
 

 

 

                    ZIEMIA  ŁEMKOWSKA 
                                Małopolska – Beskid Niski 

                          17/18/19/20  maja 2023 
 
Kąśna Dolna (dwór Paderewskiego) – Bobowa (synagoga, koronki) – 
pałac Długoszów w Siarach – Sękowa drewniany kościół (UNESCO) – 

Owczary cerkiew grecko-katolicka (UNESCO) – cmentarz wojenny 
Magura Małastowska (IWŚ) – Gładyszów Zagroda Łemkowska – Kwiatoń 

(cerkiew UNESCO) – Zagroda Maziarska w Łosiu – Regietów (stadnina 
koni huculskich) – Wysowa Zdrój (uzdrowisko) – Gorlice (skansen 
Przemysłu Naftowego  Magdalena) – Ciężkowice (rynek, park zdrojowy) 

i piękne panoramy Beskidu Niskiego 

Beskid Niski to malownicze pasmo górskie położone w południowo-wschodniej Polsce na 

granicy województw małopolskiego oraz podkarpackiego. Łemkowie są miejscową ludnością, 

która zamieszkiwała od XV wieku te tereny, jednak na skutek podjętej przez władze PRL 

wysiedleńczej akcji „Wisła” w latach 1947–50 obecnie bardzo niewielu Łemków żyje na tych 

ziemiach – powrócili tylko nieliczni. Proponowana trasa wycieczki zapozna nas z historią, 

tradycją, wielokulturowością tych terenów  i życiem Łemków na tych ziemiach.  

17 maja 2023, środa – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 6:00 z parkingu przy pl. Solidarności. Na trasie będą 
przerwy kawowe. 
 Dwór w Kąśnej Dolnej – Centrum Ignacego 

Paderewskiego 
Jest jedynym zachowanym domem Ignacego Jana Paderewskiego dlatego mówi 

się o nim Polski Dom Paderewskiego. Zakupując dwór kompozytor spełniał swoje 
największe marzenie posiadania w Polsce letniej rezydencji w której chciał 
zamieszkać ze swoją drugą żoną , Heleną.  

 

         

 



 

Zmęczony podróżowaniem, koncertami na wszystkich kontynentach, wracał do 
Kąśnej z wielką ulgą i radością. Mieszkał w nim 6 lat. Urządził go na wzór 

tradycyjnego dworu szlacheckiego, unowocześnił cały majątek inwestując w 
niego sporo pieniędzy. Niestety nie zdołał utrzymać majątku który stał się zbyt 
kosztowny więc go sprzedał. Ponieważ wkrótce zaangażował się w życie 

polityczne – w 1919 roku został premierem i ministrem spraw zagranicznych 
Wolnej Polski – do Kąśnej już nie powrócił. Zmieniali się kolejni właściciele dworu 

a po wojnie został przejęty przez państwo. Spełniał różne funkcje - szkoła, 
kolonia dla dzieci – nie dbano o niego aż zaczął podupadać . Dopiero w latach 80, 
dzięki Tarnowskiemu Towarzystwu Muzycznemu, udało się dwór i wnętrza 

odrestaurować , przywrócić ich stan z czasów kiedy mieszkał tu kompozytor oraz 
wpisać  do rejestru zabytków. Stworzono tu Centrum Paderewskiego, organizuje 

się koncerty i inne wydarzenia muzyczne. Działa Dom Pracy Twórczej i niewielki 
hotelik. Zwiedza się odtworzone wnętrza; salonik , gabinet , sypialnia, pokoje 
gościnne. Paderewski zmarł w 1941 r. został pochowany w USA, ale w 1992 roku 

- zgodnie z jego testamentem - zwłoki sprowadzono do Polski i pochowano w 
Katedrze Warszawskiej. 

 

  

Uwaga –  Dwór Centrum Paderewskiego zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania , 

odbywają się tutaj różnego rodzaju prestiżowe uroczystości i wydarzenia muzyczne więc obiekt 

może być w danym dniu niedostępny.  

