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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 
zaprasza Cię na wędrówkę trasą rekreacyjno-turystyczną

 „Szlakiem Starego Wisłoka”. 
Szlak prowadzi wzdłuż koryta starego Wisłoka, który przed laty zmienił swój bieg 
i  na odcinku  wytyczonej trasy przecina teren gmin:  Trzebownisko i  Krasne. Trasa 
17 kilometrowego szlaku powstała z  myślą ocalenia tego jakże ciekawego 
miejsca, przed jego degradacją.  Nie brak tu charakteryzujących starorzecze zakoli,  
urokliwych zakątków i  wielu miejsc wytchnienia dla szukających ciszy i  spokoju  
z  dala od ulicznego gwaru. To niejako przystań dla zmęczonych codziennym  
pośpiechem i stresem. Tu, każdy może zatrzymać się na chwilę, by odetchnąć.

Szlak można pokonać pieszo, wędrując oznakowaną żółtym kolorem ścieżką.  
Amatorzy jazdy na dwóch kółkach mają do dyspozycji centralną część szlaku, która 
prowadzi przez wieś Palikówka. Natomiast zapaleńcy crossowych wyczynów mogą 
spróbować swoich sił na całej długości trasy, ale to przygoda tylko dla odważnych.

Stare koryto Wisłoka to teren tętniący zielenią, ostoja wielu gatunków roślin i  zwierząt, 
dlatego baczny obserwator z  pewnością zauważy wiele ciekawych, a  nawet rzadkich 
okazów. 

Szlak można przemierzać  nie tylko latem, każda pora roku tworzy odmienny krajobraz 
i przyciąga swoim urokiem.

Trasa jest atrakcyjna nie tylko pod względem dużych walorów przyrodniczych oraz 
ciekawych obiektów architektonicznych i kulturalnych. Z uwagi na liczne, często bardzo 
tajemnicze postaci i  legendy związane z  tym obszarem, wzdłuż szlaku usytuowane są 
rzeźby symbolizujące tradycyjne opowieści oraz podkreślające unikatowy i  tajemniczy 
charakter Szlaku Starego Wisłoka.



 Krajobraz starorzecza tworzą liczne zakola nadające mu charakter wijącej się wstęgi.  Wśród 
pól i łąk, które sąsiadują ze starorzeczem, pasmo zadrzewień i bujnej roślinności  tworzą niecodzienny 
widok, szczególnie widoczny z lotu ptaka.  Naturalne warunki panujące na starorzeczu oraz odmienny 
typ biotopu wodnego w  porównaniu z  korytem rzeki przyczyniły się do powstania urozmaiconej 
szaty roślinnej oraz bogatej fauny.  Dodatkowo woda starorzecza jest cieplejsza od wody korytowej 
i w większości odcinków jest to zbiornik nieprzepływowy o nieznacznej wymianie wód. Powoduje to 
bardzo szybki  rozwój roślinności wodnej i często doprowadza do szybkiego procesu wypłycania koryta.

 Szatę roślinną Starorzecza Wisłoka tworzą przede wszystkim rośliny wodne, zadrzewienia 
porastające brzegi koryta oraz łąki przylegające do starorzecza.  
 Zbiornik Starego Wisłoka najczęściej pokrywa rzęsa wodna: drobna i  garbata, która ma tu 
doskonałe warunki do rozwoju. Na odcinkach, gdzie woda ma delikatny nurt licznie występuje grążel 
żółty - gatunek należący do ustawowo chronionych w Polsce.

 Muliste brzegi wód porośnięte są przez takie gatunki jak: trzcina pospolita, pałka szerokolistna, 
osoka aloesowata, tatarak zwyczajny, oczeret jeziorny, liczne gatunki turzyc, skrzyp bagienny i inne.
 Zadrzewienia porastające brzeg koryta tworzą między innymi: wierzba krucha, czeremcha 
zwyczajna oraz śliwa tarnina  i olsza czarna. Z zadrzewieniem ściśle związane jest występowanie tzw. 
geofitów. Należą do nich: bodziszek żałobny, zawilec żółty i  gajowy, cebulica dwulistna, złoć żółta, 
kokorycz pusta i pełna, czworolist pospolity, kokoryczka wielokwiatowa, przylaszczka pospolita.

