
Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

1

„NA TROPACH SKARBÓW PRZYRODY I KULTURY 
W KROŚCIENKU WYŻNYM”

Publiczne Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów

Krościenko Wyżne
Drogi Poszukiwaczu Skarbów.

Serdecznie zapraszamy Cię do wspaniałej przygody, jaką będzie przejście szlaku pełnego 
cudów przyrody i zabytków kultury jednej z najpiękniejszej miejscowości Podkarpacia -
Krościenka Wyżnego. Przygotuj wygodne buty, plecak pełen uśmiechu, aparat 
fotograficzny, ołówek - i w drogę. Z mapą w garści, wędruj wyznaczonym szlakiem. 
Wypatruj oznaczonych obiektów, rozwiązuj zagadki, a u celu wyprawy czeka Cię nagroda…

Długość trasy: 2,5 km

Czas przejścia: 70 minut

Do dzieła!
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MAPA KROŚCIENKA WYŻNEGO Początek trasy:
Boisko sportowe przy Publicznym Gimnazjum 
w Krościenku Wyżnym.
Zadanie: Udaj się w stronę północnego narożnika 
boiska, odszukaj pomnik. Odczytaj inskrypcję na 
płycie.
Miejsce 1) Grób hr. Cecylii Jabłonowskiej zm. 1847r.
Ta ”Pani ze dwora” zapisała się w pamięci tutejszych 
mieszkańców jako krzewicielka kultury. 
Według legend ludowych pod grobowcem znajduje się 
tunel, który ma prowadzić do zamku Kamieniec 
w pobliskim Odrzykoniu.
Zadanie: Po rozwiązaniu rebusu dowiesz się, kto był 
sławnym bratem szlachcianki.

Brawo! Możesz pójść dalej. Za ogrodzeniem, wąską 
ścieżką w kierunku południowym ok. 150 m do 
królującego nad innymi drzewami olbrzyma.
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Miejsce 2) Pomnik Przyrody- lipa drobnolistna. 

Wysokość: ok. 25 m, wiek: 150 lat, obwód pnia: 420 cm

Ciekawostka: jest to jedno z 12 drzew, będących 
pomnikami przyrody na terenie gminy Krościenko Wyżne.

Chcesz poznać jej imię?

Rozwiąż zagadkę.

Zadanie:  Łacińskie jej miano brzmi pięknie, bo: Tilia.

Swoje jej oddała szlachcianka ………..

Ciekawostka: Według medycyny napar z kwiatu lipy 

zawiera związki napotne, neutralizujące toksyny. 

A przytulenie się do kory drzewa usuwa zmęczenie. 

Nabierz sił na dalszą wyprawę, wsłuchaj się w serce lipy.

Pełni sił ruszamy dalej wyznaczonym szlakiem. Stojąc 
pod lipą zwracamy się w stronę wschodnią. Przed nami 
kolejny obiekt.

Miejsce 3) Kościół parafialny pw. Św. Marcina.

Budynek w stylu neogotyckim wzniesiony w latach 1908-
1910.

Krościenko Wyżne jest jedną z najstarszych parafii w diecezji 
przemyskiej (II poł. XIV w.).

Z zachowanych dokumentów kościelnych możemy się 
dowiedzieć, jak kiedyś brzmiała nazwa naszej miejscowości. 
Biskup Eryk utworzył w 1386r. kapitułę katedralną 
w Przemyślu, powołując do niej plebana Jakuba z Crosken -
zdrobniała forma niemiecka brzmiała Kroscin lub Krosczin. 

W późniejszych dokumentach używano formy Krosczenko. 

W  1377r. istniał w Krościenku już kościół. Kościół ten 
przetrwał aż do 1911r., kiedy to został rozebrany po 
wybudowaniu obecnej świątyni.

Jak dowiedzieliśmy się od starszych mieszkańców, parafia ta 
miała własne melodie pieśni kościelnych. Chcąc wysłuchać 
odnalezionej i nagranej przez młodzież gimnazjum dawnej 
pieśni wejdź na: 
http://www.koledy.civ.pl/wielka_to_milosc.mp3

Co roku 11 listopada odbywa się tu odpust parafialny, 
którego atrakcją są sprzedawane wypiekane przez tutejsze 
gospodynie przepyszne słodkości.

Zadanie: Dowiedz się, pytając miejscowych mieszkańców, 
nazwy tych łakoci.

Popatrz na drugą stronę przez drogę, skieruj się do Izby 
Muzealnej - to twój kolejny cel.
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Punkt 4) Izba Muzealna - skarbnica 
pamiątek i sprzętów dawnego użytku.

Przed budynkiem pomnik - popiersie 
Jana Pawła II, obok dąb papieski. 

Obejrzyj budynek. Muzeum wzorowane 
jest na starych domach krościeńskich. 
Charakterystyczny dwuspadowy dach, 
ganeczek podparty drewnianymi 
belkami. W środku sień, dzieląca dom 
na dwie izby. Wyposażenie jednej 
stanowią dawne sprzęty domowe 
i gospodarcze, w drugiej znajdują się 
pamiątki; stare dokumenty, fotografie 
opowiadające losy krościeniaków.

Zadanie: Dowiedz się do czego niegdyś 
służyły:

kacabaja, facyjat, daba.

Pora na kolejny etap - wędrówka 
wzdłuż ulicy Południowej w kierunku 
Krosna. Po ok. 20 min. marszu 
dochodzimy do alei kasztanowców.

Punkt 5) Aleja Kasztanowa

Tworzą ją posadzone wzdłuż drogi przepiękne 
drzewa. Ze względu na ataki szrotówka
kasztanowcowiaczka, aktywnie pielęgnowana. 
Przyjrzyj się liściom - plamy na nich to miejsca 
żerowania gąsienic tego szkodnika. 

