


Zespół Regionalny „LIPNICZANIE” i „MALI LIPNICZANIE”
(pogórzanie zachodni)

Zespół Regionalny „JANCZOWIOKI” i „MAŁE JANCZOWIOKI”
(lachy sądeckie)



Dawne to były dzieje, gdy pewna królowa przejeżdżała przez Mogilno. Na dworze 
panował upał, więc władczyni czuła ogromne pragnienie. Zmęczona zatrzymała się przed 
wieśniaczym domem i poprosiła o kubek wody. Niestety gospodyni odmówiła, tłumacząc się, 
że panuje susza i nie ma jej za wiele. Rozgniewana królowa wówczas rzuciła klątwę na całą

wieś – skoro nikt nie użyczył jej wody, skoro lud jest aż tak skąpy, to za życia będzie jej 
brakować wszystkim,  a po śmierci nikomu. Tak też się stało. Mieszkańcy cierpią do dnia 

dzisiejszego na jej niedostatek, zaś cmentarz obfituje w duże jej ilości.

Tam, gdzie dziś w rezerwacie „Diable Skały” w Bukowcu wznosi się oryginalna skała 
mierząca 7 metrów wysokości, niegdyś rósł tylko piękny bukowy las. Pewnej księżycowej 

nocy nagle nad szumiącym borem pojawił się tajemniczy cień. Otóż był to wysłannik piekieł
niosący olbrzymią skałę. Zamierzał on zniszczyć nią pobliski klasztor. Zamiar ten zostałby 

zrealizowany, gdyby nie ślamazarność czarta. Zapiał kur, gdyż zbliżał się poranek. 
Diabeł zmuszony był więc do ucieczki, gdyż bał się, że ludzie odkrywszy jego obecność

użyją wobec niego wody święconej. Rzucił wtedy skałę, która wbiła się w ziemię i tkwi w 
niej do dzisiaj. Sprawne oko dostrzeże jeszcze ślady szponów czarta na jej powierzchni.



Drewniany Kościół pw. Św. Marcina w Mogilnie

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej

Założenie parkowo-dworskie w Korzennej



Majówka na Bukowcu

Dożynki Gminne

Jarmark Korzeński



Stowarzyszenie „KORZENIE”

Stowarzyszenie Emerytowanych 
Nauczycieli „BELFER”



Stowarzyszenie  „CISY MOGILSKIE”

Stowarzyszenie „JASIENIANKI”



Rezerwat „CISY W MOGILNIE”



Rezerwat „DIABLE SKŁAY” w Bukowcu



ostoja podkowca małego w Bukowcu



Widoki ….



Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Korzennej



Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie 
„DIABLE SKAŁY” w Bukowcu



Budowa Amfiteatru w Korzennej



Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie 
„CISY MOGILSKIE”



Budowa targowiska w Korzenna



Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią 
ścieków w Wojnarowej



Budowa placów zabaw



Budowa boisk sportowych



Budowa kąpieliska w Wojnarowej



Budowa hali sportowej w Korzennej



Budowa chodników i ścieżek rowerowych



Centra aktywnego wypoczynku w tym trasy 
biegowo-rowerowe



Wytyczenie i oznakowanie ścieżki turystycznej 
Koniuszowa – Korzenna - Bukowiec



Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski 
wg J. Kondrackiego 



Budowa geologiczna – flisz karpacki



Szata roślinna i rozproszona zabudowa




