by³a nieformalnie 

z w i ¹ z a n a  z  k r ó l e m  

Kazimierzem Wielkim. By³ to 

najd³u¿szy i najs³ynniejszy          

z romansów w³adcy. Kobieta 

ta urodzi³a monarsze trzech 

synów: Niemierzê, Jana                

i Pe³kê. Byli jednak z niepra-

wego ³o¿a i nie mieli prawa do 

nastêpstwa polskiego tronu. 

Oni sami lub ich potomkowie 

przyjêli nazwisko Galowscy i dali pocz¹tek 

najstarszej  tarnowieckiej  szlachcie.                

W póŸniejszych wiekach w³aœcicielami dóbr 

tarnowieckich byli m.in.: D¹browscy, 

Herbu towie ,  S tadn iccy ,  Sko tn iccy,  

Kuropatniccy, Piliñscy i Leszczyñscy. 

Najszerzej znan¹ postaci¹ spoœród nich by³ 

rezyduj¹cy tu w po³owie XVIII wieku Ewaryst 

Andrzej Kuropatnicki - senator, kasztelan 

be³ski, pisarz, poeta, autor "Geografii 

Królestw Galicji i Lodomerii". S³u¿y³ on 

wielk¹ pomoc¹ konfederatom barskim. 

Zaopatrywa³ ich w ¿ywnoœæ i siano dla koni. 

Zgromadzi³ równie¿ obszerny ksiêgozbiór 

polski. Równie¿ cenion¹ osobowoœci¹ by³ 

póŸniejszy dziedzic tarnowiecki - Konstanty 

Piliñski, pose³ na Sejm Krajowy i cz³onek 

Rady Powiatowej w Jaœle. Podobnie jak 

Kuropatniccy zas³u¿y³ siê dla rozwoju kultury 

i oœwiaty na Ziemi Tarnowieckiej. Jego brat 

Tadeusz, tak¿e pochodz¹cy z Tarnowca, by³     

z kolei cenionym historykiem, epistolografem, 

doktorem filozofii, dzia³aczem niepodleg³o-

œciowym i agentem Hotelu Lambert. Zosta³ 

pochowany w San Remo.

W miejscowym dworze przebywali znani 

ludzie kultury. M.in. za czasów Kazimierza 

Piliñskiego czêstym goœciem by³ jego 

siostrzeniec - popularny poeta m³odopolski, 

Edward Leszczyñski, a w okresie gdy 

w³aœcicielem Tarnowca by³ Jan Leszczyñski, 

p ó Ÿ n i e j s z y  p r o f e s o r  U n i w e r s y t e t u  

Jagielloñskiego, sta³ym goœciem w latach 

1935 - 1939 by³ tu s³ynny Stanis³aw Ignacy 

Witkiewicz - Witkacy. Sporo jego prac 

powsta³o w³aœnie w Tarnowcu. W 2004 roku 

konserwatorzy sztuki odkryli na jednej ze 

œcian pokoju w tutejszym dworku fragment 

malowid³a (postaæ kobiety o ciemnym 

w³osach), które najprawdopodobniej jest 

dzie³em Witkacego. Namalowane w kon-

wencji "art déco" najpewniej przedstawia 

Inkê, ¿onê w³aœciciela dworu, któr¹ wczeœniej 

Witkacy darzy³ wielkim uczuciem.

Ciekawie rysuje siê historia miejscowej 

parafii. Powsta³a ona w pierwszej po³owie 

Budynek dawnego dworu w Tarnowcu



XIV stulecia.  Po dwóch kolejnych 

drewnianych koœcio³ach oko³o 1760 roku 

dziêki wydatnej pomocy dziedzica Tarnowca, 

Kuropatnickiego postawiono œwi¹tyniê 

murowano - drewnian¹. W 1789 roku 

umieszczono w niej Cudown¹ Statuê Matki 

Bo¿ej uratowan¹ ze zgliszcz jasielskiego 

klasztoru i koœcio³a karmelitañskiego. Nie 

trafi³a ona jednak tu od razu. W³adze 

austriackie nieprzychylne kultowi maryjnemu 

kaza³y j¹ umieœciæ w Dukli. Dziêki staraniom 

proboszcza, ks. Walentego Karwowskiego 

hrabina Katarzyna Kuropatnicka wykupi³a 

Figurê i noc¹ przeniesiono j¹ do koœcio³a. 

Wkrótce zaczê³y przybywaæ l iczne 

pielgrzymki. To zmusi³o proboszcza do 

budowy wiêkszej œwi¹tyni. W 1925 roku 

odby³a siê podnios³a uroczystoœæ koronacji 

Statuy. Aktu tego dokona³ ksi¹dz biskup Karol 

Józef Fischer, jaœlanin z urodzenia i by³y 

proboszcz parafii tarnowieckiej. Ci¹gle 

rosn¹cy ruch pielgrzymkowy sprawi³, ¿e 

rozpoczêto przygotowania do wzniesienia 

jeszcze wiêkszego koœcio³a. Niestety, 

przerwa³a je wojna. Hitlerowcy zabrali 

wiêkszoœæ materia³ów budowlanych na swoje 

potrzeby. Kiedy w 1944 roku tereny te znalaz³y 

siê na linii frontu, zdecydowano o ukryciu 

Figury w Jedliczu. Wiosn¹ 1945 roku 

powróci³a, a cztery lata póŸniej wniesiono j¹ 

do bêd¹cej jeszcze w surowym stanie nowej, 

murowanej œwi¹tyni. Znajduje siê tu ona do 

dziœ  (p iêknie  odres taurowana)  nad 

póŸnobarokowym o³tarzem g³ównym. Na 

terenie, gdzie sta³y poprzednie koœcio³y, 

wybudowano zaœ tzw. "Ma³¹ Kalwariê" ze 

stacjami drogi krzy¿owej. Pielgrzymi i turyœci 

odwiedzaj¹ tak¿e Kalwariê Trzeciego 

Tysi¹clecia z oœwietlonym Krzy¿em.

Z innych godnych uwagi obiektów 

tarnowieckich nale¿y obejrzeæ budynek 

dworski zbudowany w stylu klasycystycznym 

w XIX wieku. Ozdobiony jest gankiem 

kolumnowym. Stoi on w otoczeniu starego 

podworskiego parku z nielicznym ju¿, 

zabytkowym drzewostanem. Wœród tych 

drzew znajduj¹ siê licz¹ce sobie ponad 

dwieœcie piêædziesi¹t lat trzy buki pospolite - 

pomniki przyrody. Ciekawie prezentuje siê 

stoj¹cy powy¿ej cmentarza parafialnego, przy 

drodze do Potakówki, kopiec, na którego 

szczycie widnieje pomnik grunwaldzki. Zosta³ 

on wzniesiony przez miejscow¹ ludnoœæ          

w 1910 roku na chwa³ê piêæsetnej rocznicy 

wiktorii nad Krzy¿akami. Pomimo tego, ¿e 

okupanci hitlerowscy wysadzili go w powie-

trze, zosta³ odbudowany. Z kopca widaæ 

piêkn¹ perspektywê Beskidu Niskiego, 

Tarnowieckie
Sanktuarium Matki Bo¿ej Zawierzenia



Pogórza Ciê¿kowickiego i Kotliny Jasielskiej. 

Warto równie¿ udaæ siê na miejscowy 

cmentarz, na którym znajduje siê sporo starych 

pomników nagrobnych oraz XIX - wieczna 

kaplica Piliñskich i pomnik ku czci ¿o³nierzy 

Polski Podziemnej, którzy oddali ¿ycie           

w czasie drugiej wojny œwiatowej.

Bêd¹c w Tarnowcu, nie sposób nie 

odwiedziæ dwu miejscowych hut szk³a,            

w których produkowane s¹ wyroby szklane 

znane w wielu krajach œwiata i ciesz¹ce siê 

du¿¹ renom¹. Jedna z nich - "Inco-Veritas" 

S.A. Huta Szk³a "Tarnowiec" wytwarza szk³o 

ozdobne i u¿ytkowe, druga pod nazw¹ 

"Galicjan", wy³¹cznie artystyczne, rêcznie 

formowane i prawie w ca³oœci wysy³a swe 

wyroby na eksport. Ciekawostk¹ mo¿e byæ 

fakt, ¿e tarnowieckie szk³o wykorzystywano   

w znanych polskich filmach, m.in. w "Ogniem            

i mieczem". 

Z Tarnowca nale¿y udaæ siê jeszcze do 

s¹siaduj¹cej z nim Brzezówki. Mo¿na tam 

obejrzeæ wzgórze Grodzisko, powsta³e oko³o 

XI stulecia, na którym w XVI wieku sta³ 

otoczony wodami Jasio³ki gródek obronny.           

W po³owie XVI stulecia mieszka³ w nim 

szlachcic Pawe³ Strzemieñ, zwolennik 

reformacji. Z miejscem tym wi¹¿e siê znana 

legenda o ukrytym skarbie. Na terenie 

tamtejszego przysió³ka "Buczyna" znajduje 

siê strome wzgórze z lasem bukowym, na 

którym istniej¹ pozosta³oœci po ruinach jakiejœ 

budowli. Mówiono, ¿e s¹ tam zakopane 

skarby. St¹d te¿ nie brakowa³o œmia³ków, 

którzy pragnêli je wykopaæ. Lecz ci¹gle dzia³a 

siê rzecz dziwna. Co w ci¹gu jednego dnia 

odkopano, nastêpnego by³o ju¿ zasypane. 

Uwa¿ano, ¿e w tym miejscu musz¹ dzia³aæ 

jakieœ si³y nadludzkie. St¹d te¿ nic dziwnego, 

¿e niektórzy mieszkañcy starali siê je omijaæ. 

Bêd¹c w Brzezówce, warto pamiêtaæ, ¿e to 

tak¿e miejscowoœæ o d³ugich tradycjach 

przemys³u naftowego. Œwiadcz¹ o tym do dziœ 

zachowane charakterystyczne stare kiwony 

pompowe. 

Droga powrotna do Jas³a prowadzi przez 

S¹dkow¹ i Roztoki, wieœ znan¹ ju¿ w czasach 

Jana D³ugosza, póŸniejszy prê¿ny oœrodek 

przemys³u  naftowego  i  gazowniczego. 

W S¹dkowej, obok Domu Ludowego, 

znajduje siê przesz³o stuletnia kaplica               

z pos¹gami Chrystusa Króla i Matki Boskiej. 

Stoi na miejscu dawnej karczmy. Warto 

zauwa¿yæ, ¿e w budynku obok, u pañstwa 

Borków, w czasie okupacji hitlerowskiej 

schronienie znalaz³y Emilia i Maria Magura, 

matka i siostra bohaterskich harcerzy                 

i ¿o³nierzy zbrojnego podziemia niepodleg³o-

œciowego - Stanis³awa i Jana Magurów                   

z Krosna.

Nazwa Roztok wziê³a siê od "roztoki", 

czyli doliny ze strumieniem (chodzi o rzekê 

Jasio³kê). W okresie miêdzywojennym                

z kopalni Roztoki - S¹dkowa pozyskiwano 

najwiêcej na Podkarpaciu gazu ziemnego. To 

w tej miejscowoœci i w Tarnowcu koñcem XIX 

stulecia na wiecach ch³opskich rozpoczyna³ 

wielk¹ karierê polityczn¹ wybitny dzia³acz 

ruchu ludowego Jan Stapiñski. W Roztokach 

godne uwagi s¹ dwie kapliczki, jedna przy 

drodze z S¹dkowej, zbudowana w 1780 roku, 

przebudowana w 1982, druga w centrum wsi 

przy drodze na k³adkê przez Jasio³kê, z 1813 

roku, zbudowana z ciosanego kamienia.

Pozosta³oœci¹ silnie rozbudowanego            

w Roztokach przemys³u naftowego s¹ do dziœ 

budynki starej gazoliniarni i kopalni ropy.             

W Roztokach i w S¹dkowej mo¿na te¿ jeszcze 

dos t r zec  r e l i k ty  s t a rych  u rz¹dzeñ  

kopalnianych,  dawnych  wiertni  i  kiwonów.



Niezale¿nie od wyboru trasy powrotnej 

do Jas³a, po drodze mo¿na ogl¹daæ stare            

i zabytkowe kapliczki oraz krzy¿e przydro¿ne.

Inna droga z Tarnowca do Jas³a prowadzi 

przez Umieszcz. Ta jedna z najstarszych wsi 

Jasielszczyzny istnia³a ju¿ na pocz¹tku XII 

wieku. A¿ do rozbiorów by³a w³asnoœci¹ 

opactwa benedyktynów tynieckich. Od koñca 

XVIII stulecia do 1904 roku nale¿a³a do 

Gorayskich. Niestety, ta bogata i d³uga historia 

Umieszcza nie przek³ada siê na iloœæ 

zachowanych zabytków. Nale¿¹ do nich 

jedynie dawny dwór z po³owy XIX wieku 

nale¿¹cy do wspomnianego rodu Gorayskich, 

który pomimo pewnych przeróbek zachowa³ 

pierwotny wygl¹d oraz stoj¹ca przy drodze do 

Tarnowca stara (okreœlana na pierwsz¹ po³owê 

XVIII stulecia) kapliczka. 

Poruszaj¹c siê w kierunku Jas³a, 

opuszczamy Umieszcz i docieramy do 

kolejnej wsi gminy Tarnowiec - Czeluœnicy. 

Powsta³a ona na prze³omie XIV i XV wieku. 

Przez kilka stuleci by³a 

w³asnoœci¹ klasztoru bene-

dyktynów w Tyñcu, a póŸniej, 

od 1789 roku nale¿a³a do 

Aleksandra Gorayskiego 

herbu Korczak. Przeje¿d¿aj¹c 

przez tê miejscowoœæ warto 

zwróciæ uwagê na stoj¹c¹ na 

przydro¿nym wzgórzu od 

strony zachodniej Figurê 

Matki Boskiej Niepokalanej  

z 1906 roku. Warto dodaæ, ¿e 

przez wiele lat mieszkañcem 

Czeluœnicy by³ nie¿yj¹cy ju¿ 

dziœ wybitny twórca ludowy, 

W³adys³aw Chocho³ek. By³ 

wszechstronnym muzykiem   

i budowniczym cymba³ów, 

cymbalist¹ jasielskiej kapeli "Pogórzanie" 

Wys³u¿ony ¿uraw pompowy
po kopalni ropy naftowej w Roztokach

Figura M. B. Niepokalanej w Czeluœnicy



oraz laureatem wielu festiwali folklo-

rystycznych.   

Jad¹c dalej, docieramy do Wolicy, wsi 

powsta³ej w tym samym czasie co Czeluœnica. 

W XIX wieku tutejszy folwark mia³ dwóch 

znanych w³aœcicieli. Pierwszym z nich by³ 

trzykrotny burmistrz Jas³a Antoni Koralewski 

herbu Korab, a kolejnym - Apolinary Przy³êcki 

herbu Szreniawa, burmistrz ciê¿kowicki          

i jasielski oraz cz³onek rady powiatowej. By³ 

on te¿ inicjatorem budowy obecnego dworu           

w Wolicy. Zachowany w dobrym stanie obiekt, 

powsta³y najprawdopodobniej w latach            

80-tych XIX wieku otacza do dziœ resztkowy 

park krajobrazowy. 

Powracaj¹c do g³ównej drogi do Jas³a, 

wje¿d¿amy do Sobniowa, wioski swymi 

pocz¹tkami siêgaj¹cej do wieku XIV. 

Pochodzi³ z niej Stanis³aw Sobniowski             

z rycerskiego rodu herbu Strzemiê, w XV 

wieku rektor Akademii Krakowskiej, 

uczestnik soboru w Bazylei, wielki humanista, 

autor dzie³ filozoficznych i kodeksów. Innymi 

znanymi sobniowianami byli ksiê¿a, bracia 

Be³chowie. Ks. Stanis³aw - harcerz, historyk, 

doktor teologii, w czasie II wojny œwiatowej 

kapelan Wojska Polskiego we 

Francji i w Anglii oraz ks. 

Józef - instruktor harcerski, 

spo³ecznik, dzia³acz kultu-

ralny, pisarz, malarz, kapelan 

AK w stopniu kapitana, 

wiêzieñ UB. Obaj spoczy-

waj¹ we wspólnym grobowcu 

na cmentarzu sobniowskim. 

Na terenie wioski, czêœciowo 

nale¿¹cej do Jas³a, zachowa³o 

siê kilka starych kapliczek       

i chat, a przy ulicy Floriañ-

skiej cmentarz ¿ydowski 

(bli¿sze dane na jego temat s¹ 

zawarte przy opisie trasy             

I wycieczki po Jaœle).
Dworek w Wolicy - siedziba Pañstwowego Domu Dziecka

Kapliczka z pocz. XIX w. w Jaœle - Sobniowie



Jas³o - Trzcinica - Przysieki - S³awêcin - 

Sko³yszyn - Lisów - Lisówek - Siepietnica - 

Œwiêcany - Czermna - Szerzyny - O³piny - 

¯urowa - Gilowa Góra - Biecz - Grudna 

Kêpska  -  Harklowa  -  Osobnica.

yje¿d¿amy z Jas³a ulic¹ 3 Maja           

i kierujemy siê na po³udniowy 

zachód. Po lewej stronie mijamy 

nieg³owick¹ rafineriê i odga-

³êzienie drogi na Dêbowiec i Folusz. 

Nastêpnie przeje¿d¿amy mostem nad rzek¹ 

Rop¹. Docieramy do tzw. Topolin. To tu              

8 wrzeœnia 1939 roku zgin¹³ bohatersk¹ 

œmierci¹ ¿o³nierz Korpusu Ochrony 

Pogranicza szer. Kazimierz Mazurczak, przez 

trzy godziny samotnie powstrzymuj¹cy 

ogniem erkaemu kolumnê wroga. Spocz¹³ on  

póŸniej na miejscowym cmentarzu. 

Mi jamy okaza ³y  gmach szko³y                

w Trzcinicy i doje¿d¿amy do miejsca,                 

w którym skrêcamy w prawo, 

do centrum wsi. Le¿y ona nad 

rzek¹ Rop¹ i potokiem 

M³ynówka. Najstarsze zapisy 

mówi¹ce o tej miejscowoœci 

pochodz¹ z koñca XIV wieku. 

N a j p i e r w  b y ³ a  w s i ¹  

kró lewsk¹ .  PóŸnie j  je j  

znanymi w³aœcicielami byli: 

O c i e s c y ,  S i e m i ñ s c y,  

Jab³onowscy,  Stadniccy                  

i W³odkowie. Mimo utraty 

niepodleg³oœci, ju¿ pod 

rz¹dami Austriaków, w³aœci-

ciel Trzcinicy Stanis³aw 

Jab³onowski za³o¿y³ tu 

fundacjê kulturalno - naukow¹ 

"Jablonovianum". W ten sposób podj¹³ próbê 

ochrony polskoœci i jej kultury.  

W po³owie XIX wieku na teren Trzcinicy 

i Przysiek przyby³ czeski ¯yd Jan W³adys³aw 

Klominek, który za³o¿y³ tu parowy browar. 

Sk³ada³ siê on z licznych obiektów 

produkcyjnych,  gospodarczych oraz 

mieszkalnych. Dla siebie i dla rodziny wzniós³ 

piêkny pa³acyk. Jego zas³ug¹ by³o te¿ 

wybudowanie budynku stacji kolejowej (dziœ 

Przysieki) oraz bocznicy kolejowej ³¹cz¹cej 

jego browar ze stacj¹. Ten najbardziej prê¿ny              

i najwiêkszy browar w regionie rozprowadza³ 

swoje bawarskie piwo po terenie ca³ej Galicji       

i poza jej granice. 

Najwartoœciowszym miejscem, które 

koniecznie trzeba obejrzeæ w rejonie 

Trzcinicy, s¹ tzw. "Wa³y". Znajduj¹ siê one na 

wschodnich rubie¿ach wsi, nad dolin¹ Ropy. 

To tu na wzgórzu przez szereg lat prowadzono 

badania archeologiczne. Na terenie grodziska 

odkryto osady obronne z pocz¹tków epoki 

br¹zu (2000 - 1400 lat pnCh.) i wielkie 

Fragment wa³ów grodziska w Trzcinicy



grodzisko wczesnoœredniowieczne (970 - 

1050 r. ne.). Odkryto w tym miejscu ponad sto 

piêædziesi¹t tysiêcy zabytków, g³ównie grupy 

pleszowskiej kultury mierzanowickiej              

i kultury Otomani - Füzesabony oraz z okresu 

wczesnego œredniowiecza. Badania te wnios³y 

ogromny wk³ad w poznanie pradziejów tej 

czêœci Europy, a Trzcinicê nazwano, zreszt¹ 

bardzo s³usznie, "Karpack¹ Troj¹". Powstaje 

tam skansen archeologiczny. Inicjatorem               

i autorem tego przedsiêwziêcia jest zas³u¿ony 

dla badañ na trzcinickich "Wa³ach" archeolog 

Jan Gancarski. Zrekonstruowanych zostanie 

m.in.  dziewiêæ odcinków wa³ów obronnych, 

wioska kultury Otomanii - Füzesabony sprzed 

3,5 tysi¹ca lat i wioska s³owiañska z IX wieku. 