 Bobowa 
- Synagoga w Bobowej 
Pierwsze wzmianki o bobowskich Żydach pochodzą już z XVI wieku, ale na stałe 
osiedlili się oni w mieście w 1732 roku. Sprowadził ich do Bobowej dziedzic 

Michał Jaworski, aby zaktywizować upadający w tej okolicy handel. Czterdzieści 
lat później stanowili już prężną gminę starozakonną. W połowie XVIII wieku 

gmina żydowska uzyskała zezwolenie na budowę synagogi, którą oddano do 
użytku w 1756 roku. Potężny pożar, który wybuchł w miasteczku w 1889 roku  
zniszczył większość budynków, nie oszczędził również synagogi. Spłonął dach i 

drewniana część zachodnia, ale wnętrze szczęśliwie ocalało. Z końcem XIX wieku 
Bobowa stała się jednym z najpotężniejszych ośrodków chasydzkich w Polsce. W 

1893 roku przybył tu Szlomo ben Mejer Natan Halberstam, „pierwszy rebe z 
Bobowej”. Po jego śmierci cadykiem został jego syn Bencjon.  Ślub jego córki 

Nechemy Goldy (Chumci) z Mojżeszem Stemplem z krakowskiego Kazimierza w 
marcu 1931 roku przeszedł do historii. Na wesele przybyło w specjalnie na tę 
okazję podstawionych pociągach około 5 tysięcy Żydów. Zaraz po wybuchu 

wojny cadyk wyjechał do Lwowa, gdzie w 1941 roku został rozstrzelany wraz z 
częścią swojej rodziny. Ocalały syn Bencjona, Szlomo, po wojnie odbudował 

gminę bobowskich chasydów na nowojorskim Brooklynie. 
 



 

 

  

Bobowska synagoga, w czasie okupacji zdewastowana, po wojnie została 

zaadaptowana na warsztaty tkackie miejscowej szkoły. Usunięto bimę, 
podwyższono podłogę i pobielono ściany z polichromiami. W 1993 roku synagogę 

przejęła Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyremontowana dzięki 
funduszom rabina Aschego Scharfa z Nowego Jorku, została uroczyście otwarta w 
lipcu 2003 roku. Bogato polichromowana, ozdobiona motywami roślinnymi i 

zwierzęcymi, jest jedną z najwspanialszych w Polsce. Dziś Bobowa stanowi cel 
pielgrzymek chasydów z całego świata.  

- Galeria Koronki Bobowskiej 
Historia bobowskich koronek klockowych sięga początków XVI wieku. Zasada ich 

wyrabiania przyszła do Polski z Genui, Mediolanu i Brugii. To właśnie w oparciu o 
te tradycje miasteczko zdobyło się na zorganizowanie w 1899 roku Krajowej 
Szkoły Koronkarskiej, której uczennice zdobyły w 1902 roku brązowy medal na 

wystawie w Saint Luiz, a w roku 1905 złoty medal w San Francisco. W ten sposób 
chałupnictwo nabrało cech kształcenia i wytwarzania zawodowego. W roku 1995 

w Bobowej powstało Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej, które jako główny 
cel w statucie przyjęło ochronę przed zaginięciem unikalnej koronki klockowej . 
Środowisko bobowskich koronczarek utrzymuje kontakty zagraniczne z wieloma 

ośrodkami wytwarzania koronki klockowej na świecie. Wynikiem tych kontaktów 
są wystawy bobowskich koronek m. in. w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Anglii, 

Belgii, Niemczech, Republice Czeskiej, Słowacji i Finlandii. 
 

  

Od roku 2000 w Bobowej organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Koronki 
Klockowej. Zaledwie w 17 małych wsiach i miasteczkach Europy wyrabia się dziś 
jeszcze koronkę klockową! Bobowa jest uznawana za stolicę polskiej koronki 

klockowej. Piękne, unikatowe dzieła bobowskich koronczarek m.in. serwety,  



obrusy, a nawet elementy ubioru, jak również pamiątki z wystaw zagranicznych 

obejrzymy w Galerii Koronki Klockowej, na stałej wystawie historycznej w sali 
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bobowej. 

  

   

    

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja. 

18 maja 2023, czwartek  – 2 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na trasę 

 Pałac Długoszów w Siarach 
Zbudowany około 1900 roku przez przedsiębiorcę naftowego Władysława Długosza. 

