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Elsowo2

Kaplica i zabudowania należące niegdyś do Filareckiego Związku Elsów, 
założonego w 1903 roku przez filozofa Wincentego Lutosławskiego 
(1863-1954). Nazwa stowarzyszenia wywodziła się pierwotnie od 
greckich słów: „Eleuteroi laon soteres” (Wolni ludów zbawcy), po 
pierwszej wojnie światowej – od słów łacińskich: „Ecclesia lex suprema” 
(Kościół prawem najwyższym). 
Było to stowarzyszenie nawiązujące do związków studenckich, do 
których na początku XIX wieku należeli m.in. Adam Mickiewicz 
i Tomasz Zan. Miało ono na celu odrodzenie morale i pogłębienie życia 
religijnego przez pracę samowychowawczą. 
Poznański ośrodek tego stowarzyszenia, na wniosek wybitnego 
botanika – prof. Jana Dobrowolskiego, którego wuj był proboszczem 
(ks. Adolf Albin) w Tuchowie, nabył w 1929 roku parcelę (12 ha) 
z rozparcelowanego majątku dworskiego Stylińskich w Burzynie. Część 
parceli przeznaczono na budowę domu centralnego, zwanego 
filareckim, a pozostałą część rozparcelowano między członków, którzy 
mieli pobudować pojedyncze domki. Do wybuchu II wojny światowej 
wybudowano trzy domy, dom filarecki (1932) i kaplicę (1934-1936). 
Zespół obiektów nazwano „Elsowem”. W czasie okupacji  znalazło tu 
schronienie wielu profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Odbywało się tu tajne nauczanie, zorganizowane przez 
prof. Jana Dobrowolskiego. Po II wojnie światowej władze zakazały 
działalności stowarzyszenia. Majątek przejęło państwo. Ponieważ 
obiekty niszczały oddano je Żeńskiemu Zakonowi Zgromadzeniu Sług 
Jezusa z Tarnowa, z przeznaczeniem na dom wakacyjny dla młodzieży 
niepełnosprawnej, którą to Zgromadzenie się opiekowało. Kaplica stała 
się ośrodkiem życia religijnego mieszkańców Burzyna i części 
Bistuszowej. W 1972 roku władze kościelne ustanowiły w Burzynie 
samodzielną placówkę duszpasterską. W 1980 r. erygowano tu parafię, 
kaplica pełniła rolę kościoła.

Okopy z czasów 

II Wojny Światowej1

Latem 1944r. Tuchów został wyznaczony w niemieckich planach 
obronnych jako główny karpacki punkt oporu przed spodziewaną 
ofensywą wojsk radzieckich. 

Od sierpnia zaczęto pospiesznie fortyfikować miasto i okoliczne 
wzgórza: budować bunkry, kopać rowy przeciwpancerne i dobiegowe, 
okopy z zasiekami z drutu kolczastego. Rowy przeciwpancerne 
przebiegające wokół Tuchowa prowadzone były „dziołami”, czyli 
grzbietami wzgórz (Gadówka, Dąbrówka, Garbek, Siedliska, Golanka, 
Gromnik), przecinały w kilku miejscach dolinę Białej, na odcinku od 
Tuchowa do Gromnika. Prace wykonywała miejscowa ludność (w wieku 
14-60 lat), zmuszona przez Niemców, dozorowana przez nich 
i pilnowana przez wartowników uzbrojonych w broń maszynową. 

Zaskoczeni przez Rosjan Niemcy nie wykorzystali tych fortyfikacji, 
dzięki temu w okolicy nie było większych zniszczeń. Po wojnie bunkry 
rozebrano, a drewno użyte do ich budowy wykorzystano 
w gospodarstwach, rowy zasypano. Zachowały się jedynie ślady tych, 
które budowane były w lasach. Takie ślady są widoczne w wielu 
miejscach, a zwiedzić je możemy na przykład w Księżym Lesie na 
wschód od Tuchowa. 