 Na łąkach sąsiadujących z  korytem, najbardziej kolorowych wiosną i  latem najczęściej można 
spotkać: kmieć błotną, wełniankę, pierwiosnka lekarskiego, firletkę poszarpaną, świerzbnice polną, drżącz-
kę pospolitą, czyściec błotny, krwiściąg lekarski, kosaciec syberyjski, centurię pospolitą, bmiec białą, dzwo-
nek brzoskwiniolistny, kozibród łąkowy, bodziszek łąkowy, haber zwyczajny, komonicę zwyczajną, pełnik 
europejski, orlicę pospolitą,  listerię jajowatą oraz kukułki.
 
 Perełkami szaty roślinnej są urzekające storczyki: kruszczyk szerokolistny i błotny oraz  gółka 
długoostrogowa –  w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową.
 Bogata roślinność występująca na starorzeczu daje możliwość osiedlania się wielu gatunkom 
zwierząt.  Począwszy od pajęczaków spotkać tu można wiele ich gatunków. Najczęściej występują: pająk 
kwietnik, „krzyżak” oraz darownik przedziwny.
 Wśród owadów królują: zorzynek rzeżuchowiec, modraszka, rusałka pawik, rusałka żałobnik,  
piórolotka pięciopiór, plamiec agreściak, złotook, niedźwiedziówka, zmrocznik gładyszek.
 Bardzo często występują różne gatunki ważek: ważka płasko brzucha, żagnica, szablak krwisty 
oraz chrząszczy: żuk gnojarz, biegacz złotozielony, biegacz skórzasty, smolik sosnowy, rębacz, zgrzytnica 
zielonkawo włosa, szarańczak, strojnica baldaszkówka, bzyg.



 Świat płazów reprezentują:
• Ogoniaste - traszka zwyczajna i traszka ogoniasta
• Bezogonowe
  - kumakowate - kumak nizinny i górski
  - grzebiuszkowate - grzebiuszka ziemna 
  - ropuchowate - ropucha szara i ropucha zielona 
  - rzekotkowate - rzekotka drzewna
  - żabowate - żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba śmieszka,  
     żaba trawna, żaba moczarowa.

Nad brzegami starorzecza chętnie bytują przedstawiciele gadów: 
• Węże - zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata
• Jaszczurki:
  - jaszczurka zwinka
  - jaszczurka żyworodna
  - padalec zwyczajny
• Żółwie: żółw czerwonolicy  !!!

 Starorzecze jest atrakcyjnym miejscem również dla 
ptaków, gdzie szukają pożywienia, znajdują schronienia, 
a  także mają swoje siedliska lęgowe. Awifaunę na staro-
rzeczu reprezentują następujące gatunki: kaczka krzy-
żówka, remiz, bażant łowny, trznadel, dzięcioł duży, 
kopciuszek, pliszka żółta, szczygieł, makolągwa, szczy-
gieł, pokląskwa, rokitniczka, kląskawka, potrzos, bo-
cian biały. 

 Jednym z najbardziej atrakcyjnych ptaków 
starorzecza jest dudek, a  na polach nad starorze-
czem można spotkać kuropatwy, które w  innych 
rejonach niestety należą już do rzadkości.
 Żyją tu również ptaki drapieżne: wrona 
siwa, myszołów zwyczajny oraz myszołów włochaty.
 Ssaki występują mniej licznie, ale można 
tu spotkać sarny, gronostaje, dziki, wiewiórki, lisy. 
Widoczne są również ślady po bytowaniu bobrów.
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TRASA PIESZA 

TRASA ROWEROWA REKREACYJNA
TRASA ROWEROWA TRUDNA

Most tybetański Ławka

WiataPomost

Uwaga! Teren podmokły!
Ze względu na obecność bobrów na szlaku mogą 
wystąpić zwaliska drzew.