Na przełomie XIX i XX wieku  Długosz dorobił się fortuny w przemyśle naftowym, 

jednocześnie stał się jedną z ważniejszych figur politycznych w Galicji. Przed I wojną 

światową zajmował stanowisko ministra dla Galicji przy rządzie austriackim, a po 

wyzwoleniu stał się członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej, która przejęła władzę z rąk 

austriackich w Krakowie w 1918 roku, później został senatorem. Około 1898 roku 

Długosz odkupił majątek od swojego teścia, Władysława Dembowskiego i przeprowadził 

gruntowną przebudowę założenia, które uzyskało wówczas reprezentacyjny charakter.  

 

  



 

Neobarokowa rezydencja z elementami secesji powstała na podstawie planów 

wiedeńskich architektów. We wnętrzach zachowała się dekoracja stiukowa, 
ozdobne boazerie, piece kaflowe, kominki i posadzki. Pałac otoczony jest 

malowniczym parkiem z kolumnową pergolą, fontanną i stawem. Majątek 
pozostawał własnością rodziny Długoszów do 1945 roku, choć już podczas II 
wojny światowej został przejęty przez Niemców, najpierw była to kwatera 

Wermachtu, potem mieścił się tu m.in. szpital. W latach powojennych założenie 
niszczało. W latach 80-tych mieścił się w pałacu ośrodek szkoleniowo-

wypoczynkowy dla rolników. Później na długie lata przejęła go Stadnina Koni 
Skarbu Państwa (1950–1994). Obecnym właścicielem założenia jest restaurator 
Grzegorz Schabiński. Pałac zwiedzimy w miarę dostępności. 
 

 

 Grecko-katolicka cerkiew w Owczarach (UNESCO) 
Do połowy XX wieku wieś nazywała się Rychwałd. Miejscowa ludność zajmowała 

się wyrębem drzew i wypasem owiec – stąd dzisiejsza nazwa. Mieszkańcy byli 
Łemkami  wyznania grecko-katolickiego. W latach powojennych zostali 
przesiedleni a ich miejsce zajęli przybysze z innych regionów Polski. Już w 1420 

istniała we wsi cerkiew. Obecną, drewnianą, pw Opieki Bogurodzicy postawiono w 
1653 roku. Jest to jedna z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych cerkwi 

zachodniołemkowskich. We wnętrzu , na ścianach, zachowała się polichromia z 
1938 roku i piękny złocisty ikonostas. 
 

    

 Kościół pw św. Jakuba i Filipa (UNESCO) w Sękowej 
To jeden z najcenniejszych kościołów drewnianych pod względem architektury. Z 

tego powodu często nazywany Perłą Beskidu. Zbudowany z drewna 
modrzewiowego w pierwszej połowie XVI w. Początkowo składał się z nawy i 



prezbiterium, później dobudowano zakrystię, rozłożyste soboty i wieżę. 

Charakterystyczny strzelisty dach kościoła pokryty jest gontem co potęguje 
malowniczość bryły. W czasie I wojny światowej był poważnie zniszczony , potem 

gruntownie odnowiony. Cenną ozdobą surowego wnętrza jest renesansowy 
ołtarz.  

  

Wojenne cmentarze z okresu I wojny światowej 
28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Pierwszy rok jej trwania w Galicji Zachodniej zaznaczył 
się jako nieprzerwane pasmo walk pomiędzy armiami rosyjską i austro-węgierską. W listopadzie 1914 
roku front zbliżył się pod sam Kraków, Rosjanie zajęli okolice Wieliczki, toczyły się boje na linii 
Bochnia–Tarnów, w okolicach Limanowej, Nowego Sącza, Tuchowa. W maju 1915 roku prowadzona 
dotąd wojna pozycyjna została przełamana przez armię austriacką zaplanowanym, decydującym 
atakiem w okolicach Gorlic. Zaciekłe walki przyniosły setki tysięcy ofiar. Kiedy front przesunął się dalej 
na Wschód w czerwcu 1915 roku, w Wiedniu zapadła decyzja o konieczności budowy cmentarzy dla 
pośpiesznie chowanych poległych. 3 listopada 1915 roku powołano IX Wydział Grobów Wojennych 
(Kriegsgräberabteilung). Obejmował on wszystkie miejsca walk armii austro-węgierskiej Galicję 
podzielono na trzy strefy, jedną z nich stał się krakowski Oddział Grobów Wojennych. Zadaniem 
wydziału i poszczególnych oddziałów było pochowanie poległych oraz uczczenie ich pamięci poprzez 
budowę całych kompleksów cmentarnych, na których wszyscy – bez względu na przynależność do 
armii – mieli być traktowani jako bohaterowie. Był to ewenement w dziejach ludzkości. Organizowano 
konkursy wewnętrzne na najlepszy projekt, a także na poszczególne elementy wystroju cmentarza. 
Pozyskiwano grunty pod budowę, organizowano materiały – kupując bądź też przyjmując darowizny, 
ekshumowano zwłoki, ewidencjonowano je, zmagano się z niewielkim budżetem i szybko 
upływającym czasem. W rezultacie powstały cmentarze o wysokim poziomie artystycznym, 
wybudowane w rekordowym tempie dwóch lat. Spośród ponad 300 cmentarzy znajdujących się 
obecnie w granicach administracyjnych Małopolski zobaczymy cmentarz nr 60 