Po lewej stronie cmentarza nr 158 zachowała się nisza po bunkrze wraz 
z rowem doprowadzającym. Od miejsca w którym się znajdujemy, 
prowadzi dróżka w lewo. Po przejściu około 300m znaleźć można 
miejsca po bunkrach, rowy i okopy, a nawet stanowiska strzeleckie.

Kłokoczka południowa17

Na stokach przysiółka Bukowina w Ryglicach rośnie kłokoczka 
południowa, która jest przedstawicielem ciepłolubnej flory Europy 
Południowej, Kaukazu i Azji Mniejszej. Kłokoczka południowa znajduje 
się pod całkowitą ochroną gatunkową. Nazwa gatunku "kłokoczka" ma 
związek z językiem prasłowiańskim. Wywodzi się ona zapewne od 
charakterystycznego klekotu nasion w skórzastych torebkach, 
wywoływanego przez podmuchy wiatru. W podobnym brzmieniu 
funkcjonuje ona we wszystkich językach słowiańskich, w których 
występuje rdzeń wyrazu "klok" lub "klek"- co oznacza klekotać, 
grzechotać. 

W Polsce rośnie w zasadzie tylko na pogórzu, w lasach i zagajnikach, 
rzadko przekraczając 520 m n.p.m. W wyższych partiach górskich nie 
występuje. Kłokoczka od najdawniejszych czasów była rośliną 
magiczną. Już starożytni Celtowie i Słowianie sadzili ją na grobach 
i kurhanach swoich zmarłych. 

Wierzono, że miała bronić przed złymi duchami, demonami, 
topielcami oraz wampirami. Dlatego też szeroko była wykorzystywana 
przez egzorcystów. Krzyżyki zrobione z gałązek kłokoczki wkładanych 
do palm wielkanocnych wbijano w narożniki pól, co miało je chronić od 
klęsk żywiołowych i zapewniać większy urodzaj. Oprócz zastosowania 
kłokoczki południowej w zwyczajach i obrzędach, lud przypisywał jej 
niekiedy właściwości lecznicze, a nawet konsumpcyjne. 

W niektórych rejonach (np. na Słowacji), wierzono, że utarte liście 
dodane do pokarmu zwierząt hodowlanych leczą ich choroby. Nasiona 
ze względu na swój kształt i twardość, były również chętnie stosowane 
do wyrobu ozdób i różańców. Znalazło to swoje odzwierciedlenie 
w niektórych nazwach ludowych kłokoczki.

Tradycje bednarskie13

Tradycje bednarskie na Pogórzu Ciężkowickim sięgają na długo przed 
rozwojem na tym terenie manufaktur. Można z dużym 
prawdopodobieństwem uznać, że bednarze na terenie Żurowej 
i Swoszowej uprawiali swoje rzemiosło już w XVI wieku. W Bieczu 
w latach 1550-1600 uczyło się u miejskich rzemieślników bednarstwa 
35 chłopów. Rzemiosło to było szeroko rozpowszechnione i należy 
sądzić, że istniało również na wsiach. Od dawna bednarze z Żurowej 
produkowali beczki na wodę, kapustę i ryby, maślnice, faski na masło, 
wiadra, konewki, cebry i inne drobiazgi, dzisiaj nazywane galanterią 
drzewną. Żurowski rzemieślnik – chałupnik, sprzedawał swoje 
produkty na targach pobliskich miasteczek: w Ciężkowicach, Jodłowej 
i Pilźnie. Nie były to tylko naczynia klepkowe, ale przy okazji zboże, 
zwierzęta, masło i inne produkty rolnicze. Bednasrtwo było na tyle 
rozpowszechnione, że Ksiądz Władysław Sarna w "Opisie powiatu 
jasielskiego z 1908r." pisze, że "każdy mieszkaniec Żurowej to 
bednarz". Bednarze wyrabiali wówczas baryłeczki na rosyjskie sardynki 
i ten przemysł rozwijał się bardzo dobrze. Niemalże każdy mieszkaniec 
Żurowej zajmuje się przydomową produkcją drzewną. Jest to jedyna 
miejscowość w Polsce, gdzie w każdym gospodarstwie domowym 
możemy znaleźć małe przydomowe zakłady stolarskie. Specjalnością są 
łyżki żurowskie sprzedawane w dużych ilościach poza granicami Polski. 
Zachował się również w Żurowej tradycyjny wyrób produktów 
bednarskich. Niewiele miejscowości w Polsce może poszczycić się tak 
bogatą tradycją rękodzielniczą. Wiele dobrego o żurowskich 
bednarzach mówił znany etnograf prof. Roman Reinfuss. W artykule 
"Z etnografii powiatu jasielskiego" z roku 1964 pisał: "Głównym 
ośrodkiem (w pow. jasielskim) wyrobów bednarskich i kołodziejskich 
jest po dzień dzisiejszy, wieś Żurowa, gdzie niemal w każdym domu 
wykonuje się drewniane naczynia klepkowe, jak cebrzyki, wanienki, 
skopce, maślnice, beczki (...)". 

