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INTEGRACJA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH  

Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM  
NA PRZYK ADZIE TRASY ROWEROWEJ „SZLAKIEM 

PRZYDRO NYCH KAPLICZEK I KRZY Y W HUSOWIE” 
 
 

Elementy naturalne krajobrazu, w tym ukszta towanie terenu stanowi  bogate t o dla 

obiektów zwi zanych z dziedzictwem kulturowym. Przyk adem takiego po czenia jest trasa 

rowerowa w miejscowo ci Husów - ma o znanej, a jak e pi knej pod wzgl dem walorów 

krajobrazowych jak i kulturowych. 
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I. WST P 
Krajobraz wiejski jest wa nym sk adnikiem kultury materialnej [3]. Jego walorem jest 

du y stopie  integracji z przyrod  [3,8,9]. W obliczu szybko post puj cej urbanizacji 

i niekontrolowanych dzia a , takich zak tków jest coraz mniej, przez co sielski pejza  

w swojej tradycyjnej formie prawie ju  nie istnieje [3,4,15].  

Na obszarach wiejskich, posiadaj cych oryginalne walory przyrodnicze, przy drogach, 

cz sto spotykane s  elementy dziedzictwa kulturowego – niewielkie formy sakralne: krzy e 

i kapliczki, które wzbogacaj  krajobraz [2]. Rola kapliczek, figur oraz krzy y w krajobrazie 

kulturowym jest nieoceniona. cz  w sobie wiele elementów: religi , kultur , architektur , 

etnografi , geografi  i histori  regionu. Ma a architektura sakralna to charakterystyczna 

cecha polskiego krajobrazu, stanowi wyraz wiary minionych pokole , polskiego folkloru, 

jest charakterystycznym znakiem narodowej to samo ci [1,5,6,11]. Wypoczynek na 

terenach wiejskich, w bezpo rednim kontakcie z przyrod  i dawn  kultur , nabiera coraz 

wi kszego znaczenia [7]. Dla zwolenników aktywnego wypoczynku tworzy si  szlaki 

rowerowe [10]. 

Trasa rowerowa „Szlakiem przydro nych kapliczek i krzy y w Husowie” zosta a 

zaplanowana i wykonana z inicjatywy mieszka ców przez Stowarzyszenie Spo eczno-

Kulturalne im. Wincentego Stysia. Znalaz y si  na niej najciekawsze obiekty zwi zane 

z histori  Husowa oraz krzy e i kapliczki przydro ne znajduj ce si  na terenie wsi, a tak e 
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najpi kniejsze miejsca widokowe. Trasa przebiega przez tereny so ectwa Husów obejmuj c 

fragment Hy nie sko-Gwo nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu [16]. 

 

II. DZIEDZICTWO KULTUROWE 
Wie  Husów po o ona jest w gminie Markowa, w powiecie a cuckim nale cym do 

województwa podkarpackiego, które charakteryzuje si  ró norodno ci  rodowiska 

przyrodniczego i tym samym du  atrakcyjno ci  turystyczn  [13]. 

W Husowie mo na podziwia  interesuj ce obiekty maj ce warto  historyczn  i poznawcz . 

Na analizowanej trasie rowerowej znajduje si  36 obiektów sakralnych w postaci kapliczek 

(17 szt.) i krzy y (19 szt.) [16]. Najwi cej kapliczek po wi conych jest Matce Bo ej. W ród 

wizerunków pojawiaj  si  Matka Bo a Królowa wiata, Matka Bo a Niepokalana, Matka Bo a 

z Lourdes (fot. 1), a tak e Matka Boska Cz stochowska. W trzech obiektach dodatkowo oprócz 

figury Matki Bo ej znajduje si  figura Pana Jezusa. Pozosta e kapliczki po wi cone s  

w. Florianowi oraz w. Nepomucenowi (fot. 2).  

 

  
Fot. 1. Kapliczka Matki Bo ej z Lourdes (fot. M.G.) 

Fig. 1. Chapel of Our Lady of Lourdes (phot. M.G.) 

Fot. 2. Kapliczka w. Jana Nepomucena (fot. M.G.) 

Fig. 2. Chapel St. John of Nepomuk (phot. M.G.) 