Wejście na teren szlaku na własne ryzyko 
i odpowiedzialność !



Sprawiedliwy Basista 

„Na granicy Krzemienicy z  Czarną, znajduje się małe jeziorko. Na jego 
środku jest wyspa z murowaną kapliczką i figurką św. Jana Nepomucena.  
Legenda głosi, że była tu niegdyś karczma. Zdarzyło się, że w  karczmie 

odbywało się wesele. Drogą obok przechodził ksiądz z  Wiatykiem. Pijani 
weselnicy zlekceważyli kapłana, nie przerwali ani na moment hulanki. Ukląkł 

tylko jeden uczestnik zabawy, muzykant-basista. Ledwie ksiądz przeszedł, ziemia 
zadrżała, karczma z  weselnikami zapadła się, a  dół zalała woda. Pozostała tylko mała 
wysepka, na której klęczał basista”. 

Dziedzic z Krzemienicy

„Dawno temu w  starym kościele w  Krzemienicy co pewien czas coś w  nocy wywraca-
ło świece, zrywało obrusy z  ołtarzy. Przypuszczano, że zakradł się do wnętrza jakiś 
świętokradca, więc wyznaczono nocne warty. Mimo dokładnego pilnowania w koście-
le powtarzały się psoty.
W  tej, wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, ksiądz proboszcz i  organista, tęgie 
chłopy, postanowili przypilnować wnętrza. Proboszcz przy drzwiach wejściowych 
a  organista na ambonie, patrzyli pilnie i  nasłuchiwali. O  północy, w  smudze 
księżycowego światła, zauważyli, że uchylają się w  podłodze drzwi do grobowców 
kolatorskich i wychodzi zmarły dziedzic. Od razu skierował się do bocznego ołtarza, 
wywrócił świece, to samo uczynił przy drugim bocznym, a  następnie skierował się 
do głównego. Wtedy organista  groźnymi gestami próbował zatrzymać widmo. 
Zjawa skierowała się na ambonę, dopadła organistę i  zaczęła go dusić. Wtedy 
proboszcz z  krzykiem popędził na pomoc organiście. Zmarły dziedzic widząc, że 
z  dwoma nie da rady, puścił organistę i  uciekł do grobowca. Oni za nim. Dziedzic  
położył się w  swojej trumnie, ale nie zdążył przykryć wieka. Proboszcz i  organista 
zobaczyli, który to ze zmarłych panów straszył. Na drugi dzień po naradzie postanowili 
zabrać zwłoki z kościoła i pochować na cmentarzu. Dla pewności obrócili trupa plecami 
do góry, bo tak według tradycji można było odebrać mu nieczyste siły. Od tego czasu 
psoty w kościele ustały”.

Topielec 

Legenda głosi, że w poprzek strumienia, który przepływał przez wieś usypano 
groblę i  wzniesiono młyn. Na grobli pobożny fundator wybudował 

kapliczkę.„Głębię stawu zamieszkiwało wszelkie stworzenie  
wodne, a  w  trzcinach coś buszowało, słychać było klepanie 

zębiastej paszczy, z łoskotem zrywały się kaczki na wodzie, 
powstawały tajemnicze kręgi, dochodziło z  niej 

dudnienie i  stukanie. Zatrwożeni tym ludzie 
śpiewem zanosili modły w kapliczce, prosząc 

o  ochronę przed złymi mocami. A  woda 
ciągle wabiła do kąpieli. Zdarzały się 

jednak utonięcia i  tak utarło się 
przekonanie, że co roku ktoś 

w  tym miejscu musi utonąć. 
Tajemniczo też opowiadano, 

że w  nocy wynurzał się 
z  wody mały chłopiec 

i  siadywał na grobli. 
Nie jeden ponoć go 
widział”.



