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4 pory roku
W rozdziale „Zapraszamy na Roztocze”  

podajemy dostępność atrakcji w ciągu roku.
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Znajdź na mapie
Przy polecanej atrakcji podajemy jej numer oraz  

współrzędne na mapie dołączonej do przewodnika.
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Jak korzystać z przewodnika

5 stopni trudności
W rozdziale „Zapraszamy na Roztocze” podajemy stopień trudności w 5 stopniowej skali.

łatwo dostępne dla całych rodzin, również z małymi dziećmi

wymagające umiarkowanej kondycji fizycznej

rekomendowane dla osób o średniej kondycji fizycznej

rekomendowane dla osób o wysokiej kondycji fizycznej

dostępne jedynie dla osób o wyjątkowo wysokiej kondycji fizycznej
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Czupurne cerkwie blask odzyskują
Tanew omija z przesądem kurhany
W oddali słychać jarmarku gwar
To jest magiczny Roztocza czar
M. Nisztuk, Magia lasu Roztocza

Od progu roztoczańskiej krainy witają 
nas kamienne krzyże – strażnicy roz-
droży, pochylający swe ramiona ku 
wędrowcom na śródpolnych i leśnych 
duktach. Przyjeżdżają tu ludzie szuka-
jący skupienia i modlitwy, kuszeni ciszą 
dawnych pustelni, monastyrów i cer-
kwisk, przyzywani dźwiękami dzwonów 
wiekowych świątyń pachnących kadzi-
dłem, będących wspomnieniem ciesiel-
skiego kunsztu i finezji. Tu nadal można 
podziwiać i dotykać cudów natury: po-
mnikowych drzew, unikatowych roślin, 
omszonych głazów – bohaterów ta-
jemniczych legend. Roztocze chłonie 
się niemal wszystkimi zmysłami. Kra-
ina otula przybyszów zapachem lasów  
i ziół, koi widokiem kwitnących łąk  
i romantycznych jarów, rozczula dźwię-
kiem szemrzących potoków i ptasich 
treli. Pozbawiona przemysłu przestrzeń 

zachowuje czystość, spokój i harmo-
nię, pozwalając złapać drugi oddech  
w zabieganym życiu, pełnym stresu  
i pośpiechu. 

Tutaj czas płynie wolno, leniwie, niemal 
po bizantyjsku, pozwalając wyhamować 
codzienny bieg, zregenerować ciało  
i umysł. Roztoczańska atmosfera za-
skakuje wielu globtroterów mnogością 
i różnorodnością form wytworzonych 
przez naturę na przestrzeni wieków,  
na stosunkowo niewielkim obszarze. 

Tłumy turystów rokrocznie odwiedzają 
największą roztoczańską osobliwość, 
leżącą na granicy województw podkar-
packiego i lubelskiego. To tajemnicze 
szumy, zwane też szypotami – czyli 
progi skalne na rzece Tanew, powsta-
łe w epoce trzeciorzędu. Właśnie one 

stanowią granicę geologiczną pomię-
dzy fałdową Europą Zachodnią i płasz-
czową Europą Wschodnią – dlatego  
w literaturze pojawia się nazwa Roz-
tocze krawędziowe. Żeby dotrzeć  
do szumów na Tanwi trzeba przemie-
rzyć dziewicze lasy, rozległe i bogate 
florystycznie łąki, roztaczające woń 
kresowych ziół. Historię geologicznych 
narodzin tej krainy kryją kamieniołomy, 
jak choćby ten bruśnieński, w którym 
do dziś można odnaleźć zatopione  
w głazach na wieki pozostałości świata 
roślinnego i zwierzęcego. Stąd też ka-
mienni tytani, czyli lokalni mistrzowie 
obróbki kamienia czerpali surowiec. 
Dziś pozostały po nich misternie zdo-
bione nagrobki, na które natknąć się 
możemy na opuszczonym cmentarzu 
w bruśnieńskim lesie.

Świadkami historii są również pomni-
kowe drzewa, będące pozostałością 
po pierwotnej puszczy. To strażnicy 
cerkwisk, wyludnionych zagród i daw-
nych przypałacowych ogrodów. Naj-
cenniejsze zbiorowiska przyrodnicze 
chronione są pod postacią rezerwatów 
przyrody, które wraz z głębokimi jara-
mi i debrzami kształtują roztoczański 

pejzaż. Niczym parasolem otaczają  
je swą opieką parki krajobrazowe, ob-
szary chronionego krajobrazu czy sieci 
Natura 2000. W ich obrębie bytują bo-
bry, pysznią się swoim porożem jelenie  
i łosie, przemykają w poszukiwaniu 
zwierzyny wilki oraz płochliwe rysie.

W zawiły, a niejednokrotnie i bolesny 
sposób zapisała się historia tych ziem. 
Najazdy, wojny, pacyfikacje, a wreszcie 
wysiedlenia na zawsze zmieniły oblicze 
tego barwnego, wielonarodowego śro-
dowiska. 

O mrocznych dziejach przypominają 
przydrożne krzyże i kurhany, cerkwiska 
oraz zapomniane cmentarze, ślady oko-
pów czy schrony bojowe. W niektórych 
miejscach czas zawiesił wskazówki ze-
gara. Wyludnionych wiosek ponownie  
nie zasiedlono, ale duch tamtych cza-

Fotografie u góry (od lewej):
– Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Gorajcu, fot. stock.adobe.com
– Stawy w Rudzie Różanieckiej, fot. K. Kłysewicz
– Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, 

fot. stock.adobe.com
– Pałac Łosiów w Narolu, fot. T. Trulka

Roztocze na 4 pory roku
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Fotografia u góry: Tęcza nad Radrużem, fot. K. Kłysewicz

sów pozostał. Doskonale wyczuł ten 
klimat Andrzej Wajda, kręcąc sceny  
do filmu Katyń. Powstawały one między 
innymi we wnętrzu i najbliższym oto-
czeniu cerkwi w Starym Dzikowie.

O wielobarwnym i wielokulturowym tyglu 
przypominają nam dziś wydarzenia. Nie-
które z nich organizowane są cyklicznie 
z coraz większym rozmachem. Warto 
wspomnieć tu o warsztatach rzemieśl-
niczych w Kresowej Osadzie, jarmarkach 
(na przykład Cesarsko-Królewski Jar-
mark Galicyjski w Narolu, Święto Piero-
ga w Horyńcu-Zdroju) czy festiwalach  
(w szczególności Festiwal Dziedzictwa 
Kresów, Folkowisko, Ciesz Fanów Fe-
stiwal). Wypada zagłębić się również  
w kulturę pogranicza, która odegrała  
znaczącą rolę w kształtowaniu tożsa-
mości mieszkańców tych ziem. A więcej  
o niej dowiemy się chociażby w luba-
czowskim Muzeum Kresów. 

Po zwiedzaniu koniecznie trze-
ba skosztować lokalnych przysma-
ków, w tym grzybowej maczki, karpia  
w ziołach czy złotego, lipowego mio-

du. Połączenie ludowych tradycji  
z kresowymi smakami i ekologicznymi 
produktami miejscowych wytwórców  
z pewnością usatysfakcjonuje najbar-
dziej wymagające gusta. Po posiłku 
można dalej aktywnie przemierzać 
szlaki Roztocza – zarówno piesze 
(Szlak im. Brata Alberta, Szlak Połu-
dniowy, Szlak Centralny, liczne ścieżki 
przyrodnicze, w tym Na Laszce w Cew-
kowie czy w rezerwacie Bukowy Las 
koło Narola), jak i rowerowe (Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo, 4 Kolory). 
W szczególności warto podążyć tro-
pem św. Brata Alberta, spenetrować 
schrony bojowe Linii Mołotowa, od-
naleźć ukryte cerkwisko w Moczarach, 
a także zobaczyć ruiny bazyliańskiego 
monastyru koło Werchraty. Jeżeli nie 
jesteś piechurem, to na zwiedzanie tej 
części Podkarpacia możesz się wybrać 
na końskim grzbiecie, na dwóch ko-
łach roweru czy hulajnogi (połączenie 
z resztą Polski zapewnia wspomniany 
wcześniej Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo) lub konwencjonalnie – sa-
mochodem. Ten ostatni środek trans-
portu będzie niezastąpiony w przy- 

padku osób niepełnosprawnych, rodzin 
z małymi dziećmi lub seniorów. 

Atutem Roztocza jest jego całoroczna 
dostępność, bez konieczności posiada-
nia specjalistycznego sprzętu do zwie-
dzania. Wystarczy chęć oraz wyjście  
za próg – tam zaczyna się podróż,  
którą można delektować się przez  
cztery pory roku.

Miłośnikom architektury drewnianej 
polecić należy perełkę wpisaną na Listę 
światowego dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego UNESCO, a miano-
wicie zespół cerkiewny w Radrużu.  
Ponadto odnajdziemy tu kilkanaście 
wprost bajkowych cerkwi i kościołów. 
Najcenniejsze z nich skupia Szlak Ar-
chitektury Drewnianej Województwa 
Podkarpackiego. Teren ten obfituje  
w sanktuaria i miejsca kultu maryj- 
nego, które często skrywają źródła  
o cudownych właściwościach przypisy-
wanych płynącej tam wodzie. 

Wszystkim pragnącym zadbać o zdro-
wie i kondycję warto polecić weekend 

lub pełny turnus rehabilitacyjny w Ho-
ryńcu-Zdroju. To borowinowe eldora-
do oferuje produkty z najwyższej półki.  
O leczniczym potencjale tutejszych 
źródeł mineralnych przekonał się sam 
Jan III Sobieski wraz z małżonką. Król 
bywał tu wielokrotnie w celach zdro-
wotnych i wypoczynkowych. 

Moc atrakcji znajdą też dla siebie fani 
adrenaliny – dawki pozytywnych emo-
cji dostarczą im paintballowe poligony, 
gokarty, wyprawy samochodami tere-
nowymi czy quadami.

Przemierzając tereny po wyludnionych  
w okresie powojennym wsiach, po-
czuć można klimat podobny do biesz- 
czadzkiej krainy dolin czy Beskidu Niskie-
go. Tutaj naładujemy swój wewnętrzny 
akumulator, a wyjeżdżając zabierzemy 
ze sobą, poza dobrymi wspomnieniami, 
również kosz ekologicznej żywności. 

Przyjedź, zobacz, dotknij, posmakuj.  
Magia Roztocza działa i nie przemija. 

Zawsze jesteś tu mile widziany!

Roztocze na 4 pory roku
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Niniejszy przewodnik jest częścią serii 
pięciu wydawnictw informacyjno-pro-
mocyjnych poświęconych pięciu krainom 
turystycznym województwa podkarpac-
kiego. Celem publikacji jest popularyzacja 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych  
i kulturowych regionów, jak również ukaza-
nie ich potencjału turystycznego.

Opisane w ramach tej serii wydawnictw 
krainy województwa podkarpackiego to: 
Roztocze, Rzeszów – miasto i region, Be-
skid Niski, Bieszczady oraz Dolina Sanu 
i Wisły. W każdym przewodniku zapre-
zentowany został jeden region – w ni-
niejszym jest to Roztocze. Wszystkie wy-
dawnictwa są ze sobą spójne graficznie  
i merytorycznie. Cechą wspólną publika-
cji jest identyczna struktura wewnętrzna, 
w tym także układ tekstu. Poszczególne 
części przybliżają daną tematykę, w każ-
dym wydawnictwie zajmując ściśle okre-
ślone, według przyjętego wzoru, miejsce. 
Konspekt ten najłatwiej dostrzec spo-
glądając na spisy treści. Analogiczne ty-
tuły dla odrębnych działów, rozdziałów  
i podrozdziałów umożliwiają czytelnikowi 
sprawne i szybkie odnajdywanie informa-
cji z tego samego zakresu tematycznego  
w każdym wydawnictwie. 

W pierwszej kolejności przedstawione zo-
stały walory przyrodnicze, historia, kul-
tura i sztuka danej krainy. Następnie nasza 
uwaga zostaje skierowana na potencjał 
turystyczny terenu, z uwzględnieniem 
szans i perspektyw jego rozwoju. Kolejny 
rozdział to najbardziej rozbudowana i zło-
żona część przewodników, w pełni dedy-
kowana turystyce. W tym miejscu Czytel-
nik może zaczerpnąć wiedzy o głównych 
atrakcjach regionu. Opisano tu najważ-
niejsze zabytki, muzea, miejsca rekreacji  
i szlaki tematyczne. Wyjątkowym rozdzia-
łem jest „Turystyka aktywna”, w którym 
zaproponowane zostały trasy i szlaki pie-
sze, rowerowe, nordic walking oraz kajako-
we. Przemierzenie każdego z nich stworzy 
doskonałą okazję do poznania różnorod-
ności krajobrazowej krain i odkrycia w wo-
jewództwie podkarpackim natury praw-
dziwej przygody. W rozdziale „Turystyka 
pobytowa” zawarto ofertę wypoczynku  
w różnych miejscowościach, z wyszcze-
gólnieniem pobytów jednodniowych, 
weekendowych i dłuższych. Rozdział  
„Kulinaria” skierowany jest przede wszyst-
kim do osób zainteresowanych popularną 
w ostatnich czasach turystyką kulinarną  
i enoturystyką. Wspomniane są w nim 
produkty regionalne, jak również serwują-

ce je lokale gastronomiczne. W kolejnym 
rozdziale poświęconym turystyce bizne-
sowej znajdują się informacje o obiektach 
wystawienniczych, będących miejscem 
organizacji targów o randze krajowej  
i międzynarodowej. Przedstawione są 
tu także wybrane, najważniejsze ośrodki 
noclegowe przystosowane do odbywa-
jących się kongresów i konferencji bizne-
sowych lub naukowych. Na końcu działu 
czwartego zaprezentowano natomiast 
bazę turystyczną z danymi teleadreso-
wymi obiektów różnej kategorii. Co cieka-
we i ważne dla turysty, każdej omówionej  
w tym dziale aktywności (także tej zwią-
zanej ze zwiedzaniem zabytków, muzeów 
i innych miejsc) przypisano, za pomocą 
ustalonych ikonek, odpowiedni stopień 
trudności. Dodatkowo, określono porę lub 
pory roku najbardziej sprzyjające wykony-
waniu tych czynności.

Na końcu przewodnika załączono indeks 
miejscowości i atrakcji turystycznych 
wraz z numerami stron, na których znajdu-
ją się ich nazwy. Spis ten zawiera również 
współrzędne odwołujące się do mapy. 

Dzięki takiemu układowi treści przewod-
nik można traktować jak książkę o regionie 

i czytać ją od początku do końca. Najpierw 
Czytelnik może zapoznać się z podstawo-
wą wiedzą o krainie w aspekcie geogra-
ficznym i historycznym. Z dalszej części 
dowie się między innymi o wybranych 
zabytkach. Oprócz tego przewodnik 
może być praktycznym informatorem  
o regionie: o jego wiodących atrakcjach,  
o miejscach i sposobach spędzania wol-
nego czasu, gastronomii, noclegach itp. 
Wystarczy wówczas otworzyć przewod-
nik na konkretnej stronie poświęconej in-
teresującemu nas zagadnieniu. 

Integralną częścią przewodnika jest mapa 
opracowana w skali 1:200 000. Od-
zwierciedlono na niej obszar krainy oraz 
zaznaczono wszystkie mieszczące się  
w tej skali atrakcje turystyczne. Mapa po-
siada siatkę indeksową. Na jej podstawie 
wyznaczono współrzędne tych głównych 
punktów ujętych w indeksach na końcu 
przewodnika.

Gdy więc, Drogi Turysto, zawitasz na Roz-
tocze – weź pod uwagę nasze suge-
stie, by  zatrzymać się tu i spędzić kilka 
dłuższych chwil. I poznać nasz region – 
w  czym pomoże Ci ten przewodnik. 
Na pewno się nie zawiedziesz…. 

Roztocze na 4 pory roku

Przewodnik na 4 pory roku

Bieszczady
Przewodnik na 4 pory roku

Beskid Niski

Przewodnik na 4 pory roku

Dolina Sanu 
i Wisły Przewodnik na 4 pory roku

Roztocze

Przewodnik na 4 pory roku

Rzeszów 
miasto i region
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Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu, fot. Wikimedia Commons

O REGIONIE
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Roztocze to malowniczy region roz-
ciągający się od Kraśnika na połu-
dniowy wschód aż po Lwów na Ukra-
inie. Wysokość nad poziomem morza 
rośnie proporcjonalnie w kierunku 
wschodnim, by osiągnąć kulminację 
pod postacią Korony Wzgórz Roztocza,  
na   którą składają się: Długi Goraj 
(391 m n.p.m.), Wielki Dział (390 m n.p.m.)  
i Krągły Goraj (388 m n.p.m.).

Zerkając na opisywane miejsce z lotu 
ptaka zobaczyć można wąski, sko-
śnie ułożony pas, niejako wciśnięty 
pomiędzy Wyżynę Lubelską i Podo-
le. Pierwotnie, w XIX wieku, mówiono  
o Roztoczu Lwowsko–Tomaszowskim, 
zaś obecnie, ze względu na zróżni-
cowanie geologiczne, teren ten dzieli 
się trzy regiony: Roztocze Zachodnie, 
Roztocze Środkowe (zwane też Toma-
szowskim) oraz Roztocze Wschodnie 
(lub Południowe). To ostatnie stanowi 
szczególny obszar naszych zaintere-
sowań, łącząc ze sobą dwa państwa – 
Polskę i Ukrainę oraz dwa wojewódz-
twa – podkarpackie i lubelskie. 

Jak zatem dotrzeć na Roztocze?  
Do stolicy Podkarpacia można dostać 
się drogą powietrzną, wybieraną naj-
chętniej przez podróżujących z zagrani-
cy, w tym z Wielkiej Brytanii czy Niemiec. 
Loty krajowe łączy z centrum kraju Port 
Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”. 

Mieszkańcy przeciwległych zakątków 
Polski skorzystać mogą z autostrad  
i dróg szybkiego ruchu, dalej do dys-
pozycji pozostają trasy o charakterze 
lokalnym. Jako miejscowości węzłowe 
należy wskazać: Rzeszów, Jarosław  
i Bełżec (woj. lubelskie). Turyści zmie-
rzający na Roztocze z Ukrainy wyko-
rzystać mogą czynne od 2013 roku 
drogowe przejście graniczne Budo-
mierz – Hruszew. Usprawnienie lokal-
nego ruchu i maksymalne skrócenie 
czasu dojazdu do północno-wschod-
niego krańca województwa ma zwią-
zek z ukończoną już budową obwodnic 
Oleszyc, Lubaczowa i Cieszanowa.

Do wyboru pozostaje jeszcze transport 
kolejowy zapewniający dojazd do ser-
ca Roztocza i uzdrowiskowego Horyń-
ca-Zdroju nowoczesnym szynobusem. 
Można nim przetransportować ulubio-
ny jednoślad i z poziomu rowerowego 
siodełka cieszyć się lokalnymi trasa-

mi, bez konieczności pokonywania  
na dwóch kołach Wschodniego Szla-
ku Rowerowego Green Velo z Elbląga  
czy z Suwałk. 

Dotarcie tu jest możliwe z każdego 
rejonu naszego kraju i nie tylko, kwe-
stia pozostaje jedna – jak długo owa 
podróż potrwa? Najkrócej nie zawsze 
musi znaczyć najszybciej.

Obszar Liczba mieszkańców

ogółem miasto wieś

% % %

Roztocze 54 979 100 18 787 42,28 36 192 65,83

Lubaczów 11 880 100 11 880 100 – –

Woj. podkarpackie 2 127 164 100 881 092 41,45 1 244 809 58,55

Polska 38 382 576 100 23 001 184 59,97 15 352 989 40,03

Liczba mieszkańców krainy turystycznej Roztocze na tle województwa podkarpackiego i Polski (na podstawie 
GUS, dane z dn. 30 czerwca 2020 r.) 

Powierzchnia Roztocza stanowi 6,2 % powierzchni 
województwa podkarpackiego.
Powierzchnia Roztocza stanowi 0,35 % powierzchni 
Polski. Gęstość zaludnienia: 49,7 os./km2.

Miasto Odległość 
(km)

Czas  
dotarcia

Rzeszów 100 1 godz. 15 min

Lublin 150 2 godz. 25 min

Kraków 255 2 godz. 35 min

Katowice 315 3 godz. 20 min

Warszawa 325 3 godz. 55 min

Łódź 400 5 godz. 20 min

Białystok 411 5 godz. 35 min

Wrocław 525 5 godz. 00 min

Poznań 610 6 godz. 50 min

Olsztyn 625 5 godz. 35 min

Gdańsk 665 7 godz. 30 min

Szczecin 880 9 godz. 00 min

Odległość i czas dotarcia samochodem do Lubaczo-
wa 

Miasto Liczba mieszkańców

Lubaczów 11 880

Oleszyce 2 963

Narol 2 036

Cieszanów 1 908

Miasta krainy turystycznej Roztocze wraz z liczbą miesz-
kańców 

Miejscowość Stacja kolejowa 
Lubaczów

Węzeł A4 
Jarosław Zachód

Węzeł A4 
Korczowa

odległość 
(km)

czas
(h/min)

odległość 
(km)

czas
(h/min)

odległość 
(km)

czas
(h/min)

Lubaczów 0 0 50 45 min 15 16 min

Cieszanów 10 10 min 54 45 min 45 45 min

Oleszyce 9 11 min 42 35 min 45 40 min

Narol 28 25 min 73 1 h 00 min 63 1 h 00 min

Stary Dzików 22 23 min 50 55 min 53 50 min

Wielkie Oczy 22 20 min 48 50 min 15  16 min

Odległość do najbliższej czynnej stacji kolejowej i węzła autostradowego z wybranych miejscowości krainy 
Roztocze 

Obszar Powierzchnia (km2)

Roztocze 1 106

Woj. podkarpackie 17 846

Polska 312 705

Powierzchnia krainy turystycznej Roztocze 

O regionie Położenie i dojazd

Położenie 
i dojazd

Fotografia u góry: Nowoczesny szynobus na stacji w Lubaczowie, fot. R. Ferenc-Pupek
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Roztocze wyróżnia się unikalnymi  
walorami przyrodniczymi, ściśle zwią-
zanymi z jego budową geologiczną, 
wiekiem i czasookresem, w którym 
siły natury w postaci ciepłych mórz  
i ruchów tektonicznych kształtowały 
ten teren. Bardzo długo region nie miał 
nazwy własnej. Postrzegany był jako  
wyżynny obszar górujący nad otacza-
jącymi go płaskowyżami. Mimo to już  
wówczas dostrzegano jego piękno i od-
mienność. Dopiero wiek XIX i kartogra-
fowie austriaccy nanieśli na mapy nazwę 
Roztocze, pochodzenia której upatruje 
się w ważnej funkcji wododziałowej. 
Grzbietem Roztocza biegnie bowiem 
główny europejski dział wodny, od-
dzielający zlewiska Morza Bałtyckiego 
od Czarnego. Omawiana kraina stanowi-
ła od wieków rodzaj „bramy na wschód”, 
przez którą wiódł prastary szlak łączący 
łaciński zachód z bizantyjskim wscho-
dem.

Pod względem podziału geograficz-
nego obszar będący przedmiotem 
tej publikacji położony jest nie tylko  
na   Roztoczu. Jego wschodnią część 
stanowią Płaskowyż Tarnogrodzki  
i Równina Biłgorajska – dwa regio-

ny o charakterze bardziej równinnym  
i o mniej urozmaiconej rzeźbie w po-
równaniu z Roztoczem. Oba wchodzą  
w skład Kotliny Sandomierskiej, będącej 
największą kotliną obniżenia tektonicz-
nego północnego Podkarpacia, leżącą  
w dorzeczu Wisły i jej dopływów: Du-
najca, Raby, Wisłoki i Sanu. Zważywszy  
na ukształtowanie powierzchni Kotlinę 
Sandomierską tworzy 11 mezoreginów. 

Omawiany obszar należy do najcie-
plejszych w Polsce, charakteryzuje się 
długim i słonecznym latem oraz bez-
śnieżnymi w ostatnich latach zima-
mi. Wcześniej na przełomie stycznia 
i lutego zalegała tu pokrywa śnieżna, 
co nie pozostawało bez wpływu na po-
ziom wód gruntowych i świat roślinny. 
Dawniej teren ten porastały prastare  
i nieprzebyte puszcze, dziś zachowane 
w postaci kilku kompleksów leśnych 
takich jak: Puszcza Solska, Lasy Sie-
niawskie czy Lasy Janowskie. Ich drze-
wostan jest zdominowany przez: buki, 
graby, dęby, sosny, świerki, jodły i mo-
drzewie. Osobliwości przyrody na tere-
nie Kotliny Sandomierskiej otoczone są 
opieką i ochroną przez dwa parki krajo-
brazowe oraz 24 rezerwaty. 

Płaskowyż Tarnogrodzki znajdujący  
się pomiędzy dolinami Sanu, Tanwi  
i Szkła jest najbardziej na południowy 
wschód wysuniętym mezoregionem  
w pasie obniżeń podkarpackich, z dość 
jednolitą rzeźbą terenu, urozmaiconą 
gdzieniegdzie piaszczystymi wałami  
i wydmowymi pagórami. Podłoże les-
sowe, stosunkowo płaska powierzchnia  
i długi okres wegetacyjny nadają tej  
krainie rolniczy charakter. Jest ona 
poprzecinana mozaiką pól – wczesną 
wiosną soczyście zielonych, z żółtymi 
wstęgami rzepaku ozimego, nad którym 
roi się od pszczół zbierających nektar, 
zamykanego następnie w słojach pod-
karpackich miodów. Letnie złote łany 
zbóż, pola słoneczników i kukurydzy, 
a wreszcie wybarwiającej się na czer-
wono gryki koją oczy aż po horyzont. 
Średnia jakość gleb jest dominantą za-
lesienia, stąd w krajobrazie przestrzen-
nym poza siedzibami ludzkimi pole 
splata się z lasem. Dorzecze Lubaczów-
ki kształtuje główną oś regionu. Rzeka 
bierze swój początek na terenie dzisiej- 
szej Ukrainy i w górnym biegu nosi  
nazwę Zawadówka, choć stare mapy 
przedstawiające wzgórze zamkowe  
w Lubaczowie ukazują je oplecione  

łukiem rzeki Hedwiszni i jej głównego 
dopływu – Sołotwy. Rzeki i potoki płyną 
tu szerokimi dolinami o podłożu muło-
wo-błotnym, przyjmując najczęściej 
kierunek zachodni. W oparciu o sieć 
rzek i potoków, na obszarze graniczą-
cej od północy Równiny Biłgorajskiej 
utworzono liczne stawy hodowlane 
stanowiące urozmaicenie krajobrazu 
opadającego ku zachodowi płaskowy-
żu, zbudowanego z czwartorzędowych 
piasków i glin morenowych. Ten mezo-
region Kotliny Sandomierskiej rozciąga 
się pomiędzy Doliną Dolnego Sanu, 
Wyżyną Lubelską i Roztoczem. Pół-
nocny kraniec wyznacza rzeka Sanna,  
zaś południowy Tanew. Występują tu 
liczne wydmy oraz podmokłe obni-
żenia terenu, zajęte przez torfowiska  
lub zbiorniki wodne. Porastające obszar 
równiny, mało wymagające pod wzglę-
dem glebowym bory sosnowe tworzą 
kompleks Puszczy Solskiej, atrakcyjny 
zarówno dla grzybiarzy, jak też piechu-
rów czy rowerzystów.