 

Na szlaku znajduje si  ponadto Cha upa Jana Raka – poety ludowego, zbudowana 

prawdopodobnie ok. 1720 r. na rzucie prostok ta o jednotraktowym uk adzie wewn trznym, 

z sieni  przelotow , posiadaj ca powierzchni  zabudowy 78 m2 (fot. 3). Zachowany jest w niej 

XIX-wieczny piec z zapieckiem. Dach domu kryty jest strzech . Obiekt ten zosta  w 1968 roku 

wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, jako jedyny przyk ad konstrukcji „na owi z” 

w Husowie [16]. Zachowa y si  równie  pozosta o ci dworu (ryc. 1) wraz z parkiem 

podworskim (fot. 4) ostatnich w a cicieli maj tku Oborskich.  

Obiektem trasy rowerowej jest równie  wspó cze nie wybudowany ko ció , znajduj cy 

si  w bliskim s siedztwie parku (fot. 4), charakterem i stylem wkomponowany w podgórski 

charakter wsi (fot. 5) [16]. 

Na terenie Husowa opisywany szlak rowerowy czy si  z fragmentem Szlaku Turystyczno-

Historycznego im. p k. Leopolda Lisa-Kuli, którego wnioskodawc  i pomys odawc  by  

Podkarpacki Zwi zek Pi sudczyków w Rzeszowie (fot. 6). Szlak ten zosta  wyznaczony w 2001 

roku przez rzeszowski Oddzia  PTTK [18]. W Husowie znajduje si  Pomnik Grunwaldzki 

wybudowany w 1910 roku dla upami tnienia pi setnej rocznicy grunwaldzkiego zwyci stwa 

or a polskiego (fot. 7, 8),  który jest jednocze nie nast pnym przystankiem trasy [16]. 
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Fot. 3. Cha upa Jana Raka (fot. M.G.) 

Fig. 3. The cottage of Jan Rak (phot. M.G.) 

 

Ryc. 1. Dwór Oborskich w czasach wietno ci [17] 

Picture 1. Country mansion of the family Oborski 

in glory days [17] 

 

 

 

  
 

Fot. 4. Park podworski (fot. M.G.) 

Fig.4. Past country mansion park (phot. M.G.) 

 

Fot. 5. Obecny ko ció  w Husowie (fot. M.G.) 

Fig. 5. The present church in Husów (phot. M.G.) 

 

 

 

 

 
Fot. 6. Szlak Turystyczno - Historyczny im. p k. 

Leopolda Lisa-Kuli [18] 

Fig. 6. The Touristic - Historic route of the 

name of the Col. Leopold  Lis-Kula [18] 

 

 

Trasa zosta a wytyczona w taki sposób, aby rowerzysta móg  j  rozpocz  w dowolnym 

miejscu, a na zrealizowanie tego planu potrzebuje oko o 2,5 godz. Na trasie ustawione 

zosta y tablice informacyjne, na których znajduj  si  opisy poszczególnych obiektów.  
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Fot. 7. Pomnik Grunwaldzki (fot. M.G) 

Fig. 7. The Grunwald monument 

(phot. M.G.) 

 

 

Fot. 8. Tablica informacyjna – Pomnik Grunwaldzki (fot. M.G) 

Fig. 8. The information board - the Grunwald monument 

(phot.. M.G.) 

 

III. WALORY KRAJOBRAZOWE 
Trasa rowerowa „Szlakiem przydro nych kapliczek i krzy y w Husowie” zlokalizowana jest 

na terenie Hy nie sko-Gwo nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego 

w 14.07.1992 r. Obszar ten zlokalizowany jest w najatrakcyjniejszej krajobrazowo cz ci gminy 

Markowa. Dzi ki wysokim walorom rodowiska wskazane jest wykorzystanie tego terenu pod 

ró norodne formy turystyki i wypoczynku, a tak e ukierunkowanie gospodarki rolnej i le nej na 

produkcj  ekologicznej ywno ci [12]. 