W parku archeologicznym powstanie pawilon 
2wystawowy o powierzchni oko³o 1800 m ,             

a od po³owy 2010 roku organizowane bêd¹ 

coroczne festyny archeologiczne, turnieje 

rycerskie oraz bêd¹ odtwarzane pradawne 

obrzêdy i prace. 

Innym cennym zabytkiem Trzcinicy jest 

drewniany koœció³ pw. œw. Doroty. To obiekt 

jednonawowy zbudowany z gontów. Powsta³ 

najprawdopodobniej w XV wieku, a naj-

póŸniej do po³owy XVI stulecia. Parafia siêga 

jednak czasów znacznie wczeœniejszych.          

W koœciele tym w trakcie prac konserwa-

torskich odkryto fragmenty pierwotnej 

polichromii. Widnieje ona na jednej ze œcian 

(œw. Krzysztof i scena Ukrzy¿owania) oraz na 

belce têczowej. Koœció³ek stoi w otoczeniu 

starych drzew, z których dwa dêby 

szypu³kowe s¹ zabytkami przyrody i licz¹: 

jeden - oko³o 600, drugi - 350 lat. 

Nieopodal starego koœcio³a, po drugiej 

stronie drogi, wznosi siê nowa œwi¹tynia,                

a kilkaset metrów w kierunku g³ównej szosy 

znajduje siê cmentarz parafialny. Spoczywaj¹ 

tu w zbiorowych mogi³ach ¿o³nierze 

wêgierscy i rosyjscy polegli w pierwszej 

wojnie œwiatowej oraz bohaterski obroñca       

z kampanii wrzeœniowej, szeregowy 

Kazimierz Mazurczak. Mo¿na dostrzec tak¿e 

grobowce w³aœcicieli wsi Klominków               

i  hr.  W³odków.

Na granicy Trzcinicy i Przysiek, przy 

g³ównej szosie z Jas³a do Gorlic, zachowa³ siê 

du¿y podworski XVIII - XIX - wieczny park. 

Na jego terenie znajduje siê charakterystyczny 

XIX - wieczny "pa³acyk z wie¿¹" sk³adaj¹cy 

siê z typowego murowanego budynku                

i z dawnej kaplicy dworskiej. Z kolei,                

w powsta³ym w XIX stuleciu pa³acyku 

Klominka znajduje siê siedziba Zespo³u Szkó³ 

w Trzcinicy. Oprócz tych obiektów 

pozosta³oœci¹ po dawnej XVIII - XIX-

wiecznej œwietnoœci zespo³u dworskiego                 

i  browaru s¹  zachowane dworskie  

Zabytkowy trzcinicki koœció³ pw. œw. Doroty



zabudowania gospodarcze: oficyna, spichlerz 

i stodo³a, wszystkie z pierwszej æwierci XIX 

stulecia. W miejscowoœci tej mieszka 

wszechstronny artysta W³adys³aw Barzyk, 

malarz, grafik, rzeŸbiarz i konserwator 

kamienia. Dzia³a tu równie¿ znana kapela 

ludowa "Trzcinicoki".

Z pogranicza Trzcinicy i Przysiek 

kierujemy siê do centrum wsi Przysieki. 

Powsta³a ona w drugiej po³owie czternastego 

wieku. Znajduj¹ siê tu: murowany dwór 

wzniesiony w po³owie XIX stulecia w stylu 

klasycystycznym oraz wozownia dworska            

z pozosta³oœciami parku. Mieszkañcem 

Przysiek jest zdolny rzeŸbiarz ludowy Jan 

Wojtas. Wracamy do g³ównej szosy                       

i pod¹¿amy w stronê Biecza. Mijamy za³o¿on¹ 

w XIV stuleciu wieœ Siedliska i docieramy do 

malowniczo po³o¿onej miejscowoœci 

S³awêcin. Istnieje ona od XII wieku, kiedy 

za³o¿y³ j¹ rycerz S³awêta. W drugiej po³owie 

XIX stulecia w³aœcicielem wsi by³ s³ynny 

naftowiec i wspólnik Ignacego £ukasiewicza - 

Karol Klobassa Zrêcki. We wsi zachowa³ siê 

zabytkowy, zbudowany w drugiej po³owie 

XVIII wieku, koœció³ pw. œw. Katarzyny. 

Zosta³ rozbudowany sto lat póŸniej. W jego 

wnêtrzu znajduje siê m.in. gotycki obraz 

Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem okreœlany na 

po³owê XV stulecia. Jest cennym zabytkiem 

sakralnego budownictwa wiejskiego. 

W S³awêcinie znajduje siê tak¿e 

cmentarz (nr 26), w którym w zbiorowych        

i pojedynczych mogi³ach spoczywaj¹ polegli 

w pierwszej wojnie œwiatowej ¿o³nierze 

austriaccy i rosyjscy. Pomnik i s³upy 

ogrodzeniowe s¹ wykonane z ³upanego 

kamienia, a krzy¿e z ¿eliwa. Ca³oœæ powsta³a 

wed³ug projektu Johanna Jägera.

Ruszamy w dalsz¹ drogê i niebawem 

docieramy do du¿ej wioski, siedziby gminy, do 

Sko³yszyna. Ta wieœ nad Rop¹ zosta³a 

za³o¿ona w pierwszej po³owie XIV wieku. 

Pierwsza wzmianka o tej miejscowoœci 

pochodzi z 1359 roku. W œredniowieczu 

nale¿a³a ona do parafii s³awêciñskiej, by³a 

w³asnoœci¹ królewsk¹, istnia³ tu folwark, 

karczma i m³yn. W XV wieku u¿ytkownikami 

w³asnoœci królewskich byli Taszyccy, a po 

nich przez prawie dwa wieki, Su³owscy herbu 

Strzemiê. Jeden z nich, Piotr Su³owski, sêdzia 

grodzki biecki jako pose³ w 1569 roku wzi¹³ 

udzia³ w podpisaniu Unii Lubelskiej. W XIX 

stuleciu gospodarowa³ tu hrabia Prosper 

Zborowski, a nastêpnie Karol Klobassa 

Zrêcki. Za jego czasów i z jego pomoc¹ w 1878 

roku we wsi za³o¿ono szko³ê ludow¹, a w 1884 

roku wybudowano stacjê kolejow¹. W latach 

1896 - 1903 dzia³a³a tu Krajowa Szko³a 

Koszykarska, której wyroby sprzedawano 

nawet w Wiedniu, na Wêgrzech i w Styrii. 

Ostatnimi w³aœcicielami maj¹tku i sko³y-

szyñskiego dworu (spalonego w czasie wojny) 

byli Brykczyñscy. Po zespole dworskim 

pozosta³ jedynie park ze starymi drzewami, 

resztki zabudowañ (w tym murowanej stajni            

z pierwszej po³owy XIX w.), ogród i staw. Przy 

drodze mo¿na dostrzec te¿ póŸnobarokow¹ 

figurê œw. Jana Nepomucena z 1787 roku.

W Sko³yszynie znajduje siê równie¿ 

cmentarz wojenny z pierwszej wojny 

œwiatowej. Nosi numer 27 i usytuowany jest           

w lasku po lewej stronie dró¿ki do wsi B¹czal 

Dolny. Spoczywaj¹ tu polegli w walce w dniu 

5 maja 1915 roku ¿o³nierze niemieccy.

Opuszczaj¹c Sko³yszyn, pod¹¿amy szos¹ 

do Lisówka. Dwa kilometry na pó³noc 

znajduje siê wieœ Lisów, na którego krañcu 

zachowa³y siê tereny ziemne po grodzisku 

obronnym z XI - XIII wieku. Z tej wsi 



pochodzi³ ¿yj¹cy w XV wieku, wywodz¹cy siê 

z rodu Jastrzêbców, profesor i zastêpca rektora 

Akademii Krakowskiej - Jakub z Lisowa.              

W Lisówku mo¿na obejrzeæ zniszczony zespó³ 

podworski z XVIII - XIX wieku: oficynê, 

obiekt starej gorzelni, stodo³ê i stajniê oraz 

pozosta³oœci parku. 

Kolejn¹ miejscowoœci¹ na naszej trasie 

jest Siepietnica, wioska w dolinie rzeki Ropy       

i potoku Olszynka. Istnia³a ju¿ na pocz¹tku XII 

wieku i nale¿a³a do opatów z Tyñca.               

W dawnych czasach funkcjonowa³y tu m.in. 

m³yn i karczma. Do dziœ zachowa³y siê stare 

dworskie zabudowania gospodarcze. S¹ to 

murowane stodo³a i stajnia z drugiej po³owy 

XIX wieku. Ciekawostk¹ jest, ¿e w Siepietnicy 

5 kwietnia 1770 roku mia³a miejsce potyczka 

konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi 

pod dowództwem Drewicza.

Z Siepietnicy warto przejechaæ dwa 

kilometry na pó³noc do starej, bo powsta³ej           

w XII stuleciu wsi Œwiêcany. Po drodze nale¿y 

zatrzymaæ siê i podejœæ kilkaset metrów               

w kierunku potoku, przejœæ przez k³adkê                  

i dojœæ do jego zakola. Ta czêœæ wsi nazywa siê 

Siepietnica - Bugaj i na jej terenie znajduje siê 

kolejny cmentarz wojenny nr 29. W siedmiu 

mogi³ach s¹ pochowani ¿o³nierze austriaccy 

polegli w czasie pierwszej wojny œwiatowej.

Chocia¿ pierwsze Ÿród³a pisane mówi¹ce 

o Œwiêcanach pochodz¹ z po³owy XV wieku, 

to z pewnoœci¹ osada ta istnia³a ju¿ wczeœniej, 

w XII stuleciu. W 1386 roku król W³adys³aw 

Jagie³³o nada³ tê wieœ, obok kilku innych, 

z n a n e m u  r y c e r z o w i  i  w o j e w o d z i e  

krakowskiemu Spytkowi z Melsztyna.

W rêkach rodu Melsztyñskich Œwiêcany 

pozostawa³y do po³owy XVI stulecia.             

W kolejnych wiekach ich w³aœcicielami byli 

m.in. Ociescy, Zamoyscy, Konarscy, 

Lubienieccy, Uniatyccy, Romerowie, 

Pruszyñscy i Brykczyñscy. Na pocz¹tku XVI 

wieku zbudowano tu dwór. Zachowany do dziœ 

budynek dworski pochodzi najprawdo-

podobniej z po³owy XIX wieku i by³ póŸniej 

przebudowany. Powsta³ z drzewa jod³owego. 

Od strony zachodniej przybudowana jest do 

niego kaplica pochodz¹ca najpóŸniej z XVIII 

wieku. Zachowa³y siê równie¿ resztki 

przydworskiego XIX - wiecznego parku.

Warto równie¿ udaæ siê do miejscowego 

piêknego drewnianego koœcio³a pw. œw.    

Anny. Zbudowany zosta³ pocz¹tkiem XVI 

stulecia, póŸniej przebudowany, w wieku 

XVII otrzyma³ wie¿ê. W jego wnêtrzu 

zachowa³o siê wiele cennego wyposa¿enia, 

m.in.: drewniana rzeŸba Matki Boskiej             

z Dzieci¹tkiem z XIV wieku, XV-wieczna 

figura œw. Wojciecha, obrazy œwiêtych: Anny, 

Koœció³ pw. œw. Anny w Œwiêcanach



Jana Chrzciciela i Miko³aja z XVI wieku              

w o³tarzu g³ównym oraz fragmenty starej 

polichromii figuralno - ornamentalnej z XVI 

stulecia. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e             

w skansenie budownictwa ludowego               

w Sanoku znajduj¹ siê przewiezione ze 

Œwiêcan zabytkowe organy. Koœció³ek 

otoczony jest murem, a obok rosn¹ 

kilkusetletnie drzewa, w tym pomniki 

przyrody: trzy licz¹ce sobie 400 - 450 lat dêby 

szypu³kowe i blisko dwustuletnia lipa 

drobnolistna. Ponadto na terenie wsi rosn¹ 

inne pomniki przyrody: piêæsetletni i dwa  

250-letnie dêby szypu³kowe oraz dwie        

150- letnie  lipy.

W Œwiêcanach pod lasem mo¿na dostrzec 

dwie mogi³y. Kto w nich spoczywa i sk¹d siê 

wziê³y? O tym opowiada stare podanie             

z tamtych stron. Pewnego dnia, sprzedawszy 

na jarmarku krowê, wraca³ do domu                

w Œwiêcanach jeden z jego mieszkañców wraz 

z synem. Ch³opiec mia³ pod koszul¹ sakiewkê 

z pieniêdzmi. Przechodz¹c drog¹ ko³o lasu, 

zostali napadniêci przez 

zbójców. Ojca zabili, ch³opiec 

uciek³ do lasu. Noc¹ rozpocz¹³ 

poszukiwanie drogi do domu. 

Dotar³szy do pierwszej na-

potkanej chaty opowiedzia³, 

co go spotka³o. Gospodyni 

poleci³a mu po³o¿yæ siê do snu 

za piecem wraz z jej synami. 

Okaza³o siê, ¿e by³a to ¿ona 

herszta zbójów. Kiedy ten 

ostatni wróci³ do domu, 

kobieta pokaza³a mu, kto siê u 

nich schowa³. Ch³opiec na 

szczêœcie wszystko s³ysza³             

i jeszcze bardziej wbi³ siê           

w k¹t. Zbój wiêc przez 

przypadek zabi³ swego syna a ch³opcu uda³o 

siê zbiec. Nie by³a to jedyna zbrodnia herszta        

i jego bandy. Dla ³upu zabili wielu. Wœród ofiar 

byli te¿ w³aœciciele dworu w Œwiêcanach. 

Zbójcy skoñczyli jednak strasznie. Kiedy 

napadli na kolejnych podró¿nych, jak siê 

okaza³o kowali, padli z ich r¹k. Pochowano ich 

przy drodze pod lasem. St¹d te mogi³y.

Przy drodze w kierunku Szerzyn, ponad 

pó³ kilometra od œwiêcañskiego koœcio³a, 

widoczny jest nastêpny z rozsianych tu gêsto 

cmentarzy z pierwszej wojny œwiatowej. Ten 

nosi numer 30 i kryje szcz¹tki ¿o³nierzy 

austriackich z trzech pu³ków piechoty.           

W Œwiêcanach na uwagê zas³uguj¹ te¿        

du¿e stawy rybne. We wsi tej mieszka               

i pracuje znany rzeŸbiarz ludowy, Stanis³aw 

Ryznarski.

Jad¹c dalej t¹ drog¹, mo¿na dotrzeæ do 

kolejnych wiosek. Pierwsz¹ z nich jest 

za³o¿ona w XIV wieku Czermna - du¿a wieœ    

w dolinie Czermianki, nale¿¹ca dawniej do 

rodów rycerskich. Przez kilka wieków             

Drewniany koœció³ pw. œw. Marcina w Czermnej



z powodzeniem dzia³ali w niej garncarze 

wyrabiaj¹cy oprócz naczyñ, fajki i zabawki           

z gliny. Godnym uwagi zabytkiem jest tam 

XVI - wieczny koœció³ek drewniany pw. œw. 

Marcina z wyposa¿eniem z XVII - XIX wieku. 

Z Czermnej prowadzi szlak na Rysowany 

Kamieñ (427 m) oraz na Liwocz (562 m).              

Z obydwoma tymi miejscami wi¹¿e siê szereg 

legend. Chyba najbardziej interesuj¹cym 

podaniem jest opowieœæ o "Rysowanym 

Kamieniu" z Czermnej. Jej niechlubnym 

bohaterem jest ch³op, który w Wielki Pi¹tek 

wybra³ siê do lasu po drewno. Gdy przyby³ na 

miejsce, zabra³ siê do jedzenia wielkiej pêtli 

kie³basy. Nagle, zza krzaka wyskoczy³ wilk            

i rzuci³ siê na niego. Zaskoczony mê¿czyzna 

z³apa³ ³añcuch, którym zacz¹³ siê broniæ. Od 

jego uderzeñ na znajduj¹cej siê obok skale 

zosta³y g³êbokie rysy. Na nic siê to zda³o. Wilk 

zagryz³ ch³opa, a do dziœ w lesie na pograniczu 

z Jod³ow¹, na kamieniu dostrzec mo¿na odbite 

sylwetki cz³owieka i ³ap wilka oraz rysy po 

³añcuchu.

Za Czermn¹, w dolinie potoku Olszynka, 

le¿y wieœ Szerzyny siêgaj¹ca swymi 

pocz¹tkami XII wieku, w której mo¿na 

podziwiaæ neogotycki koœció³ parafialny, 

dwór z XVI - XVIII wieku z resztkami parku 

oraz dwa cmentarze wojenne (nr 31 i 32). 

Jeden z nich znajduje siê przy drodze do 

Swoszowej, drugi przy szosie w kierunku 

Jas³a. W Szerzynach mieszka twórca ludowy, 

bednarz, Stanis³aw Duda. Jest on niestrudzo-

nym propagatorem tego gin¹cego rzemios³a. 

Jeszcze g³êbiej roz³o¿y³a siê wioska O³piny,           

z której pochodzi³ znany dzia³acz ludowy             

i oœwiatowy Ignacy Solarz. Miejscowoœæ ta 

wzniesiona by³a ju¿ w XIII stuleciu. Zachowa³ 

siê tam park podworski oraz dwa cmentarze            

z pierwszej wojny œwiatowej (nr 34 i 35). 

Jeszcze dalej droga prowadzi do piêknie 

po³o¿onej w dolinie wsi ̄ urowa. Powsta³a ona 

w po³owie XV wieku. Przez kilka stuleci 

znana by³a z doskona³ych bednarzy. Mo¿na 

tam obejrzeæ drewniany koœció³ parafialny              

z XVIII wieku. Z ¯urowej prowadz¹ szlaki na 

tereny Pasma Brzanki. Pod jednym ze 

szczytów znajduje siê pomnik przyrody - 

ostaniec Ostry Kamieñ. 

Przebywaj¹c w tej okolicy, warto 

wiedzieæ, ¿e w rejonie niedalekiej wsi 

Swoszowa, na drodze z Ryglic do Szerzyn, 

pod Gilow¹ Gór¹, w sierpniu 1944 roku 

stoczono najwiêksz¹ bitwê akcji "Burza"             

w Jasielskiem. Wówczas to ¿o³nierze               

1. batalionu 5. pu³ku Strzelców Podhalañskich 

AK Obwodu Jas³o dowodzeni przez por. 

Edwarda Przyby³owicza ps. "Bem" uderzyli 

na kolumnê dziewiêciu ciê¿arówek 

tarnowskiego gestapo i ¿andarmerii. W walce 

zabito co najmniej dwudziestu czterech 

Niemców, zniszczono wszystkie samochody            

i zdobyto du¿¹ iloœæ broni oraz amunicji. Do 

dziœ na Gilowej Górze znajduje siê pomnik 

upamiêtniaj¹cy to wydarzenie i okolicznoœcio-

wa tablica.

Wracaj¹c do Siepietnicy, do g³ównej 

szosy Jas³o - Gorlice, kierujemy siê w stronê 

pobliskiego Biecza, wchodz¹cego dziœ w sk³ad 

powiatu gorlickiego i województwa 

ma³opolskiego. Le¿y on na wynios³ym brzegu 

doliny rzeki Ropy. To jedno z najstarszych 

miasteczek regionu. Na tutejszej Górze 

Zamkowej odkryto pozosta³oœci osady 

obronnej z okresu kultury ³u¿yckiej. Dalsze 

œlady osadnictwa pochodz¹ z okresu 

wczesnoœredniowiecznego. W Bieczu ju¿              

w IX - X wieku zlokalizowany by³ gród, a przy 

nim du¿a osada s³u¿ebna. Znana legenda 

mówi, ¿e miasteczko wziê³o sw¹ nazwê od 



zbója Becza, który w odleg³ych czasach mia³ 

grasowaæ po okolicy. Pierwsza wzmianka 

historyczna pochodzi z 1124 roku, gdy ksi¹¿ê 

przemyski W³odzimierz zaj¹³ tereny a¿ po 

Biecz. Wed³ug wszelkiego prawdopo-

dobieñstwa osada otrzyma³a prawa miejskie 

oko³o 1257 roku, za czasów Boles³awa 

Wstydliwego. Powtórna lokacja mia³a miejsce 

za Kazimierza Wielkiego w 1363 roku. Od XII 

wieku Biecz by³ siedzib¹ kasztelanii i stanowi³ 

centrum du¿ej jednostki terytorialnej - Ziemi 

Bieckiej.

