
Sękowa – położona jest w środkowej części Beskidu Niskiego w powiecie gorlickim. Gmina 

zajmuje obszar o powierzchni 195 km2 i liczy 5000 osób.  

Gminę Sękowa charakteryzują urokliwe krajobrazy, czyste powietrze oraz bogata flora i fauna. 

Południowo-wschodnią część stanowi Magurski Park Narodowy. Krajobraz wzbogacają lasy 

przez które prowadzą cztery szlaki turystyczne: Czerwony, dwa zielone i niebieski. Na trasach 

znajduje się wiele schronisk oferujących noclegi z wyżywieniem. Na zboczu Magury 

Małastowskiej, wśród lasów, w swoistym mikroklimacie istnieją znakomite warunki do 

uprawiania sportów zimowych.  

Dodatkowym walorem położenia gminy jest polsko-słowackie przejście graniczne 

w Koniecznej, które umożliwia turystom goszczącym w gminie dodatkowe atrakcje na terenie 

sąsiedniego państwa. Krynica-Zdrój oddalona jest o 30 km, a do Wysowej można się udać 

szlakiem. Sztuczny Zalew Klimkówka oddalony jest 15 km od Sękowej, gdzie latem można 

uprawiać sporty wodne takie jak kajakarstwo  i żeglarstwo.  

Dodatkową atrakcją, która cechuje gminę jest znaczna ilość zachowanych zabytków 

historycznych. Zabytkową architekturę tworzą budynki sakralne z XIV i XVII wieku oraz 23 

cmentarze wojenne z czasu „operacji gorlickiej” – jednej z najcięższych bitew I Wojny 

Światowej.  

 

Fot. P. Sekuła – Cmentarz nr 60 w Sękowej.  

 

Charakterystycznym elementem krajobrazu jest kilkanaście cerkwi łemkowskich – arcydzieł 

sztuki budowlanej, z kopułami, potrójnymi krzyżami oraz malarstwem ikonowym wewnątrz. 



Za działania konserwatorskie organizacja Europa Nostra z siedzibą w Hadze uhonorowała 

w 1994 r. prestiżowymi medalami dwa obiekty z parafii Sękowa: drewniany kościół świętych 

Filipa i Jakuba z ok. 1520 r. w Sękowej (chętnie niegdyś rysowany przez Stanisława 

Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Włodzimierza Tetmajera) oraz drewnianą cerkiew 

greckokatolicką Opieki Bogurodzicy z 1653 r. w Owczarach. Obiekty te następnie zostały 

wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Warto zobaczyć neogotycki 

kościół parafialny św. Józefa w Sękowej, zbudowany w 1885 r. z fundacji Józefy 

Szymonowiczowej, właścicielki tutejszych pól naftowych.  

 

Fot. W. Kurcab – Kościół pw. Św. Filipa i św. Jakuba. 

 

W 1791 roku na tzw. Pustym Polu w Sękowej powstały pierwsze studnie ropne, a od 1852 roku 

pracował w Siarach pierwszy na świecie szyb naftowy. W Siarach również osiadł 

przemysłowiec naftowy, milioner i polityk PSL - Piast Senator Władysław Długosz, który 

pozostawił po sobie wspaniały secesyjny pałac.  

Aby „ocalić od zapomnienia” dziedzictwo kultury przemysłowej związanej z wydobyciem 

i przetwórstwem ropy naftowej w Sękowej powstał Skansen Przemysłu Naftowego, który 

przedstawia proces technologiczny wydobycia, oczyszczania i transportu wydobywanej ropy 

naftowej. Ekspozycja ta jest częścią Karpackiego Traktu Naftowego promującego Karpacko - 

Galicyjski Szlak Naftowy jako produkt turystyczny o znaczeniu światowym.   