W bezpo rednim s siedztwie trasy rowerowej znajduje si  rezerwat przyrody „Husówka” 

utworzony 25.01.1955 roku, o powierzchni 71,96 ha. (fot. 9). Obejmuje on naturalne stanowisko 

k okoczki po udniowej oraz cenne fragmenty zbiorowisk ro linnych. K okoczka po udniowa 

jest najliczniejszym skupiskiem tego gatunku, w tej cz ci Pogórza Dynowskiego. Du a 

liczebno  oraz sta e odnawianie si  k okoczki wykazuje, e znajduje ona tutaj optymalne 

warunki rozwoju [12]. Charakterystyczn  cz ci  krajobrazu otwartego Husowa 

obserwowanego z trasy rowerowej jest widok na elementy przemys owe w postaci urz dze  

zwi zanych z eksploatacj  gazu ziemnego, bowiem na terenie gminy Markowa zosta  

utworzony obszar i teren górniczy MO ZNiL (fot. 10). Na ca ym obszarze obok prowadzonych 

poszukiwa  gazu ziemnego zlokalizowano w czerpanej cz ci z o a, najwi kszy czynny 

w Polsce bez zbiornikowy magazyn gazu ziemnego [12]. 
 

  
Fot. 9. Rezerwat przyrody „Husówka” (fot. M.G.) 

Fig. 9. The nature reserve „Husówka” (phot. M.G.) 

Fot. 10. Kopalnia Gazu Ziemnego Husów (fot. M.G.) 

Fig. 10. The mine of Natural Gas Husów (phot. M.G.) 
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Jednym z przystanków nale cych do krajobrazu przyrodniczego jest u ytek 

ekologiczny „Zimowit” utworzony w 2011 roku w celu ochrony zimowita jesiennego, 

którego okre la si  jako „klejnot Husowa”(fot.11) [19]. 
 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. Zimowit jesienny (fot. M.G.) 

Fig. 11. The autumn crocus (phot. M.G.) 

 

 

IV. PODSUMOWANIE 
Trasa rowerowa „Szlakiem przydro nych krzy y i kapliczek w Husowie” to po czenie 

pi knych walorów widokowych z bogat  histori  i dziedzictwem kulturowym. Cho  miejsc 

tego typu jest w kraju du o, to przyk ad trasy rowerowej w Husowie jest jedynym 

elementem swojego rodzaju. Takie miejsca s  cz sto zapomniane i niedocenione przez 

lokaln  spo eczno , a tym samym inicjatywa podj ta przez mieszka ców Husowa jest 

wzorem godnym na ladowania. 

Na analizowanym obszarze zaobserwowa  mo na naturaln  przestrze  krajobrazow , 

w któr  wkomponowa a si  przemy lana trasa rowerowa maj ca na celu zaznajomienie 

turystów z rozpatrywanym obszarem, oferuj cym estetyczne, wypoczynkowe i poznawcze 

walory. Utworzona trasa rowerowa to dobry pomys  na aktywny wypoczynek, bliski 

kontakt z natur  z jednocze n  kontemplacj  krajobrazow  tego terenu. Bior c pod uwag  

wymagania techniczne jakie stawia tury cie trasa (omawiany teren nale y do Pogórza 

Dynowskiego i Rzeszowskiego, w wielu miejscach wyst puj  znaczne ró nice w wysoko ci 

terenu) nale y zapewne  rozwa y  w przysz o ci potrzeby osób z ró nego typu dysfunkcjami 

(umo liwiaj c im przejazd tras  np. bryczk ). W celu zwi kszenia atrakcyjno ci poruszania si  

po trasie warto równie  pomy le  o zagospodarowaniu punktów widokowych, np. w studnie, 

tablice informacyjne, kosze na mieci, a w szczególno ci umo liwiaj ce odpoczynek altany. 

Wzbogacenie trasy w takie elementy architektoniczne ograniczy negatywny wp yw turystów na 

rodowisko. 
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THE INTEGRATION OF LANDSCAPE VALUES  WITH THE CULTURAL 
HERITAGE ON THE EXAMPLE OF THE BICYCLE ROUTE 

„BY THE ROUTE WITH ROADSIDE SHRINES AND CROSSES IN HUSÓW” 
 

Summary 
 

Natural elements of the landscape, in this the lay of the land constitute the rich 

background for objects related to the cultural heritage. An example of such connection is 

the bicycle route in the town of Husów - little known, and how beautiful in respect of 

landscape and cultural values. 

 

Key words:  the bicycle route, the rural landscape, the cultural heritage 