Biecz w œredniowieczu odgrywa³ na tym 

terenie najwiêksz¹ rolê administracyjn¹, 

s¹downicz¹ i gospodarcz¹. Tutejszy warowny 

zamek kasztelana by³ równoczeœnie 

rezydencj¹ królewsk¹. Czêsto przebywali             

w nim królowie i ksi¹¿êta polscy. To tu 

podpisano s³ynny akt pozwalaj¹cy Konradowi 

Mazowieckiemu sprowadziæ do Polski 

Krzy¿aków. W Bieczu W³adys³aw £okietek 

zastanawia³ siê nad przeniesieniem tu stolicy    

z Krakowa. Bywali w nim Kazimierz Wielki          

i W³adys³aw Jagie³³o. Najbardziej jednak 

upodoba³a sobie ten malowniczy gród królowa 

Jadwiga. Ufundowa³a w nim szpital dla 

miejscowych sierot i biedaków, a ponadto sta³a 

siê bohaterk¹ kilku miejscowych legend. Oto 

dwie z nich. Pierwsza mówi o tym, ¿e kiedy 

wizytowa³a ona biecki szpital, dostrzeg³a 

biednego i nie opatrzonego, chorego starca. Na 

pytanie, dlaczego nikt siê nim nie zaj¹³ 

odpowiedziano, ¿e od ropiej¹cych strupów          

i ran tak cuchnie, ¿e nikt nie mo¿e mu us³u¿yæ. 

Wtedy to Królowa nakaza³a aby podano jej 

odpowiednie œrodki opatrunkowe i zajê³a siê 

biedakiem. Skoñczywszy powiedzia³a, ¿e 

wiele mo¿na uczyniæ, jeœli mi³uje siê Boga            

i bliŸnich. Na te s³owa ów cz³owiek tylko 

uœmiechn¹³ siê i znik³. Wszyscy pojêli, ¿e sta³ 

siê cud, a w postaæ biedaka wcieli³ siê sam 

Jezus. Zebrani, na czele z Królow¹,  padli na 

kolana i d³ugo siê modlili. £ó¿ko, na którym 

le¿a³ ów cz³owiek, przechowywano ponoæ 

przez wiele lat jako relikwiê. Inna z legend 

bieckich tak¿e nawi¹zuje do czêstych wizyt           

w tym mieœcie ukochanej przez wszystkich 

Królowej. Przechodz¹c pewnego razu obok 

miejscowego koœcio³a zobaczy³a bardzo 

zatroskanego kamieniarza. Wda³a siê z nim            

w rozmowê i dowiedzia³a siê, ¿e ma on wielkie 

zmartwienie. W domu zostawi³ ciê¿ko chor¹ 

¿onê i gromadkê dzieci, a sam poszed³ zarobiæ 

nieco grosza na chleb. Królowa, która rozda³a  

ze swej sakiewki wszystkie pieni¹dze, 

postawi³a stopê na kamieniu i odpiê³a od buta 

z³ot¹ klamrê, któr¹ ofiarowa³a biedakowi. Ten 

ze zdziwieniem spostrzeg³, ¿e stopa Jaœnie 

Pani odbi³a siê w kamieniu i z wdziêcznoœci        

Biecki ratusz z wie¿¹



za jej dobroæ obrobi³ go              

i wstawi³ w mur koœcio³a.

W Bieczu odbywa³y siê 

s¹dy ziemskie i królewskie. 

Jurysdykcja s¹downicza 

miasta obejmowa³a du¿¹ 

czêœæ Podkarpacia i posiada³o 

ono prawo miecza do têpienia 

bezprawia na du¿ym obsza-

rze Ma³opolski. Miejscowy 

kat wyje¿d¿a³ do Jas³a, 

Dêbowca, ¯migrodu, Dukli, 

Rymanowa, a nawet do 

Wojnicza i Rzeszowa.

W okresie od XIV do pocz¹tku XVII 

wieku Biecz by³ zaliczany do najwa¿niejszych 

miast Polski. Doskonale rozwija³y siê tu 

rzemios³o, handel i kultura. Wielu bieczan 

studiowa³o w Akademii Krakowskiej. 

Najs³ynniejszym z nich by³ Marcin Kromer, 

kronikarz, pisarz, dyplomata, sekretarz 

Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, 

biskup warmiñski, autor "Geografii"                

i "Historii" Polski, prekursor 

polskiej powieœci histo-

rycznej i autor traktatów 

muzycznych. ¯y³ w XVI 

wieku. Od po³owy XVII 

stulecia nast¹pi³ stopniowy 

upadek miasta. Z³o¿y³y siê na 

to liczne wojny, klêski 

¿ywio³owe, zaraza w 1721 

roku oraz pierwszy rozbiór 

Polski. Kiedy Austriacy 

zlikwidowali tutejszy powiat, 

Biecz spad³ do rangi pro-

wincjonalnych miasteczek galicyjskich. Dziœ       

l iczy  za ledwie  oko³o  p iêæ  tys iêcy  

mieszkañców.

Na szczêœcie zachowa³o siê w nim 

mnóstwo zabytków. Na zachodnim krañcu 

miasteczka stoi póŸnogotycki koœció³ farny 

pw. Bo¿ego Cia³a z XV - XVI wieku. 

Renesansowy g³ówny o³tarz z XVI wieku                   

z niezwykle cennym obrazem "Zdjêcie               

Mury
obronne Biecza

Gotycki koœció³ parafialny w Bieczu



z Krzy¿a", przypisywanym mistrzom 

w³oskim, chrzcielnica gotycka z XV wieku, 

rzeŸba "Ukrzy¿owanie" z XVI wieku, 

renesansowe nagrobki z XVI stulecia, to tylko 

niektóre z licznych zabytków tej œwi¹tyni. 

P o l i c h r o m i a  p r e z b i t e r i u m  z o s t a ³ a  

zaprojektowana i wykonana w 1905 roku 

przez W³odzimierza Tetmajera przy 

wspó³udziale bieczanina, ucznia Matejki - 

Apolinarego Kotowicza, d³ugoletniego 

profesora gimnazjum jasielskiego i cenionego 

malarza.

Obok koœcio³a znajduje siê póŸno-

gotycka, XV - wieczna dzwonnica. Znajdowa³ 

siê w niej gotycki dzwon "Urban" z 1382 roku, 

jeden ze starszych w Polsce. Gdy pêk³, zosta³ 

przewieziony do miejscowego muzeum. 

Opodal widoczne s¹ przyziemia barbakanu, 

bramy g³ównej "wêgierskiej" z prze³omu XVI 

i XVII wieku oraz d³ugie fragmenty 

œredniowiecznych murów obronnych m.in.           

z baszt¹ kowalsk¹, nazywan¹ tak¿e czêsto 

"plebañsk¹", w której obecnie mieœci siê 

ekspozycja muzealna. Cennym obiektem 

bieckim jest XVI - wieczna kamienica 

Barianów Rokickich z renesansow¹ attyk¹, 

portalami i obramowaniami okiennymi oraz 

baszt¹, dawniej nazywan¹ "katowsk¹", dziœ 

"radzieck¹". Mieœci siê tam obecnie muzeum 

aptekarstwa oraz dawnych instrumentów 

muzycznych i rzemios³a. Równie interesuj¹ca 

jest kamienica Chodorów zwana "U Becza". 

Swym pocz¹tkiem siêga gotyku, by³a 

przebudowywana w okresie renesansu. 

Posiada zabytkow¹ "kamieniarkê", obszern¹ 

sieñ i kawiarniê. Z kolei kamienica, nazywana 

nies³usznie Domem Kromera, zbudowana 

zosta³a pocz¹tkiem XVI stulecia i by³a 

przebudowywana wiek póŸniej. Mo¿emy            

w niej podziwiaæ sklepienia kolebkowe, 

rzeŸbiony portal kamienny z 1612 roku oraz  

r zeŸb ione  ko lumny miêdzyokienne                   

i obramowania okien. Obecnie w obiekcie tym 

znajduje siê muzeum historii, kultury i sztuki 

Ziemi Bieckiej. Powsta³e w 1953 roku 

muzeum posiada cenne zbiory. Po przeciwnej 

stronie ulicy stoi godny obejrzenia pomnik 

Marcina Kromera. 

Poœrodku obszernego prostok¹tnego 

Rynku wznosi siê charakterystyczny ratusz     

z wysok¹ na 40 metrów okaza³¹ wie¿¹. Siêga 

on swymi pocz¹tkami gotyku drugiej po³owy 

XV wieku. Po zawaleniu siê XVI - wiecznej 

wie¿y, ratusz zosta³ zwieñczony barokowym 

he³mem. W podziemiach zachowa³y siê lochy 

dla skazañców i izba tortur. Na œcianie wie¿y 

ratusza widnieje XV - wieczna tarcza zegara. 

Wokó³ Rynku przetrwa³y do dziœ zabudowania 

z okresu od XV do po³owy XX stulecia.

Na wschodzie miasta zachowa³ siê te¿ 

zrujnowany gotycki szpital œw. Ducha 

nazywany te¿ szpitalem Królowej Jadwigi. 

Wybudowany on zosta³ pod koniec XIV wieku 

na fundamentach dawnego zamku. Posiada 

dwa gotyckie portale (starszy z prze³omu 

XIV/XV wieku oraz z or³em jagielloñskim             

z 1487 roku) i pierwotne wnêtrze. Niedaleko 

znajduje siê budynek dawnego s¹du 

grodzkiego z XVI wieku przebudowywanego 

w XVII i XIX stuleciu. Zachowa³a siê jego 

oryginalna czêœæ portalu i piwnice. Na œcianie 

obiektu widnieje tablica poœwiêcona 

Wac³awowi Potockiemu, który tu rezydowa³           

i urzêdowa³. ̄ y³ on w XVII wieku. Urodzi³ siê 

w pobliskiej Woli £u¿añskiej i przez lata by³ 

podstaroœcim bieckim oraz sêdzi¹ grodzkim. 

Jest uznawany za najwybitniejszego poetê 

polskiego doby baroku. By³ autorem m.in.: 

"Wojny chocimskiej", "Ogrodu fraszek", 

"Pocztu herbów" i "Moraliów".



Cennym zabytkiem sakralnym jest zespó³ 

klasztorny Reformatów z XVII wieku             

z koœcio³em pw. œw. Anny. Zbudowany zosta³ 

w stylu barokowym. Wewn¹trz znajduj¹ siê 

m.in.: figura Matki Bo¿ej w stroju 

szlachcianki, o³tarz z rzeŸb¹ "Ukrzy¿owanie", 

obraz œw. Anny i ¿elazne drzwi do skarbca           

z pocz¹tku XVI stulecia. Tradycja podaje, ¿e  

w podziemiach tej œwi¹tyni pochowano 

Wac ³awa  Po tock i ego .  W og rodz i e  

klasztornym zachowa³y siê pozosta³oœci 

ziemnych obwarowañ z XV - XVI wieku. Na 

cmentarzu parafialnym znajduje siê szereg 

starych nagrobków oraz murowana, powsta³a 

w 1910 roku, kaplica cmentarna.

Wartymi odwiedzenia miejscami jest 

tak¿e Góra Zamkowa zwana Gór¹ Królowej 

Jadwigi. Przed wiekami sta³ tam na wynios³ym 

wzgórzu zamek kasztelañski, w którym 

przebywali królowie polscy. To w nim w 1228 

roku ksi¹¿ê Konrad Mazowiecki podpisa³ 

dokument o sprowadzeniu Krzy¿aków. Do 

dziœ zachowa³y siê jedynie jego grube 

fundamenty. Na skale u podnó¿a zamkowego 

widnieje tablica nawi¹zuj¹ca do piêæsetnej 

rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

W Bieczu znajduje siê a¿ piêæ cmentarzy 

wojennych z czasów pierwszej wojny 

œwiatowej, w których spoczywaj¹ ofiary walk, 

zw³aszcza z okresu najwiêkszej w tej czêœci 

Europy bitwy pod Gorlicami, z maja 1915 

roku. Przy ulicy Tysi¹clecia jest tak¿e 

cmentarz ¿ydowski, gdzie pochowano ¯ydów 

rozstrzelanych przez hitlerowców w latach 

1942 - 1943. To tylko niektóre, wybrane 

miejsca, które nale¿y obejrzeæ w tym 

malowniczym i uroczym miasteczku, s³usznie 

nazywanym "ma³ym Krakowem".

Wracaj¹c do Jas³a, warto wybraæ drogê 

przez Grudn¹ Kêpsk¹, Harklow¹ i Osobnicê. 

Grudna Kêpska nale¿y do starych osad i siêga 

czasów Kazimierza Wielkiego. Przez d³ugi 

czas nale¿a³a do dóbr królewskich. W drugiej 

po³owie XVI stulecia dzier¿awi³ j¹ znany 

arianin Tomasz Chomêtowski i istnia³ tu zbór 

ariañski. Warto obejrzeæ XVIII - wieczne: 

drewniany dwór, murowane - spichlerz             

i kapliczkê. We wsi widnieje te¿ pomnik 

upamiêtniaj¹cy egzekucjê SS-manów w 1943 

roku na dwóch partyzantach i wspó³pracuj¹cej 

z nimi Barbarze Augustyn. 

Z Grudnej Kêpskiej kierujemy siê                

w stronê Harklowej, malowniczo po³o¿onej 

wsi na skraju Kotliny Jasielskiej i Pogórza 

Jasielskiego. Z pewnoœci¹ istnia³a ju¿ 

pocz¹tkiem XIV stulecia, a w 1365 roku król 

Gotycka figura Matki Bo¿ej 
z Dzieci¹tkiem z kapliczki w Harklowej



Kazimierz Wielki ustanowi³ w niej so³ectwo          

i przeniós³ j¹ z prawa polskiego na niemieckie. 

Przez szereg dziesiêcioleci by³a pod zarz¹dem 

starosty bieckiego. W XV wieku istnia³y tu: 

koœció³, folwark i m³yn, w XVI stuleciu 

przyby³a karczma. W czasach zaborów 

w³aœc ic ie lami  wsi  byl i :  S iemiñscy                      

i Wittigowie. W 1861 roku na terenie 

Harklowej odkryto pierwsze œlady ropy 

naf towej .  Najpierw poszukiwa³  je j                     

i wydobywa³ olej skalny dziedzic Sko³yszyna 

Prosper Zborowski, a nastêpnie "Spó³ka 

Harklowska" i "Galicyjskie Gwarectwo 

Naftowe - Harklowa". Na pocz¹tku XX 

stulecia dzia³a³o tu blisko dwieœcie szybów 

naftowych. 

Z miejscowoœci¹ t¹ wi¹¿e siê pewna 

legenda. Dawno temu wieœ nale¿a³a do 

okrutnego szlachcica. Swych poddanych 

traktowa³ bardzo Ÿle, zmusza³ ich do 

morderczej pracy i morzy³ g³odem. Jeden            

z ch³opów podj¹³ próbê buntu. Kiedy siê nie 

powiod³a, pan ukara³ go, nakazuj¹c kopaæ mu 

studniê w skale na wzgórzu Harków. 

Nieszczêœnik kopa³ rok, drugi i trzeci. 

Pewnego dnia z ziemi wytrysnê³a ciemna 

ciecz. Nazwano j¹ olejem skalnym. Nied³ugo 

potem w tym miejscu wybudowano kopalniê 

ropy naftowej, która istnieje do dziœ. 

Na terenie Harklowej warto zwiedziæ 

neogotycki koœció³ parafialny pw. œw. Doroty, 

wzniesiony w latach 1894-1896 i obejrzeæ 

murowan¹ dzwonnicê z 1935 roku. Nieopodal 

od centrum wsi, przy drodze równoleg³ej do 

drogi do Pagorzyny, otoczona lipami stoi 

niewielka kapliczka. W jej wnêtrzu znajduje 

siê niezwyk³ej urody drewniana figura Matki 

Boskiej z Dzieci¹tkiem. Powsta³a ona 

prawdopodobnie oko³o 1350 roku w warszta-

cie nieznanego mistrza rzeŸbiarskiego                   

z Nowego S¹cza. Na po³udniu wioski, przy 

drodze do Pagorzyny, znajduje siê kolejny        

z cmentarzy wojennych zaprojektowany przez 

Johanna Jägera. Spoczywaj¹ w nim ¿o³nierze 

austriaccy (a wœród nich pochodz¹cy                   

z Harklowej podoficer austriacki Piotr Stygar 

rzekomo zastrzelony przez swoich pod-

komendnych za nieludzki stosunek do 

¿o³nierzy) i niemieccy (wœród nich wielu                

o polskich nazwiskach) oraz ¿o³nierze 

rosyjscy. W naro¿niku cmentarza kryj¹ siê 

prochy ¿o³nierza Wehrmachtu z II wojny 

œwiatowej. Harklowski cmentarz nosi                  

w okrêgu Jas³o numer 15. 

Z Harklowej udajemy siê do s¹siedniej, 

najwiêkszej w powiecie jasielskim, wsi 

Osobnica. Dzieli siê ona na Doln¹ i Górn¹. 

Powsta³a ona na podstawie przywileju       

króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. A¿ 

do czasu zaborów by³a wsi¹ królewsk¹. 

PóŸniej nale¿a³a m.in. do Pieg³owskich                  

i Twardowskich oraz ¯ydów: Mendla 

Kannera, Sary Rubin i Markusa Karpfa.    

Przez szereg lat oprócz rolnictwa zajêciem 

tutejszej ludnoœci by³o wyplatanie koszy                 

i pó³koszków. Na pocz¹tku XX wieku 

rozpoczêto tu eksploatacjê ropy naftowej. 

Mimo tego, dla wielu brakowa³o pracy i spora 

czêœæ mieszkañców wyjecha³a za "wielk¹ 

wodê". Wœród nich znalaz³ siê Wojciech 

Breowicz, póŸniejszy poeta i dzia³acz 

polonijny w Brazylii, za³o¿yciel polskich 

szkó³ i redaktor polskiego pisma "Siewca".             

W czasie II wojny œwiatowej walczy³                  

w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. 

Zmar³ w Brazylii. 

W Osobnicy nale¿y zwiedziæ okaza³y 

neogotycki ceglany koœció³ pw. œw. Stanis³awa 

biskupa z 1905 roku z o³tarzem g³ównym 

poœwiêconym Patronowi œwi¹tyni oraz 



o³tarzem bocznym Matki 

Bo¿ej. Wœród kilku starych 

kapliczek szczególn¹ uwagê 

nale¿y zwróciæ na murowan¹ 

k a p l i c z k ê  p r z y d r o ¿ n ¹                   

z po³owy XIX wieku. Warto 

te¿ obejrzeæ znajduj¹c¹ siê na 

po³udniu wioski kopalniê 

ropy naftowej. Godnymi 

uwagi s¹ równie¿ zachowane 

stare chaty. Pami¹tk¹ za-

ciêtych walk z lat 1914 i 1915 

s¹ tu dwa cmentarze wojenne. 

Pierwszy, o numerze 16, 

znajduje siê oko³o piêæset 

m e t r ó w  o d  k o œ c i o ³ a .                  

W  p o j e d y n c z y c h  o r a z  

zbiorowych mogi³ach le¿¹ tu 

Niemcy i Rosjanie. Drugi    

(nr 17) mo¿emy dostrzec przy 

drodze do Dêbowca, nieda-

leko kapliczki. Kryje on 

szcz¹tki ¿o³nierzy rosyjskich. 

Obydwa cmentarze projekto-

wa³ Johann Jäger. Poprzez 

Osobnicê Doln¹ udajemy siê 

w kierunku g³ównej szosy          

z Gorlic do Jas³a. 

Koœció³
w Osobnicy

Szyby kopalni w Osobnicy



Jas³o - ¯ó³ków - Majscowa - Œwierchowa - 

Za³ê¿e - Wola Dêbowiecka - Osiek  Jasielski - 

£ê¿yny - Gorzyce - Toki - Nienaszów - Nowy 

¯migród - Mytarz - Stary ¯migród - 

Pielgrzymka - Samoklêski - Mrukowa - 

Brzezowa - Skalnik - K¹ty - Desznica - 

Krempna - Myscowa - Polany - Huta Polañska 

- ¯ydowskie - O¿enna - Grab - Wyszowatka - 

Œwi¹tkowa Ma³a - Œwi¹tkowa Wielka              

-   Kotañ.

yje¿d¿amy z Jas³a ulicami: 3 Maja, 

Wojska Polskiego oraz Œw. Jana         

z Dukli i kierujemy siê na 

po³udnie. Docieramy do osiedla 

¯ó³ków. W pasie drogowym mijamy 

pó³torawiekow¹ czarn¹ topolê - pomnik 

przyrody oraz blisko stuletni obiekt 

miejscowej szko³y. Jedziemy wzd³u¿ rzeki 

Wis³oki. Z tutejszych wzgórz rozpoœciera siê 

przed nami piêkny widok na Beskid Niski.

Przeje¿d¿amy przez malowniczo 

po³o¿one wioski: Majscowa (lokowana 

koñcem XIV wieku) i Zarzecze. Bêd¹c            

w Majscowej warto zatrzymaæ siê i obejrzeæ 

oryginalny pomnik przyrody powiatu 

jasielskiego - polodowcowy g³az - rapakiwi. 

Po dalszych dwóch kilometrach docieramy    

do Œwierchowej. Le¿y ona nad Wis³ok¹.     

By³a lokowana w XIV wieku, a przez d³ugi 

czas jej w³aœcicielami by³ ród Stadnickich.                 