Na szczęście opadłe liście są palone, co 
zapobiega namnażaniu się owada. 

Na korze kasztanowców bogato prezentują się 
gatunki porostów listkowatych:  sine plechy 
pustułki pęcherzykowatej, żółte złotorostu 
ściennego oraz nieliczne chrobotków 
szydlastych - ich obecność świadczy o czystym 
powietrzu w okolicy. 

Zadanie: Policz drzewa kasztanowców w alei.

Z alei wejdź do parku leśnego.
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Punkt 6) Park Leśny „Dębina”.

Pełni funkcję gospodarczą i rekreacyjną. Mimo bliskości miasta Krosna, zabudowań wiejskich, tętni życiem.

Jeśli przystaniesz na chwilę w ciszy, może napotkasz: sarnę, lisa, łasicę, wiewiórkę czy gronostaja. 

Z ptaków występują tu sikorki, kowaliki, dzięcioły, sójki.  

Gromadzisz liście? Do zielnika możesz zabrać stąd na pamiątkę liść: dębu szypułkowego, grabu, topoli, brzozy 
brodawkowatej i czarnej, olszy, jesionu, lipy szerokolistnej, buka a także robinii akacjowej. 

Starsi mieszkańcy opowiadali, że w czasach powojennych odbywały się tu potańcówki, do których polki i sztajerki 
grali miejscowi zdolni muzykanci.  Warto udać się nad staw, w którego wodzie przegląda się wiekowy dąb. 

Zadanie: Wykreślając co drugą literę z szeregu dowiesz się jakie imię nosi.

WPIKNACNEKNRTWYJ

Opuszczamy ten przepiękny zakątek i wędrujemy ulicą Kasztanową w kierunku północnym ok. 100 m. 

Przed nami kolejny przystanek pełen atrakcji.

Miejsce 7) Dwór szlachecki z XVI w. 

Powstał z inicjatywy Zofii z Leszczyńskich Pełkowej.  Kolejnymi właścicielami dworu byli Jabłonowscy.

10 listopada 1828 roku odbyło się tu wesele siostry ówczesnego właściciela dworu  Leona, Zofii z hr. Aleksandrem 
Fredrą. Zofia w posagu wniosła hrabiemu majątek ziemski z połową starego zamku w pobliskim Odrzykoniu. Spory 
i waśnie dwóch nienawidzących się właścicieli tego zamku opisał Aleksander Fredro w komedii. 

We dworze tętniło życie kulturalne. Zniszczenia wojenne szczęśliwie ominęły zabudowania dworskie. Ostatnia 
właścicielka- Helena Skrzyńska Potocka opuszcza swoją posiadłość w czasach Polski Ludowej. Dwór staje się 
własnością gminy Korczyna, powoli niszczeje. Dopiero stając się własnością prywatną, zostaje odremontowany 
i otoczony starannie pielęgnowanym ogrodem. Zwiedzenie dworu i parku jest możliwe po uzgodnieniu z właścicielami.

Zadanie: Rozwiąż zagadkę - dowiesz się w jakiej komedii Aleksander Fredro opisał  słynny  spór  o zamek.

Na zamku, wśród kamieni, mieszkańców dzieli mur,

Tam Cześnik z Rejentem wciąż toczą swój spór.

Historie, intrygi, napaści wciąż plotą się w baśń,

A miłość prawdziwa zakończy tę waśń.

Zmęczony? Odwagi! Już zbliżasz się do celu swojej wędrówki.

Przechodzimy wzdłuż ogrodzenia dworu, drogą asfaltową aż do dębu po prawej stronie drogi, skręcamy w ścieżkę 
wśród zabudowań i dochodzimy do drogi asfaltowej. Skręcamy w lewo. Idziemy poboczem ok. 50 m. Dochodzimy do 
kamiennej bramy rezerwatu - ostatniego punktu naszej wyprawy.
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Miejsce 8) Rezerwat przyrody „Jaś”.

Rezerwat powstał 10 lat temu z inicjatywy pana Jana 
Luśni - przyrodnika i pasjonata, który na działce własnym 
nakładem pracy stworzył środowisko życia i rozrodu 
płazów i gadów. Na  powierzchni 3 ha mieści się kilka 
stawów, w których rozród przechodzą: żaba trawna, 
ropucha szara, kumak górski, żaba zielona i jeziorkowa
oraz rzekotka drzewna. Z traszek można obserwować  
wiosną w nasłonecznionych płytkich wodach traszkę 
zwyczajną i grzebieniastą.

O nogę może otrzeć się licznie występujący tu zaskroniec. 

Gospodarz rezerwatu jest niezwykle gościnny i chętnie 
oprowadza turystów,  udzielając odpowiedzi na wiele 
pytań. 

To tu, w uroczym zakątku kończy się nasza wędrówka.  
Poszukaj w korytarzu domku skrzyneczki, którą pilnuje 
figurka małej zielonej żabki. 

Znajdziesz w niej pamiątkową pieczątkę Wytrwałego 
Podróżnika: to twoja nagroda za rozwiązanie wszystkich 
zagadek i dotarcie do celu wyprawy.

Serdecznie gratulujemy!!!

AUTORZY PREZENTACJI:

Magdalena Mercik - zdjęcia

Natalia Klamut - rysunki

Michał Niżnik - obsługa technologii komputerowej

Edyta Haręzga - zdjęcia

Patrycja Pelczar - redakcja i korekta

Arkadiusz Dziepak - rysunki

na podstawie danych zebranych przez uczniów naszego gimnazjum - uczestników projektu Misja Przyroda.

Krościenko Wyżne, 30.10.2015r.
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