Budowa geologiczna oraz zróżnico-
wanie rzeźby terenu doprowadziły 
do  podziału Roztocza na: Zachodnie, 
Środkowe i Wschodnie (Południowe).  

Dziedzictwo 
przyrodnicze

O regionie

Fotografia u góry: Łoś w okolicach Lubaczowa, fot. K. Kłysewicz

Dziedzictwo przyrodnicze
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Żeby zrozumieć proces powstawania 
podkarpackiej części tej krainy, należy 
cofnąć się do okresu zwanego kredą. 
Wówczas w warunkach ciepłego, płyt-
kiego morza powstały organiczne skały: 
margle, opoki i wapienie. Na nich zalega-
ją młodsze utwory geologiczne: piaski, 
piaskowce wapniste i wapienie. Ruchy 
tektoniczne i lądolód skandynawski osta-
tecznie uformowały wyróżniające się  
w roztoczańskim krajobrazie owe jary  
i wąwozy, wzgórza ostańcowe, piaszczy-
ste wały i wydmowe pagórki. W ich pobli-
żu znajdziemy jaskinie (Chmiele, Niedź-
wiedzia, Koleżanek), schroniska skalne, 
kominy oraz leje krasowe. Nie można 
też pominąć Roztocza krawędziowego  
z charakterystycznymi progami skalny-
mi w korytach rzecznych, tworzącymi 
niewielkie wodospady zwane szypotami  
lub szumami.

Zależnie od podłoża występują tu gle-
by brunatne, wapienne lub piaskowe 
oraz rdzawe i bielicowe. Osobliwością jest 
terra fusca – reliktowa gleba, utworzona  
z wapieni mioceńskich (w okresie od 5 
do 3 mln lat temu) o charakterystycznym  
czekoladowym zabarwieniu, które za-
wdzięcza wysokiej zawartości wodoro-

tlenku żelaza (okolice Dziewięcierza). Wy-
stępują tu również torfowiska, z których 
czerpią ośrodki uzdrowiskowe. Niezwykle 
bogaty skład torfu okolic Podemszczy-
zny lokuje ten produkt na wysokiej pozycji  
w rankingu europejskim.

Klimat zbliżony do kontynentalnego  
z dużą liczbą pogodnych dni uczynił  
z Roztocza Wschodniego słoneczny 
biegun Polski. Opady mieszczą się tutaj  
w granicach umiarkowanych, a ich ku-
mulacja przypada na miesiące letnie.
Warunki glebowe w połączeniu z przej-
ściowym klimatem są powodem dużej 

Bocian czarny, fot. B. Czerwiński

bioróżnorodności. Niemal 50% rozto-
czańskich lasów to pozostałości pra-
starej puszczy karpackiej i bory bagien-
ne, które stanowią ostoję cennej fauny  
i flory. Poza roślinami środkowoeuro-
pejskimi spotkamy tu rośliny stepowe, 
górskie, rzadkie i chronione, jak: języcz-
nik zwyczajny, obuwik pospolity czy za-
nokcica skalna. 

Faunę reprezentują nie tylko dostoj-
ne łosie, płochliwe rysie i wilki, ale też 
osobliwe orzesznice, popielice, koszatki  
oraz ponad 200 gatunków wszelkiego 
ptactwa, między innymi: bocian czarny, 

orlik krzykliwy, pliszka górska. Osobny 
temat stanowią bobry – reintrodukowa-
ne przez Roztoczański Park Narodowy  
w 1978 roku, które rozgościły się na 
dobre od doliny Sołokiji w Lubaczowie  
po dolinę Raty w Werchracie.

Nie do przecenienia są bogactwa natu-
ralne, które skrywa roztoczańska ziemia.  
I nie chodzi tylko o znajdujące się tu takie 
surowce mineralne, jak siarka i gaz ziem-
ny. To dzięki tutejszym wodom mineral-
nym oraz niezwykle bogatym złożom  
borowiny rozwinęło się znane w całej 
Polsce uzdrowisko w Horyńcu-Zdrój.

Fotografia u góry: Dziki w okolicach Brusna Nowego, fot. K. Kłysewicz Fotografia u góry: Bóbr na rozlewiskach Zawałyli koło Werchraty, fot. K. Kłysewicz

Orlik krzykliwy, fot. B. CzerwińskiGłuszec w Puszczy Solskiej, fot. ZPK w Przymyślu 
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Znajdujące się na terenie Roztocza 
Wschodniego najciekawsze, najrzad-
sze czy zagrożone wyginięciem gatun-
ki flory i fauny oraz naturalny krajobraz 
strzeżone są przez parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, liczne 
pomniki przyrody i użytki ekologiczne. 
Roztoczańska przyroda należy również 
do europejskiej sieci obszarów ochro-
ny Natura 2000. Z kolei od 2019 roku 
najcenniejsze pod względem przyrod-
niczym tereny krainy wchodzą w skład 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
UNESCO „Roztocze”.

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej  
o powierzchni całkowitej 28  980 ha  
(z czego 26% leży na terenie woje-
wództwa podkarpackiego), utworzony  
w 1988 roku, obejmuje południowo-
--wschodnią część Puszczy Solskiej 
oraz  fragment strefy krawędziowej Roz-
tocza Środkowego. Główne zadania par-
ku to zachowanie unikatowych walorów 
przyrodniczych, historycznych, kulturo-
wych i krajobrazowych tego obszaru.

Oczkiem w głowie leśników są przede 
wszystkim zwarte kompleksy leśne o ce-
chach puszczy pierwotnej. Ochroną obję-
to doliny rzek: Tanwi, Sopotu i Nepryszki, 
tworzących malownicze przełomy z pro-
gami skalnymi. Niemal 90% powierzch-
ni parku stanowią lasy. W południowej 
części dominują rozległe bory bagienne  
oraz torfowiska przejściowe i wysokie. 
Występują tu także obszary wydmowe. 

Tak duże zróżnicowanie środowisk sprzy-
ja bogactwu świata roślinnego i zwie-
rzęcego. Schronienie znalazły tu za-
grożone wyginięciem: lilia złotogłów, 
czosnek niedźwiedzi, zachyłka Roberta, 
storczyki i widłaki. Ryby puszczańskich 
wód, takie jak minóg ukraiński, piekiel-
nica, koza czy głowacz białopłetwy są 
charakterystyczne dla cieków górskich. 
Przedstawiciele fauny, których trudno 
szukać w innych regionach to między 
innymi: żółw błotny, gniewosz plamisty, 
bocian czarny, orlik krzykliwy czy pusz-
czyk uralski. Do tego wymienić należy 
kilka gatunków nietoperzy, łosie, wilki 
i rysie, dla których Puszcza Solska jest 
jedną z najważniejszych ostoi w kraju.

Fotografia u góry: Bór sosnowy w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej, fot. ZPK w Przemyślu 
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Południoworoztoczański Park Kraj- 
obrazowy o powierzchni 20  376 km  
(z czego 80% należy do wojewódz-
twa podkarpackiego), utworzony 
w  1989  roku, obejmuje najbardziej wy-
suniętą na  wschód część polskiego 
Roztocza z kulminacją Wielkiego Działu 
oraz  fragment Kotliny Sandomierskiej. 

Zabezpiecza zwarte kompleksy buczy-
ny karpackiej, torfowiska przejściowe  
i wysokie oraz materialne pozostałości 
kulturowe wschodu i zachodu, głównie  
zabytki sakralne i schrony bojowe Linii 
Mołotowa. Unikat geologiczny parku  
to skrzemieniałe drzewa w okolicy Wer-
chraty i Prusia. 

Osobliwościami fauny są między innymi: 
żółw błotny, nietoperz, wilk i ryś. Bo- 
gaty i różnorodny jest również świat  
ptaków. Gniazdują tu w szczególno-
ści: dzięcioł, puchacz i bocian czarny.  
Do najcenniejszych gatunków roślin  
zaliczają się: rosiczka okrągłolistna, ba-
gnica torfowa, storczyk szerokolistny 
oraz wilczomlecz migdałolistny.

Tereny podkarpackiej części obu par-
ków krajobrazowych przecinają piesze 
szlaki turystyczne: zielony – św. Brata 
Alberta wyznakowany z Horyńca-Zdroju  
do Narola, niebieski – centralny, biegną-
cy z Horyńca-Zdroju do Woli Wielkiej, 
którego jedną z głównych atrakcji sta-
nowią schrony bojowe Linii Mołotowa 
i żółty – pozostałość dawnego Szlaku 
Południowego, łączącego wojewódz-
twa podkarpackie i lubelskie, zachowany  
na odcinku Narol – Rebizanty. Towarzy-
szy im skromna infrastruktura turystycz-
na. Ponadto, wytyczono ścieżki przyrod- 
nicze i edukacyjne, np.: „Na Laszce”, „Ko-
byle Jezioro”, „Bukowy Las”, „Za Niwą”  

Ochrona przyrody

Wawrzynek wilczełyko, fot. R. Ferenc-Pupek
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czy „Jedlina”, wyposażone w opisy oso-
bliwości tam występujących oraz miej-
sca wypoczynkowe. Na tereny parkowe 
zawitały również szlaki rowerowe, po-
zwalające cyklistom na aktywność w re-
jonie dziewiczym lub nieznacznie prze-
kształconym przez człowieka. 

Główną oś stanowi Wschodni Szlak 
Rowerowy Green Velo, do którego za-
projektowano łącznikowe szlaki gmin-
ne, mające najczęściej formę pętli.  
Tuż obok znajdują się miejsca przyja-
zne rowerzystom z wiatami wypoczyn-
kowymi, ławami, stołami biwakowymi  
i infrastrukturą sanitarną. Rozdział po-
święcony turystyce aktywnej w dalszej 
części publikacji przybliży przebieg  
i atrakcje szlaków oraz ścieżek, dzięki 
którym zanurzenie się w tajemnice re-
gionu będzie łatwiejsze i przyjemniejsze 
dla wędrowca, rowerzysty i każdego mi-
łośnika przyrody.

Transgraniczny Rezerwat Bio- 
sfery UNESCO „Roztocze” 

W 2019 roku międzynarodowa Rada Ko-
ordynująca UNESCO do spraw „Człowiek  
i Biosfera” (MAB) utworzyła Transgranicz-
ny Rezerwat Biosfery UNESCO „Rozto-
cze”. To jeden z pięciu tego typu rezer-
watów w Polsce i jak dotychczas, jeden 
z ponad 20 na całym świecie! Warto 
również zauważyć, że jest to także dru-
gi międzynarodowy Rezerwat Biosfe-
ry UNESCO w województwie podkar-
packim. Celem jego utworzenia, poza 
ochroną różnorodności biologicznej  
i obserwacją zmian ekologicznych jest 
również promocja i ukazywanie zrówno-
ważonego związku człowieka z biosferą. 
Powołanie do życia takiej formy ochrony 
stanowi także o uznaniu na arenie mię-
dzynarodowej wybitnych wartości natu-
ralnych, krajobrazowych i kulturowych 
regionu.

Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNE-
SCO „Roztocze” obejmuje tereny Roz- 
tocza polskiego i ukraińskiego. Jego 
łączna powierzchnia sięga niemal 
380 tys. ha, z czego zdecydowana więk-
szość to ziemie wschodniej Lubelszczy-
zny i Podkarpacia oraz powiat janowski 
i żółkiewski na Ukrainie. Jako region 
pogranicza przyrodniczo-kulturowego, 
który na przestrzeni wieków i zawirowań 
dziejowych przedzielany był różnymi 
granicami administracyjnymi, Roztocze 
pozbawione jest wyraźnej tożsamości 
kulturowej. 

W obrębie Transgranicznego Rezerwatu 
Biosfery UNESCO „Roztocze” zamieszkuje 
około 200 tysięcy osób, zaś turystycznie 
odwiedza go rokrocznie ponad 600  ty-
sięcy turystów. Jego zachodnią część 
budują lessy, tworzące głęboko wcięte 
wąwozy, środkowa część wyróżnia się 
malowniczymi dolinami rzek z progami 
skalnymi, zaś rejon południowy obfituje  
w skrzemieniałe drzewa i źródła mineral-
ne. Rezerwat jest zatem regionem wiel-
kiej bioróżnorodności, ważnym w skali 
europejskiej korytarzem ekologicznym, 
a także granicą północno-wschodnie-
go zasięgu takich gatunków drzew jak: 
jodła, świerk, buk, jawor. Jego główne 
bogactwo stanowią lasy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem buczyny karpackiej 
i boru jodłowego. Mnogość i bogactwo 
form świata roślinnego, spośród których 
tylko po stronie polskiej ochronie ścisłej 

podlega 38 gatunków, a częściowej 43,  
świadczą o nietuzinkowości Roztocza. 
Świat zwierząt reprezentuje ponad 6 ty-
sięcy gatunków bezkręgowców i około 
400 gatunków kręgowców, z czego 350 
gatunków obejmuje ochrona ścisła i czę-
ściowa. 

Obszar rezerwatu dzieli się na trzy czę-
ści: rdzenną, buforową i przejściową.  
Po stronie polskiej strefa rdzenna sta-
nowi około 3% powierzchni terytorium  
i obejmuje Roztoczański Park Narodowy  
oraz siedem rezerwatów przyrody: Świę-
ty Roch, Debry, Bukowy Las, Nad Tan-
wią, Czartowe Pole, Jalinka i Źródła 
Tanwi. Powierzchnia strefy buforowej 
dochodzi do 27% obszaru rezerwatu 
i obejmuje cztery parki krajobrazowe: 
Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Po-
łudnioworoztoczański i Puszczy Sol-
skiej z dwoma rezerwatami: Sołokija  
i Zarośle. Prowadzona jest tu właści-
wa gospodarka leśna, edukacja ekolo-
giczna oraz turystyka oparta na różno-
rodności szlaków i zagospodarowaniu 
właściwym oraz możliwym dla danego 
rodzaju chronionego kompleksu. Kolej-
ne 70% powierzchni rezerwatu stanowi 
strefa przejściowa, w której dominuje 
zrównoważony rozwój we wszystkich 
obszarach życia. Roztocze Południowe 
z leśnymi ostępami, mozaiką pól, buzu-
jącymi źródłami, rwącymi strumieniami  
i wspaniałymi zabytkami wciąż pozostaje 
nieodkryte.

Rez. Źródła Tanwi, fot. ZPK w Przemyślu 



22 23

O regionie Ochrona przyrody

Rezerwaty przyrody

Na terenie Roztocza znajduje się siedem re-
zerwatów przyrody – sześć leśnych – Buko-
wy Las, Jedlina, Kamienne, Minokąt, Moczary, 
Źródła Tanwi i jeden florystyczny – Sołokija. 
Wszystkie usytuowane są na terenie powiatu 
lubaczowskiego. Przez obszar trzech rezer-
watów poprowadzono ścieżki edukacyjne.

Bukowy Las – położony jest w obrębie 
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, 
na powierzchni 86,29 ha. Jak sama nazwa 
wskazuje, chroni on fragment komplek-
su lasów bukowych z wieloma dorodnymi 
okazami buków, których wysokość docho-
dzi do 40 m. Osobliwością tego miejsca są 
pięknie kwitnące wiosną połacie czosnku 
niedźwiedziego. Przez rezerwat poprowadzi 
nas 1,5-kilometrowa ścieżka dydaktyczna 
„Bukowy Las”, na trasie której rozmieszczo-
ne są cztery tablice informacyjne i dwa miej-
sca wypoczynku.

Jedlina – mieści się na terenie gminy Cie-
szanów, zajmuje powierzchnię niemal 67 ha 
i obejmuje drzewostan jodłowy i mieszany 
na terenie uroczyska Wielki Las. Najstarsze  
i najokazalsze egzemplarze jodeł liczące na-
wet 130 lat posiadają pomnikowe rozmiary – 

sięgają 40 metrów wysokości. Przez rezerwat 
przebiega ścieżka edukacyjna o długości  
4,2 km, na trasie której spotkamy dziesięć 
przystanków z tablicami informacyjnymi. Cie-
kawymi atrakcjami po drodze są m.in. śród-
leśny staw i kolekcja rodzimych krzewów, 
takich jak: leszczyna, bez koralowy, kruszyna 
pospolita, kalina koralowa czy wawrzynek 
wilczełyko. Przy wejściu na ścieżkę dostępna 
jest pełna infrastruktura turystyczna: parking, 
toalety, wiaty, zadaszone stoły, miejsce na grill 
lub ognisko oraz sala edukacyjna.

Kamienne – usytuowany jest na terenie 
gminy Lubaczów, obejmuje powierzch-
nię 8,27 ha. Chroni rzadki zespół świetlistej 
dąbrowy, który tworzą dęby szypułkowe  
z domieszką sosny. W runie natkniemy się 
na rośliny kserotermiczne, typowe dla na-
słonecznionych siedlisk o suchym podłożu, 
takie jak: lilia złotogłów, podkolan zielonawy 
czy konwalia majowa. W pobliżu rezerwatu 
biegnie szlak rowerowy 4 Kolory (trasa żółta).

Minokąt – utworzony został w gminie Narol, 
na powierzchni 23,47 ha, chroni naturalnie za-
chowany las jodłowo-bukowy, znajdujący się 
w pobliżu wschodniej granicy występowania 
tego drzewostanu. Pomnikowe okazy jodeł 
liczą około 150 lat, a ich wysokość dochodzi 

do 50 m. Drzewom towarzyszą olbrzymie 
mrowiska, z których najwyższe osiągają nie-
mal 1,5 m wysokości. Ponadto w rezerwacie 
zlokalizowano 11 gatunków flory typowej 
dla regionów górskich, jak: wietlica samcza, 
szałwia lepka, żywiec gruczołowaty, bez ko-
ralowy czy jawor. Przy rezerwacie znajdują się 
wiata i miejsce ogniskowe oraz eutroficzny, 
bogaty w zasoby pokarmowe zbiornik wodny 
zasiedlony przez zalotkę większą – gatunek 
ważki objętej ścisłą ochroną na terenie Polski.

Moczary – rezerwat zlokalizowany w gra-
nicach gminy Wielkie Oczy, o powierzchni 
nieco ponad 12 ha. Teren w całości pokryty 
roślinnością leśną zajmuje obszar słabo za-
znaczonego działu wodnego między Luba-
czówką i Szkłem, co sprzyja opadowemu za-
bagnianiu lokalnych obniżeń i znajduje wyraz 
w nazwie rezerwatu. Chroni jedno z najwięk-
szych w Kotlinie Sandomierskiej stanowisk 
czosnku siatkowatego, będącego reliktem 
okresu polodowcowego. Jako gatunek górski 
czosnek ten osiąga tu północną granicę swo-
jego zasięgu. W runie grądu towarzyszą mu: 
ciemiężyca zielona, żywiec gruczołowaty  
i kilka gatunków storczyków.

Sołokija – ulokowany w gminie Hory-
niec-Zdrój, jego powierzchnia liczy 7,4 ha. 

Ochronie poddano tu naturalne stanowi-
ska jałowca pospolitego o niebanalnych 
kształtach, rozmiarem sięgających 8 me-
trów wysokości, których występowanie  
w tej części Roztocza jest osobliwością.  
W runie występują rośliny kserotermiczne  
i piaskolubne. Granicą rezerwatu przebiega 
zielony szlak pieszy św. Brata Alberta.

Źródła Tanwi – położony jest na terenie 
Południoworoztoczańskiego Parku Kra-
jobrazowego, w gminie Narol i zajmuje 
powierzchnię 185,94 ha. Jak sama nazwa 
wskazuje chronione są tu obszary źródli-
skowe jednej z piękniejszych rzek regio-
nu. W świat torfowisk i świeżych borów 
bagiennych wprowadzi nas ścieżka dy-
daktyczno-przyrodnicza „Kobyle Jezio-
ro”. Na odcinku około dwóch kilometrów 
rozmieszczono 8 tablic przystankowych, 
przy których znajdują się drewniana wie-
ża obserwacyjna oraz miejsce ogniskowe 
ze stołami i ławami.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Rezerwat Bukowy Las, fot. K. Kłysewicz
– Czosnek niedźwiedzi w rezerwacie Bukowy 

Las, fot. R. Ferenc-Pupek
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Pomniki przyrody

Roztocze zdobione jest wieloma nie-
przeciętnymi pomnikami przyrody, zjed-
noczonymi z tą ziemią systemem ko-
rzeniowym i przynależnością kulturową. 
W przeważającej większości są to drze-
wa – pojedyncze lub całe skupiska, aleje  
i cmentarz ewangelicki. Poniżej prezentu-
jemy opisy kilku najciekawszych.

Pięć sosen – sosna zwyczajna o pięciu 
pniach znajdująca się w gminie Wielkie 
Oczy. Według legendy jest to miejsce ob-
jawień Matki Bożej, od lat cel pielgrzym-
kowy pątników różnych wyznań. Drzewo 
oparło się piłom i siekierom żołnierzy so-
wieckich. Pożar wspartej o nią kapliczki 
częściowo uszkodził konary. Można tu od-
począć na śródleśnej ławeczce stojącej 
przed kapliczką i zapoznać się z zapisem 
historii tego miejsca. Najdogodniej dotrzeć 
w to miejsce Wschodnim Szlakiem Rowe-
rowym Green Velo – odcinek pomiędzy 
Wólką Żmijowską i Krowicą Samą, bądź 
pieszo z Majdanu Lipowieckiego lub Wólki 
Żmijowskiej.

Kamienie Kultu Słońca – ostańce wa-
pienne w lesie Buczyna, pomiędzy Niwka-
mi a Nowinami Horynieckimi, chronione są 
jako stanowisko dokumentacyjne. Według 
legendy było to pogańskie miejsce kultu, 
zwane „Świątynią Słońca”, gdzie czczono 
słowiańskiego boga ognia, słońca i ko-
walstwa – Swaroga. Dwa największe głazy  
to tzw. żaba (z centralnym otworem – 
prawdopodobnie forma zegara astrono-
micznego) i tron. Można do nich dojść 
szlakiem znakowanym kolorem zielonym 
im. św. Brata Alberta, wyznakowanym po-
między Horyńcem-Zdrojem i Narolem.

Diabelski Kamień – znajduje się w Mona-
sterzu koło Werchraty. Jest to olbrzymi, wa-
pienny ostaniec o wymiarach: 10 x 5 x 2 m,  

związany z legendą o czarcie i próbie 
zniszczenia przezeń bazyliańskiego klasz-
toru, rozłożonego na szczycie wzniesienia 
Monastyr. Latem okryty częściowo pledem 
z mchów, zimą przyprószony śnieżnym 
pyłem, tkwi tu od wieków. Dziś na granicy 
lasu i ornego pola byłby trudny do odnale-
zienia, gdyby nie tablica informacyjna.

Aleja Lipowa w Hucie Kryształowej – znaj-
duje się wzdłuż drogi prowadzącej do parku 
podworskiego, gdzie przed II wojną świato-
wą mieścił się modrzewiowy dwór rodziny 
Andruszewskich. Wieś zasłynęła w XVIII wie-
ku ze wspaniałej manufaktury szkła kryszta-
łowego. Starą aleję tworzą ciągnące się na   
długości ok. 2 kilometrów pomnikowe okazy 
lip, rzucające miękki cień na drogę wiodącą 
do dawnego Smolina Andruszewskiego. 

W 2015 roku Nadleśnictwo Lubaczów 
uczciło Święto Lasu posadzeniem 120 lip 
stanowiących kontynuację zabytkowej alei. 
Każde z posadzonych drzew otrzymało 
własne imię, a sporządzony z tej okazji akt 
umieszczono w specjalnej butelce i zako-
pano dla potomnych pod głazem upamięt-
niającym wydarzenie.

Cmentarz ewangelicki w Podlesiu – po-
łożony na skraju wsi stanowi pozostałość 
po kolonistach niemieckich przybyłych 
na ziemie Roztocza w XVIII wieku. Obiekt 
będący od 1994 roku pomnikiem przyrody 
zachował zarys prostokąta obwiedzionego 
wałem ziemnym. Do czasów współcze-
snych przetrwało około 100 nagrobków, 
z których najstarsze są datowane na po-
czątek XIX wieku, a ich tworzywem jest 
wapień pozyskiwany w okolicy. Poza typo-
wymi dla terenów roztoczańskich formami 
krzyży nagrobnych występują tu pojedyn-
cze strzeliste stele. Prace przy renowacji 
cmentarza zrealizowano przy współudzia-
le potomków rodzin kolonistów rozpro-
szonych po całym świecie.

Obszary Ochrony NATURA 2000 

Natura 2000 to międzynarodowy, eu-
ropejski system ochrony dziko żyjącego 
ptactwa oraz miejsc jego gniazdowania 
(Dyrektywa ptasia – PLB), a także siedlisk 
roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem 
(Dyrektywa siedliskowa – PLH). System 
ma być gwarantem równowagi między 
rozsądnym korzystaniem z dóbr przyrody 
i nadmierną ich eksploatacją oraz nieod-
wracalnym przekształceniem. Obszary 
Natura 2000 pokrywają niemal 20% po-
wierzchni kraju. 

Na Roztoczu wytyczono dwa obsza-
ry specjalnej ochrony ptaków: Pusz-
cza Solska o powierzchni 79  349 ha  
i Roztocze liczące 103 503 ha. Oba tereny 
dzielone są z województwem lubelskim, 
podobnie jak w przypadku sześciu tery-
toriów mających znaczenie dla europej-
skiej wspólnoty: Horyniec 11 633 ha, Lasy 
Sieniawskie 18 015 ha, Łukawiec 2270 ha,  
Minokąt 177 ha, Uroczyska Puszczy Sol-
skiej 34  761 ha i Uroczyska Roztocza 
Wschodniego 5810 ha. Większość z nich 
powstała w miejscu kompleksów leśnych 
i w znacznej części pokrywa się zasię-
giem z obszarami parków krajobrazowych  
czy rezerwatów przyrody. 

Powierzchniowo największy jest teren 
ochrony ptaków Roztocze, z kulminacją 
wzniesień Wapielni i Wielkiego Działu. Wy-
stępuje tu ponad 40 gatunków wszelkie-
go ptactwa, z czego 7 stanowiło klucz dla 
wytyczenia ostoi. Są to: trzmielojad, orlik 
krzykliwy, puszczyk uralski, muchówka bia-
łoszyja i trzy gatunki dzięcioła. Jest to rów-
nież teren lęgowy bączka i rybitwy. 

Obszar siedliskowy Łukawiec obejmu-
je fragment krajobrazu leśno-łąkowego, 
z występującym tu ponikłem kraińskim. 
Obszar określa północną granicę zasięgu 
tej byliny i jej jedyne stanowisko nizinne  
w Polsce. Na łąkach ostoi stwierdzono 
występowanie cennych gatunków motyli  
i roślin, z których aż 12 znajduje się na  
krajowej czerwonej liście i 18 podlega 
ochronie gatunkowej. 

Najmniejszy obszar w grupie Natura 2000 
na Roztoczu – Minokąt, położony jest 
pomiędzy wzgórzami kredowymi, poro-
śniętymi grądem i jodłą oraz wydmowy-
mi wałami piasku, utworzonymi wskutek 
działania wiatrów. Utrzymują się tu dobrze 
zachowane torfowiska otoczone bora-
mi bagiennymi oraz naturalne eutroficz-
ne zbiorniki wodne, nad którymi licznie 
wznoszą się przezroczystoskrzydłe ważki: 
zalotka większa i miedziopierś arktyczna. 

Szczególną ochroną obszaru Horyniec  
został objęty nietoperz nocek duży, które-
go tutejsze siedlisko znajduje się na skra-
ju zasięgu występowania tego gatunku. 
Kolonia rozrodcza tych żerujących nocą 
ssaków ulokowała się w XVIII-wiecznym 
kościele oo. Franciszkanów w Horyńcu.  
W odróżnieniu od innych nietoperzy no-
cek nie ukrywa się w szczelinach, ale wisi 
na ścianie kryjówki. 