Tradycje kamieniarskie6
Miejscowi kamieniarze wyko-
nywali macewy dla tarnowskich 
żydów którzy specjalnie po nie 
przyjeżdżali. Figura św. Floriana 
stojąca na rynku w Tuchowie, 
została wykonana w 1791r. 
przez kamieniarza Osikę z Jo-
dłówki Tuchowskiej. Ufundował 
ją opat benedyktynów tynie-
ckich Florian Amand Janowski 
w 1781r. Liczne nagrobki, rzeźby na cmentarzu w Jodłówce 
Tuchowskiej i okolicznych miejscowościach wykonane zostały przez 
miejscowe zakłady kamieniarskie lub indywidualnych mistrzów 
kamieniarskich. Na miejscowym cmentarzu odnajdziemy wiele rzeźb 
miejscowego kamieniarza - Bronisława Wantucha. Jodłówka 
Tuchowska to miejscowość znana z bogatych tradycji kamieniarskich. 
Eksploatowano tutejsze złoża piaskowca, czym zajmowali się 
„skalnicy”. Oni również zajmowali się obrabianiem wydobytego 
kamienia na cele budowlane. Wyrabiano również kamienie żarnowe, 
brusy do ostrzenia i osełki. Tym ostatnim trudnili się „osełkarze”. 
Niektórzy z miejscowych kamieniarzy wykonywali również elementy 
architektoniczne przy budowie kościołów i innych gmachów 
o charakterze reprezentacyjnym. Byli nazywani przez miejscowych 
„kamieniarze  czyści”,  ponieważ  zajmowali  się  „czystą  robotą”.

Obserwatorium astronomiczne 

w Rzepienniku Biskupim7
Od 1998r. w Rzepienniku 
Biskupim powstaje największe 
w Polsce, a drugie w Europie 
prywatne obserwatorium astro-
nomiczne. Nosi imię św. Kró-
lowej Jadwigi. Na jego wypo-
sażeniu znajduje się podaro-
wane przez Polskie Towarzy-
stwo Miłośników Astronomii 
zwierciadło teleskopowe o śre-
dnicy 51 cm. Obserwatorium posiada również dwa teleskopy 
o średnicy 21 i 25 cm. W dalszej przyszłości obserwatorium ma się stać 
miejscem przeprowadzania praktyk studenckich, obozów naukowych 
i specjalistycznych obserwacji astronomicznych. Właścicielem tego 
obiektu jest rodowity mieszkaniec Rzepiennika Biskupiego – dr Bogdan 
Wszołek, założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia „Astronomia 
Nova”.
A dlaczego akurat w Rzepienniku Biskupim?
"Chociaż swoje aspiracje naukowe zaspakajam na Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie i w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
to rodzinnie jestem związany z Rzepiennikiem. To urok roz-
gwieżdżonego rzepiennickiego nieba skłonił mnie kiedyś do wyboru 
drogi życiowej u boku Uranii. Dziś wiem, że są tu jedne z najlepszych 
w  Polsce  warunki  do  obserwacji  nieba"  -  odpowiada  właściciel.