 Cmentarz wojenny Magura Małastowska 
To najsłynniejszy cmentarz z czasów I wojny światowej. Jednocześnie należy do 
ładniejszych cmentarzy położonych na szlaku Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej. Malowniczo usytuowany na Przełęczy Małastowskiej. Jest najczęściej 

odwiedzaną nekropolią z tego okresu. Cmentarz ma nr 60, założono go na 
miejscu walk z maja 1915 roku. Dziś to miejsce otula gęsty las. Został założony 

na wzór prasłowiańskiego grodziska.  
 

 
                                 Cmentarz obecnie                                     Cmentarz tuż po jego powstaniu 

 

 



Otoczony kolistym płotem z drewnianych bali, krytym gontowym daszkiem. W 

głębi pomnik-kaplica z obrazem MB Częstochowskiej, przypomina 
przedchrześcijańską gontynę. Pod obrazem umieszczono wymowną inskrypcję: 

tłumaczenie „Pomnij przechodniu, wchodząc w to obejście że ziemia setki 
poległych tu grzebie, co młode życie oddali w potrzebie, by nam zapewnić dziś 
wolność i szczęście”. Cmentarz zaprojektował Duśan Jurkovicz jeden z 

najwybitniejszych architektów słowackich  zwany czarodziejem drewna. Na 
terenie nekropolii pochowano 174 żołnierzy austriackich, wśród których są polegli 

różnej narodowości wchodzącej w skład monarchii austro-węgierskiej, w tym 
także Polacy. 

 Zagroda Łemkowska w Gładyszowie 
Muzeum prowadzone jest przez rodowitych Łemków, należy do Ogólnopolskiej 

Sieci Zagród Edukacyjnych i prezentuje wielką różnorodność przedmiotów 
codziennego użytku sprzed około 100 lat. Wizyta w Zagrodzie pozwala odtworzyć 
w wyobraźni dawne życie łemkowskich górali. Zapoznamy  się z tradycyjnym 

układem pomieszczeń i ich wyposażeniem w charakterystycznym dla tego 
regionu budynku mieszkalno-gospodarczym, zwanym chyżą, a także zobaczymy 

kierat, żurawia i młyn wiatrowy oraz odtworzoną olejarnię mieszczącą się w 
spichlerzu. Właściciel podczas oprowadzania nie tylko snuje opowieści o historii i 

obyczajach, ale także demonstruje działanie sprzętu, a nawet zachęca do 
samodzielnego wykonania niektórych prac. Większość zgromadzonych  w 
zagrodzie eksponatów ma już charakter unikalny. 
 

 
 

 Stadnina koni huculskich w Regietowie 
Regietów został wyludniony w 1947r podczas „Akcji Wisła”, stąd też słabe obecne 

zaludnienie wsi (116 mieszkańców). Dwie duże wsie – Regietów Górny i Regietów 
Dolny – zniknęły wtedy z powierzchni ziemi, pozostały tylko przydrożne krzyże, 
kapliczki i kamienne fundamenty po łemkowskich „chyrzach”. Obecnie w 

Regietowie znajduje się największa w Europie hodowla koni huculskich. Ośrodek, 
który przejął obiekty po byłym PGR utrzymuje stado liczące około 300 koni. 