Inne gatunki rękoskrzydłych oraz wilki i ry-
sie chroni najwyżej położony na Roztoczu 
obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego, 
obejmujący wzgórza Długiego i Krągłego 
Goraju. U ich podnóży przycupnęły obiekty 
tworzące niegdyś Linię Mołotowa, dziś sta-
nowiące ostoję dla nietoperzy.

Diabelski Kamień w Monasterzu koło Werchraty, fot. K. Kłysewicz
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Cmentarz w Bruśnie Starym, fot. T. Trulka
– Ruiny zespołu cerkiewnego  

w Dziewięcierzu, fot. Wyd. Compass

Prehistoria
Wielowiekowy proces dziejowy i ponad tysiąc 
lat historii osadniczej na Roztoczu niezwykle 
wzbogaca region, czyniąc go interesują-
cym i zagadkowym. Artefakty odnalezione  
na  Roztoczu świadczą o ich pochodzeniu  
z odległego neolitu (okres około 4500–1650 
lat p.n.e.). Kultura ceramiki wstęgowej, pucha-
rów lejkowatych i amfor kulistych czy grobów 
jamowych wydaje się mocno nierzeczywista.  
A jednak, fani tego typu zabytków mogą 
zwiedzić stosowne ekspozycje w skarbnicy 
wiedzy – Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Czasy piastowskie (X–XIV wiek)
Za czasów Piastów polskich ziemie te za-
mieszkiwali Lędzianie, podbici w X wieku 
przez Ruś Kijowską. Oderwani od macie-
rzy na ponad trzysta lat, ulegli rusyfikacji. 
Roztocze znalazło się w obszarze licz-
nych konfliktów i rywalizacji polsko-ru-
skiej, a po rozpadzie Rusi Kijowskiej ziemie 
Księstwa Halicko-Włodzimierskiego stały 
się łakomym kąskiem, przechodzącym 
w różne ręce. Do Korony Polskiej przyłą-
czył je król Kazimierz Wielki, upominając 
się o sukcesję po bezpotomnie zmarłym 

Jerzym Trojdenowiczu. Udało się to tylko 
na kilkanaście lat. Cesarstwo węgierskie 
przejęło zapalne pogranicze, które odzy-
skała w siostrzanej walce z Marią Teresą 
królowa Polski – Jadwiga Andegaweńska. 
Ruś Halicko-Włodzimierską na ponad 
cztery wieki połączono z Koroną.

Średniowiecze i czasy staropolskie  
(XIV – XVIII wiek)
Istniał już wówczas drewniany, dobrze 
usytuowany przy szlaku handlowym ze 
Lwowa do Sandomierza, gród lubaczow-
ski. Za czasów króla Kazimierza Wielkiego 
przebudowano go zgodnie z zasadą Pol-
ski murowanej jako schedę po nim. Samo 
miasto Lubaczów lokowano w 1376 roku, 
po czym wraz z zamkiem weszło ono  
w skład Księstwa Bełskiego. Przez kolej-
ne dwa wieki było miastem królewskim, 
siedzibą starostwa grodowego i kaszte-
lanii mniejszej. Otaczające go tereny ko-
lonizowali Wołosi – Rusini przybyli z łuku 
Karpat, terenów dzisiejszej Rumunii, przy 
czym apogeum akcji osadniczej przypa-
dło na XV i XVI wiek. Tak starą metryką 
mogą się pochwalić: Werchrata, Radruż, 
Brusno Stare oraz Prusie, uwiecznio-
ne na kartach kroniki Jana Długosza.  
Na tym terenie własną akcję osadniczą 

prowadziły również rody szlacheckie, jak 
choćby Ramszowie, tworząc wsie: Stary 
Dzików, Ułazów czy Cewków. To ponie-
kąd wymusiło lokacje miast jako ośrod-
ków centralnych i stanowiących rodzaj 
zaplecza rzemieślniczo-handlowego dla  
terenów wiejskich. Przy szlaku handlowym  
z Jarosławia na Roztocze powstawały za-
tem kolejno: Oleszyce, Cieszanów, Narol, 
Lipsko i Płazów. Na południe od tej linii 
lokowano Wielkie Oczy. W ten sposób je-
den z najbardziej zaniedbanych osadniczo 
regionów województwa bełskiego – Roz-
tocze – otrzymał najgęstszą sieć miejską. 
Co ciekawe, odległość jednego miasta  
od drugiego nie przekraczała 15 km. 

Wydawać by się mogło, że była to kraina 
mlekiem i miodem płynąca. Nic bardziej 
mylnego. Procesom rozbudowy i rozwoju 
towarzyszyły bowiem najazdy, grabieże 
i łupieżcze wypady wojowników tatar-
skich. Za nimi szły zniszczenie, pożoga, 
jasyr i epidemie. Po nich przyszli Kozacy  

Dziedzictwo 
historyczne

O regionie

Naczynia gliniane Kultury Ceramiki Sznurowej, Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz

Dziedzictwo historyczne
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego 

(2. poł. XVIII w.), Muzeum Kresów  
w Lubaczowie, fot. A. Mróz

– Bitwa pod Kobylanką, fot. Wikimedia  
Commons

i Szwedzi. Kolejne wojska tatarskie i wspo-
magających ich Turków pogromił w oko-
licy Narola i na przedpolach Cieszanowa 
hetman Jan Sobieski, wsparty przez miej-
scową ludność. Kiedy sytuacja zaczęła się 
normalizować w XVIII wieku, a o staro-
stwo lubaczowskie ubiegali się najwyżsi 
królewscy dostojnicy, nadeszły zabory.

Rozbiory, czas Galicji (1772–1914)
Pierwszy rozbiór Polski zapoczątkował 
na terenach Roztocza erę austriackich 
Habsburgów i dziwnego, choć olbrzy-
miego tworu terytorialnego, zwanego 
Księstwem Galicji i Lodomerii. Wiązało 
się to z utratą suwerenności na blisko 
150 lat, złożeniem hołdu cesarzowej, 
napływem urzędników i wojsk okupa-
cyjnych oraz życiem według niemiecko-
języcznego ordnungu. Kraj podzielono 
na cyrkuły, te z kolei na dystrykty (Luba-
czów trafił do biłgorajskiego), a zaborcy 
coraz mocniej ingerowali we wszystkie 
dziedziny życia. Kasata józefińska objęła 
klasztory i domy zakonne, doprowadza-
jąc do ich likwidacji i przejęcia dóbr ko-
ścielnych przez państwo. 

Kolejnym pomysłem cesarza Józefa była 
kolonizacja terenów Galicji Wschodniej, 

aby niemieccy osadnicy podnieśli na wyż-
szy poziom rolnictwo i rzemiosło, stano-
wiąc przykład gospodarności i rozwoju 
dla zacofanej wsi galicyjskiej. Na obszarze 
dzisiejszej Ziemi Lubaczowskiej powstało 
dziesięć osad: Fehlbach, Einsingen, Deut-
sch Smolin, Reichau, Lindenau, Freifeld, 
Felsendorf, Burgau, Ostrowiec, Deut-
schbach. Zachętą dla osadników było 
nadanie ziemi, zapomogi pieniężne oraz 
zwolnienie z podatków na okres dziesię-
ciu lat. Tymczasem rodzimi chłopi przy-
mierali głodem, a bieda galicyjska nie bez 
powodu weszła do kanonu językowego. 
Ostoją polskości stały się dwory ziemiań-
skie i siedziby magnackie. Wszystkie zry-
wy narodowowyzwoleńcze angażowały 
bezpośrednio lub pośrednio mieszkań-
ców Galicji. Dla powstańców kościusz-
kowskich wykuto w tutejszych kuźniach 
80 tysięcy kos, a na przygranicznych jar-
markach skupowano konie. Utworzenie 
Księstwa Warszawskiego, mimo suro-
wych kar i represji spowodowało ucieczkę  
z Galicji młodzieży w wieku poborowym.  

Kolejny zryw – powstanie listopadowe 
czynnie wsparła okoliczna szlachta z No-
wego Sioła, Cieszanowa czy Werchraty. 
W dworze Zarzyckich w Chotylubiu po-

wstańcy znajdowali schronienie i pomoc 
w dalszej ucieczce przed władzami au-
striackimi. Ocieplenie wizerunku oku-
panta przyniosła autonomia galicyjska  
i rok 1867. Ustawy parlamentu austriac-
kiego zapewniły obywatelom szereg praw  
i wolności (sumienia, wyznania, języka, 
rozwoju kultury narodowej i szkolnictwa). 
Nadeszła odwilż. Swoją wzmożoną ak-
tywność zaznaczyły istniejące pod zabo-
rami organizacje harcerskie i gimnastycz-
ne (Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół), dbające o wychowanie młodzieży 
w duchu patriotycznym.

Znaczącym wydarzeniem było powstanie  
w 1884 roku linii kolejowej Jarosław – 

Lwów  – Sokal, która przecięła Roztocze 
Wschodnie, stając się oknem na świat i dwu-
szynową magistralą, którą można było szyb-
ko przerzucić oddziały wojskowe w przypad-
ku zagrożenia ze strony Rosji.

Okrutny wiek wojen (1914–1947)
I wojna światowa powodując ogrom strat 
ludności, choroby i spustoszenie gospo-
darcze, postawiła po przeciwnych stronach 
barykady rodzeństwa i rodziny, wcielone  

Bitwa pod Kobylanką
Powstanie styczniowe wiąże ten teren z gen. Antonim Jeziorańskim, który stał  
na czele ochotniczych oddziałów i stoczył jedne z największych bitew leśnych 
w powstaniu – pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863 roku). Zaciętość polskiej obrony 
potwierdzały źródła rosyjskie. Obóz dwukrotnie przechodził z rąk do rąk, by osta-
tecznie pozostać przy mniejszości polskiej. Wygrana potyczka mocno podniosła 
morale żołnierskie. Znaczną część broni zakupił książę Adam Sapieha, który wziął 
czynny udział w walce. W Narolu i w Cieszanowie utworzono szpitale polowe, 
wspierane przez zaangażowanych ziemian. Dalszą działalność narodową sparali-
żowały rewizje, aresztowania i orzekane przez sądy wysokie kary dla sympatyków 
oraz aktywistów wolnościowych. 
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do zaborczych armii. Front pojawił się tutaj  
w pierwszej dekadzie września 1914 roku,  
gdy rozbite oddziały austriackie cofały się 
przez Narol, Cieszanów i Lubaczów w kie- 
runku Jarosławia. 12 września powiat cie-
szanowski na niemal rok opanowali Rosjanie, 
wykorzystując ten czas na budowę pozy-
cji obronnych na linii: Krakowiec – Wielkie 
Oczy  – Szczutków – Oleszyce – Dzików 
Stary – Cewków  – Kuryłówka. Pozyskiwa-
nie surowca na infrastrukturę obronną pu-
stoszyło okoliczne lasy, także te najstarsze  
i najcenniejsze. Karczowano drzewa, ko-
pano rowy strzeleckie, formowano schro-
ny i ziemianki, budowano zasieki. W dniu  
12 czerwca 1915  roku ruszyła operacja nie-
miecka, z zamiarem przełamania frontu pod 
Lubaczowem i uderzenia na Lwów. Cztery 
dni później Hannowerczycy z X. Korpusu  
Armijnego zajęli miasto, biorąc przy tym  
około tysiąca jeńców. Dwie kolejne dywizje 
sforsowały Przerwę pod Opaką, zwyciężając 
też Rosjan w walce o Oleszyce. Wycofujący 
się Sowieci pustoszyli prowincję, wznieca-
jąc pożary, uniemożliwiając przeciwnikowi 
pogoń i szybki marsz naprzód. Pozostawi-
li po sobie coś jeszcze – cholerę, do której 
dołączyły ospa i tyfus, a te zdziesiątkowały  
ludność. Powiat cieszanowski poniósł naj-
większe straty – ponad 80% infrastruktury 

uległo zniszczeniu. Jeszcze w trakcie dzia-
łań wojennych rząd austriacki zaoferował  
poszkodowanym pomoc, która jednakże sta-
nowiła zaledwie kroplę w morzu potrzeb.

Na istniejącą, trudną sytuację nałożył 
się rozpad monarchii Habsburgów i na-
dzieja na odzyskanie niepodległości, 
zarówno wśród Polaków, jak też Ukra-
ińców, liczących na utworzenie nie-
podległej Ukrainy. Problem był w tym, 
że  jedni i drudzy chcieli tego dokonać 
na tych samych ziemiach. Wybuchł 
konflikt polsko-ukraiński, zakończony 
po ośmiu miesiącach walk. Straty liczone  
w dziesiątkach tysięcy istnień odnoto-
wano po obu stronach. Wielka Wojna  
będąca największym od czasów napo-
leońskich konfliktem zbrojnym na skalę 
światową, radykalnie zmieniła oblicze 
ówczesnego świata.
 
II wojnę światową na Roztoczu zapo-
czątkował w dniu 8 września niemiec-
ki nalot bombowy na stację kolejową  
w Oleszycach. Ostatnia regularna po-
tyczka w tym rejonie odbyła się w dniach  
12–17 września 1939 roku i do histo-
rii przeszła jako bitwa pod Oleszycami.  
Oddziałom niemieckim przeciwstawiła 

się 21. Dywizja Piechoty Górskiej gen. Jó-
zefa Kustronia. Starcia zakończyły się roz-
biciem dywizji i śmiercią jej dowódcy. Ko-
lejne bombardowania objęły Lubaczów  
i Werchratę. Linia demarkacyjna, ustalona 
w porozumieniu Ribbentrop-Mołotow 
podzieliła ówczesny powiat lubaczowski. 
Część północno-zachodnia z Narolem, 
Lipskiem, Płazowem i Cieszanowem  
oraz Cewków i Dzików weszły w skład Ge-
neralnego Gubernatorstwa. Przez Futory  
i Gorajec granica pomiędzy agresorami 
biegła niemal środkiem wsi. Południowo-
-wschodnia część powiatu z Oleszyca-
mi, Lubaczowem, Horyńcem i Wielkimi 
Oczami przypadła Rosjanom. Zaczął się 
okres ścisłego ewidencjonowania ludno-
ści, a następnie wywózek pojedynczych 
rodzin bądź całych wsi: Miłkowa, Łukawi-
cy czy Dachnowa do Besarabii. 

W czerwcu 1940 roku rozpoczęto bu-
dowę umocnień na wspólnej granicy  
z Niemcami. Schrony bojowe Linii Mo-
łotowa w rejonie lubaczowskim i hory-
nieckim stanowiły część Rawsko-Ru-
skiego Rejonu Umocnionego. Czerwiec 
1941 roku i atak Niemiec na ZSRR lokują 
obszar Roztocza w niemieckiej stre-
fie wpływów. Z getta w Cieszanowie  

i Lubaczowie oddelegowano trans-
porty ludności żydowskiej do obozów 
zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Likwi-
dacja tych struktur i masowe mordy 
na Polu Plebańskim pod Dachnowem 
pieczętują los ludności żydowskiej, któ-
ra stanowiła nawet 50% ogółu lokalnej 
społeczności. Koloryt i wielokulturo-
wość utracona w tym czasie, już nigdy  
na te ziemie miały nie powrócić. Pacy-
fikacje Narola, Huty i Rudy Różaniec-
kiej wskutek nieudanych wywózek do 
III Rzeszy, wyznaczyły letni kalendarz 
1943 roku. Do głosu doszli również 
nacjonaliści ukraińscy. Pojedyncze na-
pady i morderstwa polskich leśników 
czy napotkanych w pobliżu kryjówek 
Ukraińskiej Powstańczej Armii przy-
godnych świadków osiągnęły apogeum  
w 1944 roku. 19 kwietnia tego roku 
doszło do pacyfikacji wsi Rudka, której  

Fotografie u góry (od lewej): 
– Mundury żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
fot. A. Mróz 

– Wieniec dożynkowy ze wsi Czaplaki gm.Wiel-
kie Oczy, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
fot. A. Mróz
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dopuściła się UPA pod dowództwem 
Iwana Szpontaka, pseud. Zalizniak.  
Przeciwstawiła się im Armia Krajowa, 
której szczególnie silne zgrupowanie 
rekrutowało się spośród mieszkańców  
Narola. Proces wyniszczania tej ziemi  
zakończyły dopiero akcje przesiedleń- 

cze: 1944 rok – w ramach umowy  
o wymianie ludności polskieji ukra-
ińskiej, w związku z przejęciem tere-
nów między Bugiem i Wisłą przez Ar-
mię Czerwoną oraz 1947 rok – akcja 
„Wisła”, podczas której na zachodnie  
i północne ziemie Polski przesiedlono 

resztę ludności ukraińskiej. Równo-
cześnie prowadzono działania woj-
skowe przeciwko zbrojnemu ramieniu 
OUN-UPA, likwidując je ostatecznie 
jesienią 1947 roku. Wysiedlenie Ukra-
ińców oraz działania zbrojne dopro-
wadziły do dewastacji, wyludnienia  

i upadku gospodarczego terenów połu-
dniowo-wschodniej Polski.

Czasy powojenne (1947–do dziś)
W czasach powojennych podejmo-
wano próby odbudowy i wskrzeszania 
dawnych tradycji w handlu czy rzemio-
śle. Ziemie na wschód od Sanu zostały 
bowiem zepchnięte do rangi Polski „C”, 
jako niedofinansowane i opóźnione 
rozwojowo w stosunku do innych czę-
ści kraju. Duże zakłady produkcyjne, 
utworzone za czasów komunistycznych,  
nie przetrwały reform ustrojowych. 

Teren Roztocza znowu się wyludnił  – 
tym razem były to wyjazdy „za chle-
bem”. Dopiero wejście w struktury Unii 
Europejskiej i liczne dofinansowania 
pozwoliły jaśniej spojrzeć w przyszłość 
regionu – mozolnie, lecz skutecznie go-
niącego zachodnią lokomotywę.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Portret hetmana Józefa Stanisława Potoc-

kiego, olej na blasze 1751 r., Muzeum  
Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz 

– Inscenizacja walk podczas Festiwalu Dzie-
dzictwa Kresów w Baszni Dolnej,  
fot. Organizator

Fragment wystawy stałej „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz Sukienka na Torę (1. poł.  XX w.), Muzeum Kre-
sów w Lubaczowie, fot. A. Mróz
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Etnografia, tradycje i zwyczaje

Region Roztocza zamieszkiwali: Rusini, Pola-
cy, Żydzi i Niemcy. Procentowo Żydzi i Polacy 
przeważali w skupiskach miejskich, pozosta-
łe nacje budowały głównie środowisko wsi. 
Ludność niemiecką sprowadziła koloniza-
cja józefińska, tworząc wzorcowe wsie ze 

zborami ewangelickimi lub katolickimi ko-
ściołami. Ich mieszkańcy parali się głównie 
rolnictwem i ludowym rzemiosłem. Część  
z nich opuściła ziemię roztoczańską w okre-
sie wojen, pozostali ulegli polonizacji. Pa-
miątki kultury materialnej to murowane bu-

dynki sakralne oraz cmentarze, z przewagą 
strzelistych, kamiennych obelisków, tudzież 
nietypowych, trójkątnych form, nawiązują-
cych do symboliki Trójcy Świętej.

Stare osadnictwo żydowskie skutecznie 
wyparł holocaust, pozostawiając strzępy 
wielowiekowego dziedzictwa i barwnej 
kultury, jakże odmiennej od słowiańskiej. 
Okoliczni Żydzi zajmowali się głównie 
handlem i częściowo rzemiosłem (złot-
nictwo, ubój rytualny, szewstwo, sukien-
nictwo). Byli stonowani w stroju, wylewni 
zaś w modlitwie. Obrzędy związane z sza-

batem czy Chanuką, można sobie obec-
nie jedynie wyobrazić. Mgła przeszłości 
pochłonęła stary świat, odzierając kolej-
ne pokolenia z kulturowego dziedzictwa,  
jak barwnego ptaka z piór. Jedynie pochy-
lone na nielicznych kirkutach sylwetki ma-
cew i kilka budynków po dawnych synago-
gach znaczą wątłą nicią ślad po narodzie  
wybranym.

Polacy i Rusini, którzy w XIX wieku zaczęli 
określać się mianem Ukraińców, mentalnie 
byli ze sobą spokrewnieni, stąd też miało 
miejsce częste zawieranie małżeństw poza 
własną grupą etniczną. Podobieństwo  
językowe, wspólna zwierzchność kościel-
na grekokatolików i łacinników, mimo 
różnic liturgicznych, oraz wielowiekowe 
sąsiedztwo powodowało przenikanie się 
kultur obu nacji, a z czasem przejmowanie 
wzorców jednych od drugich. 

Akcja „Wisła” pozbawiła domu tysiące ukra-
ińskich rodzin, nieliczni tylko powrócili po 
latach w ojczyste strony. Pozostały rodziny 
mieszane, które przejęły najpiękniejsze trady-
cje obu narodów i splotły je na zawsze, prze-
kazując zwyczaje z pokolenia na pokolenie. 
Dzięki temu, dziś mało kto wyobraża sobie 
kolację wigilijną bez kutii, barszczu ukraiń-

skiego obok tradycyjnie polskiego – z usz-
kami, kapusty z grochem czy kompotu z su-
szu oraz opłatka posmarowanego miodem. 
Wkładanie siana pod wigilijny obrus, organi-
zowanie tradycyjnych weselnych bram, żeby 
potargować się z panem młodym w drodze 
po wybrankę serca, oczepiny, rzucanie wian-
kiem czy przenoszenie nowo poślubionej 
małżonki przez próg? Są to zwyczaje towa-
rzyszące terenom południowo-wschodniej 
Polski od wieków. Swoimi korzeniami się-
gają roztoczańskiej wsi, łączącej obrzędy 
pogańskie i religijne. Większość wiązała się 
pierwotnie z rolnictwem, płodami i hodowlą 
oraz dobrostanem zwierząt, przenosząc się  
z czasem na ludzi i obrzędy rodzinne, takie 
jak zaślubiny, chrzciny, pogrzeby. 

Szczególnie barwnie i wesoło przedstawiał 
się okres świąt Bożego Narodzenia, które-
mu towarzyszyły liczne zwyczaje oraz wie-
rzenia, pielęgnowane zwłaszcza w prostym, 
wiejskim środowisku. Nie było wystrojonej 

Fotografie u góry (od lewej): 
–  Skrzynia wianna z przełomu XIX i XX w., 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz
– Stroje ludowe z okolic Lubaczowa (XIX/XX w.), 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz

Ikony z XVII i XVIII w., Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz
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choinki, bez której dziś nikt nie wyobraża 
sobie świąt. Zanim zawitała pod strzechy 
katolików, polskie domy ozdabiano stoga-
mi siana i „podłaźniczkami”, czyli ściętymi 
czubkami drzew iglastych, wieszanymi 
nad drzwiami i obok okien, ozdabianych 
owocami, orzechami czy wstążkami. Wie-
rzono w ich magiczne działanie oraz moc 
ochrony mieszkańców przed chorobami 
i nieszczęściami. Wyschniętych ozdób 
nigdy nie wyrzucano – ich pokruszone 
gałązki dodawano do karmy zwierząt go-
spodarskich i zakopywano na polu, wie-
rząc, że przyniosą urodzaj. Tradycja bożo-
narodzeniowego drzewka przybyła wraz  
z kolonistami niemieckimi na przełomie 
XIX i XX wieku i początkowo funkcjonowa-
ła w nurcie miejskim. Wieś przyjęła ją pod 
dach dopiero w okresie międzywojen-
nym. Innym obrzędem okresu świąt Bo-
żego Narodzenia było chodzenie kolęd-
ników po wsi, odpowiednio przebranych  
i przedstawiających inscenizacje związane 
z Trzema Królami. Grupę prowadził Gwiaz-
dor, dzierżący w dłoni symbol gwiazdy 
betlejemskiej, byli i królowie i turoń – 
symbolizujący rogate, włochate zwierzę  
z kłapiącą paszczą. Gospodarze za owe 
występy mieli obowiązek nagrodzenia ko-
lędników podarkiem ze spiżarni.

Na czas świąt z przepastnych skrzyń i ku-
frów wydobywano najlepszą odzież. Ubiór 
codzienny charakteryzowała bowiem pro-
stota formy, wykonania i jakości tkanin.  
Często pani domu samodzielnie szyła 
odzienie z lnu i wełny. Co więcej, niejed-
nokrotnie sama wytwarzała przędzę z lnu 
i konopi. Było to zajęcie pracochłonne, 
wymagające pierwotnie moczenia łodyg  
w wodzie, następnie płukania i suszenia,  
po czym: międlenia, czesania włókna  
i przędzenia na krosnach. Zanim jednak 
mogło to nastąpić włókna segregowano 
wedle gatunku. Z najlepszego przędziono 
nici na płótno przednie, z drugiego na pa-
cześne, zaś z trzeciego na zgrzebne. Barw-
niej było od święta – strój polski zbliżony  
wzorem do lasowiackiego, noszonego  
po obu stronach Sanu, z czasem zasymi-
lował haft krzyżykowy i zdobnicze motywy 
ukraińskie. Kwiecistą spódnicę zastąpiła 
kolorowa krajka, a skromną koszulę bogato 
wyszywana soroczka. Na czerwone buty  
z cholewami czy trójsezonowe choda-
ki, zamawiane w warsztatach oleszyc-
kich Żydów, mało kogo było stać. Nie-
jednokrotnie chodziło się w nich „na 
zmianę” z innymi członkami rodziny, 
zatem rozmiar niekoniecznie był tra-
fiony. Do kościoła maszerowano boso, 

nakładając obuwie przed wejściem 
do  wnętrza. Podobnie miała się sprawa  
z zimowymi kożuchami czy chustami 
– nie  każdy domownik był ich szczęśli-
wym posiadaczem. Zdecydowanie mniej 
zdobnie i kolorowo prezentował się strój  
męski. Naturalne tkaniny, prosty fason  
i wygoda w użytkowaniu stanowiły prio-
rytety w doborze garderoby dla panów.  
Uzupełniały ją sezonowe nakrycia głowy: 
słomiane kapelusze lub ciepłe, skórzane 
czapy oraz  odzież wierzchnia w postaci 
kaftanów czy kożuchów. 