Kobieta z burzy

Jak legenda głosi zjawa-kobieta  
pojawiała się w  upalne dni. Jej  
pojawienie poprzedzała nagła zmiana 
pogody, niebo pokrywały czarne 
i gęste chmury. Ciemności rozdzierały 
nagłe błyskawice, a  wśród nich 
pojawiała się kobieta. Przyciągała  
często uwagę młodych chłopów,  
którzy wiązali żyto. Przez to nie 
udawało im się dokończyć pracy.

Biała kobieta z Krzyżówek

„Jest takie miejsce na skrzyżowaniu 
dróg, w  którym przy księżycu o  półno-
cy ukazywała się postać kobiety ubranej 
na biało, w czepcu na głowie. Zjawa grała 
na skrzypcach. Była bardzo wysoka, zda-
wała się równa młodnikowi. Donośny ton  
skrzypiec rozlegał się daleko po lesie. Ludzie 
sądzili, że pokutuje pośmiertnie i  chcąc jej  
pomóc pytali: „Czego pragniesz?”. Gdyby się 
odezwała należało powiedzieć:
„Jesteś pon, niech ci będzie Jon,
Jesteś panna, niech ci będzie Anna.”
Postać białej kobiety nie odzywała się jednak. Ludzie twierdzili, że to pokutuje  
dziedziczka, która za życia była niesprawiedliwa dla poddanych.

Huśtawka na kominie

„Jest pewna zagroda, gdzie od szeregu pokoleń mają miejsce tragiczne  
wydarzenia. Zaczęło się to około 1845 r., kiedy mieszkało tam rodzeństwo 
– brat i  siostra. Siostra ostro wzbraniała bratu ożenku, ponieważ nie  
cierpiała przyszłej bratowej. Rozwścieczony brat urżnął rzezakiem  
siostrze głowę, a  sam się powiesił. Opuszczony dom uważano za  
obciążony klątwą na zawsze, omijano go ze strachem. Głoszono  
przekonanie, że ktokolwiek w  nim zamieszka, niczego się nie dorobi.  
Widziano w tym domu nieraz dziwne zjawy – huśtające się rodzeństwo na ko-
minie.”

Świńskie ryło 

„Legenda opowiada, że było dwóch braci, między którymi wybuchnął spór o miedzę. 
Zawziętość rosła, powstały dwa wrogie sobie obozy. Za braćmi stanęły najpierw żony, 
potem dorastające dzieci, następnie synowie i zięciowie. Wytworzyła się sytuacja nie 
do zniesienia. Jeden z  braci, będąc w  świecie, napotkał jasnowidza i  zwrócił się do 
niego o radę jak zakończyć spory. Ten poradził mu, aby w Wielki Czwartek zabił świnię, 
uciął jej ryj, poświęcił w kościele, a następnie włożył mu do środka kilka złotych i srebr-
nych pieniążków i zakopał w spornym miejscu przy miedzy. No i czekał.
Brat zrobił dokładnie tak, jak powiedział jasnowidz. Niedługo zeszło, a  zakopany 
ryj zaczął zawzięcie ryć jamę i  tak powstało olbrzymie kretowisko. Potem z  chmur  
 oberwał się deszcz, woda pozrywała świeżą ziemię i wymyła wąwóz, który rozdzielił  
zwaśnionych braci. Wąwóz ten istnieje do dziś i płynie nim strumyk przez całą Krze-
mienicę.” 