Gwiazdą wśród nich jest niewątpliwie najsławniejszy ogier Jaśmin, pięciokrotny  
złoty medalista wystaw krajowych.  Krył przez 23 lata. Pozostawił po sobie 188 
czystorasowych potomków Kompleks hotelowy z karczmą znajdujący się na 

terenie ośrodka nazwany został jego imieniem. Oprócz wspomnianego kompleksu 
hotelowego i stajni dla koni, powstała w 2011 roku Izba Tradycji, którą 

odwiedzimy zwiedzając stadninę. Eksponowane są tutaj puchary, dyplomy i 
medale oraz zdjęcia dokumentujące udział koni ze stadniny w znanych 
filmach polskich, m.in. w „Ogniem i mieczem”, „Bitwie Warszawskiej”, „Quo 

Vadis" czy w filmie „Stara Baśń". To właśnie konie huculskie i pracownicy 



stadniny wcielili się w role żołnierzy Armii Czerwonej oraz inne postacie 

występujące w filmie produkcji Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska” 
 

 

    
                       Stadnina                                                       Kompleks hotelowy 

 

   
                              Izba Tradycji w stadninie                                   Legendarny Jaśmin                                                                                   

 

Konie huculskie jest to prymitywna rasa koni górskich. Po raz pierwszy koń ten 

został wspomniany w dziele marszałka Krzysztofa Dorohostajskiego Hippica z 
roku 1603. Pochodzi z Huculszczyzny, historycznej krainy we wschodniej 
części Karpat, zamieszkanej przez górali huculskich. Trudnili się oni 

głównie hodowlą, pasterstwem i pracami leśnymi. Do końca XIX w. głównie tam 
koncentrowała się hodowla koni huculskich. Podczas I wojny światowej poważnie 

zachwiała się czystość tej rasy – sprowadzanych było wiele koni różnych ras, 
które krzyżowano wówczas w najróżniejszy sposób. Hucuły ze względu na wzrost 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/7684,gladyszow-lagodne-i-inteligentne-jak%E2%80%A6-huculy.html#bread_start
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Miko%C5%82aj_Dorohostajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1603
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huculszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huculi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta_hodowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCowanie


należą do klasy pony. Jednak błędem jest myślenie o nich jako o małych, 

słabych, wyłącznie domowych koniach. Są wyjątkowo silne. W okresach 
wojennych zasłużyły się, nosząc ekwipunki ważące do 200 kg po ścieżkach 

górskich. 
 

  
                                                                  Konie huculskie                                            

Są łagodnie usposobione i bardzo szybko się uczą. Kolejnym walorem koni 

huculskich jest ich wszechstronność. Sprawdzają się zarówno pod siodłem, jak i 
w zaprzęgu. Konie huculskie są przyjaźnie nastawione do człowieka, odważne, 

wesołe i ciekawskie. Są spokojne, cierpliwe i inteligentne. Przez tę ostatnią cechę 
nie nadają się dla osób początkujących, gdyż są  w stanie wykorzystać każdy 
błąd jeźdźca. 

 

Wielką przyjemnością będzie godzinna przejażdżka bryczkami po okolicy 

(po 8 osób w jednej)  połączona podziwianiem pięknych widoków. 

Powrót do hotelu na obiadokolację. 

19 maja 2023, piątek – 3 dzień 
Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie 

 Cerkiew św Paraskewy w Kwiatoniu (UNESCO) 
Dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka uważana jest za jedną z najpiękniejszych w 

Polsce i jedną z najlepiej zachowanych cerkwi w stylu łemkowskim. Od 1947 roku 

używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Znajduje się 
na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. W 2013 roku 
została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z 

innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Cerkiew została 
wybudowana w drugiej połowie XVII wieku z drewna. Była wielokrotnie 

odnawiana.  Jest budowlą o konstrukcji zrębowej, otoczona  ogrodzeniem z bali z 
dwiema drewnianymi bramkami. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81emkowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Greckokatolicki_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Bcie_Gorlickie
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Wewnętrzne ściany zdobi polichromia architektoniczna i figuralna wykonana 

przez polskiego malarza Michała Bogdańskiego w 1904 roku. Malowidła na 
ścianach imitują marmurowe kolumny i gzymsy. We wnętrzu znajduje się 

wyposażenie pochodzące z XIX i początku XX wieku.  