W s¹siedztwie wioski odkryto œlady 

osadnictwa z okresu kultury ³u¿yckiej                   

i  w p ³ y w ó w  r z y m s k i c h  o r a z  d u ¿ e  

cmentarzysko kurhanowe z V wieku pnCh. 

W Œwierchowej skrêcamy w prawo, do 

Za³ê¿a. Pomimo tego, ¿e wieœ ta by³a 

wzmiankowana ju¿ na pocz¹tku XIV wieku,  

to jej historia jest znacznie starsza. W latach   

1953 - 1954 w Za³ê¿u prowadzono badania 

archeologiczne, które zaowocowa³y wyko-

paliskami z epoki br¹zu. Znaleziono wtedy  

narzêdzia i ozdoby z tamtego okresu. Dziœ  

warto tu zwiedziæ drewniany koœció³ 

parafialny pw. œw. Jana Chrzciciela. Zosta³ on 

wzniesiony w po³owie XVIII wieku, a póŸniej 

w XIX i XX wieku œwi¹tynia by³a 

przebudowywana i powiêkszana. Zachowa³o 

siê w niej wiele cennych zabytków, m.in. 

piêtnastowieczne obrazy Matki Boskiej           

z Dzieci¹tkiem (namalowany na desce) i Matki 

Boskiej Apokaliptycznej oraz pochodz¹cy           

z pocz¹tku XVI stulecia póŸnogotycki 

krucyfiks. Obok koœcio³a wznosi siê XVIII - 

wieczny obelisk oraz rosn¹ stare drzewa. We 

wsi godne uwagi s¹ równie¿ drewniane chaty    

Koœció³ pw.
œw. Jana Chrzciciela w Za³ê¿u



i kapliczki z XIX stulecia. Warto wiedzieæ, ¿e 

w Za³ê¿u mieszka i tworzy znany rzeŸbiarz 

regionu, Antoni Bolek.

Z t¹ wsi¹ wi¹¿¹ siê te¿ pewne legendy. 

Otó¿, na jej terenie znajduje siê wielki dó³. 

Najstarsi mieszkañcy powiadaj¹, ¿e dawniej 

sta³ w tym miejscu koœció³. Sta³o siê to 

rzekomo za spraw¹ starej  Cyganki 

mieszkaj¹cej za wsi¹. Ci¹gle spóŸnia³a siê na 

nabo¿eñstwa do tego w³aœnie koœcio³a. 

Pewnego dnia, biegn¹c doñ, zaczepi³a nog¹            

o kamieñ i runê³a na ziemiê. Z wœciek³oœci            

i bólu zaklê³a: "Bodaj byœ siê zapad³!". Ludzie              

z przera¿eniem spostrzegli, ¿e na te s³owa 

œwi¹tynia zaczê³a znikaæ zapadaj¹c siê w g³¹b 

ziemi. Ze strachem ukryli siê w swych chatach. 

G³ówna winowajczyni tego wydarzenia 

niebawem zmar³a, a jej dom starano siê                  

z daleka omijaæ. W Za³ê¿u i okolicznych 

wioskach do dzisiaj opowiada siê te¿ dzieciom 

opowieœæ o Jantosiu z "Toczka". Przed wielu 

laty urodzi³ siê tam ch³opiec, któremu na imiê 

dano Antoœ. Lata bieg³y, 

dorós³, o¿eni³ siê i niestety 

polubi³ gorza³kê. Bi³ ¿onê        

i wynosi³ wszystko z domu, 

byle móc za to piæ. Kiedy         

w karczmie ¯yd nie chcia³    

mu jej ju¿ zborgowaæ, nie-

szczêœnik zacz¹³ wzywaæ 

diab³a by mu na wódkê 

po¿yczy³. Ten d³ugo na siebie 

nie kaza³ czekaæ i pojawi³ siê. 

Rzek³ do Jantka, aby szed³ za 

nim na tzw. " Toczek", urwisty 

brzeg nad Wis³ok¹, gdzie mia³ 

mu udzieliæ po¿yczki. Gdy siê 

znaleŸli nad rzeczn¹ g³êbi¹, 

d i a b e ³  p o s t a w i ³  p r z e d  

ch³opem flaszkê wódki, a sam 

uda³ siê po obiecan¹ sumê. Ch³opina, chc¹c 

siêgn¹æ po butelkê, musia³ podejœæ na sam 

skraj urwiska. Niestety, pod jego ciê¿arem 

rozerwa³a siê ziemia i run¹³ w wiry wodne. 

Œladu po nim nie zosta³o. Ponoæ w ksiê¿yco-

we, jasne noce mo¿na dostrzec w tym miejscu 

zielon¹ postaæ z butelk¹ w rêku, zapraszaj¹c¹ 

do k¹pieli. Ale nikt siê tam ju¿ nie chce k¹paæ 

bo ci odwa¿ni, którzy siê oœmielili to uczyniæ, 

byli wci¹gani na dno przez zimn¹ rêkê utopca.

W Za³ê¿u warto nieco zboczyæ z g³ównej 

trasy na zachód, do s¹siedniej wsi Wola 

Dêbowiecka. Mo¿na tam obejrzeæ drewniany 

XIX - wieczny dworek otoczony starymi, 

wiekowymi drzewami. Powracamy do Za³ê¿a, 

a stamt¹d jedziemy dalej do Osieka 

Jasielskiego. Le¿y on na wzniesieniu               

w wid³ach rzeki Wis³oki i potoku Szczawa. 

Dawniej by³ miasteczkiem, obecnie, od okresu 

miêdzywojennego, kiedy utraci³ prawa 

miejskie, jest siedzib¹ w³adz gminy. Jego 

nazwa pochodzi od "osieki" - miejsca wyrêbu     

Drewniany koœció³ 
pw. Przemienienia Pañskiego w Osieku Jasielskim



i sk³adowania drewna. Osada ta istnia³a ju¿ we 

wczesnym œredniowieczu. Znajdowa³a siê 

nieopodal gródka, po którym teren nazywa siê 

dziœ Zamczyskiem. Prawa miejskie otrzyma³ 

od króla Kazimierza Wielkiego w 1365 roku. 

Osiek by³ miastem królewskim i siedzib¹ 

starosty niegrodowego. W wiekach XV            

i czêœci XVI prê¿nie rozwin¹³ siê tu handel, 

zw³aszcza koñmi i byd³em. Rzemios³o nigdy 

nie osi¹gnê³o poziomu innych miast regionu. 

Od po³owy XVI stulecia miasteczko 

zaczê³o podupadaæ. By³ to g³ównie efekt 

ci¹g³ych walk miejscowych mieszczan             

i przedmieszczan ze starostami i dzier¿awca-

mi, szczególnie Stadnickimi, Bieñkowskimi            

i Gniñskimi. Traktowali ich jak ch³opów              

i zmuszali do odrabiania pañszczyzny. 

Konflikty te koñczy³y siê czêsto interwencj¹ 

zbrojn¹. Po pierwszym rozbiorze Polski 

Austriacy wystawili Osiek na sprzeda¿. 

Pierwszym jego w³aœcicielem zosta³ Ignacy 

Giedroyæ, a kolejnymi, m.in. Braniccy, 

Sanguszkowie, Gaszyñscy i Janiszewscy.           

W XIX wieku jarmarki osieckie œci¹ga³y 

kupców nawet z terenu Wêgier i Prus. 

Handlowano g³ównie koñmi, a w mniejszym 

stopniu byd³em, trzod¹ chlewn¹ i owcami.             

O rozmiarach tych jarmarków mo¿e 

œwiadczyæ fakt, i¿ do wybuchu I wojny 

œwiatowej w dni targowe ze wzglêdu na t³ok    

w miasteczku, w miejscowej szkole nie 

odbywa³y siê zajêcia. W czasie pierwszej 

wojny œwiatowej miejscowoœæ ta by³a kilka-

krotnie grabiona przez stacjonuj¹ce na jej 

terenie wojska. Z kolei, w okresie okupacji 

hit lerowskiej prowadzi³a têdy trasa 

przerzutowa na Wêgry oraz dzia³a³a placówka 

Obwodu ZWZ - AK Jas³o.

Centrum obecnej wsi stanowi Rynek            

z XIX wieku. Wokó³ niego znajduje siê 

murowana zabudowa mieszczañska z XIX             

i XX wieku. Najcenniejszym zabytkiem, jaki 

zachowa³ siê w Osieku, jest drewniany koœció³ 

parafialny pw. Przemienienia Pañskiego               

z prze³omu XIV i XV stulecia. W póŸniejszych 

wiekach by³ on przebudowywany i rozbudo-

wywany. Konsekrowano go ponownie w 1640 

roku. Jest to obiekt trzynawowy, pokryty 

gontami, z gotyck¹ konstrukcj¹ dachow¹. 

Wewn¹trz mo¿na podziwiaæ: polichromiê              

z pierwszej po³owy XIX wieku, póŸnogotyck¹ 

chrzcielnicê kamienn¹, barokowe: o³tarz, 

ambonê i konfesjona³y oraz XVI - wieczne: 

krucyfiks i dzwon. Œwi¹tynia ta jest jedn¹               

z najcenniejszych i piêkniejszych na terenie 

Podkarpacia. Otoczona jest grup¹ starych 

drzew. Na peryferiach wsi, w miejscu zwanym 

Zamczyskiem, znajduj¹ siê pozosta³oœci po 

XVI - wiecznym zameczku obronnym. Warto 

równie¿ obejrzeæ fragmenty fortyfikacji 

ziemnych z XVI i XVII stulecia.

Wracamy do g³ównej szosy i przez 

Œwierchow¹ ruszamy w dalsz¹ drogê do 

£ê¿yn. Wieœ ta pojawi³a siê w Ÿród³ach 

pisanych w po³owie XIV stulecia. Godnym 

uwagi zabytkiem tej miejscowoœci jest 

drewniany koœció³ parafialny z XVI wieku,      

w póŸniejszych stuleciach przebudowywany           

i rozbudowywany. Posiada XVII i XVIII - 

wieczne wyposa¿enie. W £ê¿ynach warto 

tak¿e obejrzeæ resztki dawnego budownictwa 

oraz  kilka zabytkowych kapliczek, a na 

miejscowym cmentarzu stare nagrobki. 

Opuszczamy £ê¿yny i posuwamy siê           

w stronê wsi Gorzyce. Ta po³o¿ona nad 

Wis³ok¹ wioska istnia³a ju¿ w XV stuleciu               

i by³a w³asnoœci¹ królewsk¹. Wiek póŸniej 

nale¿a³a do Jerzego Mniszcha, w XIX wieku 

do firm naftowych: Bergheim i Mac Garvey,         

a nastêpnie do nafciarza Williama Stockera.   



W Gorzycach znajduje siê XIX-wieczny 

murowany dworek oraz zabudowania 

dworskie, m.in. postawiony w ca³oœci               

z kamienia stary spichlerz zbo¿owy. 

Pozostawiamy za sob¹ tê miejscowoœæ              

i kierujemy siê do wsi Toki. Le¿y ona nad rzek¹ 

Iwe³k¹ w pobli¿u jej ujœcia do g³ównej rzeki 

regionu, Wis³oki. Miejscowoœæ ta powsta³a 

najpóŸniej w XV - XVI wieku. Bezpoœrednio 

dosiêg³a j¹ tragedia okupacji hitlerowskiej            

w letni¹ noc z 25 na 26 sierpnia 1944 roku, 

kiedy Niemcy przeprowadzili jej pacyfikacjê, 

w wyniku czego zginê³o 19 mieszkañców.              

O tej tragedii przypomina znajduj¹cy siê 

nieopodal szosy pomnik wzniesiony              

w 25. rocznicê tamtych mrocznych wydarzeñ.

Id¹c tropem eksterminacji miejscowej 

ludnoœci w czasie okupacji hitlerowskiej, 

warto dodaæ, ¿e le¿¹ca oko³o 3 kilometry na 

wschód od Toków wieœ Nienaszów prze¿y³a 

jeszcze wiêksz¹ gehennê. W okresie drugiej 

wojny œwiatowej a¿ trzykrotnie doœwiadczy³a 

ona pacyfikacji. Ju¿ 9 wrzeœnia 1939 roku 

¿o³nierze Wehrmachtu przeje¿d¿aj¹c przez 

wieœ, rozstrzelali dziesiêciu mê¿czyzn pod 

œcian¹ jednej ze stodó³, któr¹ póŸniej podpalili. 

Kolejna grupa dziesiêciu nienaszan zosta³a 

zamordowana w sierpniu 1944 roku                

w odwecie za dzia³alnoœæ miejscowej 

partyzantki. Najwiêksz¹ tragediê prze¿yli 

jednak mieszkañcy wsi w paŸdzierniku tego 

samego roku, w trakcie wysiedlania ich przed 

zbli¿aj¹cym siê frontem. Wówczas to 

¿o³nierze niemieccy zastrzelili dziewiêtnaœcie 

osób i prawie ca³¹ wieœ puœcili z dymem. Dziœ 

w Nienaszowie warto zwiedziæ murowany 

koœció³ z po³owy XIX wieku, stare chaty           

i miejsce po dawnym dworze i parku. 

Wracamy do Toków i udajemy siê do 

piêknie usytuowanego na wysokim wzgórzu 

Nowego ̄ migrodu. Ta dzisiejsza wieœ gminna 

by³a przed laty znacz¹cym miasteczkiem. 

Nazwa miejscowoœci wziê³a siê od okreœlenia 

"zwinigrod", czyli "dzwoni¹cy gród". We 

wczesnym œredniowieczu w sytuacji 

zagro¿enia, np. najazdu wroga, dzwoniono na 

mieszkañców grodu i podgrodzia, aby 

schronili siê za umocnieniami. Z kolei jedna ze 

znanych legend mówi, ¿e nazwa ¯migród 

pochodzi od potê¿nego legowiska ¿mij, jakie 

drzewiej znajdowa³o siê w miejscu, gdzie 

wzniesiono gród. St¹d i w herbie Nowego 

¯migrodu widnieje ¿mija.

Miejscowoœæ ta jest jednym z najstar-

szych miasteczek na tym terenie. Zal¹¿kiem 

osady by³ gród z podgrodziem, które powsta³y 

na skrzy¿owaniu szlaków handlowych 

prowadz¹cych dolin¹ Wis³oki na Ruœ i Wêgry, 

Koœció³ pw. œœ. Piotra i Paw³a
- Sanktuarium B³. Ks. W³adys³awa 

Findysza-Mêczennika w Nowym ¯migrodzie



nie póŸniej ni¿ w XVIII stuleciu. Powsta³ tu 

wa¿ny wêze³ dro¿ny. W pierwszym 

dziesiêcioleciu XIV wieku wojewod¹ 

sandomierskim by³ wywodz¹cy siê st¹d 

Wojciech pisz¹cy siê "ze ¯migrodu". W tym 

samym stuleciu istnia³a ju¿ miejscowa parafia, 

osiedli dominikanie i istnia³a królewska 

komora celna. Prawdopodobnie, bo nie 

zachowa³y siê dokumenty lokacyjne, prawa 

miejskie uzyska³ w czasach Kazimierza 

Wielkiego. Wieki XV i XVI to okres 

najwiêkszego rozwoju miasteczka. Kwit³ 

handel i rzemios³o, odbywa³y siê targi               

i jarmarki. W 1474 roku ¯migród najecha³y         

i na rok opanowa³y wojska wêgierskie 

Tomasza Tharczaya. W kolejnych wiekach 

miasteczko nawiedza³y po¿ary, zarazy                    

i najazdy obcych wojsk. Najbardziej znanymi 

w³aœcicielami ¯migrodu byli kolejno: 

Bogoriowie, Stadniccy, Lubomirscy, 

Wiœniowieccy i Radziwi³³owie.

Po¿ar z koñca XVII wieku, stacjonowa-

nie wojsk walcz¹cych na tym 

terenie w okresie konfederacji 

barskiej oraz kolejne wielkie 

po¿ary w pierwszej po³owie 

XIX stulecia spowodowa³y 

stopniowy upadek miasta.

D o  j e g o  d a l s z e g o  

os³abienia przyczyni³ siê te¿ 

fakt, ¿e zosta³o ono w drugiej 

po³owie XIX wieku ominiête 

przez powsta³e w Jasielskiem 

linie kolejowe. Wówczas te¿ 

zmieni³ siê szlak handlowy,          

a trakt, przy którym le¿a³ 

¯migród, prawie zanik³.            

W efekcie tego w 1934 roku 

miejscowoœæ ta utraci³a prawa 

miejskie.

Ciekawym wydarzeniem z XIX - 

wiecznej historii ¯migrodu by³ tu krótki   

pobyt cara rosyjskiego Miko³aja I, który 

odprowadzaj¹c swoje wojska na pomoc 

Austrii celem obalenia powstania wêgierskie-

go, w 1849 roku zatrzyma³ siê w tym mieœcie. 

Odby³a siê tu tak¿e parada wojskowa.

Du¿e zniszczenia poniós³ ¯migród                

w czasie walk armii zaborczych w latach 1914 

- 1915. Jeszcze wiêksze straty ponios³a 

miejscowoœæ i jej mieszkañcy w okresie 

drugiej wojny œwiatowej. Hitlerowcy 

ca³kowicie wymordowali licznych tu od 

wieków tutejszych ̄ ydów oraz znaczn¹ grupê 

osób zaanga¿owanych w miejscowym ruchu 

oporu i zbrojnym podziemiu. Najwiêcej strat 

materialnych poniesiono w czasie walk 

frontowych o Prze³êcz Dukielsk¹. Wówczas to 

zniszczono wiêkszoœæ zabudowy. 

Po wojnie miejscowoœæ odbudowano.            

W 1947 roku powsta³o tu liceum ogólno-

kszta³c¹ce, obecnie dzia³aj¹ce w formie 

Rynek w Nowym ¯migrodzie 
w trakcie prac archeologicznych



Zespo³u Szkó³. Warto dodaæ, ¿e przez d³ugi 

okres okupacji i lat powojennych pro-

boszczem parafii ¿migrodzkiej by³ ksi¹dz 

W³adys³aw Findysz, og³oszony w czerwcu 

2005 roku b³ogos³awionym i uznany za 

mêczennika i ofiarê systemu komuni-

stycznego.

W Nowym ¯migrodzie koniecznie 

musimy obejrzeæ koœció³ parafialny pw. œw. 

Piotra i œw. Paw³a bêd¹cy Sanktuarium 

beatyfikowanego w 2005 roku B³. Ksiêdza 

W³adys³awa Findysza - Mêczennika za wiarê   

z czasów komunizmu, wieloletniego 

proboszcza tej parafii. Œwi¹tynia ta ma XVI - 

wieczny rodowód. Po dwóch wielkich 

po¿arach w XVII i XIX stuleciu zosta³a 

odbudowana oraz ponownie konsekrowana          

w 1857 roku. Cztery dziesiêciolecia póŸniej 

by³a znów restaurowana. Jest to obiekt 

murowany, jednonawowy z gotyckim 

portalem. Wewn¹trz znajduj¹ siê m.in.: 

gotycka figura Matki Boskiej z oko³o 1400 

roku kamienna, póŸnogotycka chrzcielnica         

z pocz¹tków XVI wieku, dwie pary ¿elaznych 

drzwi z 1633 roku, XVIII - wieczny krucyfiks    

i dwa obrazy: œw. Wincentego z Ferrary oraz 

œw. Antoniego pochodz¹cy z nieistniej¹cego 

ju¿ koœcio³a dominikañskiego. Ponadto 

wystêpuje sporo wyposa¿enia z okresu 

póŸnego baroku. Wewn¹trz koœcio³a znajduje 

siê te¿ relikwiarz z relikwiami b³. ks. 

W³adys³awa Findysza. Œwi¹tynia otoczona 

jest kamiennym murem z wysok¹ wie¿¹ 

bramn¹ - dzwonnic¹ z XVIII wieku oraz 

starymi drzewami, wœród których wyró¿niaj¹ 

siê pomniki przyrody - dwa 450-letnie dêby 

szypu³kowe.

Na miejscowym cmentarzu, który 

po³o¿ony jest w pó³nocnej czêœci wsi, znajduje 

siê kaplica cmentarna z XVIII stulecia 

przebudowana pod koniec XIX wieku. To 

obiekt murowany jednonawowy, z wie¿¹            

o ostros³upowym he³mie z figurami                  

i wystrojem z prze³omu XVIII i XIX wieku. 

Na terenie cmentarza mo¿emy dostrzec sporo 

starych nagrobków, grobowców i pomników. 

Spoczywaj¹ tu konfederaci barscy, którym 

wzniesiono pami¹tkowy pomnik oraz le¿y 

pochodz¹cy z Harklowej Jan Siwiñski, 

powstaniec styczniowy i d³ugoletni kator¿nik 

sybirski. Pochowane s¹ tutaj równie¿ ofiary 

drugiej wojny œwiatowej. Na skraju cmentarza 

parafialnego znajduje siê te¿ wielki cmentarz     

z pierwszej wojny. Spoczywaj¹ na nim 

¿o³nierze, których zw³oki zwieziono w 1916 

roku z okolicznych pól bitewnych. Jest tu 

ponad 150 pojedynczych oraz zbiorowych 

mogi³ Niemców, Austriaków i Rosjan. 