Diabeł Puszczański 

„Na terenie Puszczy Sandomierskiej, w  bardzo 
odległych czasach, umiejscowił się diabeł leśny. 
Krążył po zalesionym terenie, aby napotkać 
człowieka, sprowokować go do grzesznego  
zachowania, a  następnie jego dusze taszczyć do 
piekła i zyskać pochwałę u starszyzny piekielnej.
W  owych czasach diabeł był bardzo pracowity 
i  zapobiegliwy. Jednego razu wczesnym 
rankiem zauważył idącego do pracy  
z  siekierką na ramieniu drwala. Gdy 
przyszedł na wybrane miejsce wydobył 
z  kieszeni zawiniątko z  kromką chleba, jako  
pożywienie na cały dzień. Ukrył je w zagłębieniu 
pniaka i  przykrył kłodą. Obserwującemu to 
z  ukrycia diabłu, przyszło na myśl, aby porwać 
drwalowi jedzenie. Ten kiedy to odkryje, będąc 

głodnym, zacznie kląć – czyli grzeszyć i  już jest 
zdobycz do piekła. Tak też się stało. Głodny drwal 

zaczął strasznie kląć na cały świat, a  diabeł ucieszony 
poszybował do piekła, aby pochwalić się przed starszyzną 

swoim sprytnym pomysłem. Jednak zawiódł się. Słuchający z  dezaprobatą 
kręcili głowami, a  Lucyfer zabrał głos mówiąc: „źle zrobiłeś zabierając biedakowi 
ostatnią kromkę chleba. Aby odpokutować swój czyn pójdziesz do niego na służbę 
i będziesz tak długo pracował, aż on ci powie „idź do diabła”. Posłuszny czarcik udał 
się do mizernej chatki drwala w postaci zgarbionego chłopaka poszukującego służby. 

Zaskoczony drwal mówi:
- Chcesz mi pomagać? A czym ja ci zapłacę? Nie mam grosza przy duszy.

- Będę za darmo.
- A co ci dam jeść?

- Bez jedzenia.
A  gdzie będziesz spał? Większą część małej izby zajmowało 
wyrko wyścielone słomą i  nakryte starą łachą, obok nalepa 
z ogniskiem. Diabeł wskazał na nalepę i odparł – tu będę spał. 
Ta korzystna sytuacja skusiła drwala, przyjął parobka 
i  poszli obaj do roboty. Gdy na miejscu drwal przystąpił 
do mozolnego ścinania drzewa diabeł krzyknął – nie tak. 
Potrząsnął drzewem, które się zaraz wywróciło, nogami 
poobtrącał gałęzie, zarzucił na plecy i  z  łatwością zaniósł 
na wskazane miejsce. Przy takim pomocniku szybko rosła 
sterta budulca i opału, a zamożniały drwal, aby urozmaicić 
pożywienie kupił krowę. Nie miał siana na zimę, poszedł 
więc do dziedzica mającego obok dużą łączkę z  prośbą 
o  trochę siana. Chojny dziedzic rzecze: weź sobie tyle ile 
uniesiesz. A  czy mogę zamiast siebie przysłać parobka? 
Możesz. Przysłany diabeł wszystkie suche kopki siana z  całej 
łąki poznosił w  jedno miejsce, zadarł na plecy i  przyniósł 

drwalowi. 
Wzbogacony drwal postanowił zbudować obszerniejszy 

dom gospodarski. Uporali się z  nim szybko i  teraz należało go 
ogrodzić. Wkopali słupy, umocowali żerdzie i zaczęli przybijać…

Drwal przytrzymywał a  diabeł wbijał. Jakoś tak mu poleciała 
siekierka, że niechcący uderzyła w  palec drwala. Ten rozeźlony 

krzyknął – idź do diabła.
Ten zniknął, a gospodarz został sam”.