Rabacja chłopska18
Rabacja zebrała zimą 1846r. 
krwawe żniwo na galicyjskiej 
wsi. Pośród powszechnie 
panującej nienawiści, szału 
namiętności ludzkich, pożogi, 
mordu i rabunków, znalazły się 
chwalebne wyjątki. Do takich 
wyjątkowych wsi należała 
Bistuszowa, w której wójtem był 
Michał Witalis- 19-letni stolarz, 
powszechnie ceniony i lubiany. Chłopi tutejsi nie byli tak rozbestwieni 
jak w sąsiednich wioskach i wójt miał na nich dobry wpływ. 

W czasie rabacji zwołał on swoją gromadę do dworu Bossowskich 
w Bistuszowej, kazał zabić wieprza, rozkopać sterte ziemniaków, 
wytoczyć beczkę wina z piwnicy i powiedział: „Jedzcie i pijcie, ale 
pilnujcie, aby tu inni nie napadali i nie mordowali”. Właścicieli dworu 
ukrył i uratował im życie, a kiedy nastał głód i choroby, m.in. cholera, 
Witalis sprowadził lekarza, zakwaterował go we własnym domu, starał 
się o lekarstwa i wielu ludziom uratował życie. Potem dwukrotnie został 
wybrany na posła do sejmu wiedeńskiego, był członkiem Rady 
Państwa. Zawsze reprezentował interesy chłopów, z których się sam 
wywodził. Zmarł 20 marca 1888r., jego mogiła znajduje się na 
cmentarzu w Ryglicach.

Dwór w Karwodrzy19
W 1854 roku drewniany dwór 
Niemyskich i cały majątek 
w Karwodrzy kupili pochodzący 
z Węgier Karol i Petronela 
Berke. Po nich majątek odzie-
dziczył w 1891 roku ich syn 
Karol Jan. On to ukończywszy 
wiedeńską wyższą szkołę rol-
niczą, jeszcze za życia rodziców 
rozpoczął wprowadzać w Kar-
wodrzy nowoczesne sposoby gospodarowania. Okazał się przy tym 
nadzwyczaj pracowitym i zapobiegliwym gospodarzem. 

Jako pierwszy w tej części ziemi tarnowskiej założył stadninę koni, 
winnicę, sad morelowy, hodowlę jedwabników, a ponadto zbudował 
młyn, tartak i cegielnię.  

Z cegieł w niej wyprodukowanych wzniósł wszystkie budynki 
gospodarcze w swoim majątku, nowy dwór i przydworską kaplicę, 
a także kościół parafialny w Piotrkowicach, którego był współfun-
datorem.

Latarnia na szlaku 

handlowym11
Położona jest we wschodniej 
części Jodłówki Tuchowskiej, na 
granicy z Olszynami i Kołkówką. 
To unikatowy zabytek – nie 
spotkamy podobnego w całej 
Polsce. Do 1840r. kolumna ta 
pełniła rolę latarni na szlaku 
handlowym na Węgry. Kiedy 
Jodłówka została samodzielną 
parafią, kolumna zmieniła 
swoje przeznaczenie. Od strony północnej dobudowano do niej 
drewnianą kaplicę, długą na ok. 6 m i 4 m szeroką. Potem do niej 
dobudowano z desek jeszcze nawę i dzwonnicę. Obelisk od tego 
momentu stanowił wieżyczkę niewielkiego kościółka pw. św. Michała 
Archanioła. Zdjęto ze szczytu latarnię a na jej miejsce wstawiono rzeźbę 
Chrystusa Frasobliwego. Po dojściu do porozumienia między 
parafianami, zadecydowano o budowie nowego kościoła w środku wsi. 
Kiedy w 1871r. poświęcono nową świątynię – wtedy przystąpiono do 
rozbiórki istniejącej przy folwarku kaplicy. Ołtarz, organy, ławki, 
chorągwie, ornaty przeniesiono ze starego kościoła. Wszystkie 
dobudowane części rozebrano, pozostał jedynie kamienny obelisk. 
Staraniem proboszcza ks.. Władysława Chodora i parafian, uratowano 
zabytek, a mistrz kamieniarski Konstanty Wabno, wykonał w kamieniu 
figurę Chrystusa Frasobliwego i podjął się prac przy uzupełnianiu 
ubytków.