Projektantem ca³ego cmentarza nr 8                 

i okolicznoœciowego obelisku by³ znany 

architekt s³owacki Dušan Jurkoviè.

Na niewielkim po¿ydowskim kirkucie 

za³o¿onym w XVII wieku mo¿na te¿ obejrzeæ 

nieŸle zachowane macewy. To praktycznie 

jedyna pami¹tka po miejscowych, tak licznych 

dawniej ¯ydach. W otoczeniu zachowanego 

Rynku (a w³aœciwie dwóch przedzielonych 

blokiem zabudowy rynków) znajduje siê ju¿ 

niestety powojenna zabudowa. Budynkiem, 

który przetrwa³ do obecnych czasów jest 

obiekt z 1905 roku, jedyny zabytek œwiecki,          

w którym mieœci siê Gminny Oœrodek Kultury. 

We w³aœciwym, wiêkszym Rynku, stoi 

ciekawa murowana kapliczka z rzeŸb¹ œw. 

Floriana. Zbudowana ona zosta³a pod koniec 

pierwszej wojny œwiatowej na fundamentach   

z XVIII wieku. Poni¿ej centrum zachowa³y siê 

resztki parku podworskiego ze starymi 

drzewami, g³ównie dêbami, objêtymi opiek¹ 

jako pomniki przyrody. Na obrze¿ach tego 



dawnego miasteczka zachowa³y siê œlady po 

ziemnych umocnieniach z XVI-XVII wieku. 

W Nowym ¯migrodzie z powodzeniem 

kultywuje tradycje bogatego folkloru znana   

w regionie kapela ludowa "¯migrodzanie".

Po przeciwnej  s t ronie Wis³oki ,                 

w Mytarzy, rozpoœciera siê Góra Trzech 

Krzy¿y mierz¹ca 389 metrów. Stoj¹ tam trzy 

drewniane krzy¿e, z którymi wi¹¿e siê jedna           

z legend. Mówiono, ¿e dawno temu 

prowadzi³o tu wielk¹ wojnê trzech królów.        

W pewnym dniu postanowili zawrzeæ rozejm   

i w³aœnie na tej górze rozpoczêli rozmowy 

ugodowe. Doprowadzi³y one do zakoñczenia 

walk. Na pami¹tkê tego porozumienia i pokoju 

postawili wiêc trzy krzy¿e, a ¿e jeden                

z w³adców by³ kulawy, krzy¿ stoi pochy³o.                 

W tym miejscu znajduje siê te¿ piêkny punkt 

widokowy.

Bêd¹c w Nowym ¯migrodzie, mo¿na 

nieco zboczyæ z g³ównego szlaku i udaæ siê do 

s¹siedniej miejscowoœci - Stary ¯migród. Jest 

to wieœ, która istnia³a ju¿ w po³owie XIII 

wieku. W kolejnym stuleciu by³y tu ju¿ parafia 

i koœció³. Ogromnym utrapieniem tutejszych 

mieszkañców by³y przez szereg dziesi¹tków 

lat czêste napady grasuj¹cych zbójników 

zwanych beskidnikami. W Starym ̄ migrodzie 

warto wst¹piæ do koœcio³a parafialnego pw. œw. 

Katarzyny. Powsta³ on w XV stuleciu. W 1544 

roku wzniesiono na nim now¹ wie¿ê                 

i ponownie go konsekrowano. W XIX wieku 

wybudowano kaplicê. Ca³oœæ obiektu 

przebudowano i rozbudowano w 1924 roku. 

Cennymi zabytkami s¹ tu m.in. kamienny 

gotycki portal i póŸnogotycka chrzcielnica 

wykuta w piaskowcu. Za koœcio³em stoi 

Kapliczka przydro¿na 
w Mytarzy, w tle Wzgórze Trzech Krzy¿y

Zabytkowy koœció³ pw. 
œw. Katarzyny w Starym ¯migrodzie



murowana pochodz¹ca z koñca XVIII wieku 

plebania. Na po³udnie od wsi, na wzniesieniu 

"Zamczysko", zachowa³y siê pozosta³oœci             

i œlady wczesnoœredniowiecznego grodu.

Wracamy do g³ównej drogi w Nowym 

¯migrodzie, a nastêpnie mijamy skrzy¿owanie 

z szos¹ Gorlice - Dukla. Jad¹c prosto, mo¿emy 

dotrzeæ do Pielgrzymki, gdzie warto 

odwiedziæ XVI-wieczn¹ drewnian¹ cerkiew 

pw. œw. Micha³a Archanio³a, w której rzekomo 

w 1606 roku mia³ miejsce œlub Maryny 

M n i s z c h ó w n y  z  c a r e m  D y m i t r e m  

Samozwañcem. Z Pielgrzymki pochodzi³ 

¿yj¹cy w XIX wieku Tyt Myszkowski - ksi¹dz 

i profesor nauk biblijnych we Lwowie. 

Skrêcaj¹c w lewo, docieramy do wsi 

Samoklêski. Warto tu zwiedziæ XIX - wieczny, 

klasycystyczny koœció³ oraz bardzo 

zniszczony dworek z prze³omu XIX i XX 

stulecia. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e z tej 

miejscowoœci wywodzi³ siê czternasty prymas 

Polski, arcybiskup Piotr Gamrat, polityk, 

humanista i mecenas kultury, bliski 

wspó³pracownik królowej Bony. Pochodzi³          

z rodziny szlacheckiej trzymaj¹cej wójtostwo 

w Osieku Jasielskim. 

Kolejn¹ wsi¹ na naszej malowniczej 

trasie jest Mrukowa, jedna z najstarszych        

w tym rejonie, której œlady osadnictwa siêgaj¹ 

czasów sprzed naszej ery. Jej nazwa 

prawdopodobnie pochodzi od osoby o imieniu 

Mruk. Na swój sposób ciekawie interpretuj¹ to 

legendy. Jak prawiono, tutejszy gród czy 

zamek  nale¿a³ do króla o imieniu Mruk. Jego 

¿ona zwa³a siê Magura. Przez wiele lat 

prowadzi³ on wojnê z nieznanym bli¿ej w³adc¹ 

Walika. Wyprawa na posiad³oœæ swego s¹siada 

zakoñczy³a siê dla Mruka tragicznie. Nie 

powiod³a siê, a on sam zgin¹³. Odt¹d zamkiem 

rz¹dzi³a Magura. Nie trwa³o to zreszt¹ bardzo 

d³ugo. Jednej nocy nad mrukowskim grodem 

przelatywa³ diabe³. W swych ³apskach trzyma³ 

potê¿ny g³az, który zamierza³ zrzuciæ nad 

koœcio³em w Samoklêskach. W momencie, 

gdy znalaz³ siê bezpoœrednio nad zamkiem, 

zapia³ kur, czart utraci³ sw¹ moc i kamieñ run¹³ 

na budowlê. Znajduje siê tam do dziœ. Istnieje 

kilka wersji legendy o rycerzu Mruku. 

Przybli¿my sobie zatem choæ jeszcze jedn¹. 

W³aœciciel zamku by³ panem ca³ego 

Podkarpacia. Pewnego razu, jad¹c przez las, 

zosta³ napadniêty przez zbójców i zabity. 

Nastêpnie jego mordercy udali siê na zamek         

i obrabowali go. Nie dostali siê jednak do 

lochów, gdzie zgromadzonych by³o najwiêcej 

skarbów. Kiedy zamek zapad³ siê pod ziemiê, 

zabra³ je ze sob¹.

Na tutejszej "Górze Zamkowej" 

widoczne s¹ do dziœ œlady obwarowañ i resztki 

Jedna ze stacji 
Drogi Krzy¿owej w lesie w Mrukowej



muru po warowni z XIII - XIV stulecia. Prawie 

ca³¹ szczytow¹ czêœæ "Góry Zamkowej" 

zajmuj¹ ska³ki. Tworz¹ one trzy d³ugie rzêdy. 

Znajduj¹ siê tu równie¿ dwie jaskinie: "Rysia"  

i "Leœna Studnia", obie o d³ugoœci ponad         

20 metrów. Wœród ruin le¿y potê¿ny g³az,          

z którym tak¿e wi¹¿e siê ciekawa legenda. 

Opodal mo¿emy zauwa¿yæ bardzo rzadko 

wystêpuj¹ce na tym terenie cisy. Na po³udnie 

od wsi, niedaleko potoku Szczawa, znajduje 

siê kamienna kapliczka Matki Bo¿ej 

wzniesiona w 1906 roku. Wi¹¿e siê z ni¹ 

legenda o zatrzymaniu siê tu niesionej                     

z Wêgier do Jas³a figury Matki Boskiej, która 

odbi³a w le¿¹cym tutaj kamieniu swoj¹ stopê. 

Obok kap l iczk i  mo¿na  zaczerpn¹æ  

krystalicznie czystej i zimnej wody                       

z "cudownego Ÿróde³ka". Do tego miejsca 

prowadzi Droga Krzy¿owa. W rejonie otuliny 

Magurskiego Parku Narodowego, na potoku 

Szczawa wystêpuj¹ malownicze prze³omy            

z licznymi kaskadami. W okolicach Mrukowej 

w 1975 roku znaleziono srebrn¹ monetê 

greck¹ z czasów Aleksandra Wielkiego.

Z Mrukowej udajemy siê do Skalnika. Po 

drodze mijamy wieœ Brzezowa istniej¹c¹ ju¿   

w XIV wieku. Na po³udnie od tej wioski, na 

wzniesieniu "Walik" zachowa³y siê œlady 

grodziska z okresu VIII - X wieku. By³o ono 

jedn¹ z warowni granicznych 

pañstwa Wiœlan. Grodzisko to 

po³o¿one jest oko³o pó³tora 

k i l o m e t r a  o d  c e n t r u m  

Brzezowej. Wierzcho³ek 

wzniesienia otacza podwójny 

pierœcieñ wa³ów. Badania 

archeologiczne stwierdzi³y tu 

œlady bytnoœci cz³owieka         

O³tarz w skalnickiej œwi¹tyni
z Cudownym Obrazem

Matki Bo¿ej

Sanktuarium 
Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku



z III - IV wieku oraz dwie fazy u¿ytkowania 

grodu: od VIII do X stulecia. Pobliska wieœ 

Skalnik pochodzi z XIV wieku. W "Liber 

Beneficiorum" wymieniono j¹ jako siedzibê 

parafii. Wœród starego drzewostanu, g³ównie 

dêbów, stoi koœció³ parafialny pw. œw. 

Klemensa Papie¿a, wzniesiony na pocz¹tku 

XX wieku. Pe³ni on obecnie rolê Sanktuarium 

Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Gór. W jego 

g³ównym o³tarzu widnieje XV - wieczny 

piêkny obraz Matki Boskiej Skalnickiej 

uwa¿any za cudowny. Pochodzi on z poprzed-

niego, starego koœcio³a. Równie cennymi s¹ 

dwa skrzyd³a gotyckiego tryptyku z pocz¹tku 

XVI wieku przedstawiaj¹cego Nawiedzenie 

œw. El¿biety, Pok³on Trzech Króli, Ecce 

Homini i œw. Jakuba. Ze znajduj¹cego siê 

opodal wsi wzgórza Jeleñ (501 m) mamy 

doskona³e miejsce widokowe.

Ze Skalnika kierujemy siê w stronê 

K¹tów. Wioska ta, która po raz pierwszy 

pojawia siê w Ÿród³ach pisanych w XIV wieku, 

roz³o¿ona jest w dolinie Wis³oki i otoczona jest 

górami. Przechodzi przez ni¹ g³ówny, 

czerwony szlak beskidzki. Nieopodal wznosi 

siê Góra Grzywacka (567 m). Na jej szczycie 

od 1999 roku znajduje siê Milenijny Krzy¿ 

Papieski wieñcz¹cy usytuowane po trasie 

stacje Kalwarii Mi³osierdzia Bo¿ego. Powsta³ 

on z inicjatywy ówczesnego proboszcza           

w K¹tach i regionalisty ksiêdza Jana Cebulaka. 

Szlakami Beskidu Niskiego wielokrotnie 

wêdrowa³ Karol Wojty³a, póŸniejszy Ojciec 

Œwiêty. Fakt przebywania w K¹tach ksiêdza 

Karola Wojty³y upamiêtnia obelisk stoj¹cy         

w czêœci wsi, zwanej Wygoda. Krzy¿ 

Milenijny na Górze Grzywackiej oprócz 

charakteru kultowego jest równie¿ wie¿¹ 

widokow¹ o wysokoœci 12 metrów, nad któr¹ 

wznosi siê siedmiometrowy, oœwietlony noc¹ 

krzy¿. Z tego miejsca rozci¹ga siê wspania³y 

widok na bli¿sz¹ i dalsz¹ okolicê. 

K¹ty, gdzie warto jeszcze obejrzeæ 

zabytkowy murowany zajazd i kapliczki              

z XIX wieku oraz kilka starych chat, stanowi¹ 

doskona³¹ bazê wypadow¹ po okolicy.                

W pó³torej godziny mo¿na st¹d dotrzeæ na 

£ys¹ Górê (641 m), kilkanaœcie minut d³u¿ej 

zejdzie nam droga na górê Kamieñ (714 m). 

Miêdzy tymi dwoma masywami le¿y 

malowniczo po³o¿ona Myscowa. Wioska ta, 

jak wiêkszoœæ wsi w tym rejonie, do pamiêtnej 

akcji "Wis³a" w 1947 roku by³a w wiêkszoœci 

zamieszkana przez £emków. Mo¿na w niej 

zobaczyæ dawn¹ cerkiew grekokatolick¹                

z XVIII wieku pw. œw. Paraskewy, o jednej 

kopule. Z kolei na pó³nocny zachód od góry 

Kamieñ, w dolinie potoku Ryj, le¿y wieœ 

Desznica z XVIII - wieczn¹ cerkwi¹, dziœ 
Widok z K¹tów na Górê Grzywack¹



koœcio³em. Z tej miejscowoœci pochodzi³ 

biskup, a nastêpnie kardyna³ grekokatolicki 

metropolii lwowsko - halickiej, Sylwester 

Sembratowicz. ¯y³ on w XIX wieku i spocz¹³ 

w podziemiach katedry œw. Jura we Lwowie. 

Na œcianie desznickiej œwi¹tyni znajduje siê 

tablica z informacj¹, ¿e wêdruj¹c po 

Beskidzie, odprawia³ tu msze ksi¹dz Karol 

Wojty³a, póŸniejszy Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ 

II. Obok obiektu rosn¹ wiekowe lipy.

Wracamy do K¹tów i szos¹ udajemy siê 

na po³udnie. Stopniowo trasa wznosi siê do 

góry. Przekraczamy granicê Magurskiego 

Parku Narodowego. Przeje¿d¿amy w rejonie 

nieistniej¹cej ju¿ wsi Ha³bów. W tutejszym 

lesie, kilkadziesi¹t metrów na prawo od 

g³ównej drogi, znajduje siê wielka zbiorowa 

mogi³a. Spoczywa w niej grupa oko³o 1260 

¯ydów z Nowego ̄ migrodu, zamordowanych 

przez hitlerowskich oprawców w lipcu 1942 

roku. O tym tragicznym wydarzeniu informuje 

tablica na pomniku w miejscu zbrodni.

Przekraczamy Prze³êcz Ha³bowsk¹. 

Droga ostrymi ³ukami prowadzi w dó³. 

Niebawem docieramy do stolicy gminy           

i centrum Magurskiego Parku Narodowego - 

Krempnej. Mieœci siê tu dyrekcja Parku. Od  

lat miêdzywojnia to znana miejscowoœæ 

letniskowa. We wsi znajduje siê szereg 

oœrodków wypoczynkowych, a w ca³ej gminie 

funkcjonuje coraz wiêcej gospodarstw 

agroturystycznych.  

Krempna powsta³a w XV wieku, w czasie 

kszta³towania siê osadnictwa wo³oskiego. 

Nazwa wsi najprawdopodobniej pochodzi od 

s³owa "kram", tu bowiem na starym trakcie 

wêgierskim kupcy rozk³adali swoje stragany - 

kramy.  Przez lata miejscowoœæ ta by³a palona     

i ³upiona przez beskidników, oddzia³y 

wêgierskie i niszczona przez wylewy Wis³oki. 

PowódŸ z 1650 roku praktycznie zmy³a tê wieœ 

z powierzchni ziemi. Zamieszkana by³a              

w wiêkszoœci przez £emków. Zajmowali siê 

oni kamieniarstwem, wytwarzali smo³ê                 

i wêgiel drzewny, obrabiali drewno                     

i wykonywali gonty. W XVIII wieku                

w s¹siedztwie Krempnej powsta³a osada Huta 

Krempska, w której wytapiano szk³o.

W rejonie wsi w latach 1914 - 1915 

toczy³y siê zaciête walki. Obok zniszczeñ 

pozosta³y po nich do dziœ cmentarze wojenne. 

We wrzeœniu 1939 roku na tym terenie 

nierówn¹ walkê z hitlerowskim najeŸdŸc¹ 

prowadzi³y bataliony Obrony Narodowej 

"Rzeszów" i "Jas³o". Po przegranej kampanii 

wrzeœniowej ju¿ w pierwszych miesi¹cach 

okupacji prowadzono têdy przerzuty na 

Wêgry, by stamt¹d dostaæ siê do Armii Polskiej 

we Francji. Miejscowi kurierzy prowadzili 

ochotników przez górê Kamieñ lub dolinê              

w okolicy Ha³bowa do Huty Krempskiej,             

a stamt¹d na S³owacjê i w kierunku na 

Budapeszt. Ten szlak przerzutowy okreœlano 

kryptonimem "Korytarz".

Po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej, 

w ramach akcji "Wis³a" wysiedlono st¹d ca³¹ 

ludnoœæ ³emkowsk¹. Po latach tylko nieliczni 

powrócili w swoje strony rodzinne. Od lat 

szeœædziesi¹tych XX wieku w tej atrakcyjnej              

z wielu wzglêdów miejscowoœci zaczê³y 

powstawaæ oœrodki wypoczynkowe. Na 

Wis³oce zbudowano zaporê, dziêki której 

powsta³ niewielki zalew. Z roku na rok 

przybywa tu coraz wiêcej turystów, amatorów 

wêdrówek, jazdy konnej, grzybobrania                   

i wêdkarstwa. Mo¿na te¿ podziwiaæ bogactwo 

przyrody oraz dziedzictwo kultury i historii.

W Krempnej stoi zabytkowa cerkiew 

prawos³awna pw. œw. Kosmy i Damiana. Jest 

to budowla drewniana o konstrukcji zrêbowej, 



trójdzielna, zbudowana prawdopodobnie               

w 1778 roku byæ mo¿e na starszym o wiek lub 

dwa zrêbie. By³a póŸniej restaurowana. 

Wewn¹trz zachowa³y siê fragmenty 

ikonostasu z XVII wieku i nowszy ikonostas 

XIX - wieczny, a tak¿e cudowna figura Matki 

Boskiej. Na zewn¹trz znajduje siê dzwonnica   

z XVIII wieku.

Na terenie wioski zachowa³o siê kilka 

starych cha³up ³emkowskich, tzw. chy¿y                

i dawnych spichlerzy, tzw. sypañców z XIX 

stulecia oraz cmentarz grekokatolicki                 

z kilkoma nagrobkami. Z kolei na zachód od 

centrum Krempnej w kierunku Kotani 

mo¿emy dojœæ na wzgórze "£okieæ", na 

którym znajduje siê cmentarz wojenny nr 6. 

Powsta³ on wed³ug projektu Dušana 

Jurkovièa. Jego centralny pomnik wieñczy 

wieniec dêbowy. Drewniane krzy¿e nagrobne 

stoj¹ na mogi³ach ¿o³nierzy austriackich, 

niemieckich i rosyjskich. Polegli oni tu                  

w walkach w listopadzie i grudniu 1914 roku.

W Krempnej, na lewo od drogi do Kotani, 

zwraca uwagê nowoczesny kompleks 

obiektów bêd¹cych nie tylko siedzib¹ dyrekcji 

Magurskiego Parku Narodowego, ale tak¿e 

Oœrodka Edukacyjnego i Muzeum MPN. S¹ 

one otwarte dla zwiedzaj¹cych od wtorku do 

niedzieli. Zapewniam, ¿e warto obejrzeæ 

znajduj¹ce siê tam ciekawe wystawy                 

i eksponaty, niezwykle interesuj¹cy film                

o dziejach powstania lokalnego krajobrazu 

oraz fascynuj¹cy spektakl multimedialny 

przybli¿aj¹cy cztery pory roku z ¿ycia flory               

i fauny tego terenu. Chêtni do bezpoœredniego 

obcowania z przyrod¹ mog¹ przejœæ trasami 

szlaków i œcie¿ek edukacyjnych MPN.

