




 

 

 

 

Beskid Niski Na Rowerze 

 

Pragniemy Was zaprosić na rowerową przygodę w Beskidzie Niskim. W rejony gdzie przyroda, 

historia i kultura stworzyły urokliwą i pełną klimatu przestrzeń wypełnioną przepięknymi widokami 

osnutymi atmosferą tajemniczości. Tam gdzie ważyły się losy XX wiecznej Europy podczas Bitwy 

Gorlickiej, gdzie tysiące ludzi skazani na tułaczkę podczas Akcji Wisła pozostawili swoje domostwa i 

ziemię pod przymusem aparatu totalitarnego systemu. 

Naszą wycieczkę zaczniemy od Pomnika Lotników Polskich, z przysiółka Banica we wsi Krzywa. 

Upamiętnia on siedmiu polskich lotników, którzy zginęli 28 sierpnia 1944 roku w katastrofie samolotu 

Halifax MkII FS-P (JP295) podczas II Wojny Światowej, zestrzeleni przez nocny niemiecki myśliwiec JU-

88C/G. Odbywali oni lot bojowy z zaopatrzeniem dla Powstańców Warszawskich z lotniska Campo 

Cassale koło Brindisi, we Włoszech. 

Od pomnika udamy się szutrową leśną drogą prowadzącą nas poprzez Kamienny Wierch (710m 

n.p.m.) oraz Czerteż (702m n.p.m.). Pnie się ona łagodnie poprzez otaczający ją las w którym można 

zaobserwować wszystkie jego partie, od ściółki leśnej poprzez runo leśne, podszyt do wysokiego 

drzewostanu. Po minięciu Czerteżu rozpoczniemy długi, ponad 5 km zjazd aż do OSW Radocyna. Po 

drodze zatrzymamy się przy symbolicznych drzwiach do nieistniejącej już wsi Lipna i opowiemy Wam 

kilka słów na ten temat. Kawałeczek dalej zatrzymamy się by pokazać Wam ślady po mieszkańcach tej 

ziemi, pozostałości po fundamentach po cerkwi (tzw. cerkwisko), cmentarz parafialny wsi Lipna oraz 

zaraz nad nim Cmentarz wojenny nr 45 – Lipna. W regionie Beskidu Niskiego jest ponad setka 

cmentarzy z tej wojny. To milczące pomniki minionych wydarzeń i ogromu tragedii jaka się 

przetoczyła przez te ziemie. Jadąc dalej mamy okazję obserwować, jak przyroda odebrała sobie tą 

zagospodarowaną niegdyś przez ludzi ziemię. Pozostałymi śladami i zarazem świadkami tych 

tragicznych wydarzeń są stare zdziczałe owocowe drzewa, które przetrwały jeszcze do naszych 

czasów. Można też zobaczyć ślady działalności bobrów oraz miejsca w których są wybudowane ich 

żeremia.  

 



 

 

 

Po dotarciu do Ośrodka Radocyna odpoczniemy sobie i zjemy posiłek. Zespół "Polanie" zaprezentuje 

nam stroje regionalne oraz przygotuje posiłek regeneracyjny, a przedstawiciele Nadleśnictwa Gorlice 

opowiedzą nam na temat fauny i flory tych terenów oraz o tym na czym polega praca leśnika. Dla 

uczestników wycieczki przygotujemy konkurs przyrodniczy z nagrodami. 

Po odpoczynku ruszymy dalej, już w powrotną drogę, poprzez wsie Czarne, Jasionka do Krzywej. Po 

drodze będzie można podziwiać piękno krajobrazu, łąki porośnięte ziołami, lasy oraz okoliczne góry. 

Bardzo prawdopodobne jest, iż będziemy mieli okazję zaobserwować wypas owiec pilnowanych przez 

juhasów i ich psy pasterskie. Po drodze będziemy mijać też bacówkę, w której do czasów 

teraźniejszych odbywa się produkcja serów tradycyjną metodą. 

Jadąc dalej mijamy kolejne symboliczne drzwi do nieistniejącej już wsi Czarna oraz stary cmentarz 

parafialny a przy nim znów cmentarz z I Wojny Światowej - nr 53 Czarne. 

Kolejnym punktem na trasie naszego przejazdu jest pomnik ofiar Thalerhofu. Na przełęczy pomiędzy 

Czarnem a Jasionką, około 20 metrów od drogi, stoi obelisk z 1934 roku. Poświęcony on jest pamięci 

męczeńskiej śmierci o.Maksyma Sandowicza, prawosławnego księdza rozstrzelanego przez 

Austriaków w 1914 roku w Gorlicach, a także wszystkim więźniom Thalerhofu poległym za wiarę i 

ruski naród. Pomnik ufundowali prawosławni mieszkańcy Łemkowszczyzny. Thalerhof był obozem dla 

internowanych Rusinów z Galicji i Bukowiny. Został utworzony przez władze austro-węgierskie i 

działał od 4 września 1914 do maja 1917 roku. 

Ruszając od pomnika czeka nas jeszcze kilkaset metrów łagodnego podjazdu. Po wyjechaniu na szczyt 

wzniesienia ukazuje się nam piękny widok na okoliczne góry i doliny. Stąd już mamy długi zjazd przez 

Jasionkę do Krzywej. W Jasionce jest duże gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą krów. Jadąc 

przez tą miejscowość będziemy mieli prawdopodobnie okazję obserwować duże stado krów oraz 

stajnie i całą infrastrukturę związaną z ich hodowlą. Pomiędzy Jasionką i Krzywą będzie można 

obserwować rozlewiska na potoku Jasionka spowodowane działalnością bobrów. 

Punktem docelowym naszej wyprawy, który osiągniemy po przejechaniu około 20 km i pokonaniu 

około 350m przewyższeń jest Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Krzywej. Znajduje się ona na 

szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Obecnie użytkowana jest jako kościół 

filialny parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie. Tutaj zakończymy naszą podróż 

i udamy się autokarem do domu. 

Wierzymy, że widoki jakie tutaj zobaczycie oraz historie jakie usłyszycie pozostaną na długo w Waszej 

pamięci i staną się inspiracją do powrotu w Beskid Niski. Czeka on na przybyszów uprawiających 

każdy rodzaj turystki, od pieszej, poprzez rowerową po narciarstwo biegowe, zaskakując ich coraz 

nowymi szczegółami, które umknęły podczas poprzedniej wizyty. 

Do zobaczenia na szlaku! 
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