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Przedstawiamy Państwu publikację pn. Korzen-
na w  starym i  nowym obiektywie – odwiedź i  zobacz. 

Jest ona fotograficzną prezentacją tego, jak ziemia 
korzeńska zmieniała się na  przestrzeni lat, ale też 
zaproszeniem do odwiedzin Korzennej i okolic. Te-
matyka zdjęć jest różna – przyroda, zabytki, ciekawe 
miejsca, wydarzenia ważne dla lokalnej społeczno-
ści. Aby przybliżyć kontekst przyrodniczo-kulturowy 
znajdujących się w  publikacji fotografii, przedsta-
wiamy najważniejsze informacje o gminie Korzenna.

Przyroda jest jednym z głównych atutów tutejszego 
regionu. Jej walory zachęcają do odkrywania skar-

bów natury i wypoczynku z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku. Najważniejszymi i  najciekawszymi obsza-
rami przyrodniczymi w  gminie Korzenna są dwa 
rezerwaty: „Diable Skały” w Bukowcu i „Cisy w Mo-
gilnie”. Pierwszy z  nich utworzony został w  1953  r. 
i  jest zespołem skałek piaskowca ciężkowickiego. 
Rezerwat zajmuje ponad 16 ha, a w jego obrębie pod 
ochroną znajdują się bloki skalne ścianowo-płyto-
we w postaci ambon, murów i progów skalnych. Ich 
wysokość dochodzi nawet do 15 m. Drugi rezerwat – 
„Cisy w Mogilnie” powstał w 1963 r. i chroni naturalne 

stanowiska cisa pospolitego. Zajmuje obszar ponad 
35 ha. Położony jest na stoku Góry Jodłowej na wyso-
kości ok. 600–700 m.

W  publikacji zamieszczone zostały mapy tras 
rowerowej i  samochodowej, które prowa-

dzą po atrakcyjnych zakątkach gminy. Warto zatem 
przybliżyć przebiegające w  tutejszym rejonie szla-
ki turystyczne. Przez miejscowość Mogilno biegnie 
Szlak Architektury Drewnianej. Jednym z  obiektów 
zaliczanych do  tego szlaku jest znajdujący się w  tej 
miejscowości drewniany kościół pod wezwaniem św. 
Marcina, pochodzący z  około 1765  r. Obok kościoła 
znajduje się murowana (z kamienia) kaplica pod we-
zwaniem św. Anny, zbudowana w XVI wieku. W tej 
części gminy biegnie ponadto pieszy, niebieski szlak 
turystyczny. Trasa prowadzi wierzchołkami dwóch 
szczytów: Jodłowej Góry i Rosochatki. Oba wzniesie-
nia mają wysokość ponad 700 m n.p.m. Na szczycie 
Jodłowej Góry znajduje się pomnik upamiętniający 
partyzantów walczących w czasie II wojny światowej. 
Na Rosochatce zaś znajdziemy ciekawą, drewnianą 
kapliczkę oraz pokaźnych rozmiarów krzyż. Szlak 
oczywiście obejmuje też rezerwat „Cisy w Mogilnie”. 



W latach pięćdziesiątych XX wieku wyznaczono zie-
lony szlak pieszy prowadzący od miasteczka Bobo-
wa przez Bukowiec do miejscowości Jamna. Trasa ta 
obejmuje opisany wyżej rezerwat „Diable Skały”. Po-
nadto po terenie samego rezerwatu prowadzi dobrze 
oznakowana ścieżka przyrodnicza, składająca się z 9 
stanowisk. Tą częścią gminy biednie też Winny Szlak 
Rowerowy. Z  kolei miejscowość Miłkowa przecina 
Główny Karpacki Szlak Rowerowy.

W Jasiennej znajduje się lądowisko, którego pas 
biegnie po grzbiecie wzniesienia na  wysoko-

ści ok. 520 m n.p.m. Z samego lotniska roztaczają się 
piękne widoki na Pogórze Rożnowskie, Ciężkowickie, 
Beskid Niski, Beskid Sądecki, a nawet Tatry. Podob-
ne, nietuzinkowe widoki można podziwiać w Miłko-
wej, znajdującej się ok. 15 km od Nowego Sącza.

W  gminie Korzenna zobaczymy dwa dwory. 
Założenie parkowo-dworskie w  Korzennej to 

dwór i  park znajdujący się na  łagodnie spadającym 
zboczu, niedaleko centrum miejscowości. Dwór po-
chodzi z  XIX wieku, współcześnie pełni rolę rekre-
acyjno-kulturalną. Podobną funkcję pełni dziś od-
restaurowany Dwór w Lipnicy Wielkiej, pochodzący 

z początku XX w. i związany z rodziną Długoszow-
skich. Na uwagę zasługują również: Baszta w Niecwi 
z  XIX  w., Kościół pw. Niepokalanego Serca N.M.P. 
w  Bukowcu, Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Lipnicy Wielkiej, Kościół pw. św. Tekli 
w  Siedlcach, Kapliczka w  Niecwi, Kościół pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Korzennej.

Bogactwo i różnorodność przyrodnicza i kulturo-
wa ziemi korzeńskiej sprawia, że jest to miejsce 

o wspaniałych warunkach do wypoczynku, aktywnej 
turystyki oraz poznawania historii i  kultury. Mamy 
nadzieję, że i  ta publikacja zachęci Państwa do  od-
wiedzenia i poznania tego zakątka Sądecczyzny.

Wydanie publikacji sfinansowano ze środków  
Województwa Małopolskiego.





