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W PROGRAMIE:  

Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., nowy 

kościół (architektura współczesna), spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty. Przejazd do  

Szczawnika. Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej z XIX. Możliwość degustacji wody mineralnej 

(własne kubki).                 
 

Tylicz - miejscowość turystyczna, położona w dolinie potoku Muszynka i 
jego dopływu Mochnaczki, zaliczany jest do najstarszych osad w Beskidzie 
Sądeckim. Jego powstanie i rozwój związane było z przebiegającym przez 
Przełęcz Tylicką szlakiem handlowym, rozpoczynającym się w Gdańsku i 
później ciągnącym się przez Totuń, Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Czchów, 
Dolinę Kamienicy Nawojowskiej i Muszynki przez Krzyżówkę, Mochnaczkę, 
Tylicz, Muszynkę do Bardejowa na Słowacji. 

 
Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła, położony przy prostokątnym 
Rynku. Zbudowany został w 1612 r. z fundacji biskupa krakowskiego Piotra 
Tylickiego. Obiekt ten jest drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej 
z nadbudowaną nad kruchtą wieżą konstrukcji słupowej. Świątynię wieńczy 
znajdująca się nad nawą barokowa wieżyczka na sygnaturkę oraz baniasty 
hełm z krzyżem nad wieżą. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje 
ołtarz główny (XVI/XVII w.) z otoczonym szczególnym kultem obrazem tzw. 
"Matki Boskiej Tylickiej z Dzieciątkiem" wzorowany na niderlandzkim 
obrazie Andriewa Ysembrandta 

 

Golgota i dróżki Maryjne, umiejscowione za nowym kościołem p.w. 
Imienia Maryi. Kapliczki z rzeźbami scen biblijnych, połączone są 
"dziesiątkami" różańcowymi wykonanymi z kamieni. Całe wzgórze obfituje 
w tablice z cytatami oraz mądrościami ludowymi, które pośród ciszy i piękna 
przyrody skłaniają do refleksji. Wędrując kolejnymi ścieżkami spotkać 
możemy pomniki m.in. Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. 
Jerzego Popiełuszki, biskupa Piotra Tylickiego oraz króla Kazimierza 
Wielkiego. Ciekawostką dla zwiedzających są różnorodne kamienie np. 
skamieniała sekwoja, pochodzące z różnych stron świata. Wszystkie 
podpisane i wyeksponowane są na szczycie Golgoty, będącym znakomitym 
punktem widokowym w Tyliczu. 

 

Cerkiew w Szczawniku - greckokatolicka cerkiew łemkowska p.w. św. 
Dymitra Sołuńskiego, wzniesiona w 1841, obecnie użytkowana jako 
kościół rzymskokatolicki. 
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