 Zagroda Maziarska w Łosiu 
W Zagrodzie Maziarskiej (oddział Muzeum w Gorlicach) zapoznamy się z historią 
wsi, maziarstwa oraz przedmiotami używanymi przez maziarzy. Nazwa tego 

fachu pochodzi od konsystencji ropy naftowej oraz jej zastosowania. Na terenach 
Beskidu Niskiego ropa naftowa była wykorzystywana od dawna. Najczęściej 
używano jej do smarowania osi drewnianych wozów, a także do impregnacji skór 

i drewna. Pod koniec XIX wieku w związku z rozwojem przemysłu łosianie zajęli 
się na szeroką skalę handlem wędrownym nabywanych w okolicy smarów, olejów 

itp. W 1900 roku zaangażowanych w ich sprzedaż było aż 130 maziarzy, a w 
okresie międzywojennym liczba ta jeszcze się zwiększyła. Łosie były wówczas 

znaczącym punktem zarówno na mapie Polski, jak i Europy, ze względu na wielki 
zasięg prowadzonego handlu. 

    

 Wysowa Zdrój 
Wysowa, położona w dolinie Ropy, należała w XV wieku do Gładyszów i 
Lanckorońskich. Wieś leżała na szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Przez 

jakiś czas składowano w Wysowej wina węgierskie. W XVIII wieku Lanckorońscy 
jako pierwsi odkryli leczniczą działalność tutejszych wód. Już w początkach XIX 
wieku powstały pierwsze budynki zdrojowe. Po rozbudowie łazienek do Wysowej 

zaczęli przyjeżdżać pierwsi kuracjusze z całej Polski. Od momentu przymusowej 
deportacji ludności prawosławnej po II wojnie światowej Wysowa zaczęła 

podupadać gospodarczo. Dopiero po wielu latach sytuacja się zmieniła, obecnie 
Wysowa jest miejscowością uzdrowiskową z licznymi pensjonatami, domami 
wczasowymi i sanatoriami. Tutejszy klimat zawiera dużo jodu, uzdrowisko 

zasobne jest w kilkanaście źródeł wody mineralnej, obecnie ogólnodostępnych, 
czynnych  jest 9 - Józef, Henryk, Franciszek, Słone, Anna, Aleksandra, Józef II . 

Mineralne wody lecznicze -szczawy alkaiczne, naturalne warunki Wysowej oraz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
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jej położenie w połączeniu z łagodnym klimatem sprzyjają leczeniu chorób układu 

pokarmowego , oddechowego i dróg moczowych, jak również procesowi 
regeneracji całego organizmu. 

 

  
                 Sanatoria  w Wysowej                                      Pijalnia wód mineralnych 

 

W obrębie Wysowej umiejscowione są trzy sanatoria, szpital uzdrowiskowy, 
zakład przyrodoleczniczy z jaskinią solną - obiekty te posiadają bazy lecznicze, 
w których można korzystać z różnego rodzaju zabiegów. W Wysowej odbywają 

się różne imprezy kulturalne, na których pokazywany jest tutejszy folklor 
łemkowski i pogórza, zwyczaje, rzemiosło artystyczne, oraz potrawy 

regionalne. Imprezy sportowe - zawody szachowe, wyścigi kolarskie, rajdy 
piesze. 
 

        
             Cerkiew pw Michała Archanioła                        Fontanna w Parku Zdrojowym 

 

Dodatkową atrakcją dla gości jest odnowiony Park Zdrojowy, oświetlone alejki 

spacerowe, place zabaw, fontanna, pijalnia wód mineralnych, muszla 
koncertowa. W parku zdrojowym znajdują się ogólnodostępne ujęcia wód 

mineralnych (solanki) Aleksandra, Józef I oraz płatne i dostępne w nowej pijalni 
wód: Franciszek, Henryk, Józef II, Słone i Anna. Z miejscowej rozlewni pochodzi 
woda mineralna Wysowianka i wody lecznicze Franciszek, Henryk i Józef. 

W Wysowej będziemy mieli okazję dokonać degustacji łemkowskich 
potraw ( dodatkowo płatne 35 zł/os) 

 Szlak spacerowy do kapliczki na Świętej Górze 
Jawor.  