Bocian mściciel

„W  dawnych czasach, kiedy było mnóstwo ptactwa, niektóre z  nich upodobały sobie 
zakładać gniazda przy budynkach wiejskich wówczas drewnianych, krytych słomą. Ten 
łatwopalny materiał był narażony na częste pożary. Zauważano, że obecność gnieżdżących 
się w  nich ptaków świadczy o  bezpieczeństwie zabudowania, więc ich mile widziano, 
szczególnie bociana.
Zdarzało się, że gospodarz, aby zwabić ptaka zakładał na dachu stare koło od 
wozu, co bywało skuteczne. Z wiosną, kiedy ukazał się lecący bocian dzieci 
śpiewnie wołały: „bocian koło, koło”. Jednak z biegiem lat zdarzył się wyjątek. 
W chacie z bocianim gniazdem znalazł się postępowy gospodarz, którego 
zaczął razić zanieczyszczony przez bocianie odchody dach. Kiedy wiosną 
zmogło się zanieczyszczenie dachu przez młode pisklęta zniecierpliwiony 
gospodarz zrzucił gniazdo bocianie. Spadłe piszczące bocianięta pożarły 
kozy, a  zrozpaczony tata bocian postanowił się zemścić. Krążący nad polami wypatrzył 
opuszczone pastusze ognisko. Wyciągnął z  niego niedopaloną głownie i  lecąc z  nią 
w dziobie płonącą zrzucił na dach niegościnnej chaty. Budynek spłonął.”

Legenda o Łabędziu 

„Pewne wiejskie małżeństwo czterdziestolatków w niedzielę wybrało się na grzyby do lasu. 
Szli wzdłuż krętego strumyka. Po drodze napotkali małe jeziorko, a w nim pływającego 
okazałego łabędzia. W  mężczyźnie odezwał się duch łowczego czyli chęć upolowania 
niczyjego ptaka. Zbliżył się do łabędzia pływającego na wyciągnięcie ręki. 
Ale ptak zręcznie umykał raz i drugi. Rozsierdzony mężczyzna wszedł nawet jedną nogą 
w błotniste dno, ale i to nie pomogło. Kobieta, która obserwowała tą zabawę z łabędziem 
zorientowała się, że tajemniczy ptak to demon kusiciel. Próbowała więc odciągnąć męża 
od tych bezskutecznych zabiegów, ale rozłoszczony myśliwy jej nie słuchał, dopiero gdy 
opadł z sił obłocony i zmęczony pozwolił się wyprowadzić z zauroczonego miejsca.”

Diabeł z dziewczyną

„Pewna kobieta szła z  wesela zła, bo jej należycie nie wytańczono. Kiedy 
przechodziła przez rzeczkę, zobaczyła tajemnicze światełko na drzewie. 
W tym momencie zjawił się nieznany mężczyzna i zaśpiewał „Miała nóżkę 
czerwoną i drugą zieloną, hulaj ty, hulaj, Marysiu szalona”. Tańczył z nią 
długo i tak zmęczył, że ledwo doszła do domu.
Była pewna dziewczyna, która nie miała szczęścia na weselach do 
tancerzy, a rwała się do tańca. Raz wybierając się na zabawę (muzykę) 
szczególnie starannie się wystroiła i patrząc w lusterko, powiedziała: „Ja 
już, teraz ujdę, ujdę, a do tańca kieby z diabłem pójdę.” Poszła i dalej bez 
powodzenia siedziała.  O północy zjawił się elegancki pan. Poszedł do 
niej, ukłonił i do tańca poprosił. Tańczyli tak zamaszyście, że uczestnicy 
zabawy stanęli i  podziwiali. Rozradowana dziewczyna chcąc zobaczyć 
jak jej tancerzowi zgrabne nogi chodzą, rzuciła okiem i  zobaczyła, że 
jedna noga była kurza, a druga – kopyto. Krzyknęła: „Jezus, Maria, Józef”. 
Pan zniknął.”

Czerwony kogut 

„Na łąkach koło Wisłoka miały miejsce niezwykłe zjawiska.  Przechodzący  
tamtędy mieszkańcy  za każdym razem mieli wrażenie, że coś za nimi szło. 
Ledwie ruszali, już coś za nimi stąpało.  Był to czerwony kogut, który w re-
jonie tych łąk wychodził z Wisłoka o zmroku.”

Fragmenty legend zostały zaczerpnięte z książki
pt. „LEGENDY REGIONU ŁAŃCUCKIEGO”, Franciszek Frączek Słońcesław
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