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KWIATOŃ - REGIETÓW
NIEZWYKŁE UROKI BESKIDU NISKIEGO
W programie: zwiedzanie najpiękniejszej cerkwi w Beskidzie Niskim w
Kwiatoniu, stadniny koni huculskich w Regietowie, poczęstunek (gulasz huculski)
w Karczmie.
Beskid Niski to także mieszanka kultur: Łemkowie, Pogórzanie, Bojkowie a co
za tym idzie wielorakość wyznań: katolicyzm, prawosławie i greko-katolicyzm. Na
trasach wędrówek możemy napotkać przepiękne drewniane budownictwo cerkwie i kościoły. Ostały się na tym terenie stare łemkowskie chyże, przydrożne
krzyże i kapliczki, często zagubione w nieistniejących wioskach. To świetne
miejsca wypoczynku dla osób ceniących ciszę i spokój.
Kwiatoń leży w dolnym odcinku doliny Zdyni, na wysokości ok. 415-435 m n.p.m.
Miejscowość powstała w XIV w., w czasie kolonizacji prowadzonej przez rycerski
ród Gładyszów z Szymbarku. Początkowo wieś lokowano na prawie
magdeburskim. W 1528 nadano jej prawo wołoskie. W ramach akcji "Wisła"
większość mieszkańców wsi została wysiedlona do ZSRR i na tzw. Ziemie
Odzyskane. We wsi znajdują się dwie cerkwie – dawna greckokatolicka cerkiew
św. Paraskewy obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki oraz XXwieczna prawosławna cerkiew pod tym samym wezwaniem.
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy, wybudowana w XVII wieku,
aktualnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Jest to budowla trójdzielna,
orientowana, konstrukcji zrębowej, cała pokryta gontem. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej, z izbicą. Kopuły
zwieńczone są baniastymi wieżyczkami. Świątynia posiada kompletne wyposażenie cerkiewne, m.in. ikonostas z 1904,
ołtarz z XIX wieku i polichromię figuralno-architektoniczną z 1811.
Regietów to malowniczo położona wieś u podnóża Góry Rotundy, z dala od przelotowych tras, wielkich metropolii,
można powiedzieć „jeszcze nie odkryta” przez turystów. Cisza i spokój jakie tu panują umożliwiają wspaniały kontakt z
przyrodą. W czasie I wojny światowej przebiegała tutaj linia frontu. W granicach wsi znajdują się dwa cmentarze z I wojny
światowej gdzie znajdują się masowe groby żołnierzy niemieckich, austriackich, rosyjskich. u. Dwie duże wsie –
Regietów Górny i Regietów Dolny – zniknęły z powierzchni ziemi, pozostały tylko przydrożne krzyże, kapliczki i kamienne
fundamenty po łemkowskich „chyrzach”. Obecnie Regietów słynie z mającej tu swoją siedzibę Stadniny Koni Huculskich.
Ośrodek rozwija się bardzo dynamicznie. Dysponujemy już nowymi stajniami hodowlanymi, karczmą, hotelem. Rośnie
stado hodowlane koni rasy huculskiej (największe w Polsce i w Europie), prowadzona jest również hodowla
zachowawcza krów rasy Polska Czerwona i owiec rasy czarnogłówka. Z dnia na dzień wzmaga się ruch turystyczny na
terenie Stadniny, rośnie zainteresowanie końmi huculskimi, turystyką
konną.
Hucuły to niewielkie, prymitywne koniki górskie są jedną z najstarszych
polskich ras o skonsolidowanym genotypie. Najprawdopodobniej są
potomkami różnych typów koni, jak tatarskich, orientalnych, arabskich,
tureckich, koni Przewalskiego, a także koni z krwią norycką.
Nazwę swą wywodzą od górali ruskich- Hucułów, ludności o
specyficznej kulturze dla których koni odgrywały bardzo ważną rolę w
życiu codziennym.

Czas trwania ok. 4,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