Tradycje garncarskie12
Czermna przez wieki słynęła 
z produkcji i sprzedaży wy-
robów garncarskich. W czasach, 
kiedy blaszane naczynia do-
mowe były jeszcze bardzo 
drogie, popyt na towary z gliny 
był  bardzo  duży. 

Czermneńscy garncarze wyra-
biali głównie garnki na mleko, 
miski, garnuszki do picia i doniczki na kwiatki, a także inne przedmioty 
potrzebne w domowym gospodarstwie. Handlowali nimi w wiosce 
oraz na targach w okolicznych wioskach. 

Najdłużej czynnym zawodowo i zasłużonym dla sztuki ludowej 
garncarzem Czermnej jest Julian Szczygieł (ur. 1926r.). Fachu nauczył się 
od swego ojca. Z małymi przerwami w okresie wojennym i stali-
nowskim, garncarz wykonywał pracę do połowy lat 90-tych.

Ostatni, doskonale zachowany zakład garncarski z wypalanymi przez 20 
laty garnkami, wazonami, piecem i kołem garncarskim można zwiedzać 
w Czermnej. 

Największy grzyb świata3
W roku 1977 w piotrkowickich 
lasach znaleziono największego 
grzyba świata - szmaciarza 
gałęzistego. Szczęśliwym zna-
lazcą był pan Henryk Witkie-
wicz. 

Ze względu na swe pokaźne 
rozmiary: 1 metr średnicy 
i wagę 15 kg, grzyb ten został 
wpisany na Światową Listę Rekordów Guiness’a. Od 1990 roku grzyb 
ten jest grzybem chronionym i chociaż jest grzybem jadalnym nie 
wolno go zbierać. Charakteryzuje się dużą łamliwością.

Sita z Policht4
W Polichtach, w dawniejszych czasach, 
ludność specjalizowała się wyrobem sit do 
przesiewania mąki i zboża. Sita te 
wykonywano z leszczyny, którą łupiono 
i  dzielono. 

Mniejsze sita służące do przesiewania mąki 
nazywane były przetakami, natomiast duże 
do przesiewania zboża nazywały się 
rajdakami. 

Kobiety zajmowały się produkcją, natomiast 
mężczyźni sprzedawali gotowe produkty.

Obraz Ostatnia Wieczerza 
w kościele św. Marcina w Gromniku5

W zabytkowym kościele św. Marcina 
w Gromniku odkryto w latach 70. wbu-
dowany w strukturę barokowego ołtarza, 
obraz Ostatniej Wieczerzy autorstwa Mistrza 
z Wójtowej. 

Obraz wykonany został w 1539r., co 
świadczy o niesłychanie długotrwałej 
działalności warsztatu późnogotyckiego na 
małopolskiej prowincji. 

Obraz obecnie znajduje się w zbiorach 
tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego.

Cmentarz Żydowski 

w Rzepienniku Strzyżewskim8
Niedaleko centrum miejscowości Rzepien-
nik Strzyżewski, znajduje się pięknie 
położony w leśnej głuszy, mocno zniszczony, 
liczący  200  lat  cmentarz  żydowski. 

Do dnia dzisiejszego zachowały się 
pozostałości ogrodzenia oraz kilkadziesiąt 
macew; płyty nagrobne o półokrągłych 
zwieńczeniach, na których pojawiają się 
charakterystyczne dla żydowskiej sztuki 
nagrobnej płaskorzeźby, przedstawiające 
między innymi: ręce w geście błogo-
sławienia,  świece  i  dzbany.