Z Krempnej mo¿emy udaæ siê do kilku 

interesuj¹cych miejscowoœci. Trasy prowadz¹ 

nas po piêknych okolicach Beskidu Niskiego            

i w wiêkszoœci po terenach Magurskiego 

Parku Narodowego. Kieruj¹c siê na wschód,            

a póŸniej na pó³noc dotrzemy do wspomnianej 

wczeœniej wsi Myscowa le¿¹cej w dolinie 

Wis³oki .  Jes t  to  jedna               

z pierwszych osad w tej czêœci 

Beskidu Niskiego. By³a loko-

wana na pocz¹tku XVI wieku 

na prawie wo³oskim. PóŸniej 

nale¿a³a m.in. do Stadnickich. 

Od XVI stulecia posiada³a 

cerkiew. Do drugiej wojny 

œwiatowej by³a wielk¹ wsi¹    

- urz¹dzano tu du¿e jarmarki, 

dzia³a³y: tartak, folusz, dwa 

m³yny wodne, pracowali  

liczni rzemieœlnicy, m.in. 

k a m i e n i a r z e .  P o  z n i -

s z c z e n i a c h  w o j e n n y c h  

wiêkszoœæ ³emkowskich 

mieszkañców wyjecha³a na 

Ukrainê.

Siedziba dyrekcji, Oœrodka Edukacyjnego i Muzeum
Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej



W Myscowej nale¿y zwiedziæ murowan¹ 

cerkiew grekokatolick¹ pw. œw. Paraskewy             

z koñca XVIII wieku oraz cmentarz parafialny 

ze starymi nagrobkami ³emkowskimi. 

Spoczywa tam równie¿ urodzony w Myscowej 

poeta, Jan Dyki. Ten piewca £emkowszczyzny 

pisa³ o niej: "Bo nasza £emkiwszczyzna 

prekrasna oko³yca, nie zastupyt nam jej ¿adna 

zahranyca". Wiele lat spêdzi³ na emigracji we 

Francji, ale na trzy lata przed œmierci¹ 

powróci³ do rodzinnej wioski. We wsi warto 

obejrzeæ znajduj¹ce siê na lewym brzegu 

Wis³oki tradycyjne drewniane cha³upy. 

Jad¹c dalej na po³udniowy wschód, 

docieramy do le¿¹cej w dolinie potoku 

Wilsznia wsi Polany. Warto tam obejrzeæ 

okaza³¹ cerkiew grekokatolick¹ (dziœ koœció³ 

rzymskokatolicki). Powsta³a ona na pocz¹tku 

XX wieku w stylu ukraiñskim. Posiada  

charakterys tyczn¹  banias t¹  kopu³ê .  

Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e miejscowoœæ tê 

odwiedzi³ Stanis³aw Staszic. W 1800 roku 

przebywa³ tu w drodze na Wêgry. Jad¹c dalej 

na po³udnie, omijamy ostatni¹ w tym rejonie 

miejscowoœæ przed granic¹ ze S³owacj¹. To 

Huta Polañska. Powsta³a w XVI wieku,             

a póŸniej osiedli³a siê w niej grupa 

konfederatów barskich. Przez lata by³a osad¹ 

przemys³ow¹, w której wytapiano szk³o. 

Interesuj¹cy jest fakt, ¿e zarówno Huta 

Krempska jak i Huta Polañska, by³y na tym 

terenie zdominowanym przez £emków, 

zasiedlone przez ludnoœæ rdzennie polsk¹. 

Dziœ w Hucie Polañskiej na uwagê zas³uguje 

odbudowany po zniszczeniu w latach ostatniej 

wojny kamienny koœció³ek. 

Wracamy do Krempnej i kierujemy siê 

znów na po³udnie. Po drodze mijamy 

miejscowoœæ ¯ydowskie. W jej rejonie roœnie 

unikatowy pó³torawiekowy pomnik przyrody 

- klon jawor. Zim¹ dzia³a tu wyci¹g narciarski. 

¯ydowskie to dziœ w³aœciwie jedynie miejsce 

po wsi powsta³ej w XV - XVI wieku przy 

szlaku handlowym na Wêgry. Warto tu 

zwróciæ uwagê na dwie murowane kapliczki, 

w tym jedn¹ z po³owy XIX wieku, kilkanaœcie 

nagrobków  z pocz¹tku XX wieku wokó³ 

miejsca po cerkwi i na starym cmentarzu oraz 

krzy¿ z 1908 roku.

Jedziemy dalej drog¹ przez wzniesienia, 

z których rozpoœcieraj¹ siê co jakiœ czas piêkne 

widoki. Kolejn¹ miejscowoœci¹ na naszej 

trasie jest najbardziej wysuniêta na po³udnie 

powiatu - O¿enna. Jest to miejsce po wsi 

wo³oskiej z XVI stulecia. Obecnie znajduj¹ siê 

tu  zniszczone zabudowania  by³ego 

pañstwowego gospodarstwa rolnego. Mo¿na 

tu obejrzeæ kamienn¹ kapliczkê i rzeŸbê 

Œwiêtej Rodziny z prze³omu XIX i XX wieku 
Murowana cerkiew w Polanach



oraz obeliski z kamiennymi krzy¿ami             

w kwaterze wojskowej zniszczonego 

cmentarza wiejskiego. Znajduj¹ siê tu równie¿ 

trzy cmentarze z pierwszej wojny œwiatowej: 

nr 1 i 2 (s¹ tu pochowani Rosjanie) oraz nr 3 

(spoczywaj¹ na nim Austriacy, Wêgrzy                   

i Rosjanie). Zginêli oni w trakcie zaciêtych 

walk na bagnety o prze³êcze karpackie.                   

W O¿ennej funkcjonuje przejœcie graniczne na 

S³owacjê w ramach tzw. ma³ego (pieszego) 

ruchu granicznego. 

W okolicy znajduje siê Ÿród³o, z którego 

bierze pocz¹tek potok Ryjak, którego dolin¹              

z O¿ennej docieramy do s¹siedniego Grabiu. 

Wioska ta lokowana w XV wieku znajduje siê 

oko³o trzy kilometry od granicy pañstwowej ze 

S³owacj¹. W czasach konfederacji barskiej 

stanowi³a przez jakiœ czas bazê dla oddzia³ów 

Kazimierza Pu³askiego. Podczas bitwy pod 

Grabiem w styczniu 1770 roku konfederaci 

ponieœli klêskê, a Pu³aski zosta³ ranny w rêkê. 

Na pami¹tkê tych wydarzeñ jeden z tutejszych 

szlaków turystycznych nosi jego imiê.           

W samej wsi zachowa³o siê kilka chy¿ 

³emkowskich z prze³omu XIX i XX wieku, 

cmentarz grekokatolicki z kamiennymi 

nagrobkami oraz przydro¿ne krzy¿e                  

z kapliczkami. Znajduj¹ siê tu tak¿e dwa 

cmentarze wojenne z czasów pierwszej wojny 

œwiatowej, pami¹tki po zaciêtych walkach z lat 

1914 - 1915. Pierwszy z nich nosi numer 4              

i znajduje siê niespe³na kilometr od stra¿nicy 

WOP. Drugi o numerze 5 mo¿emy znaleŸæ 

nieopodal miejscowej szko³y. Na obydwu 

spoczywaj¹ polegli ¿o³nierze austriaccy               

i rosyjscy.

Z Grabiu ruszamy na pó³noc. Mijamy 

miejsce po nieistniej¹cej ju¿ wiosce 

Wyszowatka. Pozosta³y po niej dwa 

przydro¿ne krzy¿e kamienne z pocz¹tku XX 

wieku i murowana kapliczka z 1942 roku.            

W tym rejonie, na po³udniowy zachód, na 

zboczach Dêbiego Wierchu (664 m) znajduj¹ 

siê Ÿród³a najwiêkszej rzeki regionu - Wis³oki. 

My jedziemy dalej lokaln¹ drog¹ dolinami 

Wis³oki i potoku Ryjak. Docieramy do 

Rostajnego, miejsca po wsi 

wo³oskiej za³o¿onej w XVI 

wieku, w 1914 roku ca³ko-

wicie spalonej przez wojska 

a u s t r o  -  w ê g i e r s k i e .  

Odbudowana w okresie 

miêdzywojennym podzieli³a 

los innych dziœ nieistnie-

j¹cych tu wsi w okresie 

niechlubnej akcji "Wis³a"               

w 1947 roku. Po wiosce 

pozosta³y: cokó³ z 1886 roku, 

kamienna kapliczka, dwa 

krzy¿e ¿elazne i zniszczony 

cmentarz. W sezonie funkcjo-

nuje tu bacówka, w której 

mo¿na kupiæ oscypki i napiæ 
Cmentarz wojenny w Grabiu



siê ¿êtycy, serwatki powsta³ej po wyrobie sera 

z mleka owczego, w przesz³oœci stanowi¹cej 

wa¿ny element po¿ywienia górali ³emkow-

skich. W tym rejonie znajduj¹ siê równie¿ 

retorty do wypalania wêgla drzewnego. 

Pod¹¿amy dalej. Droga nieco skrêca                

w prawo na pó³nocny wschód. Osi¹gamy 

miejscowoœæ Œwi¹tkowa Ma³a. Ta stara osada 

pasterska istnia³a ju¿ na pocz¹tku XVI wieku. 

Wówczas nazywa³a siê Œwi¹tkówka. Wznosi 

siê tam cerkiew pw. œw. 

Micha³a Archanio³a. Zosta³a 

ona wybudowana w 1762 

roku w typie zachodnio-

³emkowskim. Na prze³omie 

XVIII i XIX wieku dobudo-

wano wie¿ê - dzwonnicê,             

a sto lat póŸniej przebudo-

wano czêœæ g³ówn¹ obiektu. 

Posiada on trójdzieln¹ bry³ê           

i wie¿ê o pochy³ych œcianach. 

Wewn¹trz widoczny jest 

ikonostas oraz ikony, w tym zebrane                 

z okolicznych cerkwi. Na wschód od niego 

mo¿emy obejrzeæ pozosta³oœci po cmentarzu 

grekokatolickim. Godn¹ uwagi jest te¿ du¿a 

murowana kapliczka przydro¿na z XIX wieku.

Opuszczamy tê miejscowoœæ i kierujemy 

siê nieco na pó³noc, do Œwi¹tkowej Wielkiej. 

Wieœ ta rozci¹ga siê wzd³u¿ doliny potoku 

Œwierzówka. W Ÿród³ach pisanych osada ta 

pojawi³a siê w po³owie XVI stulecia. Po 

wysiedlonych po drugiej 

wojnie œwiatowej £emkach 

zosta³a zasiedlona ponownie. 

Warto tu zwiedziæ drewnian¹ 

cerkiew pw. œw. Micha³a 

Archanio³a. Zbudowano j¹   

w 1757 roku. W póŸniejszych 

latach by³a kilkakrotnie 

remontowana. W jej wnêtrzu 

zachowa³a siê polichromia     

z drugiej po³owy XVII 

stulecia, ornament sznurowy 

na tragarzach oraz XVII - 

Cerkiew
w Œwi¹tkowej Ma³ej

Cerkiew pw. œw. Micha³a Archanio³a w Œwi¹tkowej Wielkiej



wieczna ikona przedstawiaj¹ca Golgotê. 

Ponad cerkwi¹ góruje bry³a wie¿y o pochy³ych 

œcianach, któr¹ wieñczy baniasty he³m. Obok 

tej zabytkowej budowli bêd¹cej prawdziw¹ 

ozdob¹ wsi znajduje siê ³emkowski cmentarz   

z kamiennymi pomnikami i nagrobkami. 

Ponadto godnymi uwagi s¹ tu stare 

³emkowskie chy¿e oraz kapliczka z 1862 roku 

i figura Œwiêtej Rodziny. 

Po przekroczeniu mostu na Wis³oce 

doje¿d¿amy do wioski Kotañ. Osada ta 

powsta³a w XVI wieku na prawie wo³oskim. 

By³a wzmiankowana w 1581 roku jako wieœ 

królewska bêd¹ca uposa¿eniem starosty 

bieckiego. Obecnie znajduje siê tu kilkanaœcie 

gospodarstw, oœrodek rekreacyjno - 

wypoczynkowy diecezji rzeszowskiej oraz 

stadnina koni oferuj¹ca korzystanie z jazdy 

konnej, a w zimie organizacjê kuligów. Na 

pó³noc od g³ównej drogi stoi drewniana 

cerkiew grekokatolicka pw. œw. Kosmy              

i Damiana. Powsta³a ona na prze³omie XVIII    

i XIX wieku, najprawdopodobniej w 1782 

roku, przebudowana by³a w 1841 roku             

i póŸniej, na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX 

wieku. To cenny obiekt w stylu zachodnio-

³emkowskim. Posiada trójdzieln¹ bry³ê                  

z wie¿¹ o pochy³ych œcianach i nadwieszan¹ 

izbicê. Zwieñczona jest trzema baniastymi 

he³mami z kutymi z ¿elaza krzy¿ami. Obok 

cerkwi znajduje siê niewielkie lapidarium 

kamiennej sztuki ³emkowskiej z ocala³ymi 

nagrobkami z okolicznych cmentarzy, 

wykonane w wiêkszoœci przez kamieniarzy              

z Bartnego. W ich otoczeniu rosn¹ ponad 

dwustuletnie lipy. Z Kotani kierujemy siê 

szos¹ na po³udniowy wschód. Po prawej, na 

wzgórzu, widzimy otoczony drzewami 

cmentarz z pierwszej wojny œwiatowej, 

góruj¹cy nad okolic¹. Niebawem mijamy 

siedzibê Magurskiego Parku Narodowego                

i docieramy do centrum Krempnej.

Lapidarium przy cerkwi w Kotani

Drewniana cerkiew w Kotani



Jas³o - Jareniówka - Gamrat - D¹brówka      

- Wróblowa - Ujazd - Brzyska - Liwocz - 

Jab³onica - Lipnica Górna - Lipnica Dolna   

-  B¹czal  Górny  -  B¹czal  Dolny  -  Opacie 

-  Jareniówka.

Jas³a wyje¿d¿amy najd³u¿sz¹           

z miejskich ulic, ulic¹ Mickie-

wicza. Mijamy most na Wis³oce. 

Przeje¿d¿amy przez osiedle 

Kaczorowy. Po prawej, na wzgórzu, widzimy 

nowy cmentarz komunalny. Po przeciwnej 

stronie widoczna jest wieœ Jareniówka. Le¿y 

ona na lewym brzegu Wis³oki. Grzbietem 

wzgórza prowadzi têdy droga do B¹czalu. Jest 

st¹d piêkny widok na Ko³aczyce i Jas³o na 

wschodzie oraz na Trzcinicê na zachodzie. 

Wieœ ta istnia³a ju¿ w czasach Jana D³ugosza, 

p³aci³a ona dziesiêcinê snopow¹ profesorom 

Akademii Krakowskiej. Koñcem XVI stulecia 

nale¿a³a do Ocieskich, a trzy wieki póŸniej 

m.in. do ksi¹¿¹t Jab³onowskich i hrabiów 

Stadnickich.

Ze wzgórz jareniowskich zje¿d¿amy           

w kierunku Osiedla Gamrat. Znajduj¹ siê tu 

Zak³ady Tworzyw Sztucznych "Gamrat". 

Powsta³y one jeszcze przed wybuchem drugiej 

wojny œwiatowej w ramach tworzenia 

Centralnego Okrêgu Przemys³owego. To 

w³aœnie tu w Krajowicach, w 1937 roku 

rozpoczêto budowê Wytwórni Prochu Nr 5. 

Wznies iono k i lkadzies i¹ t  obiektów 

fabrycznych i elektrowniê oraz zbudowano 

ujêcie wody, nowy most na Wis³oce i drogê 

dojazdow¹. 

W okresie okupacji Niemcy przejêli 

zak³ad, w którym by³a rusznikarnia, magazyn 

prochu i sk³ad broni. Znan¹ akcjê jej zdobycia 

przeprowadzili miejscowi akowcy pod 

dowództwem komendanta Obwodu ZWZ - 

AK Jas³o, wówczas w stopniu kapitana,  

Józefa Modrzejewskiego, noc¹ z 4 na               

5  g r u d n i a  1 9 4 3  r o k u .               

Z Podzamcza w trzech 

grupach przeprawili siê 

wp³aw przez Wis³okê, a st¹d 

podeszli pod rusznikarniê. 

Pod bokiem Niemców zdobyli 

wówczas du¿¹ iloœæ broni               

i amunicji. Po wojnie Zak³ady 

Tworzyw Sztucznych "Gam-

rat" rozbudowa³y siê i sta³y siê 

j ednym ze  znacz¹cych             

w regionie, a wspomnian¹ 

akcjê akowców upamiêtnia 

okolicznoœciowy pomnik.  

Za obiektami "Gamratu", 

ju¿ na terenie gminy Brzyska, 

le¿y wieœ D¹brówka, przez 

któr¹ przep³ywa potok o takiej 

Pomnik pamiêci ¿o³nierzy 
Armii Krajowej Obwodu ZWZ-AK Jas³o na Osiedlu Gamrat



samej nazwie. Za³o¿ona by³a na prawie 

magdeburskim w XV wieku w miejscu 

dêbowego gaju. Wówczas nazywano j¹ 

D¹brow¹ i nale¿a³a ona do benedyktynów 

tynieckich. W latach dziewiêædziesi¹tych XIX 

wieku w³aœcicielem wsi by³ Emil Rylski, który 

wzniós³ tu du¿y dwór wraz zabudowaniami.   

W D¹brówce znajduje siê XIX - wieczna 

kapliczka oraz stoi wspó³czesny koœció³.         

W parku wiejskim mo¿emy obejrzeæ piêkny 

pomnik przyrody - ponad pó³torawieczny 

tulipanowiec amerykañski.

Z D¹brówki wzd³u¿ Wis³oki kierujemy 

siê w dalsz¹ drogê na pó³noc. Wkrótce 

doje¿d¿amy do Wróblowej .  Nazwa 

miejscowoœci pochodzi od jej za³o¿yciela 

Wróbla. Powsta³a ona najprawdopodobniej    

w XIV wieku, a w 1407 roku by³a wzmianko-

wana w dokumentach pisanych. Przez d³ugi 

czas nale¿a³a do klasztoru benedyktynów             

w Tyñcu. W póŸniejszych wiekach znana by³a 

z wyrobu p³ótna. W XIX stuleciu na Wis³oce 

funkcjonowa³ prom rzeczny. W 1880 roku              

w miejscowoœci tej urodzi³ siê Jan Madejczyk. 

By³ on zas³u¿onym dzia³aczem ruchu 

ludowego, pos³em na Sejm II Rzeczypospo-

litej, cz³onkiem Rady Powiatowej w Jaœle              

i dzia³aczem spo³ecznym. Pisywa³ do czaso-

pism ludowych i by³ autorem interesuj¹cych 

wspomnieñ.  Zmar³  w  1966  roku.

W przysió³ku Wróblowej - Osinach,           

w uroczysku skalnym z piaskowca, w lesie, 

znajduje siê "Diabla Izdebka". Jak mówi 

legenda, mieszka³ w niej diabe³, który 

nieustannie wciela³ siê w inn¹ postaæ, 

najczêœciej zwierz¹t. Prowokowa³ miejscow¹ 

ludnoœæ, aby go ³apa³a, ale zawsze umyka³ im, 

b¹dŸ znika³. Jego dni by³y jednak policzone. 

Milenijny Krzy¿ w UjeŸdzie

Kapliczka w D¹brówce



Wyniós³ siê ze swego siedliska, kiedy stamt¹d 

zaczêto pozyskiwaæ kamieñ na budowê 

koœcio³a w Brzyskach. PóŸniej ju¿ nigdy nie 

da³ o sobie znaæ. 

Jedziemy dalej. Docieramy do wioski 

Ujazd. Nazwa tej starej osady istniej¹cej ju¿ na 

prze³omie XIII i XIV stulecia pochodzi od     

jej po³o¿enia; oznacza wieœ otoczon¹ rowem    

i wa³em. W XIV wieku nale¿a³a do opactwa 

tynieckiego. W póŸniejszych wiekach mia³a 

wielu w³aœcicieli, m.in. na prze³omie XIX         

i XX wieku nale¿a³a do marsza³ka Rady 

Powiatowej w Jaœle, w³aœciciela Brzysk           

z przyleg³oœciami, Stanis³awa Kotarskiego. 

Kilkanaœcie lat temu na terenie ¿wirowni             

w UjeŸdzie znaleziono miecz pochodzenia 

wêgierskiego z XVI wieku. Znajduje siê on          

w zbiorach w Muzeum Regionalnego w Jaœle. 

We wsi zachowa³y siê pozosta³oœci po 

dawnych zabudowaniach folwarcznych. 

Warto wiedzieæ, ¿e w tej miejscowoœci w 1868 

roku przyszed³ na œwiat Jan Madej, znany 

dzia³acz ludowy, pose³ do parlamentu 

austriackiego i Sejmu II 

Rzeczypospolitej. Na terenie 

Ujazdu kilka lat temu stan¹³ 

n a j w y ¿ s z y  w  P o l s c e ,  

mierz¹cy 40 metrów, Krzy¿ 

Milenijny. By³a to inicjatywa 

ksiêdza biskupa Bronis³awa 

Wojdy³y z Chicago, a jego 

fundatorem by³o Stowa-

rzyszenie Polaków Ziemi 

Jasielskiej w USA. Jest to 

swoiste wotum wdziêcznoœci 

Polonii amerykañskiej za 

opiekê i b³ogos³awieñstwo 

Bo¿e. 