Większość mieszkańców wsi, bez względu 
na narodowość, poza rolnictwem upra-
wiała rzemiosło. Ogromną rolę odgrywał 
las, który dostarczał surowca używanego  
do wszystkiego: od budownictwa po ludo-
we rękodzieło. Cieśle, zarówno ci skupieni  
w cechach i stanowiący elitę tego zawo-
du, jak też domorośli cieszyli się ogromną 
popularnością, cała zabudowa bowiem 
siedzib ludzkich była początkowo głów-
nie drewniana, z dodatkiem elemen-
tów kamiennych czy glinianych. Najlepsi  
fachowcy stawiali świątynie, prezen-
tując przy tym niejednokrotnie kunszt  
na najwyższym poziomie, godne podzi-
wu umiejętności oraz dogłębną znajo-

mość warsztatu. Pozostali budowali domy, 
stodoły, obory, chlewiki czy spichlerze. 
Większość narzędzi używanych do prac 
polowych bądź stanowiących wyposa-
żenie domu wykonana była z drewna. 
Gontarze wyspecjalizowali się w ciosaniu 
elementów na pokrycia dachowe, a bed-
narze produkowali różnorodne naczy-
nia – początkowo drążone w pniach drzew 
o różnej średnicy, następnie zastąpione  
klepkowymi beczkami, najczęściej dę-
bowymi, bowiem konserwowano w  nich 
żywność. Z drewna sosnowego czy świer-
kowego wyrabiano z kolei beczułki na pro-
dukty sypkie. Las częściowo również 
żywił – ludzi i pszczoły, czego dowód 
stanowią wielowiekowe tradycje bartni-
cze. Już w XVI wieku każda wieś staro-
stwa lubaczowskiego składała tzw. dań 
miodową, zaś drzewa oznaczone przez 
bartników znajdowały się pod ochro-
ną, z ustanowionym zakazem niszczenia  

Fotografie u góry (od lewej): 
– Warsztat tkacki 1933 r., Muzeum Kresów  

w Lubaczowie, fot. A. Mróz
– Kołowrotek tkacki ze wsi Łukawiec  

(pocz. XX w.), Muzeum Kresów  
w Lubaczowie, fot. A. Mróz
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i wyrębu. Pod koniec XVIII wieku, wsku-
tek gospodarki leśnej bartnictwo stawało 
się coraz bardziej deficytowe i z czasem 
ustąpiło miejsca pszczelarstwu opartemu 
na systemie przenośnych uli ustawianych  
w sadzie, przy leśnym wrzosowisku  
czy obok domu. Pierwsze ule drążono  
w kłodach drzew śladem dawnych bartni-
ków, znowu miód przechowywano w tzw.  
kadłubkach, również drewnianych, niekie-
dy o imponującej pojemności sięgającej 
nawet 100 litrów. Niektóre wsie wykształ-
ciły wąskie specjalizacje. Huta Różaniec-
ka – postawiła na smolarstwo, węglarstwo  

i gontarstwo, do których w XVIII wieku 
dołączyła huta szkła zwykłego. Z wytopu 
i obróbki żelaza znana była Ruda Róża-
niecka, gdzie produkowano: kotły, moź-
dzierze czy akcesoria kowalskie. Kowale 
zamieszkiwali w każdej wsi, byli bowiem 
nieodłącznie związani z jej potrzebami, 
zwłaszcza wtedy, gdy narzędzia drew-
niane używane dotąd w rolnictwie zastą-
piono żelaznymi. Upowszechnienie tego 
metalu związane było z rozwojem hutnic-
twa przypadającym na schyłek wieku XIX. 
Kowale zajęli się wówczas, poza kuciem 
podków, z czym są głównie utożsamiani, 

także wyrobem siekier, sierpów, motyk, za-
wiasów, a wreszcie przedmiotów codzien-
nego użytku jak klucze czy zamki. Żelazo 
było początkowo towarem drogim, stąd 
dobry kowal musiał umieć stosować zasa-
dy dziś nazywane recyklingiem – przera-
biał inne, uszkodzone już narzędzia, nada-
wał im nowe przeznaczenie, byle tylko 
niczego nie zmarnować. Z rzemieślnikami 
tymi ściśle współpracowali stelmachowie, 
zwani również kołodziejami, zajmujący 
się wyrobem kół do wozów, bez których  
nie funkcjonowało życie nie tylko na wsi. 
W Hucie Kryształowej działała manufak- 

tura szkła kryształowego – jej wyro-
by zdobiły ówczesne salony wielu pol-
skich dworów. Prosty lud nie mógł sobie 
pozwolić na kryształy, zatem rozwijał  
i doskonalił rzemiosło sięgające swoimi 
korzeniami kultury ceramiki sznurowej 
– garncarstwo. Średniowiecze „stało” 
głównie garnkami, w okresach póź-
niejszych pojawiły się dzbany, misy czy 
talerze. Palmę pierwszeństwa na terenie 
Roztocza wiódł w tej dziedzinie ośrodek 
w Potyliczu (dziś na terenie Ukrainy), 
którego początki sięgają XV wieku. 

Swoje towary, pośród których domino-
wała ceramika użytkowa garncarze 
rozwozili w różne strony kraju, szukając 
jak najszerszego rynku zbytu. Dosko-
nała lokalna glina, z której formowali,  
a następnie wypalali i szkliwili swoje wy-
roby cieszyła się dużą popularnością. 
Wytwarzali także naczynia nieglazuro-
wane, zwane zgrzebnymi oraz kafle.  

Festiwal Dziedzictwa Kresów w Baszni Dolnej
Pokaz kowalstwa na Festiwalu Dziedzictwa 
Kresów w Baszni Dolnej, fot. Organizator 

Fotografie u góry (od lewej): 
–  Wiejska kuchnia na ekspozycji „Kultura wsi  

lubaczowskiej”, Muzeum Kresów w Luba-
czowie, fot. A. Mróz

–  Sprzęty gospodarskie z XIX/XX w. na ekspo-
zycji „Kultura wsi lubaczowskiej”, Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz
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Gdy materiał gliniany nieco się „,zużył”,  
a żal było się pozbywać ulubionego dwo-
jaka, wkraczali druciarze. Byli to głównie 
Łemkowie, prowadzący tzw. „warsztat 
w drodze”, przemierzali bowiem duże 
połacie kraju, chodząc od wsi do wsi  
i świadcząc swoje usługi. 

Niemal każda miejscowość posiada-
ła gorzelnię i karczmę, korzystające  
z usług zarówno garncarzy, jak i dru-
ciarzy, w której wyszynkiem zajmowali 
się głównie Żydzi. Był to lokal szcze-
gólny, wykazujący dużo szersze zasto-
sowanie niż tylko miejsce konsumpcji.  
Na wsi funkcjonowały przede wszystkim 
karczmy dworskie i plebańskie, w któ-
rych zgodnie z obowiązującym prawem 
propinacji sprzedawano miody, piwa, 
a z czasem także wódki. Poza dworem 
stanowiły centrum życia każdej wsi, słu-
żąc miejscowym i przyjezdnym, starym  
i młodym. Tu dobijano targów, organizo-
wano rodzinne uroczystości – od wesel 
po stypy, urządzano żwawe potańców-
ki. Karczma stawała się niejednokrotnie 
miejscem zażartych sporów i dyskusji, 
zjazdów szlacheckich czy przystankiem 
dla poborców cła i myta. Ominięcie tego 
przybytku, gdy już stanął wędrowcowi 

na drodze uważano niemal za grzech, 
wieszcząc: „Kto karczmę minie, nogę 
wywinie”. Zwykle były celowo i z peł-
ną premedytacją budowane przy szla-
ku handlowym, bądź bramie wjazdowej  
do miejscowości. Niebagatelna była 
również rola i pozycja karczmarza, który 
zawsze powinien być czujny i trzeźwy, 
a ponadto przedsiębiorczy, uprzejmy 
oraz pracowity. Spełniał rolę powiernika, 
lichwiarza, sprzedawcy, a czasami swata.  
W jego „królestwie” wszyscy byli so-
bie równi i… zadowoleni – co miało 
szczególne znaczenie w przypadku 
ubogich chłopów, dla których karcz-
ma jawiła się innym, lepszym światem, 
barwnym i tak odmiennym od szarej 
codzienności oraz ciężkiego żywota 
jaki wiedli. Jej szczególna pozycja wie-
lokroć znalazła swoje odzwierciedlenie  
w literaturze, folklorze, pieśniach i poda-
niach – przedstawiających karczmę jako 
miejsce beztroskiej zabawy.

W miastach istniały cechy rzemieślnicze 
trudniące się młynarstwem, kowalstwem, 
bednarstwem, garncarstwem, olejar-
stwem czy tkactwem. Dużą popularno-
ścią cieszył się również ośrodek drzewo-
rytniczy w Płazowie oraz lubaczowskie  

Fotografie u góry: 
– Scheda warsztatów kamieniarskich  

z  Brusna Starego: Cmentarz w Bruśnie 
Starym, fot. J. Stankiewicz

Kamieniarze z Brusna Starego
Ukraińscy kamienarze z Brusna Starego swoje wyroby transportowali nawet w pro-
mieniu 200 km od rodzimego warsztatu. Przeważnie samoucy, fach przekazywali  
z ojca na syna. Trudnili się wyrobem kamieni młyńskich i żarnowych, osełek,  
a także nagrobków i krzyży przydrożnych, które rozsiane były od Zamościa po  
Lwów. Zespół wsi Brusno Stare, Polanka i Brusno Nowe stał się poniekąd  
fenomenem w zakresie wąskiej specjalizacji kamieniarskiej. Jego hossę zakończył 
czas przesiedleń, niemniej zachowały się przekazy wspominające o Włochach 
przybyłych na ziemie Roztocza, od których miejscowi uczyli się fachu. 

Całe rodziny zajmowały się wykopywaniem surowca z lokalnego kamienioło-
mu, następnie jego transportem, obróbką, a finalnie sprzedażą. Rozpiętość cen 
była ogromna, za duży nagrobek wychodzący spod dłuta dobrego majstra moż-
na było uzyskać nawet 500 zł, rzeźba („figura”) wahała się cenowo pomiędzy  
8 a 70 zł, zaś za parę kamieni młyńskich trzeba było zapłacić 150 zł. Na  
ówczesne czasy, były to spore pieniądze, zatem kamieniarzom i ich rodzinom 
wiodło się dobrze i dostatnio. Najbardziej znane i rozpoznawalne nazwiska  
kamieniarzy bruśnieńskich to: Kuźniewicze, Lubyccy, Podhoreccy, Bumbaro-
wie, Hałaburdowie czy Chmiele. Ich wyroby można dziś spotkać na wszystkich  
okolicznych cmentarzach, na rozstajach dróg, w leśnych ostępach, gdzie stano-
wią dowód na ich dawne zasiedlenie i obecność człowieka.

i cieszanowskie warsztaty, w których  
powstawały skrzynie posagowe (wian-
ne). Wytwory pracy własnych rąk wyko-
nywano na zamówienie bądź sprzeda-
wano na licznych targach i jarmarkach.
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Drzeworyt płazowski Józefa Lewkowicza- 

fragment, fot. A. Serkis-Wojtowicz 
– Drzeworyt płazowski Józefa Lewkowicza- 

fragment, fot. A. Serkis-Wojtowicz

Józef Lewkowicz podczas pracy nad drzeworytem, fot. A. Serkis-Wojtowicz

O regionie Dziedzictwo kulturowe

Ośrodek drzeworytniczy w Płazowie
Drzeworyt to najstarsza technika graficz-
na. Nazwą tą określa się zarówno matryce, 
czyli drewniane klocki z wyrytym wzorem  
lub rysunkiem, jak i odbitki, robione zwykle  
na papierze. W średniowieczu wykorzystywane 
były jako matryce drukarskie, a z czasem zajmo-
wali się nimi artyści, także ludowi. W  XIX wieku 
takimi drzeworytnikami byli Mateusz Kostrzycki 
i jego syn pochodzący z Płazowa. Wykony-
wane drzeworyty, przeważnie z wizerunkami 
świętych, sprzedwali na jarmarkach. Zakupione 
obrazy, nierzadko kolorowane, zdobiły ściany 

mieszkań nabywców, wieszano je także w staj-
niach i stodołach, gdzie zgodnie z ludowymi 
wierzeniami miały chronić dobytek i zwierzęta.  
Na Roztoczu były też częstym elementem 
zdobniczym wewnętrznych ścian skrzyń posa-
gowych. Znaleźć je można było w świątyniach 
i kapliczkach. Od połowy XIX wieku drukowa- 
ne na masową skalę obrazy wypierały drze- 
woryty. Po śmierci syna Mateusza Kostrzyckie- 
go w 1899 roku produkcja drzeworytnicza  
w Płazowie zanikła. Kilka lat wcześniej  
13 drewnianych matryc używanych w  pła-
zowskim warsztacie trafiło do kolekcji Marii 

i  Bronisława Dembowskich w Zakopanem. 
Podziwiane przez wielu wybitnych przedstawi-
cieli Młodej Polski, takich jak Stanisław Witkie-
wicz i Józef Mehoffer, wkrótce zostały uzna-
ne za cenne zabytki polskiej kultury ludowej.  
W niedługim czasie klocki te trafiły do Muzeum  
Etnograficznego w Krakowie, w którym można 
podziwiać je na wystawie stałej. Wielokrotnie 
były też eksponowane w różnych miejsco-
wościach w kraju i innych państwach Euro-
py. Mimo to w Płazowie i okolicach ta dawna  
sztuka ludowa odeszła w zapomnienie. Próbę  
jej wskrzeszenia podjęli lokalni działacze spo-
łeczni, wśród nich miejscowy artysta Józef  
Lewkowicz z Nowego Sioła, który od lat  
z pasją wykonuje drzeworyty nawiązujące do 
wytworów rodziny Kostrzyckich.

Tradycyjne oblicze kulturowe regionu zmie-
niły diametralnie masowe przesiedlenia lud-
ności i napływ osadników. Zanikanie kultury 
ludowej wiązało się również z ucieczką mło-
dych ludzi ze wsi do miast. W pewnym okre-
sie wieś stała się niemodna. Obecnie styl życia 
„na ludową nutę” wraca do łask. Zachowane 
synagogi w Wielkich Oczach, Cieszanowie  
i Starym Dzikowie oraz kirkuty w Lubaczowie 
i Oleszycach, podobnie jak liczne cmen- 
tarze greckokatolickie czy dostojne sylwet-
ki cerkwi górujące nad okolicą, stanowią  

rodzaj swoistych strażników pamięci o mi-
nionych pokoleniach, społecznościach, na-
rodach. 

Najmniej liczne pamiątki pozostawiła  
po sobie grupa kolonistów niemieckich, 
ale i te po części udało się zabezpieczyć 
oraz zachować dla potomności. Strzeliste 
budowle dawnych zborów ewangelickich 
Dąbkowa czy Podlesia służą dziś wier-
nym obrządku rzymskokatolickiego. W tym 
ostatnim zachwyca pięknie odrestaurowa-
na plebania, zamieszkiwana przez pastora  
i jego najbliższych, dziś mieszcząca Cen-
trum Edukacyjno-Kulturalne „Pastorówka”. 
Pełen historycznego przekazu jest również 
cmentarz, którego renowację wsparli fi-
nansowo potomkowie rodzin kolonistów  
z Podlesia, zaś sam obiekt został uznany  
za pomnik przyrody. Nazwiska wyryte w na-
grobnych kamieniach do tej pory funkcjo- 
nują w przestrzeni publicznej, stanowiąc  
rodzaj więzi i kontynuacji pomiędzy prze-
szłością a przyszłością.
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Koncert w cerkwi pw. św. Paraskewy  

w Radrużu, Festiwal Dziedzictwa Kresów,  
fot. A. Serkis

– Festiwal Folkowisko – grupa Joryuj kłoc, 
fot. Ł. Kopeć

– Festiwal Folkowisko, fot. Ł. Kopeć

Biesiady Teatralne w Horyńcu-Zdroju: Teatr Młode Dzielne Kuropatwy, fot. K. Juźwińska Biesiady Teatralne w Horyńcu-Zdroju: 
Teatr Plaster z Jarosławia, fot. H. Piaskowska

Kultura i sztuka

Na terenie Roztocza, na wzorce osadni-
cze kultury ruskiej niczym filtr nałożyły się 
wpływy grup etnicznych: Polaków, Żydów 
czy Niemców, tworząc niepowtarzalny  
i wyjątkowy mariaż. Dziś, pamiętając o ko-
rzeniach, łączy się stare z nowym, folklor 
ze współczesną muzyką czy malarstwem. 

Kultura i sztuka stanowią najlepszy pomost 
między epokami i stylami. Stąd inicjatywy 
lokalnych środowisk twórczych i samorzą-
dowych, promujące region wraz z jego tra-
dycjami. Cykliczne festiwale, koncerty czy   
festyny, którym często towarzyszy muzyka 
na żywo oraz kuchnia kresowa są celem nie 
tylko lokalnych koneserów. Część z nich ma 
wymiar wojewódzki lub ogólnopolski.

Biesiady Teatralne w Horyńcu-Zdroju – 
od ponad 40 lat przyciągają miłośników 
teatru amatorskiego. W zimowe wieczory 
dawny teatr dworski Ponińskich staje się 
areną rywalizacji zespołów małych form  
z całej Polski, walczących o Róg Myśliwski 
Króla Jana – złoty, srebrny lub brązowy, 
tudzież o Misę Borowiny – za osiągnięcia 
indywidualne. Całości dopełniają warszta-

ty prowadzone przez członków jury, bę-
dących profesjonalistami z zakresu aktor-
stwa, reżyserii i krytyki literackiej.

Festiwal Dziedzictwa Kresów w Baszni 
Dolnej – wydarzenie plenerowe, kulty-
wuje wielowiekowe tradycje, zwyczaje  
i obrzędy pogranicza, jednocześnie 
wspierając środowiska kresowe w kraju  
i poza nim. Tydzień imprez niesie ze sobą 
coś dla ducha i ciała jednocześnie –  
od koncertów muzyki cerkiewnej, ży-
dowskiej czy klezmerskiej po prelekcje, 
warsztaty, wspomnienia i dyskusje o „zie-
mi utraconej”, zaś dla ciała – gotowanie  
na poważnie oraz z lekkim przymruże-
niem oka, możliwość zakupu kresowe-
go jadła i rękodzieła. Amatorom ruchu 
organizatorzy proponują udział w ak-
tywnościach, takich jak: rajdy rowerowe, 
marsze nordic walking czy biegi na róż-
nych dystansach. Równie liczne są oferty 
zabaw i atrakcji dla najmłodszych.
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Ciesz Fanów Festiwal, fot. Organizator
– Oleszyce Rap Festiwal, fot. Organizator

Oleszyce Rap Festiwal czy Ciesz Fanów 
Festiwal (dawniej Cieszanów Rock Fe-
stiwal) – dwie imprezy plenerowe, któ-
re każdego roku podczas wakacyjnych 

miesięcy przyciągają fanów mocnego 
muzycznego brzmienia. Od lat goszczą 
doskonałych artystów światowego for-
matu. Cieszanowskiej imprezie towarzy-

szą liczne spotkania, konkursy, rywalizacja 
sportowa czy pokazy kina plenerowego.

Folkowisko – doroczny festiwal w Go-
rajcu wprowadzający w swojski, ludo-
wy klimat, doskonale łączący tradycję 
z nowym obliczem wsi. W Chutorze 
Gorajec, będącym domem festiwalo-
wym, pielęgnuje się dziedzictwo na-
rodów zamieszkujących Galicję przed 
II wojną światową. Muzyce towarzyszą 
warsztaty związane ze sztuką ludową  
i zielarstwem, a wszystko okraszo-
ne jest dobrą i różnorodną kuchnią –  
od staropolskiej po wegańską. Każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie, biorąc przy 
tym dział w licznych debatach, dysku-
sjach, pokazach filmowych czy tereno-
wych eskapadach.

Komu w duszy gra na ludową nutę 
powinien zajrzeć do Starego Dziko-
wa na Międzywojewódzki Przegląd 
Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru 
Ludowego”, prezentujący zwyczaje  
i obrzędy związane z dorocznym cy-
klem świąt oraz ceremonii rodzinnych. 
Tutejsze Spotkania z Kulturą „na granicy” 
województw: podkarpackiego i lubel-
skiego łączą mieszkańców gmin: Stary 

Dzików i Obsza, wspólnie piknikujących 
przy akompaniamencie muzyki.

Miłośników koni przyciąga z kolei Woje-
wódzka Wystawa Koni Zimnokrwi-
stych, odbywająca się w Oleszycach. 
Poza konkursem końskich piękności moż-
na zobaczyć widowiskowe pokazy za-
przęgów parokonnych.

Majówka Pszczelarska – prezentuje do-
robek trudnej sztuki „ujarzmiania” sióstr 
kultowej pszczółki Mai. Na imprezę zapra-
szają właściciele lokalnych pasiek, których 
wyroby trafiły na listę produktów trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wydarzeniu towarzyszą występy arty-
styczne, konkursy na najlepszy miód i inne 
atrakcje. Co roku podkarpaccy pszczelarze 
świętują w innym miejscu. Majówka od-
bywała się już w Baszni Dolnej, Ciesza-
nowie czy Horyńcu-Zdroju. Podobnie 
jak bartnictwo, także łowiectwo, na Roz-
toczu cieszy się długą i bogatą historią.  

Oleszyce Rap Festiwal, fot. Organizator
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Fotografie u góry: 
– Festiwal Arts of Narol, fot. Organizator

Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuch-
ni Myśliwskiej stanowi niezwykły po-
kaz sztuki kulinarnej oraz zwyczajów 
myśliwskich. Na przełomie lata i jesieni  
serwuje występy sygnalistów i poka-
zy psów myśliwskich, zapraszając do  

kuchni pachnącej dziczyzną. Organi-
zowany jest też konkurs na najlepszą 
nalewkę. Co roku festiwal odbywa się 
w innym miejscu. Dotychczas gościł  
w Starym Dzikowie, Horyńcu-Zdroju, 
Krowicy Samej, Narolu i Oleszycach. 

Na Cesarsko-Królewskim Jarmarku  
Galicyjskim w Narolu, podczas wy-
darzenia o 20-letnim stażu, uginają się 
stoły pełne kresowego jadła i rękodzie-
ła. Tu spotkamy przedstawicieli zawo-
dów odchodzących w zapomnienie, 

jak również zobaczymy wytwory ich 
rąk. Przeżycia artystyczne na najwyż-
szym poziomie to niewielkie miastecz-
ko gwarantuje podczas Festiwalu Arts 
of Narol, nawiązującym do tradycji 
Akademii Narolskiej hrabiego Łosia  – 
pierwszej na ziemiach polskich szkoły 
artystycznej. 

W Centrum Koncertowo-Wystawien-
niczym porozmawiamy o książce, po-
słuchamy poezji śpiewanej, obejrzymy 
przedstawienie teatralne oraz weźmie-
my udział w niezwykłym muzycznym 
koncercie. Wnętrza dawnej cerkwi za-
pewniają niepowtarzalny klimat, po-
tęgujący odbiór i wydźwięk propo-
nowanych programów. Liczne muzy 
poznamy również podczas „Narolskich 
spotkań” ze sztuką. 

Festiwal Turystyki Rowerowej „Roz-
tocze bez granic”, który odbywa się 
po drogach i bezdrożach ziemi luba-
czowskiej oraz liczne imprezy biegowe  
(Bieg Bobra, Południoworoztoczański  

Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych, fot. E. Stygar Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych, 
fot. E. Stygar
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Festiwal Turystyki Rowerowej Roztocze Bez 

Granic, fot. Stowarzyszenie Geoturystyczne 
Roztocze Wschodnie

– Zawody biegowe Lubaczowska Piątka,  
fot. Organizator

Duatlon, Lubaczowska Dycha, Półma-
raton Oleszyce, etc.) dostarczają moż-
liwość aktywnego poznawania uroków 
roztoczańskiej krainy. Większość lokal-
nych imprez kulturalnych uświetniają 
zespoły kultywujące folklor pogranicza, 
ciesząc zgromadzonych tańcem i śpie-

wem: Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”, 
zespoły śpiewacze: „Niezapominajki”, 
„Katarzynki”, „Niespodzianka”, „Dzi-
kowianie”. 
 
Wsparciem dla trwania w pamięci o przod- 
kach jest Kresowa Osada w Baszni 

Dolnej oraz skarbnica wiedzy na temat 
regionu – Muzeum Kresów w Luba-
czowie, organizujące cykliczne: lekcje 
muzealne, programy na cztery pory roku 
oraz warsztaty muzealne o tematyce 
archeologicznej, artystycznej czy etno-
graficznej. Gminny Ośrodek Kultury w 

Lubaczowie jest organizatorem między 
innymi Festiwalu Dziedzictwa Kresów, 
podczas którego w Kresowej Osadzie w 
Baszni Dolnej popularyzuje się warszta-
ty kulinarne dla dzieci. Ostatnie „Strudle, 
bajgle, piszingery” zgromadziły małych 
zwolenników słodkości nie tylko z tere-
nu powiatu. Lokalizacja ta staje się także 
areną rywalizacji konkursu kulinarnego 
„Kresowe Jadło” w ramach Przystanku 
Kresy, której przyświeca kultywowanie 
tradycji kuchni pogranicza. Z kolei Fun-
dacja Pro Academia Narolense rok-
rocznie gromadzi w Narolu artystów, 
historyków sztuki, a także konserwato-
rów zabytków, którzy dzielą się swoją 
wiedzą podczas Galicyjskich Warsz-
tatów Artystycznych i Spotkań Narol-
skich. Liczne zajęcia artystyczne oferują 
także dzieciom i młodzieży miejskie oraz 
gminne ośrodki kultury, zwłaszcza w se-
zonie wakacyjnym oraz w okresie ferii 
zimowych.

Festiwal Dziedzictwa Kresów w Baszni Dolnej, fot. Organizator  Koncert w cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu, 
Festiwal Dziedzictwa Kresów, fot. T. Mielnik
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Osobowości regionu

Postaci kształtujących środowiska in-
telektualne Roztocza, tudzież znanych 
luminarzy z kręgu kultury, sztuki, litera-
tury, sportu czy życia społecznego, ma-
jących wpływ i cieszących się tutaj po-
pularnością można wymienić sporo: Jan 
Płaza – starosta lubaczowski, fundator 
świątyń w Radrużu, Gorajcu czy Płazo-
wie; hrabia Feliks Antoni Łoś – pomysło-
dawca założenia pałacowo-parkowego  
w Narolu, łączący cechy butnego magnata  
z hojnym mecenasem sztuki i nauki, po-
stać barwna i nietuzinkowa; Przemysław 
Inglot – żołnierz, uczestnik walk pod Mon-
te Cassino, nagrodzony z rąk gen.  Wła-
dysława Andersa krzyżem Virtuti Milita-
ri; Robert Korzeniowski – sportowiec, 
chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, 
świata i Europy; Janusz Szpyt – malarz  
i rzeźbiarz, uczeń prof. Jerzego Dudy-Gra-
cza, którego dzieła o tematyce sakralnej 
zdobią liczne kościoły Podkarpacia.

Hrabia Feliks Antoni Łoś (1737–1804) 
był jednym z trojga dzieci Ludwika Mi-
chała Łosia herbu Dąbrowa i Heleny  
ze Skarbków, którzy w 1753 roku na-
byli dobra narolskie od Antoniego 

Dziewałtowskiego. Młodzieńcze lata 
spędził na  zachodzie Europy, która 
ukształtowała jego późniejsze gusta  
i zamiłowanie do sztuki. Po powrocie do 
kraju zaangażował się w działalność po-
lityczną, osiągając na tym polu znaczące 
sukcesy, obejmując kolejno starostwa: 
wiszeńskie, skarszewskie i pomorskie. 
Jako stronnik Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, po jego wyborze na króla 
wszedł do wąskiego grona zaufanych 
dygnitarzy. Odznaczony orderami: 
św.  Stanisława i Orła Białego, przeko-
nany o własnej wyjątkowości i nadprze-
ciętności otrzymał z rąk cesarza Józefa 
II upragniony tytuł hrabiowski. 

Po śmierci ojca odziedziczył Narol wraz 
z okolicznymi dobrami i zaangażował się  
w jego rozwój oraz rozbudowę. Ufundo-
wał kościół parafialny, który stał się jed-
nocześnie mauzoleum rodzinnym, szkołę 
trywialną, kapliczkę – jako votum za ura-
towanie życia, stawiając się jednakże 
na równi z Bogiem: „Pan – Panu, Pan wie 
za co”. Uchodził za postać barwną i nar-
cystyczną, jednak potrafiącą docenić piękno 
i dzielić się nim z innymi. Do dziś przetrwał  
i stanowi ozdobę na skalę kraju pałac, 
którego był pomysłodawcą. W 50 kom-

natach wprost ociekających bogactwem 
zgromadził cenne kolekcje dzieł sztu-
ki i wspaniałą bibliotekę. W rezydencji 
otoczonej ogrodem włoskim z trzema 
tarasami mieściła się również szkoła dra-
matyczna i muzyczna dla młodzieży szla-
checkiej. Mimo wskazań w testamencie 
scheda po nim została przez spadkobier-
ców rozczłonkowana, tracąc znacznie  
na wartości, a niejednokrotnie przepada-
jąc bez śladu.

