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Stowarzyszenie Pogranicza, Ropa

archItektura BeskIdu NIskIego w mINIaturze

W miejscowości Ropa, 12 kilometrów od Gorlic, przy drodze w stronę Wysowej 
Zdroju, naprzeciwko nowego kościoła rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych zainteresowani mogą obejrzeć niecodzienną atrakcję. 
Jest to park miniatur, w którym znajduje się 30 obiektów architektury drewnianej 
Beskidu Niskiego.

Park Miniatur Architektury Pogranicza Polsko-Słowackiego powstał w lipcu 
2011 roku, dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa, w celu promocji polskiej i słowackiej 
architektury regionu pogranicza. Wykonano przestrzenną prezentację terenów 

Makieta kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Ropie
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przygranicznych środkowej części Beskidu Niskiego polskiego i słowackiego,  
z instalacją miniatur najważniejszych obiektów architektury w skali 1 : 25 oraz 
z zaznaczeniem miejsc ciekawych. Ponadto przygotowano polsko-słowacki 
katalog najciekawszych obiektów architektury. Autorem miniaturowych 
obiektów jest Janusz Kulig, który podobne obiekty wykonał dla parku miniatur  
w ośrodku „Caritas” w Myczkowcach.

Makieta cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki Bogurodzicy w Mikulasovej

Wykonano miniatury następujących obiektów:
–  dziewięciu znajdujących się w Polsce kościołów i cerkwi – Ropa, Łosie, 

Leszczyny, Przysłup, Hańczowa, Ropki (skansen w Sanoku), Męcina Wielka, 
Owczary, Sękowa;

–  dziewięciu kościołów i cerkwi słowackich – Hraničné, Frička, Lukov Venécia, 
Zboj, Tročany, Hervartov, Mikulášová, Jedlinka, Krivé;

–  dwunastu obiektów architektury świeckiej, w tym zagrody pogórzańskiej 
z  okolic  Ropy  (chata,  kuźnia,  wiatrak  turbinowy  ze  wsi  Ropa),  zagrody 
łemkowskiej z okolic Łosia (chata, wozownia, spichlerz), zagrody słowackiej  
z okolic Bardejowa (6 obiektów znajdujących się w skansenie w Bardejowskich 
Kupelach).

Przy realizacji projektu Stowarzyszenie współpracuje z władzami Gminy Ropa, 
która nieodpłatnie użyczyła terenu.
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architektura Beskidu Niskiego w miniaturze

Poza walorem dokumentacyjnym i promocyjnym przedstawiany projekt 
posiada charakter działań typu „ludzie dla ludzi”. Zakładał wspólne przy-
gotowanie, z osobami wskazanymi przez partnera słowackiego Hornošarišské 
Osvetové Stredisko, listy obiektów do zaprezentowania, a co za tym idzie – 
organizację spotkań ludzi zainteresowanych tematem. W ten sposób została 
nawiązana współpraca osób mieszkających po obu stronach granicy. Dodatkowo 
przy wszystkich miniaturach zamieszczone zostały, zarówno w prezentacji, jak 
i w katalogu, dane kontaktowe osób, od których turyści będą mogli uzyskać 
informację o godzinach otwarcia i warunkach zwiedzania rzeczywistych 
obiektów.

Wspomniane miniaturowe obiekty gościły już na wystawach m.in. w Bardejowie, 
na Cepeliadzie w Krakowie, a także w sądeckim Miasteczku Galicyjskim. Park 
cały czas się rozwija. Aktualnie, przy zaangażowaniu władz Gminy Ropa, zostały 
wykonane prace porządkowe oraz zainstalowano drewniane ławeczki, w planach 
jest zasadzenie miniaturowych krzewów i kwiatów. Park miniatur można 
zwiedzać w dowolnym terminie, przez cały rok, jest ogólnodostępny i otwarty.



XVII (2015) maŁopolska

142 Jolanta Jabłczyk, tomasz zając
 