Z Ujazdu kierujemy siê 

na pó³noc i wkrótce rysuj¹ siê 

przed nami zabudowania wsi Brzyska. Jest to 

du¿a wioska, mieœci siê w niej urz¹d gminy. 

Roz³o¿y³a siê ona wœród wzniesieñ Pogórza 

Ciê¿kowickiego. Najprawdopodobniej zosta³a 

za³o¿ona  w pierwszej po³owie XIV wieku. Jej 

istnienie potwierdza dokument z 11 maja 1360 

roku. Wieœ bardzo d³ugo, bo a¿ do pierwszego 

rozbioru Polski, nale¿a³a do opactwa 

tynieckiego i tamtejszego klasztoru. Jej 

przywileje potwierdzi³ w 1456 roku król 

Kazimierz Jagielloñczyk. Ju¿ w XIV wieku 

istnia³ tu koœció³ i parafia. W kolejnych 

stuleciach dzia³a³y nadal: klasztorny folwark, 

m³yn na Wis³oce, jatki  rzeŸnicze, stawy rybne 

oraz dwie karczmy (klasztorna i so³tysia). 

Znanymi w³aœcicielami Brzysk byli w drugiej 

po³owie XIX stulecia Kotarscy, najpierw 

Karol Kotarski, a po nim jego syn, marsza³ek 

Rady Powiatowej w Jaœle, Stanis³aw. Za ich 

m¹drych rz¹dów we wsi powsta³a szko³a. 

Dobrze rozwija³o siê tu rzemios³o, zw³aszcza 

kowalstwo, ciesielstwo i tkactwo. Hodowano 

te¿ ryby.  

Dwór w Brzyskach



Bêd¹c w tej miejscowoœci, nale¿y 

obejrzeæ góruj¹cy nad Wis³ok¹ pa³acyk. Ten 

murowany dwór powsta³  w XVII wieku. 

Zosta³ powiêkszony i przebudowany              

w pierwszej po³owie XIX stulecia. Ca³y obiekt 

otoczony jest pozosta³oœciami po dawnym 

piêknym parku i ogrodzie ze starodrzewiem. 

Drugim cennym zabytkiem Brzysk jest 

neogotycki koœció³ pw. œw. Marii Magdaleny. 

Zbudowano go w latach siedemdziesi¹tych 

XIX wieku. Materia³ budulcowy wo¿ono         

z istniej¹cych wówczas kamienio³omów na 

Liwoczu i we Wróblowej. Obiekt ten posiada 

trzy nawy, dwie kaplice boczne, prezbiterium   

i wie¿ê. Wewn¹trz œwi¹tyni, w o³tarzu 

g³ównym, znajduje siê obraz œw. Marii 

Magdaleny. W jednym z bocznych o³tarzy 

widnieje pochodz¹cy z pocz¹tku XVII wieku 

obraz Matki Boskiej Bolesnej. Uwagê 

zwracaj¹ te¿: gotycka kamienna chrzcielnica  

z herbem Odrow¹¿, jednego z w³aœcicieli wsi, 

Krzysztofa Pieni¹¿ka oraz dwa póŸnogotyckie 

krucyfiksy z oko³o 1500 roku. Niedaleko 

koœcio³a stoi parterowa plebania z prze³omu 

XVIII i XIX wieku. Tutejszy stary cmentarz 

parafialny kryje wiele cennych i zabytkowych 

kamiennych pomników i nagrobków, g³ównie 

z XIX wieku. Wœród nich widoczna jest 

powsta³a w 1859 roku kaplica grobowa 

rodziny Kotarskich.

Z Brzysk udajemy siê na Górê Liwocz 

(562 m npm.) dominuj¹c¹ w ca³ym rejonie tej 

czêœci powiatu. Jest to czêœæ Pogórza 

Ciê¿kowickiego, w którego centralnej czêœci 

znajduje siê w³aœnie pasmo Brzanki i Liwocza. 

Od 1995 roku obszar ten jest objêty ochron¹          

i stanowi Park Krajobrazowy. Z kolei od 2004 

roku po³udniowe stoki góry sta³y siê 

Rezerwatem Przyrody "Liwocz". Z miejscem 

tym wi¹¿e siê kilka ciekawych legend. Nazwa 

ca³ego pasma pochodzi od g³ównego 

wzniesienia. Czêœæ grzbietowa pasma liczy 

oko³o dwanaœcie kilometrów. Zajmuje ono 

powierzchniê blisko stu kilometrów 

kwadratowych. Le¿y w dorzeczu Wis³oki               

i Ropy, w po³udniowej czêœci Pogórza 

Ciê¿kowickiego. Panuje tu klimat typowo 

podgórski oraz wystêpuje bogata flora i fauna. 

Charakterystyczny kszta³t, urozmaicony 

charakter budowy geologicznej i rzeŸby terenu 

oraz bogactwo roœlinnoœci Liwocza sprawiaj¹, 

¿e jest on coraz chêtniej odwiedzany przez 

turystów. 

Na szczyt, na którym od kilku lat 

widnieje ogromny oœwietlony noc¹ krzy¿, 

prowadz¹ zasadniczo dwa szlaki. Niebieski 

rozpoczyna siê w Brzyskach, ¿ó³ty                  

w UjeŸdzie. Szlak niebieski jest krótszy, ale 

trudniejszy (du¿e stromizmy, b³oto, wycieki 

Widok Liwocza z Ujazdu



wodne). Najpierw prowadzi utwardzon¹ 

drog¹, póŸniej leœn¹, do ¿ó³tego szlaku, który 

doprowadza nas do wyjœcia miêdzy XI a XII 

stacj¹ przebiegaj¹cej tam drogi krzy¿owej. Na 

trasie mijamy Ÿród³o mineralne o siarkowym 

zapachu. Znacznie ³atwiejszym i ³agodniej-

szym podejœciem jest szlak ¿ó³ty. Jest on 

czêœci¹ szlaku przebiegaj¹cego przez Pogórze 

Ciê¿kowickie, Pogórze Strzy¿owskie                    

i Pogórze Dynowskie. Wychodz¹c z Ujazdu, 

lub jeszcze wczeœniej z Ko³aczyc, na trasie 

mijamy równie piêkny co na Liwoczu, 

wspomniany wczeœniej milenijny 40-metrowy 

krzy¿ z siedmiometrow¹ figur¹ Chrystusa 

Ukrzy¿owanego. Stoi on od 2002 roku. Mo¿na 

równie¿ podchodziæ na szczyt od strony 

Dêbowej, Czermnej, Jab³onicy i Lipnicy Gór-

nej. Rozpoczynaj¹c wêdrówkê z Czermnej lub 

Dêbowej, przechodzimy przez Ma³y Liwocz 

(483 m npm.) i Kamiñsk¹ (508 m npm.).

O Liwoczu opowiada kilka piêknych 

podañ. Ponoæ, gdy wybudowano Biecz, na 

szczycie tej góry istnia³o ju¿ znacznie 

wczeœniej  nie mniejsze 

miasto. Po³¹czono je ze sob¹ 

podziemnym tunelem, którym 

Królowa Jadwiga ucieka³a             

z grodu bieckiego przed 

T a t a r a m i .  G d y  d o t a r l i                

w poœcigu pod Liwocz, tak 

znajduj¹ce siê tu miasteczko, 

jak i sam tunel zawali³y siê na 

g³owy tatarskich oddzia³ów, 

zapadaj¹c siê pod ziemiê. Inna 

wersja tej legendy mówi, ¿e 

tymi, którzy znaleŸli siê              

w zasypanym korytarzu 

(tunelu) byli rycerze polscy. 

Zasnêli oni wielowiekowym 

snem. Drugie podanie mówi        

z kolei o wielkim kamieniu le¿¹cym na tym 

terenie, u stóp góry Liwocz. Podobno pozosta³ 

po starym pustelniku, który na nim przez wiele 

lat modli³ siê i pokutowa³ za grzechy. A ¿e 

trwa³o to bardzo d³ugo, to od klêczenia wy¿³o-

bi³y siê dwa do³ki, które do dziœ pozosta³y.

Tak¿e z Brzyskami, a konkretnie             

z "Gródkiem", wi¹¿¹ siê ciekawe legendy. 

Jedna z nich mówi o istnieniu tam pod ziemi¹ 

z³otego ¿³óbka, pod którym œpi wielka armia 

rycerzy. Co roku w dzieñ Bo¿ego Narodzenia 

przyje¿d¿a tam król w piêknej zbroi, przygl¹da 

siê temu miejscu i odje¿d¿a. Kiedyœ jednak, 

kiedy zajdzie wielka potrzeba i najwiêksze 

zagro¿enie, król przygalopuje na bia³ym 

koniu, a ten kopytem przewróci ¿³óbek, który 

obudzi wojsko.   

Warto wiêc udaæ siê na wêdrówkê w tê 

czêœæ Pogórza Ciê¿kowickiego. Mo¿e dopisze 

nam szczêœcie i dotrzemy do miejsc oraz 

tajemnic, o jakich mówi¹ legendy zwi¹zane              

z t¹ piêkn¹ okolic¹. Obecnie najwiêksz¹ 

atrakcj¹ Liwocza jest wzniesiona na jego 

Jedna ze stacji Drogi Krzy¿owej na Liwoczu



szczycie wie¿a widokowa ze wspomnianym 

wczeœniej 18 - metrowym krzy¿em ze stali.       

Z tarasu tej wie¿y, na wysokoœci 20 merów nad 

ziemi¹, podziwiaæ mo¿emy niesamowicie 

piêkn¹ i rozleg³¹ panoramê regionu. Po zejœciu 

z platformy trzeba wejœæ do kaplicy oraz 

obejrzeæ znajduj¹ce siê nieopodal naturalnej 

wielkoœci postaci z szopki betlejemskiej. 

Autorem koncepcji budowy krzy¿a na 

Liwoczu by³ w Jubileuszowym 2000 roku 

proboszcz z B³a¿kowej, ks. Gerard Stanula. 

Do milenijnego krzy¿a od 2003 roku prowadzi 

droga krzy¿owa z piêknymi i oryginalnymi 

stacjami. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e ich 

autorem jest zamieszka³y w Jasielskiem 

Ormianin, artysta metaloplastyk Aram 

Chakhbazian.

Jak ju¿ zauwa¿ono wczeœniej, z Liwocza 

mo¿na schodziæ do kilku miejscowoœci. My 

przyjmijmy wariant zejœcia do Jab³onicy lub 

Lipnicy Górnej. Malowniczo po³o¿ona wieœ 

Jab³onica musia³a powstaæ póŸniej ni¿ 

s¹siednie miejscowoœci, gdy¿ nie wymienia jej 

Jan D³ugosz. W³aœcicielami wioski byli m.in. 

ksi¹¿êta Jab³onowscy, hrabia Wodzicki,  

hrabia Prosper Zborowski oraz potentaci 

naftowi: Karol i Stanis³aw Klobassa - Zrêccy. 

Na skraju lasu, na pograniczu Jab³onicy            

i B¹czalu Górnego, na terenie przysió³ka 

Serwoniec, znajduje siê cmentarz wojenny              

z I wojny œwiatowej, na którym spoczywaj¹ 

¿o³nierze niemieccy z 2 pu³ku piechoty 

gwardii pruskiej. Ponadto, w Jab³onicy warto 

zwróciæ uwagê na murowan¹ kapliczkê                 

z prze³omu XVIII i XIX wieku oraz drewniany 

krzy¿ przydro¿ny z 1850 roku. Jab³onica ma 

ciekawe ukszta³towanie terenu. To naturalne 

zag³êbienie wyrzeŸbione zosta³o w epoce 

lodowcowej. Na tutejszych starych zboczach 

czêsto tworz¹ siê osuwiska. Jedno z nich, na 

tzw. Skale, ods³oni³o szczegó³y budowy 

geologicznej tego obszaru. 

Z Jab³onic¹ s¹siaduje Lipnica Górna, 

obok której roz³o¿y³a siê Lipnica Dolna. 

Pierwsza wzmianka o tej miejscowoœci 

pochodzi z po³owy XIV wieku. W nastêpnym 

stuleciu odnotowano, ¿e we wsi by³ m³yn             

i karczma. Wioska nale¿a³a do parafii                

w Brzyskach. W Lipnicy Dolnej zachowa³ siê 

pochodz¹cy z koñca XVIII wieku, nale¿¹cy 

przez lata do rodziny Rylskich, dworek 

modrzewiowy otoczony parkiem. Obecnie 

mieszkaj¹ tam dwie rodziny i mieœci siê w nim 

biblioteka wiejska. Z kolei na skraju lasu                

w Lipnicy Górnej stoi skromny pomnik 

poœwiêcony pamiêci bohaterskiej mieszkanki 

tej wsi, Marii Furmanek. Zosta³a ona spalona 

¿ywcem przez hitlerowców za udzielanie 

pomocy miejscowym partyzantom.
Krzy¿ i kaplica na górze Liwocz



Z Lipnicy udajemy siê do kolejnych 

dwóch wsi: B¹czalu Górnego i B¹czalu 

Dolnego. Nazwa wsi pojawia siê ju¿ w XIV 

wieku. Nale¿a³y po czêœci do benedyktynów 

tynieckich i rodów rycerskich. Ju¿ D³ugosz 

wymienia miejscow¹ parafiê. B¹czal Dolny    

w XVII i XVIII wieku nale¿a³ do £êtowskich, 

spoœród których Stanis³aw, chor¹¿y krakowski 

i sêdzia grodzki biecki bra³ udzia³ w odsieczy 

wiedeñskiej i w elekcji króla Augusta II. 

Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e w B¹czalu 

Górnym w 1839 roku przyszed³ na œwiat 

Henryk Stroka, powstaniec styczniowy, 

pedagog, literat, mi³oœnik i znawca twórczoœci 

Mickiewicza. W okresie miêdzywojennym 

B¹czal Górny by³ silnym oœrodkiem ruchu 

ludowego, a w czasie okupacji hitlerowskiej - 

Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), 

której lokalnym ojcem duchowym by³ 

miejscowy proboszcz, ks. Florian Zaj¹c. 

Przez wiele lat du¿¹ atrakcj¹ kulturow¹ 

B¹czalu Dolnego by³ piêkny zabytkowy, 

zbudowany w 1667 roku, drewniany koœció³ 

pw. œw. Miko³aja. Gdy 

koñcem lat szeœædziesi¹tych 

XX wieku wybudowano 

now¹ murowan¹ œwi¹tyniê,   

tê star¹ z bali jod³owych 

ciosanych toporem, w latach 

siedemdziesi¹tych prze-

n ies iono  do  Skansenu  

Budownictwa Ludowego 

(Parku Etnograficznego)               

w Sanoku. Obecnie w B¹cza-

lu Dolnym godne uwagi s¹ 

kapliczki: œw. Floriana           

z prze³omu XVIII i XIX 

w i e k u  o r a z  œ w .  J a n a  

Nepomucena z  drugiej  

po³owy XIX stulecia. Przy 

drodze do Opacia stoi murowany s³up 

graniczny z XVII wieku.

Wracaj¹c do Jas³a, opuszczamy B¹czal 

Górny i Dolny i kierujemy siê w stronê wsi 

Opacie. Ta górzysta niewielka wioska zosta³a 

za³o¿ona przez opatów tynieckich. Zachowa³o 

siê w niej kilka starych chat. Mijamy Opacie          

i przez Jareniówkê docieramy do Jas³a. 

Wzd³u¿ trasy mo¿emy ogl¹daæ ciekawe 

kapliczki i krzy¿e przydro¿ne. S¹ one 

charakterystycznym elementem jasielskiego 

k r a j o b r a z u  i  œ w i a d e c t w e m  w i a r y  

mieszkañców. Ludzi, którzy nadal dbaj¹               

o kultywowanie rodzimej kultury, tradycji        

i obrzêdów. Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e nale¿y je 

ch ron iæ  i  p rzekazywaæ  nas t êpnym 

pokoleniom.

Modrzewiowy dwór w Lipnicy Dolnej



Odrestaurowany fragment 
murów miejskich 

w Jaœle

Warsztat tkacki z Dêbowca 
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Kaplica Lisowieckich
na Starym Cmentarzu 
w Jaœle



Tablica upamiêtniaj¹ca 
hitlerowski obóz w Szebniach

Figura œw. Floriana
w Nowym ¯migrodzie

Przejœcie graniczne w O¿ennej



- J. Barut, S. Motyka, T. Œlawski, Nad rzek¹ Rop¹. Z dziejów Biecza, Gorlic i okolic, 

Kraków 1963.

- A. Bata, Jas³o i okolice, Krosno 1996.

- Beskid Niski - przewodnik dla prawdziwego turysty, praca zbiorowa, Pruszków 1999.

- M. Biernacka, Potakówka, wieœ powiatu jasielskiego 1890-1960, Warszawa 1962.

- A. Borkowski, J. Ruciñski, Jas³o na starych pocztówkach i dokumentach, Krosno 2006.

- R. Brykowski, £emkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, 

na S³owacji i Rusi Zakarpackiej, Warszawa 1986.

- Ks. J. Cebulak, Elementy regionalne w ¿yciu religijnym dekanatu Nowy ̄ migród, 

[w.:] Pod Magur¹, K¹ty 1997.

- S. Cynarski, B. Cynarska, Stary cmentarz w Jaœle, Jas³o 1985.

- J. Czajkowski, Budownictwo ludowe Podkarpacia, Sanok 1977.

- A. Dacyl, W. Ropa, Powiat jasielski - gminy - zabytki - przyroda, Jas³o 2006.

- R. Dalecki, Armia Karpaty w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989.

- A. Daszkiewicz, Ruch oporu w rejonie Beskidu Niskiego 1939-1944, Warszawa 1975.

- F. Dubiel, Gmina Tarnowiec, Rzeszów 1994.

- Edukacja regionalna dla szkó³ podstawowych i gimnazjów, Jas³o 2001. 

- Z. Fras, Galicja, Wroc³aw 2000.

- R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny œwiatowej w rejonie Beskidu 

Niskiego i Pogórza, Warszawa 1989.

- R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, t. I. Beskid Niski i Pogórze,

 Warszawa - Pruszków 1995.

- J. Gancarski, Miêdzygminny spacerowy szlak turystyczny gminy Jas³o, Sko³yszyn,

Ko³aczyce, Wojaszówka, Rzeszów 1995. 

- J. Garbacik, Tarnowiec. Gmina zbiorowa powiatu jasielskiego, Kraków 1938.

- £. Grzywacz-Œwitalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971.

- J. Guzik, M. Proska, Powiat jasielski, Krosno 2000.

- W. Hap, Kedyw Podokrêgu Armii Krajowej Rzeszów, Jas³o 1996.

- W. Hap, Obwód ZWZ - AK Jas³o, Jas³o 1997.

- W. Hap, Poczet wybitnych jaœlan i ludzi zwi¹zanych z regionem, Jas³o 2005.

- W. Hap, Wierni do koñca…, Jas³o 2005.

- W. Hap, Ziemia jasielska nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹, Jas³o 1998.

- F. Ja³osiñska, Kalendarium z dziejów Jas³a, czêœæ I (Jas³o 2004), czêœæ II (Jas³o 2005), 

czêœæ III (Jas³o 2006).

- Jasielskie tablice, pomniki, obeliski, przew. red. i tekst W. Hap, Jas³o 1999.

- Jas³o na prze³omie II i III tysi¹clecia, pod red. W. Hapa i Z. Œwistaka, Jas³o 2006.

- Jubileusz 600-lecia K¹tów. Praca zbiorowa, K¹ty 1998.

- A. Karczmarzewski, Podania i legendy z terenu Ma³opolski Po³udniowo - Wschodniej,

 Rzeszów 1981.

- A. Karp, Biecz per³a Podkarpacia, Rzeszów 1995.



- S. K³os, Ma³opolska Po³udniowo-Wschodnia, Warszawa 1998.

- S. K³os, Osobliwoœci Beskidu Niskiego, Rzeszów 2004.

- S. K³os, Osobliwoœci Podkarpacia, Rzeszów 2002-2003.

- S. K³os, Podkarpackie. Przewodnik po województwie, Olszanica 2005.

- F. Kotula, Opowieœci ziemi z dorzecza górnej Wis³oki i Wis³oka, Rzeszów 1975.

- F. Kotula, Po Rzeszowskim Podgórzu b³¹dz¹c. Reporta¿ historyczny, Kraków 1974.

- A. Kozio³ Lechowski, Parafia BieŸdziedza w ci¹gu dziejów. Dokumenty i Ÿród³a, 

Rzeszów 1997.

- Ks. J. Krawiecki, Cerkwie na terenie Magurskiego Parku Narodowego, 

[w:] Pod Magur¹, K¹ty 1997.

- A. Kroh, £emkowie, Nowy S¹cz 1990.

- A. Kroh, Wieczne spoczywanie. Cmentarze wojskowe Beskidu Niskiego, Nowy S¹cz 1991.