Drewniana kaplica  grekokatolicka (do 2017 r. prawosławna) pw. Opieki 

Bogarodzicy wybudowana została w 1929 r. na północnych stokach góry Jawor. 
Kaplica ma przeszklony przedsionek, a wewnątrz barwną polichromię i obrazy. 
Na zewnątrz kaplicy znajduje się tablica pamiątkowa z 1997 r., umieszczona w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solanka_(woda_mineralna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijalnia_W%C3%B3d_Mineralnych_w_Wysowej-Zdroju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijalnia_W%C3%B3d_Mineralnych_w_Wysowej-Zdroju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysowianka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_(woda_mineralna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_(woda_mineralna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_(woda_mineralna)


pięćdziesiątą rocznicę akcji „Wisła”. Przy kaplicy pątnicy stawiają przyniesione 

przez siebie krzyże. Główne uroczystości mają miejsce w dniu święta apostołów 
Piotra i Pawła (12 lipca). W pobliżu znajduje się cudowne źródło. Historia 

związana z kaplicą mówi, że 21 września 1925 r. miały  tu miejsce objawienia 
maryjne. Matka Boska ukazała się kobietom wracającym z odpustu na Słowacji. 
Matka Boża prosiła o wybudowanie kapliczki i namalowanie obrazu, na którym 

będzie przedstawiona w taki sposób, w jaki się objawiła.   

  

Po wojnie, w wyniku wysiedlenia miejscowej ludności łemkowskiej w ramach 
Akcji „Wisła”, świątynia opustoszała i przejęły ją Wojska Ochrony Pogranicza. W 

budynku cerkwi urządzono strażnicę, a jej wyposażenie zniszczono. Dopiero 
powracający na własne ziemie Łemkowie odzyskali świątynie w 1969 roku. 
Cerkiew została odremontowana i na nowo wyposażona. Chętnie odwiedzana 

przez turystów ze względu na swoje położenie i  urok miejsca. Trasa jest łatwa, 
nawet dla mało wprawnych turystów, początkowo otwartym terenem z pięknymi 

widokami na okolicę Wysowej, potem ścieżka zanurza się w las. Spacer trwa ok. 
2 godzin, do przejścia 2,2 km. Wskazane wygodne obuwie. Nawierzchnia 
asfaltowa, potem szutrowa 

 Jezioro Klimkowskie 
Jezioro Klimkowskie jest zbiornikiem zaporowym, który został utworzony na 
rzece Ropa w 1994 roku.  
 

 

Znajduje się w pobliżu miejscowości Klimkówka, Łosie oraz Uście Gorlickie, na 
terenie dawnych zabudowań nieistniejącej już łemkowskiej wsi Klimkówka. 

Powstała na rzece zapora (korona zapory ma 210 m długości) leży pomiędzy 
szczytami Kiczera-Żdar i Ubocz w tzw. Pieninach Gorlickich na terenie Beskidu 



Niskiego, a przepływająca tamtędy rzeka Ropa tworzy przepiękny, malowniczy 

przełom. Jezioro pełni funkcję przeciwpowodziową rekreacyjno-turystyczną, jest 
też zbiornikiem wody pitnej dla okolicznych miejscowości. Jezioro ma długość 

około 5 kilometrów, 300 – 400 metrów szerokości. Pojemność zbiornika wynosi 
42,59 mln m3, przy czym  średnia głębokość wynosi tylko 13 metrów. Jego linia 
brzegowa jest urozmaicona licznymi zatokami. Przy Jeziorze Klimkowskim 

znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, przystań i wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, plaża z kąpieliskiem , punkty gastronomiczne. Jezioro Klimkowskie 

„zagrało” rzekę Dniepr w filmie „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego 
Hoffmana z 1999 r. Kręcone były tu również sceny do pierwszego odcinka serialu 
„Znaki szczególne” w reżyserii Romana Załuskiego z 1977 r. 

Przejazd do hotelu na obiadokolację 
20 maja 2023, sobota – 4 dzień 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu rozpoczniemy powrót do Wrocławia, realizując ostatnie 

punkty programu.  

 Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena - Gorlice 
Skansen został utworzony na terenie dawnej kopalni Magdalena w Gorlicach. 

Zaprojektowano go  w taki sposób, aby zapewnić jak najwierniejsze odtworzenie 
historii gorlickiego zagłębia przemysłu naftowego i zachowania jego pamiątek.  

To właśnie w Gorlicach w 1854 r. po raz pierwszy na świecie zapłonęła 
skonstruowana przez Łukasiewicza, a zapalona przez rajców miejskich uliczna 
lampa naftowa. Jest to miejsce ważnie dla całego światowego przemysłu 

petrochemicznego. Bo nie w Arabii Saudyjskiej, Kanadzie czy USA ale właśnie w 
Gorlicach wszystko się zaczęło.   