Adam Chmielowski – Brat Albert 
(1845–1916) – pochodził z rodziny szla-
checkiej o kresowym rodowodzie. Zaznał 
w życiu osierocenia, walki o niepodle-
głość Polski, kalectwa. Poszukiwał swojej 
drogi w nauce, sztuce, podróżach, po-
znawaniu świata i obracaniu się w krę-
gach elity intelektualnej ówczesnej Eu-
ropy, a sens życia odnalazł w dzieleniu się 
kromką chleba z potrzebującymi. Będąc 
w pełni sił twórczych przeżył przemianę 
wewnętrzną i przywdział habit zakonny. 
Ojciec ubogich – taki przydomek otrzy-
mał twórca przytulisk dla bezdomnych, 
pomysłodawca i organizator albertyń-
skich struktur męskich i żeńskich, niosą-
cy pomoc najsłabszym. Na ziemi rozto-
czańskiej pozostawił liczne ślady swojej 

działalności i bytności. To tutaj, we fran-
ciszkańskim kościele w Horyńcu-Zdroju 
poznał młodą Marię Jabłońską, która 
uciekając z domu, związała na zawsze 
swój los z jego zgromadzeniem, stając 
się na ponad 30 lat przełożoną sióstr  
albertynek. Brat Albert na Roztoczu two-
rzył pustelnie, w których bracia i siostry 
odpoczywali po trudach opieki nad cho-
rymi oraz bezdomnymi. W ciszy i spokoju 
mogli tu dochodzić do siebie po cho-
robach, odwdzięczając się za gościnę 
miejscowej ludności modlitwą i posługą. 
Brusno, Prusie czy werchracki Mona-
styr do dziś noszą w sobie wspomnienia 
i pamiątki po szarych dobroczyńcach, 
a  w  Pizunach koło Narola siostry alber-
tynki mają dla wszystkich otwarte drzwi. 
Założyciela zakonu wyniósł do chwały 
ołtarzy papież Jan Paweł II w 1998 roku, 
dziękując mu za „bycie dobrym jak chleb” 
i przykład piękna w ubóstwie.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Hrabia Feliks Antoni Łoś,  

fot. Wikimedia Commons
– Grzegorz Kuźniewicz,  

fot. Wikimedia Commons
– Adam Chmielowski – Brat Albert,  

fot. Wikimedia Commons
– ks. Aleksander Poniński, rys. Schilling Fritz
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Janusz Szpyt – NO (fragm. obrazu)
– Janusz Szpyt – Janów Podlaski (fragm. obrazu)
– Janusz Szpyt, fot. J. Szpyt

Miejsca w szczególny sposób związane  
z sylwetką założyciela Zgromadzenia Al-
bertynów połączył pieszy szlak turystycz-
ny im. św. Brata Alberta i bł. s. Bernardyny 
Jabłońskiej, poprowadzony urokliwymi 
terenami Roztocza Wschodniego.

Książę Aleksander Oskar Franciszek  
Poniński (1856–1915) – syn ziemianina 
Ludwika Nikodema i Pauliny Leopol-
dyny z Orzechowskich. Z wykształ-
cenia prawnik, ochotnik – ułan, a na-
stępnie urzędnik pracujący w Trieście, 
Dubrowniku i Krakowie. Zapalony bi-
bliofil, namiętnie gromadzący stare 
rękopisy, książki i starodruki, pozyski-
wane z wiedeńskich czy lwowskich an-
tykwariatów. Główny twórca biblioteki  
w rodzinnym pałacu w Horyńcu-Zdroju, 
w którym pod okiem architekta Teodora 
Talowskiego, zwanego „Galicyjskim Gau-
dim” planował wybudować nowoczesne 
skrzydło dla swojego księgozbioru. Jego 
śmierć spowodowała zmianę planów,  
a jeden z największych prywatnych zbio-
rów w ówczesnej Galicji, następcy Alek-
sandra Ponińskiego starali się ratować  
w zawierusze dziejowej. Ocalony z pożogi 
Wielkiej Wojny księgozbiór horyniecki zde-
ponowano w lwowskim Ossolineum, skąd 

następnie trafił do Biblioteki Narodowej  
w Warszawie. Trud trzech pokoleń Poniń-
skich po upadku powstania warszawskiego 
strawił pożar Biblioteki Krasińskich, gdzie 
przeniesiono najcenniejszą część zbiorów.

Grzegorz Kuźniewicz (1871–1948)  – 
rzeźbiarz  i malarz ukraiński urodzony  
w Chmielach – przysiółku wsi Stare Bru-
sno. W szkole dostrzeżono jego talent ar-
tystyczny, po czym Rada Powiatu pomo-
gła w wysłaniu chłopca do Lwowa. Tam 
trafił pod skrzydła wybitnego lwowskiego 
architekta Juliana Zachariewicza, który 
postarał się o stypendium umożliwiające 
Grzegorzowi rozpoczęcie nauki w Pań-
stwowej Szkole Przemysłowej. Zła sytu-
acja finansowa rodziny Kuźniewiczów była 
powodem porzucenia przez niego nauki 
dziennej na rzecz studiów zaocznych  
na Wydziale Budownictwa. Jednocze-
śnie rozpoczął pracę w warsztacie rzeź-
biarskim Juliana Markowskiego, z którym 
zrealizował kilka pomników Lwowa. Zdo-
bywał doświadczenie w Rzymie i Grecji,  
po czym wrócił do stolicy ówczesnej Gali-
cji, starając się o stypendium w Paryżu. Wy-
jechał do Ameryki, gdzie przebywał przez 
pięć lat, wciąż poszukując swojej drogi  
w życiu. W efekcie powrócił do rodzin-

nej wsi, a w 1914 roku wyruszył w podróż  
do Odessy. Tam pracował jako zegarmistrz 
i zawód ten uprawiał do końca życia,  
rezygnując z marzeń o karierze. Po za-
kończeniu I wojny światowej ponownie 
zamieszkał w Chmielach, angażując się 
w rozwój życia kulturalnego Starego Bru-
sna, sporadycznie wykonując nagrobki  
dla lokalnej społeczności. Wysiedlo-
ny wraz z rodziną do wsi Hanacziwka  
wkrótce zmarł, do końca wierząc, że do 
rodzinnej wsi powróci. Pochowano go 
bez udziału księdza – twierdził bowiem, 
że do cerkwi chodzi tylko po to, by oglą-
dać dzieła sztuki.

Janusz Szpyt urodzony w 1960 roku  
w Lubaczowie malarz i rzeźbiarz, absol-
went Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Doskonałego 
warsztatu uczył się między innymi u Jerze-
go Dudy-Gracza czy Włodzimierza Buczka. 
Współtworzył wraz z Piotrem Naliwajko  
i Leszkiem Zegalskim Grupę Trzech, zwa-
ną również „Tercetem nadętym”, która  
stanowiła formę sprzeciwu przeciw-
ko tandecie zalewającej świat malarski  
oraz media. Poszukiwanie kreatywnej praw-
dy w sztuce opartej na znakomitym warsztacie 
malarskim stało się finalnie znakiem rozpo-

znawczym jego twórczości, tkwiącej ko-
rzeniami w malarstwie realistycznym. Swo-
boda w posługiwaniu się formą, kolorem, 
światłem oraz swego rodzaju wirtuozeria 
wykreowały malarza uniwersalnego  – od 
polichromii przez malarstwo historyczne, 
sceny rodzajowe, portrety, akty po martwą 
naturę i pejzaże. Tematem tych ostatnich 
często bywało Roztocze, w pobliżu którego 
się wychował i gdzie mieszka oraz tworzy 
do dziś. Mimo szerokiej tematyki malar-
skiej w centrum jego uwagi jest człowiek, 
z całym bagażem doświadczeń, brzydotą, 
ułomnością, targany skrajnymi emocja-
mi. Jako baczny obserwator składa hołd 
człowieczeństwu, którego zasad w swoich 
pracach broni. W aktach poza fizyczną na-
gością odsłania również psychikę i wnętrza 
swoich modeli, potrafiąc uchwycić swoisty 
„fenomen” każdego z nich. Ważną częścią 
twórczości Janusza Szpyta pozostaje ma-
larstwo sakralne. Jego prace zdobią mię-
dzy innymi rzeszowski ratusz, konkatedrę  
bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie czy ko-
ściół zdrojowy w Horyńcu-Zdroju.
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Naturalne predyspozycje do rozwo-
ju turystyki, rekreacji czy innych form 
wypoczynku terenów roztoczańskich, 
zlokalizowanych w znacznej części  
w obrębie obszarów ochrony przyrody są 
oczywiste. Niski poziom uprzemysłowie-
nia oraz głównie leśno-rolniczy charak-
ter terenu kierują ku ekologii i czerpaniu  
z dobrodziejstw nieprzetworzonych da-
rów natury. Nie w pełni odkryty potencjał 
Roztocza, w szczególności niepowtarzal-
ne krajobrazy, różnorodność przyrodni-
cza, bogate dziedzictwo kulturowe, wyjąt-
kowa architektura oraz naturalna kuchnia 
sprawiają, że kraina ta staje się atrakcyjną 
destynacją turystyczną.

Zachętę do spędzenia wolnego cza-
su na Roztoczu może stanowić oferta 
aktywnego zwiedzania i wypoczynku. 
Cykliści mają do dyspozycji Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo czy lo-
kalny – 4  Kolory, pozwalające dotrzeć 
do  największych atrakcji przyrodniczych  
i architektonicznych regionu oraz pa-
miątek po jego dawnej wielokulturowo-
ści. Relaksem będzie wycieczka konna 
do najbardziej dzikich i odludnych miejsc, 
pełnych tajemnic. Kultowe łąki Dahanów, 
śródleśne uroczyska czy polany pozostałe 

po wyludnionych przysiółkach przestaną  
uchodzić za niedostępne i niezbadane. 
Szlaki piesze poprowadzą „jak po sznur-
ku” przez umocnienia Linii Mołtowa, ta-
jemnicze monastyry i cerkwiska. Mniej 
aktywnych kuszą liczne stawy pełne ryb  
i nadwodnego ptactwa. Zimowe węd-
kowanie w przerębli można połączyć  
z jakże dziś modnym morsowaniem, do-
pełnionym ogniskiem w plenerze, tudzież 
kuligiem. 

Moda na zdrowy styl życia, niczym ma-
gnes, przyciąga do uzdrowiskowego 
Horyńca-Zdroju. Śródleśne położenie, 
nasłonecznienie oraz bogate zasoby wód 
mineralnych i borowiny plasują to miej-
sce na szczycie polskiej listy ośrodków  
o charakterze leczniczo-wypoczynkowym. 
Sektor sanatoryjny stale ulega rozbudowie  
i unowocześnieniu. Zastosowanie wła-
snych, wysokiej jakości surowców leczni-
czych, w tym borowiny i wody siarczkowo-
-siarkowodorowej, pozwala na osiąganie 
doskonałych efektów terapeutycznych. 
Dużą rolę odgrywa tutejszy klimat. Dlatego 
do dyspozycji gości uzdrowiska oraz miesz-
kańców oddano deptak z dwiema tężnia-
mi, miejscami do ćwiczeń i wypoczynku  
na wolnym powietrzu. 

Okolicę warto poznawać w oparciu  
o przygotowane ścieżki edukacyjne  
i dydaktyczne, których długość i sto-
pień trudności dostosowano do sze-
rokiej grupy odbiorców – od malucha 
do seniora. Ułatwią to z pewnością 
dostępne publikacje i mapy Roztocza, 
a  także liczne strony internetowe i por-
tale turystyczne (www.roztoczepolud-
niowe.com; www.magiczneroztocze.pl;  
www.podkarpackie.travel, www.podkar-
packie.eu). Osoby potrzebujące wsparcia 
w temacie organizacji turystycznego od-
krywania Roztocza, powinny skierować 
swe kroki do punktów Informacji Tury-
stycznej, dostępnych w Horyńcu-Zdro-
ju, Lubaczowie i Narolu, bądź miejskich 
i gminnych ośrodków kultury. Fachowa 
kadra doradzi, co warto zobaczyć, gdzie 
można smacznie zjeść oraz przenocować. 

Wybór miejsc noclegowych jest szero-
ki – warto zatem przekroczyć progi: Chu- 
toru Gorajec, Gospodarstwa Agrotury-
stycznego Dzikowisko, Wiśniowej Górki 
koło Horyńca-Zdroju, Dębowego Dworu 
w Rudzie Różanieckiej czy Leśnej Cha-
ty w Kowalówce. Aktywizuje się lokalna 
gastronomia i agroturystyka, proponując 
coraz nowocześniejszą i zróżnicowaną 

bazę noclegową, rozszerzając ją również 
o atrakcje skierowane do rodzin z dzieć-
mi czy pasjonatów turystyki kulinarnej  
i ekologicznej żywności. W pobliżu 
Kresowej Osady w Baszni Dolnej pla-
nowana jest budowa hotelu na kilka-
dziesiąt miejsc noclegowych, bazują-
cego na tradycyjnej kuchni kresowej. 
Realnego kształtu nabiera przyszłe  
Muzeum Kolejnictwa w dawnej stacji 
Basznia, obserwatorium astronomiczne 
w wieży ciśnień w Tymcach i lokalna Izba 
Pamięci poświęcona księdzu kardyna-
łowi Marianowi Jaworskiemu, z siedzibą  
w dawnej plebanii parafii rzymskokatolic-
kiej w Baszni Dolnej. W planach jest tak-
że remont dworu w Nowym Siole koło 
Cieszanowa i utworzenie tam Centrum 
Oręża Rzeczypospolitej oraz Centrum 
Legend – Bajkowe SPA. Pierwszy obiekt 
to według zamysłu twórców park rozryw-
ki, przybliżający odwiedzającym tematykę 
polskiej wojskowości, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu panowania kró-
la Jana III Sobieskiego. Ukłon w stro-
nę monarchy wiąże się z jego działal-
nością na tym terenie, sięgającą po  
Żółkiew i sam Lwów. Bajkowe SPA jest  
z kolei dedykowane najmłodszym, ma im 
przybliżać najpiękniejsze bajki i baśnie. 

POTENCJAŁ 
TURYSTYCZNY 
REGIONU

Potencjał turystyczny regionu

Fotografia u góry: Park zdrojowy w Horyńcu-Zdroju, fot. K. Zajączkowski Fotografia u góry: Agroturystyka Leśna Chata w Kowalówce, fot. LCwK
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Oddany w Wielkich Oczach teren re-
kreacyjny wokół utworzonego w pobliżu 
centrum miejscowości zbiornika wodne-
go wymaga jeszcze wykończenia, stanowi 
jednak dobrą bazę do dalszego rozwoju  
i promowania turystyki w regionie. Podobnie 
jak łowiska i stawy hodowlane, które przy-
ciągają amatorów przygody ze spinningiem.

Ważnym i jak dotąd nie w pełni wykorzy-
stanym potencjałem terenu Roztocza 
jest jego transgraniczna lokalizacja. Po-
dział tej krainy geograficznej przez gra-
nicę państwa, a dziś również zewnętrz-
ną granicę Unii Europejskiej, wcale nie 
wyklucza współpracy polsko-ukraińskiej 
w turystyce i innych dziedzinach go-
spodarki. Dążenie Ukrainy do wstąpienia  
w struktury unijne stanowi zielone światło 
dla działań wspólnotowych. Pierwszą ja-
skółką został Transgraniczny Rezerwat 
Biosfery „Roztocze” wpisany w 2019 roku 
na Światową Listę Rezerwatów Biosfery 
UNESCO, otwierając możliwości szerszej 
promocji walorów regionu po obu stro-
nach granicy, ochrony różnorodności bio-
logicznej z równoczesnym zachowaniem 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

Połączyć oba kraje może również plano-
wany Szlak Kamiennych Krzyży obej-
mujący 600 kamiennych i przydrożnych 
figur na ponad 340-kilometrowej tra-
sie. Koncepcja należy do Lokalnej Grupy 
Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 
i jest przewidziana dla cyklistów. Kamie-
niarka z Brusna Starego ma szansę stać 
się znakiem rozpoznawczym marki Roz-
tocze, stanowiąc jednocześnie unikatowy 
pomnik nieistniejącego dziś, a będącego 
jednym z największych w II RP ośrodka 
kamieniarskiego. Dwuramienni straż-
nicy rozdroży, filigranowe kapliczki czy 
śródleśne samotne pomniki wiary przod-
ków – zaskakują, wprawiają w zadumę, 
zmuszają do refleksji nad ludzkim losem  
i przemijaniem. Wtopione w krajobraz 
wydają się, od zawsze i na zawsze, stano-
wić jego integralną część.

Geologiczne bogactwo Roztocza oraz 
poznanie jego historii zaklętej w kamie-
niu ma promować Geopark „Kamien-
ny Las na Roztoczu”. Jego koncepcję 
przygotował prof. Marek Krąpiec wraz  
z zespołem, na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska. Obszar geoparku przekracza 

640 km2 i obejmuje tereny województw 
podkarpackiego i lubelskiego, eksponu-
jąc głównie dolinę Prutnika z pokładami 
skrzemionkowanego drewna.

Niezwykła przeszłość geologiczna zie-
mi roztoczańskiej stanowi również pod-
walinę wspólnego projektu powiatu 
lubaczowskiego, Lasów Państwowych 
oraz lubelskiego Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, dotyczącego utworze-
nia Geoturystycznej Trasy Roztocza 
Wschodniego. Miałby on nawiązywać  
do już istniejącego, siostrzanego szlaku  
na terenie Roztocza Środkowego, stano-
wiąc jednocześnie doskonały łącznik, za-
równo pomiędzy częściami geograficzny-
mi tej krainy, jak też sąsiadującymi ze sobą 
województwami. Poza priorytetowymi 
atrakcjami geologicznymi, zaplanowany-
mi w oparciu o geostanowiska, nie mo-
głoby na jego przebiegu zabraknąć miejsc 
związanych z kamienną kulturą regionu 
oraz samym produktem pozyskiwanym  
w lokalnych kamieniołomach. Szlak pieszo-
-rowerowy miałby także zawierać udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych.

Park Historyczno-Etnograficzny „Przy-
gródek – wspólnota kultur”, realizowany 
przy Muzeum Kresów w Lubaczowie po-
zwoli poznać region od podszewki. Na po-
nad 5 ha powierzchni powstaje muzeum – 
skansen, którego najważniejszą częścią 
jest wzgórze z pozostałościami budowli 
zamkowych. 

Planowana ekspozycja ma łączyć elementy  
o charakterze historycznym i etnograficz-
nym, ze szczególnym uwzględnieniem 
kultury małomiasteczkowej i dworsko-ple-
bańskiej. Najstarszym obiektem „Przygród-

ka” będzie wozownia plebańska ze Starego 
Dzikowa z XIX wieku. Zbliżona wiekiem jest 
oficyna dworska „in situ”. Pozostałe obiekty 
nawiązujące architektonicznie do tzw. stylu 
lubaczowskiego pochodzą z okresu między-
wojennego. Rozbudowany sektor małomia-
steczkowy będzie oddawał wielokulturowy 
charakter regionu. Ustawione obok siebie 
budynki mieszkalne reprezentować będą ro-
dziny czterech głównych narodowości za-
mieszkujących niegdyś w symbiozie okolicz-
ne miasta i wsie: Polaków, Rusinów, Żydów  
i Niemców. Przedstawiona zostanie średnio-
zamożna warstwa społeczna wraz z przy-
porządkowaniem poszczególnym narodo-
wościom określonego rodzaju rzemiosła  
o silnych, lokalnych tradycjach. Przy „Domu 
Polskim” zostanie utworzony warsztat bed-
narski, „Dom Ukraiński” zaprezentuje kamie-
niarstwo, przy „Domu Niemieckim” urzą-
dzona będzie kuźnia, zaś „Dom Żydowski” 
tradycyjnie powiązany zostanie z handlem 
lub szewstwem, ewentualnie krawiectwem. 
Tło ekspozycji rzemieślniczych stanowić bę-
dzie hodowla zwierząt, uprawa roli, pszcze-
larstwo. Znajdzie się też miejsce na budynki 
użyteczności publicznej (szkołę, aptekę, 
pocztę) oraz sektor podmiejski. Część obiek-
tów już została pozyskana i przeniesiona  
na teren „Przygródka”.  

Planów, projektów i inicjatyw nie brakuje. 
Potrzeba czasu na ich finalizację z nadzie-
ją, że staną się flagowym, lokalnym pro-
duktem, przyciągającym turystów na teren 
Roztocza. Wierząc, że zauroczeni okolicą 
będą tutaj powracać… jak w słowach mu-
zycznego szlagieru:

„(…) Lubię wracać w strony, które znam
Po wspomnienia zostawione tam
By się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich”.

Krzyż bruśniański na cmentarzu w  Bruśnie 
Starym, fot. R. Trzmielewski

Fragment skrzemieniałego drzewa z okolic 
Prusia, fot. P. Borowiec

Fotografia u góry: Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu, fot. T. Trulka
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Świątynia Słońca w Nowinach Horynieckich, fot. K. Kłysewicz
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TOP 10
Pałac Łosiów w Narolu1 2

Zespół cerkiewno-obronny 
w Radrużu 
obiekt na Liście światowego dziedzictwa  
kulturowego i przyrodniczego UNESCO

Zapraszamy na Roztocze

Opis na str. 71 Opis na str. 78

TOP 10

Fotografia: fot. M. Bosek Fotografia: fot. T. Trulka
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Zapraszamy na Roztocze TOP 10

Muzeum Kresów 
w Lubaczowie4Cerkiew w Gorajcu

Tajemnicze wzgórze 
Monastyr5 6Uzdrowisko Horyniec-Zdrój

3

Opis na str. 72 Opis na str. 96

Opis na str. 150 Opis na str. 175

Fotografie (od góry): fot. stock.adobe.com, fot. T. Trulka Fotografie (od góry): fot. A. Mróz, fot. Wyd. Compass
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Zapraszamy na Roztocze TOP 10

Dębowy Dwór i stawy  
w Rudzie Różanieckiej8Cmentarz w Starym Bruśnie  

– scheda kamieniarska

Wschodni Szlak 
Rowerowy Green Velo9 10Schrony Linii Mołotowa 

7

Opisy na 
str. 41, 174

Opisy na str. 
144, 146, 165

Opis na str. 94 Opis na str. 134

Fotografie (od góry): fot. R. Trzmielewski, fot. K. Zajączkowski Fotografie (od góry): fot. Dębowy Dwór, fot. K. Pęczalski
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Zabytki

Zabytki architektury drewnia- 
nej

Podkarpackie domy pachnące chlebem  
i świątynie brzmiące modlitwą łączy bu-
dulec – drewno. Kojarzy się on z ciepłem, 
swojskością i naturalnością. Dostępność 
i stosunkowa łatwość w pozyskiwaniu 
surowca sprawiły, że zwłaszcza obszary 
wiejskie do początku XX wieku były prze-
zeń zdominowane. Z kolei łatwopalność, 
konieczność konserwacji i narażenie na za-
gnieżdżenie nieproszonych gości pod 

postacią kołatków lub tykotków, spowo-
dowała jego stopniowe wyparcie na rzecz 
budownictwa murowanego. Niemniej  
w okresie boomu był to główny materiał 
budowlany, w obróbce którego prześcigały 
się warsztaty ciesielskie. Mistrzowie w swo-
im fachu stawiali obiekty najcenniejsze, czyli 
świątynie, rzemieślnicy tworzyli domy, mły-
ny i spichlerze. Do dziś podkarpacka część 
tzw. ściany wschodniej zachowała 3 drew-
niane kościoły łacińskie i 21 świątyń ob-
rządku wschodniego. W swojej mnogości 
i niezmienności od pokoleń stanowią one 
prawdziwe świadectwo minionego czasu. 
Przyciągają urodą, misternością zdobień, 
kunsztem budowniczych, którzy wyprze-
dzili swoją epokę stosowanymi technikami 

i rozwiązaniami. Strome, gontowe dachy, 
baniaste kopuły, zapach kadzidła i muzy-
ka zaklęta w drewnianej duszy budowli – 
to prawdziwe dziedzictwo. Każda ze świą-
tyń jest niepowtarzalna, „szyta na miarę” dla 
danej społeczności. Jedna skromna, mało 
strojna, inna wyniosła i pyszniąca się boga-
tą obwolutą. Najcenniejsze świątynie pod 
względem historyczno-architektonicznym 
połączył Szlak Architektury Drewnianej.

Cechą wspólną kościołów wschodnich 
podkarpackiej części Roztocza jest trój-
dzielność budowy. Papert lub prytwor, 
zwany kolokwialnie babińcem wprowadza 
do wnętrza cerkwi, dalej rozszerzając się  
w nawę główną, by zamknąć całość (czę-
sto w kierunku wschodnim – tzw. świątynia 
orientowana) wielobocznym prezbiterium. 
Nawę od prezbiterium, czyli profanum 
od sacrum oddziela ikonostas – ściana 
malowanych na desce lub płótnie obra-
zów, przedstawiających sceny z Nowego 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dawna greckokatolicka cerkiew  

pw. św. Paraskewy w Łówczy,  
fot. Wyd. Compass

– Wnętrze dawnej greckokatolickiej  
cerkwi pw. św. Paraskewy w Łówczy,  
fot. K. Zajączkowski

Wieża o konstrukcji szkieletowej

słup

zastrzał

rygiel

Konstrukcja gotyckiego drewnianego kościoła / 
cerkwi z dobudowaną wieżą: 1–krzyż, 2–izbica, 
3–kalenica, 4–więźba dachowa, 5–krzyż, 6–sy-
gnaturka, 7–wieża, 8 i 9–kruchta, 10–konstruk-
cja wieży, 11–nawa główna, 12–prezbiterium

1

3

8

10

9

7

2

4

5

6

11
12

13 14
Rzut poziomy typowego gotyckiego drewnia- 
nego kościoła / cerkwi z dobudowaną wieżą:  
1 i 2–kruchta, 3–przedsionek, 4–wieża, 5–chór 
muzyczny, 6–zaskrzynienia, 7–nawa główna, 
8–ściana tęczowa, 9–główne słupy konstrukcji 
wieży, 10–zakrystia, 11–prezbiterium

1
3

4
7

8
5

6

29

10

11

6
8

9

9 9

Przekrój poprzeczny kościoła / cerkwi: 1–strop, 
2–zaskrzynienie, 3–obniżony zrąb nawy, 4–zrąb 
prezbiterium

1
2

3

4

Zapraszamy na Roztocze Zabytki
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Testamentu, święta występujące w roku  
liturgicznym, sylwetki apostołów i pro-
roków starotestamentowych, wizerunki 
Chrystusa i Maryi. Wszystko poukładane 
jest w rzędach, tworząc spójną całość, 
zwieńczoną sceną ukrzyżowania. 