Obrzędy świąteczne9

Siedmiu mnichów10
SIEMIECHÓW
Kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej. 
Według podania tradycje religijne w Siemie-
chowie sięgają początków X w. W tym czasie 
mieli się tu osiedlić uczniowie św. Świerada - 
było ich siedmiu i każdy z nich był mnichem, 
dlatego też osadę nazwano Siemiechowem. 
Pierwsza pisemna wzmianka o kościele 
w Siemiechowie pochodzi z 1349r., a ko-
lejny zapis z 1440 roku potwierdza jego 
istnienie. Obecny kościół został wzniesiony 
na przełomie XV i XVI w. W 1643r. wnętrze 
kościoła  zostało  ozdobione  polichromią

Ostry kamień14
Osobliwością przyrody nieożywionej jest 
„Ostry Kamień”- ciekawa forma skalna 
z piaskowca, o wysokości od 2 do 4 m 
i długości około 20 m. Znajduje się on na 
wschód od Liwieckiej Góry, w Parku 
Krajobrazowym Pasma Brzanki, na pogra-
niczu gmin Ryglice i Szerzyny.

Góra Kokocz15
Bezleśna góra Kokocz znaj-
dująca się na granicy gminy 
Ryglice i Pilzno jest wspania-
łym miejscem widokowym. 
Roztacza się z niej bowiem 
panoramiczny widok na 
Pogórze Karpackie, Beskidy, 
Kotlinę Sandomierską.

Sól z Tuchowa16
Już w XII w. w Tuchowie wydo-
bywano sól kamienną. Pokłady 
odkryte w 1315r. zaliczane były 
wówczas do bardziej cennych 
w Polsce. Król sankcjonował na-
wet o status miasta górniczego 
dla Tuchowa, zezwalając właści-
cielom miasta - benedyktynom, 
na budowę kopalni soli. 

Jedna z wersji mówi, że sama nazwa miejscowości wywodzi się od 
słowa „tuk”, oznaczającego kawał soli, kruch solny. Kopalnia 
usytuowana była w miejscu dzisiejszej Ochronki i wykorzystywana była 
przez 300 lat.

Południowe stoki Pasma Brzanki do dziś 
bogate są w miejscowe zwyczaje i świąteczne 
obrzędy. Niewątpliwie okres karnawału to 
dawniej jedyny w roku czas tańców, hulanek, 
swawoli. Panny na wydaniu szukały mężów, 
od dworu do dworu pędziły kuligi, a na wsi 
panowały „szalone dni”. Słowem „zapusty” 
określano nie trzy dni poprzedzające post, ale 
okres od Trzech Króli do Środy Popielcowej. 
Często na wsi powtarzano „zapuście, 
zapuście, jedna noga w grochu, a druga 
w kapuście”. Ekspozycję muzealną nawią-
zującą do miejscowych zwyczajów i obrzę-
dów znajdziemy w Gminnym Ośrodku 
Kultury  w  Rzepienniku  Suchym.

MAPA TURYSTYCZNA 
OBSZARU POGÓRZAŃSKIEGO 
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TUCHÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
                                                                                 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.psr.tuchow.pl
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Urząd Gminy w Gromniku
tel. 14 651 42 02, 14 651 42 38, 
14 651 42 50, fax: 14 651 40 95
e-mail: ug@gromnik.pl        
www.gromnik.pl

Urząd Miejski w Ryglicach
tel. 14 654 10 19,
fax: 14 654 10 54
e-mail: ug@ryglice.pl        
www.ryglice.pl

Urząd Gminy w Szerzynach
tel. 14 651 73 00, 14 651 72 99
fax: 14 651 79 01 
e-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl        
www.szerzyny.pl

Urząd Miejski w Tuchowie
tel. 14 652 51 76,
fax: 14 652 51 09
e-mail: um@tuchow.pl
www.tuchow.pl 

Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju

33-170 Tuchów, ul. Chopina 10
tel./fax: 14 652 44 04

e-mail: pogostoro@interia.pl
www.psr.tuchow.pl

Urząd Gminy w Rzepienniku 
Strzyżewskim
tel. 14 653 05 01, 
fax: 14 653 05 02
email: rzepiennik@rzepiennik.pl        
www.rzepiennik.pl
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