- W. Krygowski, Beskid Niski i Pogórze, Warszawa 1977.

- Kurierskim szlakiem po Beskidzie Niskim, pod red. Jerzego F. Adamskiego, Brzozów 1989.

- Legendy jasielskie, pod red. W. Hapa, F. Ja³osiñskiej, B. Masteja, Jas³o 2002.

- A. Lubaœ - Kramarczyk, R. Wa³ach, Ziemia jasielska. Na styku kultur. 

Szlaki rowerowe, Jas³o 2006. 

- Z. Macek, Wieœ Szebnie, 1993.

- M. Maczuga, Jasielskie pejza¿e, tekst W. Hap, Bydgoszcz 2005.

- Magurski Park Narodowy, pod red. W. Ropy, tekst S. Michalika, Jas³o 2004.

- A. Mastej, Gwardia Narodowa w Dêbowcu, [w.:] Rocznik Jasielski, t. III, 1990.

- A. Mastej, Zabytkowe cerkwie w Jasielskiem, [w.:] Rocznik Jasielski, t. II, 1970-1971.

- W. Mendys, Spo³ecznoœæ ¿ydowska w dawnym Jaœle, Warszawa 1992.

- J. Michalak, W gminie Jas³o i okolicy, Krosno 1996.

- S. Michalik, Magurski Park Narodowy, [w.:] Pod Magur¹, K¹ty 1997.

- M. Mikulski, Z. Œwistak, H. Zych, Jasielskie ulice, Jas³o 2002. 

- J. Modrzejewski, Akowcy na Podkarpaciu, Brzozów 1990.

- Na œladach dworów i dworków Jasielszczyzny, pod red. A. Dacyl, Z. Dranki, 

Z. Œwistaka, Jas³o 2005.

- D. Nowak, Historia Starego ̄ migrodu, Krosno 2001.

- J. Pawluœ, Krempna i okolice, Jas³o 1997.

- K. Pieradzka, Na szlakach £emkowszczyzny, Kraków 1939.

- Ks. J. Pochwat MS, Dêbowiec znany i nieznany, Kraków 1996. 

- Ks. J. Pochwat MS, Sanktuarium Matki Bo¿ej z La Salette w Dêbowcu, Kraków 1994.

- E. Polak, £ê¿yny - zarys historyczny, Jas³o 2006.

- A. Potocki, Podkarpackie judaica, Brzozów 1993.

- R. Reinfuss, Nad rzek¹ Rop¹. Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, Kraków 1965.

- R. Reinfuss, Œladami £emków, Warszawa 1990. 

- Rocznik Jasielski, t. I (Jas³o 1969), t. II (Jas³o 1970-1971), t. III (Jas³o 1990), 

t. IV (Jas³o 1999), t. V (Jas³o 2003), t. VI (Jas³o 2006).



- Rozwój przestrzenny miast galicyjskich po³o¿onych miêdzy Dunajcem a Sanem w okresie

 autonomii galicyjskiej, pod red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jas³o 2001.

- Ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jas³o 1908.

- M. Solarz, W paœmie Liwocza i Brzanki, Krosno 1997.

- Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego, 

pod red. P. i T. £opatkiewiczów, Kraków 2001.

- Studia z dziejów Jas³a i powiatu jasielskiego, pod red. J. Garbacika, Kraków 1964. 

- S. Syzdek, B¹czal Górny, Sko³yszyn 1998.

- W.Z.M. Szot, Ko³aczyce w przesz³oœci i dziœ, Rzeszów 1985.

- T. Œlawski, Biecz i okolice, Warszawa 1993.

- T. Œlawski, Biecz. Zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz 1996.

- T. Œlawski, Siepietnica, Sko³yszyn-Tuchów 1996

- T. Œlawski, Œwiêcany. Zarys monograficzny, Sko³yszyn-Tuchów 1995.

- Z. Œwistak, Franciszkanie w Jaœle, Jas³o 1995.

- Z. Œwistak, Kaplica gimnazjalna w Jaœle. Z dziejów koœcio³a i parafii pod wezwaniem 

œw. Stanis³awa BM, Jas³o 1992.

- Z. Œwistak, Wizytki jasielskie, Jas³o 1997.

- Z. Œwistak, W krêgu zabytków Jas³a, Jas³o 2003. 

- K. Trygar, W gminie Tarnowiec, Krosno 1999.

- W gminie Brzyska, tekst G. Mikoœ i R. Matejek, Krosno 2003.

- W gminie Dêbowiec, Krosno 2001.

- W gminie Sko³yszyn, Krosno 2001.

- M. Wieliczko, Jasielskie w latach drugiej wojny œwiatowej, Warszawa 1974.

- M. Wieliczko, Jas³o, Biecz i okolice, Warszawa 1975.

- M. Wieliczko, Jas³o i okolice, Warszawa 1966.

- M. Wieliczko, Jas³o 1944-1945. Dokumenty zag³ady i powrotu do ¿ycia, Jas³o 2004.

- K. Wojewoda, J. Szafrañski, Zabytki kultury i historii Magurskiego Parku Narodowego 

[w.:] Pod Magur¹, K¹ty 1997.

- J. Wrona, Rzeszowskie, Warszawa 1996.

- Wspomnienia o Jaœle 1939-1960, pod red. F. Ja³osiñskiej, Jas³o 2000.

- D. Zaj¹c, Osobliwoœci okolic Mrukowej, [w.:]  Region Jasielski, nr 4 (58) 2006, s.19.

- D. Zaj¹c, Przez leœne ostêpy Magury W¹tkowskiej. Rezerwat "Kornuty", 

[w.:] Region Jasielski, nr 5 (59) 2006, s.19.

- D. Zaj¹c, Przez Pogórze Karpackie - Liwocz, [w.:] Region Jasielski, nr 2 (56) 2006, s. 19.

- D. Zaj¹c, "Œcie¿ka Pierwszego Dnia" na Magurê W¹tkowsk¹, [w.:] Region Jasielski, 

nr 1 (55), s. 19.

- Ziemia Jasielska. Skarby przyrody i kultury, tekst W. Hap, S. Michalik, Lublin - Jas³o 2002.

- Z. ̄ arnecka, Nad rzek¹ Rop¹. Szkice historyczne. Kraków 1968.



Pogotowie ratunkowe - tel. 999 Stra¿ po¿arna - tel. 998

Policja - tel. 997

Informacja o numerach telefonicznych - tel. 118-913

Urz¹d Miasta w Jaœle, ul. Rynek 12, (013) 448 63 11, (013) 446 29 76, (013) 446 29 24

Urz¹d Gminy Jas³o, ul. S³owackiego 4, (013) 446 46 98

Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 18, (013) 448 34 20, (013) 448 34 30, 

Szpital Specjalistyczny w Jaœle, ul. Lwowska 22, (013) 443 75 00, (013) 446 20 41

Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, ul. Lwowska 22, (013) 446 85 99

Komenda Powiatowa Policji, ul. Koœciuszki 26, (013) 443 83 99, (013) 443 83 10,  

Stra¿ Miejska, ul. PCK 2A, (013) 446 75 34

PKS - informacja, ul. Dworcowa, (013) 446 24 00

PKP - informacja, ul. Metzgera 3, (013) 446 40 44, 94-36

Muzeum Regionalne, ul. Kadyiego 11, (013) 446 23 59, (013) 446 35 98

Jasielski Dom Kultury, ul. Ko³³¹taja 1, (013) 446 47 22

M³odzie¿owy Dom Kultury, ul. Jana Paw³a II 8 A, (013) 446 59 25

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ko³³¹taja 1, (013) 446 26 02, (013) 448 06 65

Kino "Syrena", ul. Soko³a 8, (013) 448 07 20

PTTK Oddzia³ Jas³o (informacja turystyczna), ul. Floriañska 15, (013) 44 6 33 40

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 15: 

- kryta p³ywalnia, baseny, solarium, sauna, kawiarnia 

- (013) 446 53 75, (013) 448 13 00

- hala sportowa, kort tenisowy, lodowisko, basen otwarty, si³ownia, fitness, 

  administracja - (013) 446 52 04,  (013) 448 12 55

Zajazd "Pod Ska³¹", Krajowice 68, (013) 491 54 65

Zajazd "Pod Goleszem", ul. Krakowska 112, (013) 445 70 87

Mini - Hotel "Bieszczady", ul. Franciszkañska 4, (013) 446 26 61

Hotel "Europa X". ul. Kazimierza Wielkiego 14, (013) 446 52 95

Hotel "Gamrat", ul. Mickiewicza 108, (013) 446 54 56

"Mini Hotel", ul. Sikorskiego 15, (013) 446 42 39

Hotel Restauracja "Ma³opolska", ul. Wojska Polskiego 13a, (013) 448 14 88

Hotel "Green Park Investment", ul. Staszica 20, (013) 448 20 28

Motelik "Energopal", ul. Metzgera, (013) 443 70 44

Hotelik i Restauracja, ul. Sportowa 1b, (013) 446 99 62

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe (w sezonie), ul. Czackiego 4, (013) 446 34 64

Postój taksówek, pl. ̄ wirki i Wigury, (013) 448 18 17

Pomoc drogowa Trans-Wiert, (013) 443 64 10

Pomoc drogowa, W³odzimierz Wiêcek, (013) 446 49 02

JAS£OJAS£O



Wiejski Oœrodek Zdrowia, BieŸdziedza 157, (013) 446 02 13

Urz¹d Gminy, 38-212 Brzyska 1,  (013) 446 01 05, (013) 446 01 15

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, (013) 446 01 05 wew. 40

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Brzyska 349, (013) 446 01 10

Parafia rzymskokatolicka, Brzyska 15, (013) 446 01 18.

Gospodarstwo agroturystyczne, Mieczys³aw Kogut, Desznica 8, (013) 441 61 68

Urz¹d Gminy, 33-220 Dêbowiec 401, (013) 441 30 28, (013) 441 30 82

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Dêbowiec 81, (013) 4791398, (013) 4791399

Posterunek Policji, Dêbowiec 118, (013) 443 83 74

Ksiê¿a Misjonarze Saletyni, Dêbowiec 55, (013) 441 30 12, (013) 441 30 16

Parafia rzymskokatolicka, Dêbowiec 177, (013) 441 30 14

Gospodarstwo agroturystyczne, Maria i Kazimierz Trznadel, Dêbowiec 467, (013) 479 11 57

Gospodarstwo agroturystyczne, Anna Drewniak, Dêbowiec 279, (013) 441 32 31, 0691 351 465

Nauka jazdy konnej, przeja¿d¿ki bryczk¹, kuligi, Katarzyna Wide³, Dêbowiec 133, (0607172799)

Gospodarstwo agroturystyczne, Wiktor Barañski, Dobrucowa 24, (013) 442 41 52

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe,  (013) 441 31 07

Oœrodek Wypoczynkowy,  Andrzej Krupa, 0 606 621 916

Poradnia Ogólna Zdrowia, Folusz 53, (013) 479 13 98

Dom Pomocy Spo³ecznej, Folusz, (013) 441 30 76

Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Magur¹", Józef Brej, Folusz 15, (013) 441 34 21

Gospodarstwo agroturystyczne, Jan Kiciliñski, Folusz 6, (013) 441 34 41

Gospodarstwo agroturystyczne, Adam Œlusarczyk, Folusz 17, (013) 441 31 63



Szkolne Schronisko M³odzie¿owe  (013) 441 42 04

Wiejski Oœrodek Zdrowia, Harklowa 360, (013) 449 40 06

Gospodarstwo agroturystyczne "Hajstra", Maciej Morawski, Huta Polañska 1,(013) 441 43 23

Gospodarstwo agroturystyczne i pole namiotowe, Maria Bilska, K¹ty 80, (013) 441 65 36 

Gospodarstwo agroturystyczne, Teofila Miœkowicz, K¹ty 12, (013) 441 62 91

Gospodarstwo agroturystyczne, Jerzy Piwowar, K¹ty 30, (013) 441 62 75

Gospodarstwo agroturystyczne, Teresa i W³adys³aw Sroka, K¹ty 124, (013) 441 61 99

Gospodarstwo agroturystyczne, Wojciech •rebiec, K¹ty 52, (013) 441 50 15

Gospodarstwo agroturystyczne, Zofia •rebiec, K¹ty 132, (013) 441 62 58 

Urz¹d Gminy, Rynek 1, 38-213 Ko³aczyce, (013) 446 02 58, (013) 446 02 21

Gminny Oœrodek Kultury (013) 446 02 94

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Ko³aczyce 341, (013) 446 02 13

Parafia rzymskokatolicka, ul. Koœcielna 5 (013) 441 06 50

Posterunek Policji, ul. Szewska 11, (013) 443 83 71 

Apteka œw. Anny, ul. Mickiewicza 11, (013) 446 00 06 

Oœrodek jeŸdziecki i gospodarstwo agroturystyczne "Stajnia Rumak", 

Barbara i Dariusz Mielczarkowie, Kotañ 22/1, (013) 441 40 49

Oœrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Diecezji Rzeszowskiej 

w Kotani, (013) 441 40 13, (013) 441 42 42

Urz¹d Gminy, 38-232 Krempna 85, (013) 441 40 46, (013) 441 40 45



Samodzielny Publiczny Gminny Oœrodek Zdrowia, Krempna 32, (013) 441 40 08

Posterunek Policji, Krempna 112/1, (013) 443 8375

Parafia rzymskokatolicka, Krempna 14, (013) 441 44 30 

Magurski Park Narodowy - dyrekcja i pawilon wystawowy, 

Krempna 59, (013) 441 40 99, (013) 441 44 40

Oœrodek Wczasowy i Kemping Poszukiwañ Nafty i Gazu, Krempna 64, (013) 441 40 64

Oœrodek Wypoczynkowy "Nafto-Tur", (013) 441 40 57

Oœrodek Wypoczynkowy "Pod Jod³¹", (013) 441 44 20, (013) 446 27 52, 0502 250 368

Oœrodek Wczasowy "Energetyk", (013) 441 40 40

Oœrodek Szkoleniowy PHP I. Olczak "Vita", (013) 441 40 57

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, (013) 441 40 18

Gospodarstwo agroturystyczne, Albert Jakubowski, Krempna 122, (013) 441 40 29

Gospodarstwo agroturystyczne, Kazimierz Kogut, Krempna 131, (013) 441 40 82

Gospodarstwo agroturystyczne, Lidia Kuszwara, Krempna 114, (013) 441 40 97

Gospodarstwo agroturystyczne, Maria £ukaszów, Krempna 91, (013) 441 40 85

Gospodarstwo agroturystyczne, Bernadetta Maciejczyk, Krempna 92, (013) 441 41 91

Gospodarstwo agroturystyczne, El¿bieta Maciejczyk, Krempna 29, (013) 441 40 66

Gospodarstwo agroturystyczne, Paulina Maciejczyk, Krempna 90, (013) 441 40 84

Gospodarstwo agroturystyczne, Anastazja i Andrzej Parzygnat, Krempna 95, (013) 441 41 05

Bar "U Juhasa", Krempna 84, (013) 441 40 24 

Przychodnia Lekarska, £ajsce 140, (013) 442 30 11

Gospodarstwo agroturystyczne, Danuta i Edward Bilscy, Mrukowa 142, (013) 442 02 02

Gospodarstwo agroturystyczne, Dorota Socha, Mrukowa 152, (013) 442 07 43

Gospodarstwo agroturystyczne, Barbara WoŸniak, Mrukowa 113, (013) 442 09 73

Gospodarstwo agroturystyczne, Zofia i Zdzis³aw K³osowscy, Myscowa 47, (013) 441 61 10

Gospodarstwo agroturystyczne, Urszula Ziomek, Myscowa 90, (013) 441 61 02

Nadleœnictwo Ko³aczyce, Nawsie Ko³aczyckie 317, (013) 446 02 82



Gospodarstwo agroturystyczne, Genowefa Czerwiñska, Nieg³owice 204, (013) 446 96 01

Oœrodek Zdrowia, Nienaszów, (013) 441 70 15

Urz¹d Gminy, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy ̄ migród, (013) 441 50 21, (013) 441 56 05

Gminny Oœrodek Kultury, (013) 441 52 15

Posterunek Policji, ul. Mickiewicza 1, (013) 441 51 74, (013) 441 83 76

Parafia rzymskokatolicka, (013) 441 56 31

Magurski Park Narodowy - Punkt Informacji Turystycznej, (013) 441 56 06

Apteka (013) 441 56 17

Samodzielny Publiczny Gminny Oœrodek Zdrowia, 

ul. Krakowska 11, (013) 441 56 09, (013) 441 52 51

Urz¹d Gminy, 38-223 Osiek Jasielski, (013) 442 00 39, (013) 442 00 05

Parafia rzymskokatolicka, Osiek Jasielski 108, (013) 442 09 90

Gminny Oœrodek Kultury, (013) 442 00 24

Bank Spó³dzielczy w Bieczu, Punkt Kasowy, (013) 442 11 10

Gminny Oœrodek Zdrowia, Osiek Jasielski 185, (013) 442 00 17

Apteka (013) 442 00 22

Wiejski Oœrodek Zdrowia, Osobnica 851, (013) 442 70 29

Gospodarstwo agroturystyczne, Maria Famurat, Osobnica 699, 0691 370 809

Gospodarstwo agroturystyczne, Zofia Setlak, Osobnica 705, (013) 442 70 32, 0691 857 230

Gospodarstwo agroturystyczne, Wac³aw Woch, Pielgrzymka 171, (013) 442 09 40

PIELGRZYMKAPIELGRZYMKA (38-223)(38-223)



Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, (013) 441 40 33

Gospodarstwo agroturystyczne, Ewa Bernacka, Polany 60, (013) 441 42 55

Gospodarstwo agroturystyczne "Salamandra", Agnieszka i Jacek Pawelscy, 

Polany 67, (013) 441 43 31

Przychodnia Lekarska, Roztoki 86, (013) 442 40 84

Gospodarstwo agroturystyczne, Jan Bo¿êtka, 

Siedliska ̄ migrodzkie 57, (013) 441 53 77

Gospodarstwo agroturystyczne "Z³ota Podkowa", Lucyna i Krzysztof Mroczka, 

Skalnik 34, (013) 441 60 60

Urz¹d Gminy, 38-242 Sko³yszyn 12, (013) 449 10 62-64

Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie, Oddzia³ w Sko³yszynie, (013) 449 10 96

Gminny Dom Kultury i Czytelnictwa, Sko³yszyn 283, (013) 449 10 89

Parafia rzymskokatolicka, Sko³yszyn 350, (013) 449 11 46

Posterunek Policji, Sko³yszyn 18, (013) 443 83 72

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Sko³yszyn 232, (013) 449 10 24

Wiejski Oœrodek Zdrowia, Szebnie 46, (013) 442 80 94

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe, Œwi¹tkowa Wielka 12, (013) 441 40 23

Gospodarstwo agroturystyczne, Jan Adamski, Œwi¹tkowa Wielka 48, (013) 441 41 41

Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Mareszk¹", Jan Gracoñ, 

Œwi¹tkowa Wielka 1, (013) 441 41 15, 0608 753 847



Gospodarstwo agroturystyczne, Helena i Jan Knutelscy, 

Œwi¹tkowa Wielka 39, (013) 441 43 15

Gospodarstwo agroturystyczne, El¿bieta Telep, Œwi¹tkowa Wielka 47, (013) 441 41 18

Wiejski Oœrodek Zdrowia, Œwiêcany 1, (013) 449 50 03

Urz¹d Gminy, 38-204 Tarnowiec 211,  (013) 442 40 89, (013) 442 40 11, (013) 442 40 92

Parafia rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bo¿ej Zawierzenia, 

Tarnowiec 38, 0 502 520 228 

Bank Spó³dzielczy, Tarnowiec 219, (013) 442 40 14

Posterunek Policji, Tarnowiec 74, (013) 443 83 73

Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Tarnowiec 256, (013) 442 40 06

Apteka, Tarnowiec 256, (013) 442 40 45

Gospodarstwo agroturystyczne, Marta i Adam Koz³eccy, Trzcinica 368, (013) 442 95 25

Gospodarstwo agroturystyczne, Magdalena Dranka, Trzcinica 331, (013) 491 53 57

Gospodarstwo agroturystyczne, Marta Kielar, Umieszcz 128, (013) 442 40 27

Wiejski Oœrodek Zdrowia, Warzyce 374, (013) 446 88 75

Gospodarstwo agroturystyczne, Danuta i S³awomir Bolek, Za³ê¿e 164

Gospodarstwo agroturystyczne, Grzegorz Bolek, Za³ê¿e 98, (013) 442 05 01

Gospodarstwo agroturystyczne, Piotr Bolek, Za³ê¿e 177, (013) 442 01 03

Gospodarstwo agroturystyczne, Stanis³aw Mastej, Za³ê¿e 149, (013) 442 10 07

Gospodarstwo agroturystyczne, Dorota Witusik, Za³ê¿e 156, (013) 442 01 30

Gospodarstwo agroturystyczne, Lucyna Witusik, Za³ê¿e 15, (013) 442 01 32

Gospodarstwo agroturystyczne, Robert Witusik, Za³ê¿e 156, (013) 442 01 31
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