Zrębową konstrukcję budowli, często  
z kamiennymi podmurówkami otaczają 
niekiedy zadaszenia, zwane sobotami, sta-
nowiące schronienie dla wiernych, przyby-
łych na liturgię przed czasem. Najstarsze 
cerkwie zostały wybudowane bez jednego 
gwoździa, na tzw. drewniane dyble, zaś 
dachy (a często również ściany) pokrywał 
gont. Nawoływania dzwonu wzywały na 
modlitwę. Dzwonnice były głównie wol-

nostojące, czworoboczne o konstrukcji 
słupowej, często poza rolą sygnałową, 
pełniły funkcje ostrzegawcze, obronne  
lub bramne. Niektórym świątyniom towa-
rzyszą pochodzące z późniejszego okresu 
murowane dzwonnice parawanowe, naj-
częściej trójarkadowe, w których zawie- 
szano dzwony różnej wielkości i odmien-
nego brzmienia, odlewane w przemyskiej 
ludwisarni rodziny Felczyńskich.

Po akcjach wysiedleńczych wieńczących 
na tym obszarze działania wojenne, wsie 
opustoszały, a świątynie unickie zostały 
pozbawione wiernych. Te, które zaada-
ptowano na kościoły łacińskie przetrwały 
szczęśliwie kolejne dziesięciolecia. Inne, 

zamienione na składy i magazyny niszczały. 
Niejednokrotnie zaangażowanie nowych 
osadników zapobiegło grabieży, bądź roz-
biórce świątyń, dzięki czemu można dziś 
zaprosić do ich wnętrza. Przenieśmy się 
zatem w świat chorałów gregoriańskich, 
prosfory i prazdników – do cerkwi. 

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu   
[1]  F2   

Cerkiew na Liście światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego UNESCO, 
doceniona za niewątpliwy urok i zachowa-
ną odmienność. Wraz z zabudową tworzy 
obronny zespół cerkiewny, otoczony ka-
miennym murem, z obronną dzwonnicą  
i murowanym budynkiem kostnicy, tzw. do-
mem diaka. XVI-wieczna cerkiew zachwyca 
o każdej porze roku. Jodłowa konstrukcja 
kryta gontem i otoczona sobotami zapra- 
sza pod swój dach, gdzie znakomitej akusty-
ce nie umknie żaden szept. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu,  

fot. Wyd. Compass
– Wnętrze cerkwi pw. św. Paraskewy  

w Radrużu, fot. T. Trulka
– Kaplica leśna w Nowinach Horynieckich, 

fot. Wyd. CompassNarożnik budynku o konstrukcji zrębowej  
(dwa rodzaje wiązań)

Soboty – niskie podcienia wsparte na słupach  
i przykryte jednospadowym dachem, otaczające 
drewniane kościółki lub cerkwie

33
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Typowy układ ikonostasu w cerkwi karpackiej: 
A–Patriarchowie i prorocy starotestamento-
wi, B–Wielka Deesis – modlitwa przebłagalna  
za rodzaj ludzki, wznoszona do Chrystusa przez 
Matkę Bożą, św. Jana Chrzciciela i Dwunastu 
Apostołów, C–Prazdniki – małe ikony wyobra-
żające poszczególne święta roku liturgiczne-
go, D–Ikony tzw. namiestne, 1–Ukrzyżowanie, 
2–Chrystus Pantokrator na tronie w otoczeniu 
Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela, 3–Apostoło-
wie, 4–Ostatnia Wieczerza, 5–Mandylion czyli 
Spas Nerukotwornyj („nie ludzką ręką malo-
wany”) – wyobrażenie wywodzące się według 
tradycji od odbicia twarzy Chrystusa na chu-
ście, 6–Święty szczególnie czczony – najczę-
ściej św. Mikołaj, 7–wrota diakońskie, 8–Matka 
Boża z Dzieciątkiem, 9–Chrystus nauczający  
z Ewangelią w ręku, 10–wrota diakońskie, 11–
ikona chramowa (wyobrażająca wezwanie cer-
kwi), 12–wrota carskie z małymi ikonami Zwia-
stowania Najświętszej Marii Panny i Czterech 
Ewangelistów
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Odrestaurowane wysiłkiem lubaczowskie-
go Muzeum Kresów wnętrze z polichromią, 
bogatym ikonostasem i dwoma ołtarzami 
bocznymi oraz ciekawą ławą kolatorską, 
zachęca do chwili skupienia i wysłuchania 
legendy o pięknej brance tatarskiej. Maria 
Dubniewicz, żona ówczesnego wójta ra-
druskiego zrobiła furorę i spore zamieszanie 
w haremie sułtańskim. Po 27 latach niewoli 
powróciła do rodzinnej wsi, z majątkiem 
ukrytym w dyszlu wozu, który spożytko-
wała między innymi inwestując w remont 
podupadającej świątyni, by później spocząć  
na przycerkiewnym cmentarzu. Dwa kolejne 
miejsca wiecznego spoczynku miejscowej 
ludności, prezentujące różne warsztaty ka-
mieniarki bruśnieńskiej, znajdują się po obu 
stronach cerkiewnego muru.

Dawna greckokatolicka cerkiew  
pw. Narodzenia NMP w Gorajcu 
  [2]   E2 

Cerkiew w Gorajcu została wzniesiona 
w 1586 roku. Wykazuje liczne podobień-
stwa do radruskiej „siostry”. Usytuowana  
na wzniesieniu, pośród bagien, pełniła funk-
cje sakralne i obronne jednocześnie, co na 
terenie zapalnego pogranicza nie było bez 
znaczenia. Na przestrzeni wieków prze-
budowana, doczekała czasów współcze-
snych, mimo toczących się tuż obok dzia-
łań wojennych, a następnie prób zamiany 
w magazyn. Temu ostatniemu pomysłowi 
ówczesnej władzy przeciwstawiła się nie-
wielka z postury, lecz duchem ogromna – 
Anastazja Ważna. Własnym ciałem zagra-
dzając wejście do obiektu, broniąc go tym 
samym przed dewastacją, do końca swoich 
dni trwała na gorajeckim posterunku. 

Dzięki pracom remontowym świąty-
nia mogła odsłonić skrywane tajemnice,  
jak pierwotne polichromie na ścianie prze-
grody ikonostasowej czy ikonę Opieki Matki 
Bożej, która obok typowych przedstawień 
ukazuje postać króla Jana III Sobieskiego  
z małżonką. To ukłon lokalnej społeczności 
za ratunek przed Tatarami. Ikona obecnie 
przechowywana jest w Muzeum Kresów  

w Lubaczowie. Dawny blask świątyni przy-
wrócił piękny ikonostas z ponad 70 ele-
mentami, który po 16 latach powrócił na to 
miejsce, jak również nowe dzwony, które  
w 2020 roku zawisły w XIX-wiecznej 
dzwonnicy, przeniesionej tu z Majdanu 
Sieniawskiego. Stare dzwony, ukryte przez 
mieszkańców wsi podczas zawieruchy wo-
jennej w jednej ze studni… ponoć przyzy-
wają wiernych w dni świąteczne – niestety 
nie udało się ich odnaleźć. Biały śpiew i mo-
dlitwy w różnych językach wciąż są tu sły-
szalne, bowiem świątynia pozostaje czynna 
liturgicznie. 

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym 
Bruśnie  [2]   EF2 

Los tej świątyni, wspartej drewnianymi 
stemplami chroniącymi przed zawale-
niem, oszpeconej powojennymi prze-
budowami wydawał się przesądzony. 
Na  szczęście trafiła pod kuratelę i czułą 
opiekę Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
czego efektem jest dzisiejsza, spektaku-
larna metamorfoza. Odnowiona na pod-
stawie jedynego zachowanego szkicu 
lwowskiego architekta Juliana Zacharie-
wicza. Cerkiew ta, autorstwa majstra Ste-
fana Semanowicza z XVIII wieku, sylwetką 
przypomina obiekty UNESCO w Chotyń-

cu czy Drohobyczu. Zewnętrzna, koron-
kowa galeria mieszcząca niegdyś górną 
kaplicę, nadaje jej lekkości, a strzeliste 
latarnie wieńczące kopuły przypominają 
słowiańskie gontyny. Całość jest mister-
nie kryta gontem, a świeże drewno aż lśni 
złotym blaskiem w słoneczne dni. Obiekt 
ma zostać wyposażony i udostępniony 
zwiedzającym jako filia muzeum.

Cerkiew Niepokalanego Poczęcia Naj- 
świętszej Maryi Panny w Borchowie  

 [4]  D3 

Wybudowana w 1781 roku. Na przełomie XIX 
i XX wieku podwyższono babiniec, w którym 
umieszczono chór śpiewaczy. Pomimo licz-
nych remontów i modernizacji świątynia za-
chowała  typowy dla roztoczańskich cerkwi 
trójdzielny układ przestrzenny, z najwyższą  
i najszerszą nawą pośrodku budynku. Wy-
posażenie wnętrza nieużytkowanej cerkwi  
w okresie od końca II wojny światowej 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej 

Bogurodzicy w Prusiu, fot. Wyd. Compass
– Wnętrze dawnej greckokatolickiej cerkwi  

pw. Narodzenia NMP w Gorajcu, fot. T. Trulka
– Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym  

Bruśnie, fot. Wyd. Compass
Najczęstszy typ cerkwi na Roztoczu
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do  lat 60. XX wieku przeniesiono do Woje- 
wódzkiej Składnicy Zabytków w Łańcucie.  
W 1937 roku wzniesiono murowaną dzwon-
nicę parawanową, która jednocześnie pełni 
funkcję bramy.

Cerkiew pw. św. Dymitra w Cewkowie  

 [5]   C2  
Cerkiew w Cewkowie powstała w 1844 roku. 
To jedna z największych świątyń drewnia-
nych w powiecie lubaczowskim. Wzniesiona 
z rozmachem i dużymi aspiracjami kolato-
rów: księcia Leona Sapiehy i hr. Władysła-
wa Zamoyskiego, została pokryta blachą,  
a wnętrze ozdobiły monumentalny ikono-
stas i bogata polichromia. Wszystkie elementy 
świątyni mają równą wysokość, a sam proces 
budowy, ze względu na ograniczoną prze-
strzeń był nader ciekawy – powstała „cerkiew 
w cerkwi”. Starą świątynię obudowano i roze-
brano dopiero po ukończeniu nowej. Obec-
nie obiekt jest wyłączony z  kultu. Zachowa- 
ne elementy wyposażenia zdeponowano  
w muzeach w Sanoku i w Krakowie.

Cerkiew greckokatolicka pw. Przenaj-
świętszej Bogurodzicy Pokrow w Cho-
tylubiu  [6]  E2  
Pochodzi z 1888 roku i jest trzecią cerkwią 
wybudowaną w tym miejscu. Świątynia 

wyróżnia się licznymi dobudówkami do-
stawionymi do trzech głównych części 
budynku: sanktuarium, nawy i babińca. 
Wewnątrz zachowało się oryginalne wy-
posażenie z XVI–XIX wieku, między innymi 
pięciorzędowy ikonostas. Obok cerkwi stoi 
murowana dzwonnica parawanowa.

Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświęt-
szej Bogurodzicy w Prusiu  [7]  G2

Cerkiew ulokowana na krańcu wojewódz-
twa, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej, we 
wsi wspominanej w kronikach Jana Dłu-
gosza. Greckokatolicka świątynia pocho-
dzi z 1887 roku. O szeroko zakrojonej akcji 
gromadzenia funduszy na jej powstanie 
świadczy zdeponowany w Muzeum Kre-
sów w Lubaczowie zeszyt kwestarski. Dzię-
ki funkcji filialnej kaplicy rzymskokatolickiej, 
zachowała aktywność liturgiczną i wraz  
z towarzyszącą jej okazałą dzwonnicą służy 
niewielkiej, lokalnej społeczności. Wnętrze 
czaruje kolorem. Stojących pod błękitnym 
nieboskłonem kopuły śledzi czujny wzrok 
apostołów, zerkających z górnej części 
ikonostasu. Część dolna została zdemon-
towana, odsłaniając wnętrze prezbiterium, 
a wymontowane ikony namiestne umiesz-
czono w narożnych ołtarzach, na granicy 
„sacrum” i „profanum” oraz na ścianie za-

mykającej sanktuarium. Wnętrze pokry-
wa polichromia figuralno-ornamentalna. 
W  zakrystii znajdują się cenna monstran-
cja oraz rzeźba Matki Bożej Niepokalanej  
– pamiątka po istniejącym w pobliżu mo-
nastyrze bazyliańskim.

Cerkiew greckokatolicka pw. Naro-
dzenia Przenajświętszej Bogurodzicy  
w Kowalówce  [8]   D2  
Najbardziej charakterystycznym elemen-
tem tej XVIII-wiecznej cerkwi jest wspa-
niała, szeroka kopuła sferyczna, osadzona 
na ośmiobocznej podbudowie (tzw. tam-
burze) wzniesionej nad nawą. Wewnątrz 
zachował się pięciorzędowy ikonostas, 
a na ścianach babińca i chóru muzycznego 
przetrwały pozostałości polichromii z koń-
ca XX wieku.

Dawna greckokatolicka cerkiew 
pw. św. Paraskewii w Łówczy  [9]  E2 

 Zgodnie z wolą fundatora, wybudowana  
w 1808 roku cerkiew wyglądem nawiązy-
wała do kościołów łacińskich. Bryła budyn-
ku składała się z dwóch części, każda kryta 
odrębnym dachem dwuspadowym. Dopie-
ro pod koniec XIX wieku świątynię prze-
budowano i nadano jej obecny, cerkiewny 
kształt – z babińcem, nawą i sanktuarium. 

W pięknie odnowionym wnętrzu wyróżnia-
ją się: ikonostas z 1901 roku umieszczony 
pomiędzy nawą a sanktuarium, polichromie  
o wzorcach architektonicznych oraz licz-
ne ikony i obrazy XIX-wieczne zawieszone  
na ścianach świątyni.

Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika  
w Łukawcu  [10]  D3  
Cerkiew obok kościoła Trzech Króli jest 
jedną z dwóch drewnianych budowli za-
bytkowych w tej miejscowości. Wzniesiona 
została w 1701 roku. Mimo przeprowadzo-
nej rozbudowy babińca w 1929 roku świą-
tynia zachowała archaiczny typ architek-
tury staroruskiej. Zrąb budynku spoczywa 
na drewnianych słupach, zwanych peckami, 
co jest rzadkim rozwiązaniem konstrukcyj-
nym na ziemiach polskich. Posiada nawę 
zbudowaną na planie kwadratu krytą czte-
rospadowym łamanym dachem brogowym. 
Niższe prezbiterium i babiniec wieńczą da-
chy dwuspadowe. Do czasów współcze-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew w Łukawcu, fot. Wyd. Compass
– Cerkiew w Kowalówce, fot. T. Trulka
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snych nie przetrwało wyposażenie wnętrza.  
W połowie XIX wieku obok cerkwi dosta-
wiono drewnianą dzwonnicę.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła  
w Moszczanicy  [11]  C2  
Stanowi przykład skromnego nurtu archi-
tektury drewnianej z XVIII wieku oraz typo-
wy dla świątyń starszego typu plan budowy, 
który próbowano nieco uatrakcyjnić na 
przestrzeni wieków. To jedna z najmniej-
szych cerkwi VI trasy Szlaku Architektury 
Drewnianej województwa podkarpackie-
go, orientowana, o zrębowej konstrukcji, 
trójdzielna, z dobudowaną do prezbite-
rium zakrystią. Towarzyszy jej wolnostoją-
ca czworoboczna dzwonnica, ustawiona 
w osi świątyni i młodsza od niej o ponad 
170 lat. Całość otacza cmentarz i wieniec 
drzew. Wewnątrz zachowały się fragmen-
ty polichromii i szczątkowe wyposażenie.  
Po 1947 roku obiekt pełnił funkcję rzym-
skokatolickiej kaplicy filialnej, dziś nie jest 
użytkowany.

Zespół dawnej greckokatolickiej cer-
kwi filialnej pw. Narodzenia NMP  
w Opace  [12]  D3  
Nieistniejąca już cerkiew w Opace zosta-
ła wzniesiona w 1756 roku. Składała się  
z sanktuarium, nawy i babińca, pokryty-
mi dachami kopułowymi. Nieszczęśliwie 
w 2003 roku obiekt spłonął. Z całego 
zespołu cerkiewnego pozostała jedy-
nie drewniana wolnostojąca dzwonni-
ca--brama. Pomimo podejmowanych 
prób świątyni nie udało się odbudować.

Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Ma-
ryi Panny w Starych Oleszycach  [13]  

 C3  
Cerkiew tę wzniesiono w 1787 roku,  
a 90 lat później poddano ją gruntownej 
przebudowie. Pierwotnie prosta bryła 
budynku została wzbogacona o szero-
ki babiniec oraz skarbczyk dostawiony  
do prezbiterium. Obok świątyni stoi 
drewniana czworoboczna dzwonnica. 

Na przycerkiewnym cmentarzu zacho-
wały się kamienne nagrobki pochodzące  
z warsztatów bruśnieńskich.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymi-
tra Męczennika w Szczutkowie  [14] 

 D3  
To jedna z najmłodszych roztoczańskich 
drewnianych cerkwi. Wybudowana zo-
stała w 1904 roku, w stylu ukraińskim, 
czyli na planie krzyża greckiego. Kwa-
dratową nawę przykrywa ośmioboczna 
kopuła zwieńczona niewielką wieżycz-
ką – tzw. pozorną latarnią, podobnie 
jak dachy prezbiterium i babińca. Tylko 
część oryginalnego wystroju świątyni 
zachowało się do dziś, brakuje między 
innymi ikonostasu.

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Wielkich 
Oczach  [15]  E3  
Jedyna na Podkarpaciu cerkiew wznie-
siona w konstrukcji szachulcowej. Wybu-
dowana została ze składek parafian przez 
Eustachego Seredyńskiego w 1925 roku, 
swoim stylem nawiązuje do świątyń Polski 
północnej i zachodniej. Zarówno przed-
sionek, jak i prezbiterium zamykają się 
trójbocznie, sanktuarium zaś poszerzono 
o boczne aneksy, tzw. pastoforia. Drew-
nianą słupową konstrukcję ścian wypełnia 
cegła połączona zaprawą wapienno-gli-
nianą, otynkowana do poziomu połaci 
dachów. Łukowate okna nawy i okrągłe 
tamburu doskonale doświetlają puste dziś 
wnętrze, a ośmioboczna, spłaszczona ko-
puła dostojnie wieńczy całość. Świątynia 
doczekała się remontu. Obecnie nie jest 
użytkowana.

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki 
NMP w Woli Wielkiej  [16]  F2  
Cerkiew wybudowana w 1755 roku.  
W trakcie przeprowadzonego gruntowne-
go remontu pod koniec XIX wieku, nawę 
przykryto obszerną, ośmiopołaciową ko-
pułą, dominującą w bryle budowli. Świą-
tynia przejęta po II wojnie światowej przez 
katolików obecnie jest nieużytkowana. 
Wewnątrz zachował się fragment ikono-
stasu, a najcenniejsze elementy wystroju 
wnętrza zostały przeniesione do muzeów 
w Łańcucie i Lubaczowie.

Kościół rzymskokatolicki pw. Objawie-
nia Pańskiego (Trzech Króli) w Łukawcu 

 [17]  D3  
Drewniany kościół w Łukawcu wzniesiono  
w latach 1754–56 w Narolu. Na obecne 
miejsce został prawdopodobnie prze-

niesiony z inicjatywy i fundacji biskupa 
przemyskiego Wacława Sierakowskiego. 
Obiekt wykonany z drewna modrzewio-
wego, kryty jest gontem i charakteryzuje 
go nietypowa forma dzwonnicy rozpo-
startej między dwoma drzewami. Paste-
lowe, barokowe wnętrze z polichromią 
Mariana Strońskiego kryło cel licznych 
pielgrzymek – cudowny obraz Matki Bożej 
Tartakowskiej, dziś znajdujący się w ołta-
rzu głównym nowej łukawieckiej świątyni.

Elementami wspólnymi dla kościołów  
i cerkwi drewnianych obszaru Rozto-
cza są materiał i konstrukcja zrębowa 
oraz  wysoki kunszt wykonania. Zasad-
nicze różnice dotyczą planu i bryły. 
Kościoły, jak ten w Łukowcu, zwykle są 
dwudzielne, złożone z nawy i prezbite-
rium, uboższe pod względem sylwetki. 

Bardziej urozmaiconą sylwetkę posiada 
wzniesiony przez krakowską Akademię 
Umiejętności dla swoich pracowników  
kościół pw. Przemienienia Pańskiego  
w Krowicy Samej z 1933 roku  [18]  E3.  
Towarzyszy mu dwuarkadowa murowana 
dzwonnica. Sam obiekt reprezentuje nowe 
trendy w sakralnej architekturze drewnianej. 
Motyw krzyża poza planem budowli towa-
rzyszy też witrażom, wypełniającym otwory 
okienne, zaś wieżyczka górująca nad fasadą 
nadaje całości lekkiego charakteru dzięki 
ażurowym prześwitom.

Drewniana architektura świecka
Zabytkowe budownictwo drewniane Roz-
tocza nie zamyka się jedynie w sferze sa-
kralnej. Obejmuje również, choć rzadkie 
dziś i nielicznie reprezentowane budow-
nictwo małomiasteczkowe i wiejskie. War-
to wspomnieć choćby o wykształconym 
„stylu lubaczowskim”, charakteryzującym 

się szczytowym ustawieniem domów, 
nieco skośnie względem ulicy (wskutek 
wąskich i długich parceli) oraz finezyjnymi, 
rzeźbionymi elementami wspornikowymi 
dachów i ganków. Siedliska wiejskie ce-
chowała parcela większa niż w mieście, 
również wydłużona, na której lokowa-
no kilka obiektów tworzących zagrodę. 
Chałupy kryte gontem lub słomą wyparła  
z czasem blacha, co spowodowało także 
zmianę konstrukcji dachu z czterospado-
wego na dwuspadowy. 

Najprostszy, archaiczny typ wiejskiego 
siedliska składał się z sieni i izby. Bar-
dziej rozwinięty model był symetryczny, 
dwuizbowy, gdzie sień stanowiła oś do-
mostwa, a po obu jej stronach rozmiesz-
czano izbę i komorę. U najuboższych 
gospodarzy zwierzęta gospodarskie za-
mieszkiwały pod jednym dachem z ludź-
mi, oddzielone jedynie niewielką sienią. 
Obok budowli wznoszono liczne obiekty 
o charakterze gospodarczym, konstrukcji 
zrębowej, słupowej lub mieszanej: staj-
nie, obory, szopy, drewutnie czy stodo-
ły. Można jeszcze spotkać wolnostojące 
spichlerze w Lisich Jamach czy Budo-
mierzu. Powszechne wówczas studnie 
z żurawiem, młyny napędzane energią 
potoków oraz przydomowe wiatraki dziś 
stanowią osobliwość i lokalną atrakcję. 

Na uwagę zasługują również budynki 
użyteczności publicznej: dawne wiejskie 
szkoły w Dąbkowie, Narolu, Opace, sklepy 
i świetlice w Załużu czy Łukawcu, apteka  
w Lubaczowie, folusze i kuźnie. Już nie-
bawem w skansenowej części „Przygród-
ka”, przy Muzeum Kresów w Lubaczowie 
będzie szansa na obejrzenie przykładów 
zabudowy małomiasteczkowej, w której  
dominowała konstrukcja wieńcowa, łą-
czona systemem sumikowo-łątkowym, 
typowa dla obszaru „mieszanego” pogra-
nicza polsko-ukraińskiego. 

Warto dodać, że zapewne względy eko-
nomiczne powodowały, iż większość 
zabudowy z początku XX wieku miała 
konstrukcję szkieletową z wypełnie- 
niem ścian rodzajem drewnianych tro-
tów, połączonych zaprawą wapienną. 
Także najczęściej wznoszonym mode-
lem domu mieszkalnego na obszarze 
Roztocza był budynek jednotraktowy 
i trójdzielny, bardziej skomplikowane 
układy przestrzenne stanowiły rzad-
kość i cechowały zamożnych właści- 
cieli parceli.

Park etnograficzny Przygródek w Lubaczowie,
fot. R. Ferenc-Pupek

Nieistniejąca cerkiew w Opace
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Pałac Łosiów w Narolu, fot. T. Trulka
– Pałac w Rudzie Różanieckiej, fot. T. Trulka

Zamki, pałace, dwory 

Siedziby ziemiaństwa, szlachty i arystokra-
cji z terenu Podkarpacia w XVIII–XX wieku 
odzwierciedlały trendy ówczesnej mody  
w architekturze, świadczyły o statusie, za-
możności i dążeniu właścicieli do nowo-
czesności. W okresie zaborów okazały się 
ostoją wartości narodowych i ducha patrio-
tycznego, stanowiąc schronienie dla bojow-
ników niepodległościowych oraz miejsce 
opatrywania ran cielesnych i duchowych. 
Krzewiono w nich kulturę, upowszechnia-
no sztukę, a ich właściciele zostawali me-
cenasami świątyń i fundatorami stypendiów 
dla zdolnej, choć ubogiej młodzieży. Zna-
mienite rody i nazwiska ze ścisłej elity Rze-
czypospolitej, zapisane złotymi zgłoskami 
na kartach historii Polski, kształtowały lokalną 
rzeczywistość: Sapiehowie, Czartoryscy, Po-
toccy, Wattmanowie i inni. Na Roztoczu za-
chowało się po nich 12, z niemal 60 siedlisk 
dworskich i pałacowych, w tym 4 okazałe  
pałace, 5 dworów i kilka rządcówek. Przy- 
bliżając ich sylwetki, należy przenieść się  
wehikułem czasu w epokę wytwornych  
balów, konwenansów, szlacheckich ka-
prysów, jak  również wypełniających tamtą  
rzeczywistość pięknych wnętrz i „salonów 
pod gołym niebem” – ogrodów i parków.

Pałac Łosiów w Narolu  [19]  E1 

To jeden z najokazalszych i najlepiej za-
chowanych zespołów pałacowych na te-
renie Roztocza. Pochodzący z pogra-
nicza baroku i oświecenia pałac zwany 
jest roztoczańskim Wersalem. Położo-
ny na  wzniesieniu kształtem nawiązuje 
do  podkowy – herbu fundatora, hr. Fe-
liksa Antoniego Łosia. Aleja lipowa wzbo-
gacona kamiennymi obeliskami wiedzie 
do bramy głównej w formie łuku triumfal-
nego, z przylegającymi doń symetrycznie 
ośmiobocznymi kordegardami. Umiesz-
czona nad bramą łacińska sentencja głosi: 
„Chwalić Boga, pomagać ludziom, zacho-
wywać prawdę, przestrzegać praw”, zaś 
od strony dziedzińca czytamy: „Porządek 
i sprawiedliwość”. Można przypuszczać, 
że owe wzniosłe słowa niegdyś stano- 
wiły motto życiowe właścicieli, zaś obec-
nie zdają się zarazem stanowić prawdę 
ponadczasową, wciąż aktualną. 

Gościom przekraczającym bramę pałacu 
ukazywał się dwukondygnacyjny budynek 
główny z owalnymi lukarnami i częścio-
wo mansardowym dachem, poprzedzo-
ny ukwieconym klombem. Odchodzące 
od niego symetryczne, arkadowe galerie 
zamykały oficyny w formie parterowych 

dworków. Z podobnym rozmachem ar-
chitektonicznym zaprojektowano wnętrza. 
Polichromowane ściany, kolekcje dzieł 
sztuki, broni i chińskiej porcelany, stylowe 
meble oraz zasobna biblioteka oddawały 
kolekcjonerskie i bibliofilskie zapędy fun-
datora. Równie nietuzinkowo przedstawiał 
się ogród w stylu francuskim, w formie 
trzech tarasów z licznymi nasadzeniami  
i rzeźbami. Zważywszy na liczne anegdoty  
dotyczące hrabiego Łosia, musiał być on 
postacią o kilku obliczach, barwną kon-
trowersyjną. Z jednej strony był hojnym 
fundatorem, twórcą teatru i szkoły arty-
stycznej dla młodzieży, z drugiej pyszał-
kowatym magnatem, stawiającym się na  
równi ze Stwórcą. Jego bezpotomna 
śmierć zamknęła okres największej świet-
ności narolskiej rezydencji. Pożary i gra-
bieże – konsekwencje działań wojennych 
doprowadziły obiekt do ruiny, z której  
systematycznie podnosi go Fundacja Pro 
Academia Narolense.