  

Po obiekcie oprowadza właściciel – pan Kazimierz Dudek - były pracownik kopalni 

która do niedawna tutaj funkcjonowała. Opowiada o kopalni  czerpiąc wiedzę z 
wielu lat własnych doświadczeń. Zna każdy zakamarek, każdą maszynę i każdy 
fragment. Zobaczymy m.in. działający kierat pompowy, dzięki któremu 

uruchamiane były kiwony, służące do wydobywania ropy naftowej. Jest to duża 
atrakcja skansenu. Od kilku lat pan Kazimierz nieustannie zbiera pamiątki i 

powiększa niesamowite zbiory związane z wydobyciem, rafinacją i 
zastosowaniem ropy, nafty i benzyny. Na drewnianą , zabytkową wieżę 

wiertniczą można się wspiąć i podziwiać widoki okolicy. 

 Ciężkowice  
Jak mówi legenda, pierwotną osadę wzniósł tutaj niejaki Cieszek już w 973 roku. 
W XI wieku osada weszła w skład dóbr opactwa tynieckiego benedyktynów. W 

XIV wieku okoliczne ziemie przejął król Kazimierz Wielki i  w połowie tego 
stulecia wystawił akt lokacyjny miasta. Już wtedy był to znany ośrodek handlu 
oraz produkcji sukna i płótna. W 1934 roku Ciężkowice utraciły prawa miejskie, 



odzyskane w 1998. Zachował się stary średniowieczny układ urbanistyczny 

miasta oraz drewniane domy  z podcieniami  z przełomu XVIII/XIX wieku 
otaczające rynek. Na środku rynku wznosi się XIX wieczny ratusz i kapliczka. 
 

    
         Kamienice z podcieniami w rynku                             Ławeczka Paderewskiego 

 

Pospacerujemy po rynku, odwiedzimy piękny neogotycki kościół pw św Andrzeja 
z bogatym wyposażeniem. W ołtarzu głównym mieści się wczesnobarokowy obraz 

Chrystusa Miłosiernego malowany na drewnie, podarowany miastu przez papieża 
Innocentego XI. Zajrzymy także do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach – nowej 

atrakcji miasta otwartej w 2021 roku.  Znajdują się tutaj obiekty przeznaczone 
do hydroterapii (wodolecznictwa), alpinarium (ogród zbudowany ze skał i ziemi, 
wraz z górskimi układami roślinności), arboretum (ogród dendrologiczny), 

brodziki z łazienkami mineralnymi, sieć alejek, wrzosowisko, siłownia terenowa, 
plac zabaw, ogrody wodne, tężnia, ogród sensoryczny.  

 

  
                  Kościół pw św Andrzeja                               Park Zdrojowy w Ciężkowicach 

 

W drodze powrotnej zjemy zorganizowany obiad. 

CENA 

 1230 zł/os + wstępy 100 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 369 zł/os 

 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1200 

zł/os +wstępy 100 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) –zaliczka - 360 zł 

 



Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejscowego  

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  100 zł /os 

1 dzień 

Dwór w Kąśnej – 10 zł/os  

Galeria Koronki w Bobowej – 5 zł/os 

Synagoga w Bobowej – 3 zł/os  

2 dzień 

Cerkiew Owczary – 5 zł  

Kościół w Sękowej – 5 zł  

Pałac w Siarach – 25 zł – zwiedzanie i kawa/herbata, ciasto 

Stadnina w Regietowie – 7 zł izba tradycji + stajnia hodowlana 

Regietów przejażdżka bryczką – 25 zł/os 

3 dzień 

Cerkiew w Kwiatoniu – 5 zł/os  

Zagroda Maziarska – 2 zł/os 

4 dzień 

Skansen górniczy Magdalenka – 8 zł/os 

Uwaga. W Wysowej, w czasie przerwy, będzie możliwość 

zorganizowanej degustacji potraw łemkowskich – dodatkowo 

płatne 35 zł/os. Chętni zgłoszą się w autokarze w pierwszym dniu. 

 

 

 



 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 
biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizowanych 
punktów programu bez uszczerbku dla całości programu 

 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega sobie 
możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu wyjazdu 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