Trasa I – ROWEROWA
Korzenna – Trzycierz – Siedlce – Miłkowa – Jaczowa – Korzenna

1. Korzenna:

•	Zabudowania dworskie z Zastodolnikiem w tle
•	Kościół PW. Matki Boskiej Szkaplerznej i postać malarza zwanego Mistrzem z Korzennej,

2. Trzycierz:

•	Kapliczka przydrożna – miejsce masowego pochówku ofiar zarazy

3. Siedlce:

•	Kościół PW. Św. Tekli
•	Obelisk ku pamięci rodaków parafii Siedlce

4. Miłkowa:

•	Kapliczka z źródłem wody, która wg lokalnej społeczności ma moc uzdrawiającą

5. Janczowa:

•	Pasieka Janczosad – produkty pszczele, apiterapia.





Korzenna

Dwór w Korzennej  

dawniej i dziś



Zastodolnik

Zabudowania
dworskie



Kościół pw. św. Urszuli
– widok sprzed pożaru

z roku 1952 r.Korzenna w 1962 r.

Wizerunek Matki Bożej 
Bolesnej w kościele Scena Ukrzyżowania

z kościoła w Korzennej



Korzenna z lotu ptaka

Korzenna w 1962 r. Budynek Spółdzielni  
Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej  

– 1980 r.



Nowy Urząd Gminy

Urząd Gminy

Centrum Sportu
i Rekreacji w Korzennej



Korzenna nocą Centrum Korzennej

Szkoła w Korzennej



Kapliczka w miejscu masowego 
pochówku ofiar zarazy

Trzycierz



Łęka



Siedlce



Obelisk ku pamięci rodaków
parafii SiedlceKościół w Siedlcach



Stara szkoła 
w Siedlcach

Szkoła w Siedlcach



Miłkowa

Kapliczka słupowa w Miłkowej



Kapliczka ze źródłem wody

Szkoła w Miłkowej



Szkoła w Janczowej

Janczowa



Łyczana
Stodoła dworska w 1986 r.



Dom weselny w miejscu stodoły



Korzenna





Trasa II – SAMOCHODOWA

Korzenna – Jasienna –Bukowiec – Lipnica Wielka – Niecew – Wojnarowa – Posadowa Mogilska – Mogilno – Koniuszowa

1. Korzenna:

•	Zabudowania dworskie z Zastodolnikiem w tle
•	Kościół PW. Matki Boskiej Szkaplerznej i postać 

malarza zwanego Mistrzem z Korzennej

2. Jasienna:

•	Lądowisko AERO-LACH
•	Winnica Jasienna

3. Bukowiec:

•	Zabytkowy kościół Niepokalanego Serca  
Najświętszej Maryi Panny

•	Siedlisko nietoperzy
•	Ścieżka przyrodnicza „Diable skały”

4. Lipnica Wielka:

•	Zabytkowy kościół PW Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny

•	Zabytkowy Dwór Muzyczny
•	Pomnik poświęcony lotnikom samolotu Halifax JP 

162.FS–S

5. Niecew:

•	Zabytkowa baszta
•	Kamień upamiętniający miejsce rozbicia samolotu 

Halifax JP 162.FS-S
•	Kapliczka przydrożna z drugiej połowy XIX wieku

6. Wojnarowa

•	Grób nieznanego żołnierza
•	Kapliczka przydrożna ufundowana jako wotum  

za ocalenie życia

7. Posadowa Mogliska

•	Stary szyb naftowy
•	Zabytkowa kapliczka

8. Mogilno

•	Rezerwat Cisy
•	Zabytkowy kościół Św. Marcina Biskupa 

w Mogilnie

9. Koniuszowa

•	Izba pamięci im. Generała Franciszka Gągora





Korzenna

Korzenna



Dwór w Korzennej



Kościół w Korzennej



Lotnisko w Jasiennej

Jasienna



Winnica w Jasiennej



Kościół w Jasiennej



Bukowiec



Kościół w Bukowcu



Rezerwat Diable Skały
w Bukowcu



Rezerwat Diable Skały
w Bukowcu



Lipnica Wielka

Kościół w Lipnicy Wielkiej



Dwór w Lipnicy Wielkiej

Pomnik poświęcony lotnikom
samolotu Halifax JP 162.FS-S



Lipnica Wielka w 1969 r.



Cegielnia w Lipnicy Wielkiej

Szkoła w Lipnicy Wielkiej



Niecew

Pomnik w miejscu upadku
samolotu Halifax



Zabytkowa baszta w Niecwi Kapliczka przydrożna w Niecwi



Wojnarowa



Grób nieznanego
żołnierza

Zabytkowa kapliczka



Szkoła w Wojnarowej Centrum Wojnarowej
kiedyś i dziś



Posadowa Mogilska

Widok z Wilczego Dołu



Stary szyb naftowy

Posadowa Mogilska
– szkoła dawniej i dziś



Zabytkowa kapliczka
domkowa



Kaplica w Posadowej
Mogilskiej





Mogilno



Gmina Korzenna to region
bogaty w pola uprawne



Kościół pw.
Podwyższenia Krzyża 

Świętego



Szkoła w Mogilnie
 dawniej

Szkoła w Mogilnie
 obecnie



Rezerwat przyrody
Cisy w Mogilnie

Zabytkowa kaplica
w Mogilnie



Wiosna w rezerwacie
Cisy w Mogilnie

Na ścieżce przyrodniczej
Cisy w Mogilnie



Zabytkowy drewniany
kościół pw. św. Marcina



Wnętrze zabytkowego
kościoła pw. św. Marcina



Zabytkowa kaplica
przy kościele w Mogilnie



Wnętrze kaplicy
przy kościele w Mogilnie



Koniuszowa
Stara szkoła 

w Koniuszowej

Szkoła w Koniuszowej



Izba pamięci
gen. Franciszka Gągora