Pałac w Rudzie Różanieckiej  [20]  DE2 

W XIX wieku Herman Brunicki wzniósł oka-
załą ziemiańską rezydencję, którą przebu-
dowali kolejni właściciele – Wattmannowie. 
Ostatni z nich – baron Hugo Wattmann 
niemal dwukrotnie powiększył budowlę, 

dobudowując nowe skrzydło. Wydłużony, 
dwupoziomowy budynek z wyodrębniony-
mi fragmentami elewacji, mansardowymi 
dachami, licznymi bogato dekorowany-
mi oknami i narożnymi wieżami robi duże 
wrażenie. Jeżeli do tego dodać: ogród zi-
mowy, kort tenisowy, centralne ogrzewanie  
i oświetlenie elektryczne… i to przed I wojną 
światową, można poczuć rozmach inwesty-
cji i przedsiębiorczość właściciela. 

Baron specjalizował się w hodowli pstrą-
gów i karpi, czego pokłosiem było utwo-
rzenie na okolicznych bagnach i roz-
lewiskach około 10 stawów. Niestety 
batalia 1915 roku, która przetoczyła się przez  
Roztocze Wschodnie, zniweczyła dzieło 
Wattmanna. Szybka odbudowa z pomocą 
jeńców włoskich przywróciła zewnętrzny 
blask pałacowi, jednak większość cennego 
wyposażenia utracono bezpowrotnie. Gra-
bieże i dewastacje kolejnej wojny również 
odcisnęły piętno na tym miejscu. Od cał-
kowitej ruiny uchroniło go przekształce-
nie w Dom Opieki Społecznej, który działa  
nieprzerwanie od 1960 roku. 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Pałac Ponińskich w Horyńcu-Zdroju,  

fot. T. Trulka 
– Dwór w Wielkich Oczach – dziś siedziba 

Urzędu Gminy Wielkie Oczy,  
fot. Wyd. Compass

W pobliżu pałacu znajduje się rządcówka 
zwana „starym dworem” (obecnie siedziba 
leśnictwa). Warto ją zobaczyć, gdyż repre-
zentuje unikatową, staropolską architekturę 
dworską XVIII wieku.

Pałac Ponińskich w Horyńcu-Zdroju  

 [21]  EF2

Ulokowany na skrzyżowaniu dawnych szla-
ków handlowych pałac, swoją genezą sięga 
odległej przeszłości. Lokalna legenda, sięga-
jąca swoją genezą czasów najazdów kozac-
kich i tatarskich, wspomina o podziemnych 
korytarzach wyprowadzających bezpiecznie 
z jego wnętrza na wypadek napaści. Poniń-
scy od początku XIX wieku przez ponad sto 
lat realizowali na ziemi horynieckiej dzia-
łalność kulturalną i gospodarczą, budując 
uzdrowisko, tworząc bogaty księgozbiór oraz 
teatr dworski. Rozkwit rezydencji nastąpił 
za czasów Aleksandra Oskara Ponińskiego, 
na przełomie XIX i XX wieku. Był to człowiek 
wszechstronnie wykształcony, angażujący się 
w życie lokalnej społeczności, ale niestronią-
cy również od „dużej polityki”, co zaowoco-
wało funkcją posła do Rady Państwa w Wied-
niu. Po zacnych przodkach odziedziczył pasję 
bibliofilską. Zatrudniając znanego architekta 
Teodora Talowskiego, planował powiększyć 
południowe skrzydło pałacu i dobudować 

poprzecznie ustawioną, dużą bibliotekę. 
Śmierć pomysłodawcy znacznie ograniczy-
ła projekt. Centralny, piętrowy korpus pod-
wyższono o jedną kondygnację, zamkniętą 
trójkątnym szczytem, zaś południową część 
uatrakcyjniono nadwieszoną, wykuszową 
wieżyczką. Elewację frontową ozdobiła pła-
skorzeźba z herbem Sobieskich, nawiązująca 
do wizyt króla Jana w horynieckim zdroju. 

Wnętrza pałacu wypełniała bogata kolek-
cja stylowych mebli i obrazów, tworzących 
galerię portretów rodowych oraz władców 
Polski. Ostatni właściciele miejscowości – 
Karłowscy pielęgnowali schedę po Poniń-
skich mimo zniszczeń dokonanych przez 
Wielką Wojnę. Niestety kolejna światowa 
„zawierucha” przyniosła kres świetności ho-
rynieckiej rezydencji i znajdującego się w niej 
księgozbioru. W odbudowanym w latach 
60. XX wieku pałacu mieści się obecnie sa-
natorium Bajka. Z ponad dziewięciohektaro-
wego ogrodu i parku, z wypielęgnowanymi 
rabatami kwiatowymi, szpalerami lipowymi  
i dwoma dużymi stawami, pozostała nie-
wielka część. Ogród jest ogólnodostępny,  
co daje możliwość spaceru dawnymi alejka-
mi i puszczenia wodzy wyobraźni, aby przy-
wołać miniony rozmach założenia i bogac-
two ogrodowych form.

Pałac w Niemstowie  [22]  CD2

W 1892 roku folwark niemstowski zo-
stał zakupiony przez Wattmannów  
z Rudy Różanieckiej z zamiarem roz- 
budowy i utworzenia tu drugiego 
centrum rozległych włości. W 1. poł.  
XX  wieku obiekt trafił jako posag  
Ingeborgi Wattmann do rodziny Ave-
nariusów. Młodym małżonkom – 
Zdzisławowi i Indze udało się założyć  
w Niemstowie stadninę koni krwi an-
gielskiej oraz rozpocząć budowę 
własnego „gniazdka” na południe od 
folwarku, przy pięknej alei grabowej.  
W ten sposób powstał pałac łączą-
cy tradycję z nowoczesnymi trenda-
mi architektonicznymi – piętrowy,  
z ośmioboczną narożną wieżą i ele- 
wacją pokrytą kamienną okładziną,  
wykonaną przez mistrzów kamieniar-
skich z Brusna Starego. Nowocze-
śnie wyposażone wnętrze z central-
nym ogrzewaniem na czele znacznie  
wyprzedzało kresowe standardy. Nie-
stety prace wykończeniowe przerwał 
pożar, a powojenne próby wskrzesze- 
nia pałacu powiodły się dopiero  
w ostatnich latach. Nowi właściciele 
utworzyli w nim Niepubliczny Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy.

Dwór w Wielkich Oczach  [23]  E3

Świeżą szatę zyskał po latach dwór 
w  Wielkich Oczach, będący przez krótki 
okres siedzibą Andrzeja Modrzewskiego, 
towarzysza wyprawy wiedeńskiej króla 
Jana III  Sobieskiego. Fortalicja otoczona 
ziemnymi bastejami reprezentowała typ 
późnego baroku, z czworoboczną wieżą 
górującą nad skrzydłami parteru. Ciekawa 
i nietypowa była również bryła budynku, 
w kształcie litery „H”. Kolejni właściciele, 
Adam i Elżbieta Sieniawscy, gościli tu oj-
ców chrzestnych swojej córki Zofii – cara 
Piotra I i księcia Siedmiogrodu Jerzego 
II  Rakoczego. Dwór często zmieniał po-
sesorów. Stał się nawet formą odszkodo-
wania za śmierć Gertrudy Komorowskiej, 
porwanej i zamordowanej z inicjatywy 
wściekłego Franciszka Salezego Potockie-
go, który nie chciał darować synowi po-
pełnionego mezaliansu. Z czasem obiekt 
stracił na znaczeniu, pełniąc funkcje młyna 
lub gorzelni. Przebudowany, obecnie jest 
siedzibą Urzędu Gminy Wielkie Oczy.
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Pozostałości zamku w Lubaczowie,  

fot. Wyd. Compass
– Pozostałości dworu w Oleszycach,  

fot. Wyd. Compass

Pałac w Oleszycach  [24]  D3

Jedna z najstarszych siedzib szlacheckich 
Roztocza Wschodniego znajdowała się  
w Oleszycach. Hetman Mikołaj Hiero-
nim Sieniawski wzniósł dwór usytuowany 
pośrodku umocnień ziemnych, na wzór 
rezydencji Jana III Sobieskiego. Dzięki in-
westycjom i zmysłowi artystycznemu sy-
nowej – Elżbiety z Lubomirskich Sieniaw-
skiej, obiekt przekształcono w stylowy 
pałac, świadczący o splendorze rodu. Ścia-
ny wnętrz pokrywały barwne tkaniny, zaś 
sufity – płótna przedstawiające sceny mi-
tologiczne. Lustra, świeczniki, ozdobna ce-
ramika czy wschodnie kobierce dodawały 
klimatu komnatom ogrzewanym kaflowymi 
piecami i kominkami. 

Dopełnienie posiadłości stanowił ogród 
francuski pełen geometrycznych form 
z kwiatowymi kobiercami. Aleje lipowe i gra-
bowe szpalery w formie arkadowej, zdobiły 
i wydzielały „przestrzenne pokoje”, którym 
towarzyszyły pomarańczarnia, palmiarnia 
i figarnia. Kolejni właściciele: Czartoryscy, 
Potoccy, Potuliccy, wreszcie Sapiehowie 
dodawali szyku oleszyckiej rezydencji, 
przebudowując ją nieznacznie oraz uno-
wocześniając. Kres istnienia sapieżyńskie-
go pałacu przyniosła II wojna światowa.  

Po okazałym założeniu dworsko-pałaco-
wym pozostały nasypy ziemne z częścią 
podpiwniczenia, które zabezpieczono, 
tworząc taras widokowy z przeszkloną 
podłogą. Przy schodach prowadzących  
na taras w szklanej gablocie można podzi-
wiać makietę w skali 1:200 prezentującą 
pałac z okresu przedwojennego.

Dwór w Nowym Siole  [25]  DE2

Dwór Gnoińskich, zwany „cieszanowskim 
zamkiem”, znajduje się na granicy No-
wego Sioła i Cieszanowa. Powstał jako 
fortalicja w XVII wieku, o czym świadczy 
zachowany fragment murowanych skle-
pionych piwnic i założenia bastionowe 
otaczające obiekt z trzech stron. Na po-
czątku XIX wieku Zamoyscy zakupili dwór 
i sprowadzili tu ze Lwowa część nowego 
wyposażenia, po czym klucz cieszanowski 
trafił w ręce rodu Rojowskich herbu Cho-
lewa. Doprowadzili oni do jego przebudo-
wy, nadając mu charakter pałacu w stylu 
klasycystycznym. Podjazd przed wejściem 
zdobił kolisty, ukwiecony przez większą 
część roku gazon, a poza linią fortyfikacji 
ziemnych utworzono ogród krajobrazowy 
i rekreacyjny. Podczas powstania stycznio-
wego Konstanty Rojowski zorganizował  
w pałacu szpital dla walczących o wol- 

ność towarzyszy. Kolejnym właścicielem 
dóbr Nowego Sioła został około 1888 roku 
adwokat lwowski Michał Gnoiński. W rę-
kach tej rodziny ziemie nad Brusienką po-
zostały do wybuchu II wojny światowej.  
W nocy z 20 na 21 września 1939 roku  
przed pałacem broń złożyły, wyczerpa-
ne walką i niemal pozbawione amunicji, 
oddziały 6 Dywizji Piechoty gen. Bernar-
da Monda. Latem 1945 roku bojówki UPA  
częściowo zniszczyły obiekt, który prze- 
budowano i wyremontowano dopiero  
około 1956 roku. Przez kolejne 16 lat  
mieściła się w nim Zasadnicza Szkoła  
Rolnicza. Obecnie budynek nie jest użyt-
kowany. 

Zamek w Lubaczowie  [26]  DE3

Pozostałości po XV-wiecznym zamku  
w Lubaczowie wciąż czekają na dokład-
ne zbadanie i odkrycie legendarnych 
tajemnych podziemi. Korytarze drążą-
ce wzgórze zamkowe, wyprowadzające 
bezpiecznie poza mury obiektu, mają 
pamiętać epokę hetmana wielkiego ko-
ronnego Jana Tarnowskiego. Nie zacho-
wały się zabudowania zamku dolnego ani 
górnego. Znaczną część towarzyszącej 
mu infrastruktury i murowane pozosta-
łości założenia przyroda okryła zielonym 

dywanem. Malowniczy park krajobrazowy 
w stylu romantycznym, rozpościerający 
się wokół wzgórza zamkowego, pocho-
dzi z okresu międzywojnia. Jego ozdobę 
stanowią pomnikowe lipy i olchy oraz dwa 
stawy tworzące dawny system obron- 
ny, pomiędzy którymi meandrują aleje.

Piękno architektury dworsko-pałacowej 
oraz liczne zasługi, jakie dla ojczyzny po- 
czynili ich właściciele, budzą dziś coraz 
większe uznanie u potomnych. Podob-
nie, jak zabytkowe parki i ogrody, otulające  
niegdyś magnackie i ziemiańskie siedziby  
niczym zielona peleryna. Pełne starodrze-
wu, tudzież nietypowych dla rodzimej flory  
nasadzeń, zachwycają swoją formą i sędzi-
wym wiekiem, świadcząc przy tym o bo-
gatej historii regionu. Podążając Karpackim 
Szlakiem Ogrodów i Domów Historycz-
nych, można poczuć klimat luksusowych 
wnętrz, nasycić oczy sielskim krajobrazem  
i wsłuchać się w szum parkowych drzew 
nucących o pradawnych dziejach.
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Kościoły, klasztory, sanktu-
aria i miejsca pielgrzymkowe

Miejsca objawień i cudów, często określane 
mianem „świętych”, od wieków scalały życie 
religijne społeczeństw. Pielgrzymowanie, 
będące powinnością ludzi wierzących, dziś 
przybiera często wymiar religijno-poznaw-
czy, a nawet turystyczny. Kryzys wiary nie 
osłabił oddziaływania miejsc świętych, po-
strzeganych jako przestrzeń osobistej roz-
mowy z Bogiem, ciszy, kontemplacji i spo-
koju. W Polsce szczególną popularnością 
cieszą się sanktuaria maryjne. Takie miejsca 
znajdziemy na podkarpackim Roztoczu.

Kościół pw. Świętej Trójcy, Najświęt-
szej Marii Panny i św. Stanisława w Lu- 
baczowie  [27]  D2

Kościół został wzniesiony w 1899 roku 
według projektu Jana Lewińskiego. Po-
przednie, drewniane świątynie uległy 
zniszczeniu w wyniku najazdów, pożarów 
oraz złego stanu technicznego. Obecny 
trzynawowy obiekt wybudowano w bły-
skawicznym tempie, w ciągu dwóch lat, 
dzięki zaangażowaniu i zaradności ów-
czesnego proboszcza księdza Wincentego 
Kinala. Eklektyczny charakter i mieszanka 
stylu neoromańskiego i neogotyckiego 
nadają mu ponadczasowy charakter. Przy-
tulne wnętrze zdobi wyposażenie przenie-

sione po części ze starego kościoła, są to 
obrazy: Matki Bożej Lubaczowskiej, Chry-
stusa Milatyńskiego i św. Anny Samotrzeć, 
rzeźbiona grupa Ukrzyżowania oraz pięk-
nie dziś odnowiona XVII-wieczna ambona. 
Doposażanie świątyni, m.in. w ołtarze au-
torstwa mistrza przemyskiego Ferdynanda 
Majerskiego, trwało kolejne kilka lat. 

Zakończenie II wojny światowej zbiegło się  
w czasie z nadaniem kościołowi nowej 
funkcji – został prokatedrą i stan ten trwał 
do 1991 roku. Wraz z utworzeniem w Luba-
czowie stolicy Administracji Apostolskiej,  
na której czele stanął wydalony ze Lwowa 
abp Eugeniusz Baziak, w prokatedrze znala-
zły także schronienie cenne elementy wy-
posażenia ocalone ze świątyń kresowych.  
W ołtarzu głównym umieszczono cudow-
ny obraz Matki Bożej Łaskawej z katedry 
lwowskiej, przed którym składał śluby król 
Jan Kazimierz za czasów potopu szwedz-
kiego, oddając jej w opiekę naród polski. 
Z czasem prokatedra okazała się za mała 
i przystąpiono do jej rozbudowy. Doko-
nano tego w 1982 roku według projektu  
inż. Romana Orlewskiego. Projekt ten za-
kładał powstanie nowej świątyni przylega-
jącej do prezbiterium istniejącego kościo-
ła. Od wmurowania kamienia węgielnego  
do celebrowania pierwszego nabożeństwa 
minęło sześć lat, ale prace wykończe-

niowe archikatedry trwały do 1991 roku. 
Wówczas reaktywowano archidiecezję  
we Lwowie, zatem nowa lubaczowska 
świątynia stała się konkatedrą diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej, a jej patronem zo-
stał bł. Jakub Strzemię. 

Nowoczesne i przestronne wnętrze zdo-
bią cenne kresowe obrazy oraz wystrój 
malarski pędzla wybitnego lubaczow-
skiego artysty Janusza Szpyta. W świąty-
ni znalazły też miejsce relikwie świętych 
i błogosławionych kościoła katolickiego,  
zaś w ołtarzu głównym umieszczono spiżo-
we antependium z katedry lwowskiej. Pod-
ziemia konkatedry kryją kryptę z sarkofagami 
administratorów apostolskich w Lubaczo-
wie. Z kolei stary kościół przeznaczono  
na sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.  
Dziś w jego ołtarzu głównym znajduje się 
kopia cudownego obrazu Jakuba Szolc-
-Wolfowicza, znana we Lwowie jako Mat-
ka Boża Murkowa lub Domagaliczowska  
(od nazwiska zmarłej przedwcześnie 
wnuczki artysty – Katarzyny Domagalicz, 
której autor dedykował swoje dzieło). Taka 
sama kopia zdobi ołtarz katedry lwowskiej, 
zaś oryginał, dwukrotnie koronowany, spo-
czął w skarbcu na Wawelu.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki  
w Wielkich Oczach  [28]  D3

Kult łaskami słynącego wizerunku Maryi  
z Dzieciątkiem stał się motywacją  
do utworzenia sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych w Wielkich 
Oczach. Obraz Franciszka Śmiadeckiego 
datowany na 1613 rok jest jedną z pierw-
szych kopii obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej. Dominikanów sprowadził  
do Wielkich Oczu pułkownik królewski 
Andrzej Modrzewski herbu Grzymała. 
Wybudował klasztor i zlecił budowę no-
wego, murowanego kościoła, który stanął  
w miejscu poprzedniej drewnianej świąty-
ni. Nie doczekał jednak zakończenia prac, 
poległ bowiem w bitwie pod Wiedniem  
w 1683 roku. 

Wyposażanie świątyni trwało długo, 
bowiem konsekracji dokonał dopiero 
w  1740  roku wnuk samego fundatora – 
biskup sufragan chełmski Józef Antoni 
Łaszcz. Kościół pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP i św. Andrzeja przebudowy-
wano na przestrzeni wieków, do czego 
zmuszały m.in. zniszczenia wojenne.  
W fasadzie budynku do dziś tkwi sporych 
rozmiarów pocisk artyleryjski, pochodzący  
z ostrzału podczas I wojny światowej.  

Zachowano go „ku pamięci” podczas re-
nowacji w 1955 i 1978 roku. Kościół po-
siada podpiwniczenie w postaci katakumb, 
gdzie grzebano zakonników i dobrodzie-
jów klasztoru – prawdopodobnie spoczęło  
tu również ciało sprowadzonego spod 
Wiednia Modrzewskiego. 

Obecnie świątynia prezentuje styl późno-
barokowy z klasycystyczną fasadą, którą 
zdobią nisze wypełnione figurami świętych. 
Wnętrze niegdyś uświetniało sześć ołtarzy, 
dziś uwaga skupia się na jedynym – ołta-
rzu głównym z przełomu XVII i XVIII wieku, 
który uznano za najstarszy z zachowanych 
w obecnym powiecie lubaczowskim. Środ-
kowe pole trójkondygnacyjnego ołtarza 
wypełnia cudowny obraz Matki Bożej Wiel-
koockiej, ukoronowany w 1997 roku w Kro-
śnie przez papieża Jana Pawła II.

Sanktuarium Matki Bożej Łukawiec-
kiej w Łukawcu  [17]  A1

W znajdującej się między Lubaczowem  
a Wielkimi Oczami wsi Łukawiec, tuż przy 
drodze można zobaczyć urokliwy, drew-
niany kościół pw. Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli). Według podań świątynia 
pochodząca z 1754 roku została zakupio-
na dzięki środkom biskupa przemyskiego 
Wacława Hieronima Sierakowskiego i prze-
niesiona tu z Narola. Późnogotycki, orien-
towany, modrzewiowy budynek kościoła 
ma ściany wzmacniane dębowymi „lisicami”  
i oszalowane. Lisice to dwa pionowe ele-
menty spięte śrubami, ujmujące z obu stron 
ścianę z bali celem jej wzmocnienia. Żeby 
mogły spełnić taką funkcję, musiały być 
montowane co kilka metrów. Świątynię 
okrywa jednokalenicowy gontowy dach,  
a przyziemie zabezpiecza fartuch z tożsa-
mym pokryciem. 

Prostokątne wnętrze zamyka trójboczne 
prezbiterium, do którego przylega od strony 
północnej niewielka zakrystia. Wejście po-
przedza przedsionek, dobudowany w wyniku 
kolejnych remontów świątyni w 1975 roku.  
Na granicy sacrum i profanum znajduje się bel-
ka tęczowa z inskrypcją fundacyjną i rzeźbami 
grupy pasyjnej z końca XVII wieku. Wnętrze 
zdobią obrazy i polichromia autorstwa Maria-
na Strońskiego, powstała w latach 50. XX wie-
ku. Strop pokrywa dekoracja kasetonowa  
z symbolami biblijnymi. Ołtarze boczne  
ambona prezentują styl baroku ludowego  
z końca XVII wieku, podobnie jak drewnia-
na chrzcielnica w formie kielicha. Przez lata  
w ołtarzu głównym znajdował się pochodzą-
cy z XVII wieku, cudowny obraz Matki Bożej 

Fotografia u góry: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki w Wielkich Oczach, fot. T. Trulka 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Kościół pw. św. Trójcy, Najświętszej Marii Panny 

i św. Stanisława w Lubaczowie, fot. W. Huk
– Kościół oo. Franciszkanów w Horyńcu-

-Zdroju. fot. T. Trulka
– Sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej  

w Łukawcu, fot. Wyd. Compass

Opiekunki Chorych z Tartakowa koło 
Sokala. Kult trwający nieprzerwanie 
przez niemal 250 lat uhonorował Ojciec 
Święty Jan Paweł II, koronując obraz 
w 1991 roku. Obecnie wizerunek Matki 
Bożej przeniesiono do nowej świątyni, 
która zyskała miano sanktuarium. 

Kaplica Matki Bożej w Nowinach Ho-
rynieckich  [29]  F2

Drewniana kaplica na wodzie w Nowi-
nach Horynieckich to trzykrotne miejsce 
objawień maryjnych z XVII wieku, które 
wciąż otacza żywy kult i opieka francisz-
kanów z pobliskiego Horyńca-Zdroju. 
Wzniesiono ją w 1896 roku na miejscu 
starszej, kamiennej budowli. Wewnątrz 
szumi źródło słynące z uzdrawiają-
cych właściwości, a wnękę nad ołta-
rzem zdobi lipowa figura Matki Bożej  
z XVIII  wieku. Miejsce skryte w głębi 
jaru otacza roztoczański las i strumienie  
o kryształowo czystej wodzie, jakby 
zbiegające się u progu kaplicy.

Zespół klasztorny Franciszkanów w Ho- 
ryńcu-Zdroju  [30]  F2

Zespół klasztorny datowany na XVIII wiek 
ufundowali Telefusowie i Stadniccy. Bu-
dowle w stylu barokowym mają cha-

rakter obronny, a grubość murów miej-
scami sięga 2,5 metra. Prezbiterium jest 
podpiwniczone, z pierwotnym prze-
znaczeniem na krypty grobowe fundato-
rów świątyni. Wnętrze jednonawowego 
kościoła sklepionego kolebkowo zdobi 
ołtarz główny z promieniejącą złotym 
blaskiem rzeźbą patronki – Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej. Nastawy boczne  
i snycerkę wykonano w stylu szkoły 
lwowskiej i łańcuckiej. W 1893 roku ma-
larskiego wystroju wnętrza podjął się Jan 
Tabiński z Rzeszowa, pokrywając błękit-
ne sklepienie sceną Wniebowzięcia NMP,  
a w pobliżu chóru umieszczając wize-
runek św. Franciszka z Asyżu. Wówczas 
także gontowe pokrycie dachu zamie-
niono na blaszane. Renowacja w la-
tach 50. XX wieku odkryła fragmenty 
XVII-wiecznych fresków. Fasadę przed 
wejściem do świątyni zdobią dwie ni-
sze z rzeźbami lubaczowskiego arty-
sty Henryka Janczury, przedstawiające  
św. Brata Alberta i bł. S. Bernardynę Ja-
błońską. Tablice w przedsionku infor-
mują o ich spotkaniu w tym miejscu. 
Miało ono miejsce 13 czerwca 1896 roku  
i zaowocowało wieloletnią współpracą  
i formalnym utworzeniem Zgromadze-
nia Albertynów. Zabudowania klasztoru, 

któremu patronuje św. Antoni Padewski, 
łączy z kościołem zakrystia, a całość za-
łożenia uzupełnia dzwonnica.

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej  
w Starym Dzikowie  [31]  C2

O wielokulturowym charakterze miejsco-
wości świadczą zlokalizowane niedaleko 
siebie świątynie różnych wyznań – syna-
goga, cerkiew greckokatolicka i murowany 
późnobarokowy kościół rzymskokatolicki.  
Ten ostatni ufundował pod koniec XVIII wie-
ku książę Adam Czartoryski. Jednonawo-
wą budowlę rozbudowano w 1937  roku  
o transept i zamknięte trójbocznie pre-
zbiterium. Podczas remontu w latach  
70.  XX  wieku świątynię ozdobiła poli- 
chromia, wykonana techniką sgraffito. 

Kościół posiada trzy ołtarze, z czego naj-
starszy – ołtarz główny z wizerunkiem 
Świętej Trójcy ufundowali w XIX wie-
ku parafianie. Liturgię uświetnia dźwięk 
12-głosowych organów z okresu między-
wojennego, zamówionych dla kościoła  
w Zabłotowie, na terenie obecnej Ukrainy. 
Wywieziony przez repatriowanych miesz-
kańców na Ziemie Odzyskane instrument 
decyzją arcybiskupa Eugeniusza Baziaka 
trafił w 1950 roku do dzikowskiej świątyni. 

Kościół przykrywa dwuspadowy dach kry-
ty blachą. Na przecięciu nawy i transeptu 
osadzono barokową sygnaturkę. Przed 
świątynią znajduje się dzwonnica bramna  
z dwiema niszami, dziś pustymi. Jej 
funkcję przejęła metalowa konstrukcja  
po wschodniej stronie placu kościelnego,  
z zawieszonymi trzema dzwonami  
pochodzącymi z przemyskiej ludwisarni 
rodziny Felczyńskich.

Górujący nad dawnymi kresowymi mia-
steczkami barokowy kościół w Cieszano-
wie czy neogotycki w Oleszycach świadczą  
o możnych fundatorach i dawnej świet-
ności tych ziem. Trawione pożarami, nara- 
żone na zniszczenia wojenne oraz grabie-
że zachowały niewielką część cennego, 
pierwotnego wyposażenia. Pełnią jednak 
nieprzerwanie funkcje liturgiczne, odre-
staurowane i zadbane stanowią świadectwo  
pamięci pokoleniowej oraz troski współcze-
snych o spuściznę po przodkach.
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Cerkwie murowane

Obszar pogranicza polsko-ukraińskie-
go obfituje w liczne murowane cerkwie 
obrządku wschodniego, pochodzące  
z przełomu XIX i XX wieku. Część świą-
tyń uległa zniszczeniu podczas działań 
obu wojen, resztę rozebrano lub prze-
znaczono na inne funkcje w związku  
z delegalizacją kościoła greckokato-
lickiego w połowie lat 50. XX wieku.  
Współcześnie cerkwie pełnią funkcję 
kościołów rzymskokatolickich lub są  
współużytkowane przez oba wyznania. 
Nieliczne z nich udało się odrestaurować 
i dzięki zmianie przeznaczenia tchnąć  
w nie drugie życie.

Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszy-
cach  [32]  D2

Najstarsza murowana cerkiew Roztocza 
Wschodniego, zbudowana z cegły, na pla-
nie krzyża, usytuowana w narożniku rynku  
w Oleszycach, pochodzi z 1809 roku. Hi-
storia wpłynęła na obecny stan świątyni, 
która jakby zmęczona upływem czasu 
chyli krzyże kopuły i papertu (tzw. babiń-
ca) … ku ziemi. Łukowate okna niegdyś 
wnosiły słoneczny blask do eklektycznego 
wnętrza. Dziś po dawnym wyposażeniu  
nie pozostał żaden ślad.

Cerkiew pw. Opieki Przenajświętszej 
Bogurodzicy w Starych Oleszycach  

 [33]  D3

Wzniesiona w 1913 roku jest ostatnią świą-
tynią czasów galicyjskich wybudowaną  
na tym terenie. Do dziś stoi opuszczona, oto-
czona kamiennymi krzyżami starego cmen-
tarza porośniętego bluszczem i barwinkiem. 
Spod arkad zachowanej dzwonnicy widać 
koronkowe elementy zdobień obiegają-
cych kopułę i ściany poniżej linii zadaszenia.  
Łukowaty portal wejściowy, noszący ślady 
zapisanej nań modlitwy oraz konsekwentne  
w formie otwory okienne, doświetlają wnę-
trze z zachowaną polichromią nieznanego 
autora. Błękit kopuł, nasycona barwa ochry 
oraz zdobienia figuralno-ornamentalne na-
wiązują do wzorów mistrza Rafaela Santie-
go, znanego z uporządkowanej kompozycji,  
perfekcyjnego rysunku, operowania świat- 
łem i kontrastu kolorystycznego.

Dawna cerkiew pw. św. Jerzego w Cie-
szanowie  [34]  D2

Świątynia pochodzi z przełomu XIX i XX wie-
ku. Zgrabną sylwetkę założenia na planie 
krzyża greckiego wieńczy kopuła z sygna-
turką i krzyżem. Wnętrze cerkwi skrywa wy-
jątkowe polichromie. Ich autor – Grzegorz 
Kuźniewicz, znany jest przede wszystkim  
z warsztatu rzeźby kamiennej. Tym bardziej 

unikatowy staje się opracowany i wykonany 
przez niego wystrój cieszanowskiej świątyni. 
Postaciom ewangelistów nadał bowiem twa-
rze współcześnie mu żyjących dostojników 
kościelnych. Są to m.in. arcybiskup lwowski 
Andrzej Szeptycki czy biskup przemyski Jo-
safat Kocyłowski. Obiekt nie pełni już funkcji 
religijnej. Po przeprowadzonym ostatnimi 
laty remoncie we wnętrzach dawnej świątyni 
ulokowano Centrum Koncertowo-Wysta-
wiennicze.

Dawna cerkiew pw. Złożenia Szat Prze-
najświętszej Bogurodzicy w Narolu 
  [35]  E1

Pochodząca z końca XIX wieku świątynia, 
podobnie jak cerkiew w Cieszanowie, peł-
ni obecnie funkcję obiektu recitalowego  
i wystawienniczego. Położona jest w le-
wobrzeżnej części Narola, na tzw. Krupcu.  
Prace nad jej budową wsparła finansowo  
ówczesna właścicielka dóbr narolskich, Ja-
dwiga z książąt Puzynów, zaś inicjatorem 
powstania świątyni okazał się ksiądz Józef 
Fedonowicz. Świadczą o tym polichro-
mowane tablice fundacyjne we wnętrzu  
obiektu, którego sylwetkę zbliżoną do in-
nych okolicznych cerkwi łączy osoba archi-
tekta Bazylego Nahirnego. 

Dawna cerkiew pw. św. Dymitra w Sta-
rym Dzikowie  [36]  C2

Cerkiew musiała prezentować się niezwykle 
dostojnie za czasów swojej świetności, sto-
jąc dumnie w centrum miasteczka, w pobliżu 
kościoła i synagogi. Urzekła ludzi kina, stając 
się tłem dla tragicznej historii polskich żoł-
nierzy zamordowanych w lesie katyńskim. 
Andrzej Wajda, kręcąc sceny do filmu Ka-

tyń, późniejszego pretendenta do nagrody 
Oscara, zmobilizował na wzór pospolitego 
ruszenia środowisko lokalnych statystów,  
dla których początek stycznia 2007 r.,  
z uwagi na realizację ujęć filmowych, miał 
szczególny wydźwięk. Do dziś wnętrze wy-
pełniają filmowe scenografie, odwołujące 
się do klimatu sowieckiego obozu w Ko-
zielsku. Orientowana świątynia na planie  
krzyża, zwieńczona spłaszczoną kopułą,  
arkadowymi oknami i pięknymi płaskorzeź-
bami eksponuje styl neobizantyjski. 

Dawna cerkiew pw. Proroka Eliasza  
w Nowym Siole  [37]  E2

Twórcą cerkwi pochodzącej z 1907 roku jest 
Teodor Mielniczuk, autor projektu świątyni  
w Starym Dzikowie. Klasyczna smukła ko- 
puła dominuje nad obiektem o niebanal-
nym rozmiarze i takim też wystroju wnętrza. 
Uwagę przykuwają elementy ikonostasu 
autorstwa malarzy monachijskich i snycerzy  
z podlwowskiej Żółkwi. Obecnie cerkiew  
wraz z towarzyszącą jej dzwonnicą para- 
wanową użytkowana jest przez wiernych  
Kościoła rzymskokatolickiego.

Obiektów z pogranicza wieków i stylów  
w architekturze dawnych Kresów na te- 
renie Roztocza jest więcej. Koneserzy 
sztuki sepulkralnej i architektury cerkiew-
nej będą usatysfakcjonowani, mogąc do 
syta chłonąć świątynny klimat. Pierwia-
stek tajemnicy towarzyszy również cer-
kwiskom w Dziewięcierzu-Moczarach  
czy Podemszczyźnie. Wraz z zapo-
mnianymi cmentarzami innych wyznań,  
które czas i ludzie skazali na zapomnie-
nie, proszą i zasługują na uwagę.

Dawna cerkiew pw. Złożenia Szat Przenajświętszej Bogurodzicy w Narolu, fot. T. Trulka 

Fotografia u góry: Dawna cerkiew w Cieszanowie, fot. T. Trulka 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Dawna synagoga w Wielkich Oczach,  

fot. Wyd. Compass
– Cmentarz żydowski w Lubaczowie,  

fot. Wikimedia Commons

Próżno byś szukał w oknach  

zapalonych świeczek,

I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej 

bożnicy.

Znikły resztki ostatnie…

Antoni Słonimski, 
Elegia miasteczek żydowskich

Synagogi i cmentarze żydow-
skie

Teren Roztocza przez setki lat współzamiesz-
kiwały ze sobą różne narodowości – Polacy, 
Rusini, Niemcy i Żydzi. Jak w wielu polskich 
miasteczkach, także tutaj rozwijała się kultu-
ra żydowska. Jej bezcenne ślady przetrwały  
w postaci ocalałych kirkutów i bożnic. 
Do dzisiaj w podkarpackiej części Rozto-
cza zachowały się jedynie trzy synagogi –  
w Starym Dzikowie, Cieszanowie i Wiel-
kich Oczach. Wszystkie budowle pochodzą  
z XIX wieku. 

Najładniej prezentuje się odrestaurowana  
judaistyczna bożnica w Wielkich Oczach   

 [38]  E3, przyciągając wzrok słonecz-

nym kolorem elewacji i zachowanymi 
szczegółami architektonicznymi, wykona-
nymi według projektu Jana Sasa Zubrzyc-
kiego. W pierwotnej formie przetrwała 
zaledwie pięć lat, uległa bowiem spaleniu 
podczas działań wojennych w 1915 roku. 
Odbudowa była możliwa dzięki finanso-
wemu wsparciu żydowskiego emigranta  
z Ameryki Eliahu Gottfrieda, co upamiętnia 
tablica umieszczona w dawnej głównej sali 
modlitewnej. Po II wojnie światowej budy-
nek udało się szczęśliwie odrestaurować 
i tchnąć w niego nowe życie. Dzięki temu 
niegdysiejszy dom modlitwy wielkoockich 
Żydów mieści obecnie gminną bibliotekę 
publiczną oraz niewielką izbę pamięci, po-

święconą dawnym użytkownikom bożnicy, 
ich kulturze i tradycji. Inną zachowaną syna-
gogą na terenie Roztocza jest eklektyczna  
bożnica w Cieszanowie  [39]  DE2.  
Budowla, jak wiele innych tego typu, została 
zniszczona przez Niemców podczas II woj-
ny światowej, którzy w jej otoczeniu utwo-
rzyli getto. Okres po wyzwoleniu nie okazał 
się łaskawszy. Podniesiona ze zgliszcz roz-
brzmiewa dziś głosami seniorów z Ciesza-
nowa i okolic, mieszcząc utworzony na ich 
potrzeby dom dziennego pobytu. Wewnątrz 
udało się uratować i zabezpieczyć fragmen-
ty malowideł naściennych i napisów w języ-
ku hebrajskim.

Do czasów współczesnych przetrwała 
również synagoga w Starym Dzikowie  

 [40]  DE2. Obiekt w okresie powojen-
nym służył jako ośrodek kultury, a następ-
nie kino. Dziś pozostaje nieużytkowany  
i oczekuje na remont. 

Równie okrutny los spotkał żydowskie 
cmentarze. Kirkuty były niszczone, a mace-
wy grabiono do budowy obiektów gospo- 
darczych lub wykorzystywano do utwar-
dzania dróg. Nieliczne zachowane cmen-
tarze uporządkowano i ogrodzono, jak np.  
w Cieszanowie i Wielkich Oczach.  

Na cieszanowskim cmentarzu ze środków 
Fundacji Rodziny Nissenbaumów odbudo-
wano ohel zmarłego w 1914 roku cadyka 
Symchy Isachara Ber Halberstama. Przy-
bywający tu rokrocznie chasydzi proszą  
go w modlitwie o wstawiennictwo  
u Boga. Najlepiej zachowane i największe  
XVIII-wieczne żydowskie nekropolie 
znajdują się w Oleszycach i Lubaczowie. 
Członkowie gmin żydowskich stanowili tu 
niegdyś ponad 30% ogółu społeczności,  
a ich liczebność wymagała zapewnienia  
miejsca do modlitwy, nauki i  pochów-
ku. Cmentarz oleszycki zachował około  
500 macew, z których najstarsze pochodzą 
z  XVIII wieku. Poza przedstawicielami lo- 
kalnej społeczności żydowskiej w zbioro-
wej mogile spoczęli uciekinierzy z getta  
w Lubaczowie, rozstrzelani przez niemiec- 
kiego okupanta na terenie cmentarza. Kirkut  
w Lubaczowie zachował ponad 2000 ma- 
cew, bogato zdobionych, z pozostałymi śla- 
dami barwnych polichromii. Pochylone ka-
mienne płyty, często otulone mchem, odgra- 
dza z dwóch stron szczelny kamienny mur.

Cmentarz żydowski w Lubaczowie,  
fot. Wikimedia Commons
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Wy, co padliście za Ojczyznę w boju

Wróg czy przyjaciel, dokonawszy czynu

Śpijcie złączeni w tej ziemi pokoju

Zarówno zdobi was wieniec wawrzynu

(Hans Hauptman, cmentarz nr 276 w Brzesku)
 

Cmentarze wojenne

Inskrypcje podobne powyższej zdobią więk-
szość cmentarzy z okresu I wojny światowej 
w Galicji Zachodniej, w tym na Roztoczu. 
Doskonale oddają intencje i zamysł twór-
ców – upamiętnienie walczących, hołd 
bohaterom i wspólne miejsce spoczynku, 
bez względu na przynależność wojskową.  
W trakcie działań wojennych pochówki orga-
nizowano w tymczasowych, naprędce wy-
kopanych mogiłach zbiorowych, rozsianych 
wokół linii frontu. Wykorzystywano kapliczki 
czy krzyże przydrożne lub wiejskie cmentarze, 
gdzie tworzono kwatery żołnierskie. Grzeba-
niem ciał porzuconych na terenie walk naj-
częściej zajmowała się miejscowa ludność. 

Aby zapobiec epidemii i rozsianiu mogił  
na dużym obszarze, ówczesne władze mo-
narchii austro-węgierskiej utworzyły spe-

cjalne oddziały grobów wojennych. Celem 
tych struktur była ekshumacja i identy-
fikacja poległych oraz przeprowadzenie 
ponownego, staranniejszego pochówku. 
Ruszyła też szeroko zakrojona akcja pro-
pagandowa, mająca na celu pozyskanie 
środków na tworzenie nowych nekro-
polii. Kasa cesarsko-królewska zaczynała 
bowiem świecić pustkami, kraj ubożał,  
a przedłużający się konflikt generował 
coraz większe koszty. Zakres prac był ol-
brzymi, zatem w listopadzie 1915 roku 
Ministerstwo Wojny utworzyło IX Wydział 
Grobów Wojennych, któremu podlega-
ły oddziały terenowe – w Galicji były to: 
Kraków, Lwów i Przemyśl. Ten ostatni za-
kresem swoich działań obejmował także 
obszar Roztocza. Na czele Inspekcji Gro-
bów Żołnierskich stanął płk Radosław Ma-
sić. Braki kadrowe, sprzętowe, problemy  
z infrastrukturą dojazdową oraz bliskość 
frontu stały się główną przyczyną niewy-
wiązania się tej jednostki z powierzonych 
jej zadań. W oddziale krakowskim, czyli  
na terenie Beskidu Niskiego, Beskidu Wy-
spowego czy pogórzy budowano cmen-
tarze, które do dziś zachwycają swoim 
wyglądem. Wiele z nich uchodzi za uni-
katowe architektoniczne dzieła sztuki  
na skalę europejską. Tamtejsze drewnia-

ne krzyże i gontyny Jurkowiča czy mo-
numentalne, kamienne założenia Jägera 
czy Mayera były swoistymi pomnikami 
chwały armii austro-węgierskiej. 

Tymczasem fachowcy i doradcy artystyczni 
przemyskiej Inspekcji Grobów Żołnierskich 
swoją powinność wykonali skromnie, z moc-
no ograniczonym budżetem, starając się jed-
nak zachować ogólne wytyczne zwierzch-
ników w kwestii organizacji cmentarzy. Miały 
one harmonizować z otoczeniem, być proste  
w formie i naturalne w wyborze budulca: 
drewna lub nieszlifowanego kamienia. Z zało-
żenia każdy cmentarz powinien posiadać po-
mnik centralny, np. większy krzyż ze stosowną 
inskrypcją, stelę czy obelisk. Z zaplanowanych 
621 cmentarzy w latach 1916–1918 ukończo-
no realizację 65, choć i tu dane statystyczne 
są mocno niekompletne i niekiedy niespójne. 
Nekropolie nie miały nadanych numerów. 
Szczegółowe informacje o ich liczbie i loka-
lizacji nie zachowały się, a część być może 
nie  została do dziś odnaleziona. W zasięgu 
obszarowym tej publikacji zidentyfikowano 
12 cmentarzy z okresu I wojny światowej, za-
chowanych w różnym stanie. Na większości 
z nich spoczywają nieznani z imienia i nazwi-
ska, a często także przynależności wojskowej, 
żołnierze uczestniczący w Wielkiej Wojnie.

Skromne założenia cmentarne podkar-
packiej części Roztocza wiążą się głów-
nie z okresem I wojny światowej. Kwa-
tery wojskowe czy pojedyncze mogiły  
na cmentarzach komunalnych kryją także 
prochy poległych na polach bitewnych  
II wojny światowej oraz ofiary pogromów 
dokonanych przez Ukraińską Powstań-
czą Armię. Roztoczańskie drzewa szumią  
nad samotnymi krzyżami ukrytymi w gę-
stwinie, oddającymi dramaturgię tamtych 
dni. 

Cmentarz, którego ziemne mogiły kry-
ją prochy walczących podczas obu wojen 
światowych, znajduje się w Lubaczowie, 
na tzw. Żelichówce  [41]  DE3. To jed-
na z największych nekropolii podkarpackiej 
części Roztocza. Miejsce spoczynku zna-
leźli tu w 12 mogiłach zbiorowych żołnie-
rze austro-węgierscy, niemieccy i rosyjscy, 
polegli lub zmarli w wyniku odniesionych 
ran i chorób, jakie niósł ze sobą czas wojny.  
W ramach tego samego założenia po prze-
ciwległej stronie parceli ulokowano kwatery 
żołnierzy walczących podczas II wojny świa-
towej pod dowództwem gen. Józefa Kustro-
nia, poległych w 1939 roku, a także żołnie-
rzy radzieckich z lat 1941–1944. Cmentarz 

jest również miejscem pochówku żołnierzy  
9 Pułku 3 Dywizji Piechoty, którzy złożyli życie  
w walkach z UPA w 1945 roku. Jedna z kwa- 
ter to groby epidemiczne ludności cywilnej 
zmarłej w latach 1914–1916. 

Na szczycie wzniesienia Monastyr koło 
Werchraty  [42]  F2 – w centrum 
ruin po dawnym monastyrze bazyliańskim  
znalazło wieczny spokój szesnastu żołnierzy 
niemieckich i trzech rosyjskich. Proste ma-
sywne krzyże z porowatego kamienia bru-
śnieńskiego, otoczone niewysokim murkiem, 
tworzą odrębną przestrzeń dla poległych  
w walce latem 1915 roku.

Knieja Pańskiej Góry w Nowinach Ho-
rynieckich  [43]  F2 – kryje otoczony 
wałem ziemnym cmentarz ekshumacyj-
ny utworzony w 1923 roku dla ofiar walk  
z lat 1914–1915. Spoczęło tu ponad tysiąc 
żołnierzy o nieznanej przynależności woj-
skowej. Cmentarz ma kształt prostokąta  
z półkoliście zamkniętą formą absydy. Środ-
kiem założenia biegnie aleja, do której rów-
nolegle usypano długie zbiorowe mogiły – 
siedem po prawej i sześć po lewej stronie.  
W półkolu bieli się kamienny krzyż, które-
mu po bokach towarzyszą dwa wysokie 
krzyże drewniane.

Śródleśny cmentarz w Nowym Bruśnie  

 [44]  E2 – w którego pobliżu przepły-
wa potok Brusienka, ma kształt prostokąt-
nego założenia otoczonego podwójnym 
wałem ziemnym. Przy wejściu usytuowany 
jest pomnik centralny w formie kamien-
nego czworoboku z namiotowym da-
chem zwieńczonym krzyżem maltańskim. 
Cmentarz podzielono alejką na dwie kwa-
tery. Rosjan poległych w czerwcu 1915 roku 
pochowano w sześciu grobach zbioro-
wych bez identyfikacji, a 202 żołnierzy 
niemieckich – w 15 uformowanych ziem-
nych mogiłach. Całość wieńczą czworo-
kątne kamienne tablice epitafijne z wyry-
tymi nazwiskami lub tylko datami śmierci  
i przydziałem wojskowym.

Zaangażowanie lokalnych środowisk po-
zwoliło na odtworzenie w Łukawcu cmen-
tarza  [45]  C3 – na którym w 16 kwa-
terach spoczęło 215 żołnierzy niemieckich 
i 112 rosyjskich. Założenie ma kształt pro-
stokąta i otoczone jest wałem ziemnym.  
Znajduje się na skraju lasu, w pobliżu sta-
dionu. Centralne miejsce nekropolii zajmu-
je wysoki drewniany krzyż, wokół którego 
znajdują się mogiły oznaczone kamien- 
nymi tablicami imiennymi.

Fotografia u góry: Cmentarz wojenny na wzgórzu Monastyr, fot. R. Ferenc-Pupek 
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Obiekty militarne: forty i schro-
ny bojowe

Roztoczańskie lasy skrywają wiele ta-
jemnic. Jedną z nich są schrony bojowe  

 [46  D3, E3, F2 – które przycupnęły  
u podnóży wzniesień, na krawędzi jarów 
czy w przydrożnych zagajnikach. Część  
z nich jest rozsiana na okolicznych po-
lach i łąkach. Pas radzieckich umocnień, 
rozciągający się od Bieszczadów po Litwę 
wzdłuż dawnej granicy z III Rzeszą, nosi 
potoczną nazwę linii Mołotowa. Przebieg 
granicy gwarantował tajny pakt Ribben-
trop-Mołotow. Warto wiedzieć, że już  
w momencie składania podpisów pod 
dokumentem strona radziecka liczyła się  
z atakiem rzekomego sojusznika. 

Jesień 1939 roku przyniosła pierwsze 
prace budowlane przy projekcie umoc-
nień – nabrały one tempa w kolejnym 
roku. Główną siłę roboczą stanowili żoł-
nierze, cywilni specjaliści oraz miejsco-
wa ludność zmuszana siłą do udziału  
w przedsięwzięciu. Mieszkańców strefy 
przygranicznej przesiedlano w głąb te-
rytorium bądź wysiedlono do Besarabii. 
Utworzono 13 rejonów umocnionych,  
z których każdy obejmował linię frontu  

o długości od 80 km do 100 km i dzie-
lił się na węzły, tworzone przez punk-
ty oporu. Na przedpolach znajdował się 
pas przesłaniania, mający rozpoznać siły 
przeciwnika i spowolnić jego przemiesz-
czanie. Za nim biegły dwa pasy obrony 
głównej. Pierwszy tworzyły punkty opo-
ru: „Brusno Nowe”, „Brusno Stare”, „Wielki 
Dział” i „Goraje”. Znajdujący się w drugim 
pasie obrony punkt „Dziewięcierz” miał 
blokować drogę i linię kolejową Luba-
czów – Werchrata. Schrony były żelbe-
towe, zaopatrzone w pancerne drzwi  
i wydajny system wentylacyjny. Do żelbe-
tu dodawano lokalnego glaukonitu, który 
nadawał materiałowi bazowemu zielonka-
wy odcień i sprzyjał maskowaniu w terenie. 

Wielkość, kształt i usytuowanie schro-
nów zależały od ich przeznaczenia.  
Te o znaczeniu strategicznym miały oprzeć 
się bombom lotniczym i ostrzałowi po-
nad 100-milimetrowych armat. Większość 
obiektów była dwupoziomowa. Pomiesz-
czenia dolnej kondygnacji mieściły zaple-
cze magazynowe i miejsca odpoczynku 
dla załogi oraz zbiorniki na wodę, szambo 
i miejsce na łuski. Kondygnacja nadziem-
na zawierała izby bojowe, amunicyjne  
i dowódcze. Najmniejsze ze schro-

nów – jednokondygnacyjne i dwuizbowe,  
miały przeznaczenie obserwacyjne. Uzbro-
jenie będące w wyposażeniu fortyfikacji, 
stanowiły głównie karabiny maszynowe  
i broń pancerna, wspierane systemem 
przeszkód przeciwpiechotnych i prze-
ciwczołgowych. 

W momencie inwazji niemieckiej Rosjanie 
nie osiągnęli pełnej gotowości bojowej. 
Tylko część obiektów była ukończona  
i obsadzona stałymi załogami. Skrupulatnie 
planowana linia obrony nie spełniła zatem 
pokładanych w niej nadziei – ani nie dała 
czasu na mobilizację, ani nie stanowiła  
w toku kolejnych działań wsparcia dla 
własnych wojsk. Teren Roztocza Wschod-
niego obejmował Rawsko-Ruski Rejon 
Umocniony, rozciągający się od Bugu  
po San. Obszar został zdobyty przez 
wojska niemieckie już 1 lipca 1941 roku,  
do czego miała się przyczynić zdrada jed-
nego z oficerów rosyjskich i przekazany 
przez niego plan obejścia umocnień. 

Do czasów współczesnych zachowały się 
124 schrony wchodzące w skład tego re-
jonu, zabezpieczone przez Wojsko Polskie 
po zakończeniu działań II wojny świato-
wej. Następnie stanowiły one schronienie 

dla partyzantów Armii Krajowej, ale także 
dla sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Lokalna ludność czerpała z nich budulec,  
a szabrownicy i kolekcjonerzy prześcigali  
się w pozyskiwaniu pozostawionego  
na pastwę losu uzbrojenia. Działania 
te ukróciła zdecydowana reakcja organów  
ścigania. 

Dziś większość schronów bojowych sta-
nowi miejsce zimowej hibernacji nieto- 
perzy. Do grona najciekawszych obiek-
tów umocnionych należą te zakamuflo-
wane na wzgórzu Hrebcianka, w kniei 
Brusna Starego oraz na stokach Wiel-
kiego Działu. Śladem obiektów obron-
nych poprowadzono niebieski Szlak linii  
Mołotowa, biegnący z Horyńca-Zdroju 
do Woli Wielkiej. W pobliżu wielu umoc-
nień przebiega również Wschodni Szlak 
Rowerowy Green Velo, zatem każdy pa-
sjonat historii i militariów może wybrać 
dogodny dla siebie wariant eksploracji.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Schrony linii Mołotowa w lasach rozto-

czańskich, fot. K. Zajączkowski
– Schrony bojowe w okolicy Brusna Starego, 

fot. R. Stankiewicz
– Schrony bojowe w okolicy Brusna Starego, 

fot. R. Stankiewicz
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Fotografie u góry (od lewej): 

– Salonik mieszczanski z przełomu XIX i XX w., 
Muzeum Kresów w Lubaczowie,  
fot. A. Mróz

– Bednarstwo, garncarstwo i kowalstwo na 
wystawie stałej „Kultura wsi lubaczowskiej”, 
Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz

– Fragment wystawy stałej „Kultura wsi luba-
czowskiej”, Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
fot. A. Mróz

Muzeum Kresów w Lubaczowie  [47] 

 DE3 Lubaczów, ul. Sobieskiego 4,  
tel.: 16 632 18 02, www.muzeumkre-
sow.eu
Opieka i ochrona roztoczańskiej historii, 
zaklętej w artefaktach, starych świątyniach 
krytych gontem czy przedmiotach związa-
nych z codziennym życiem poprzednich 
pokoleń stanowią cel działalności muze-
alników, kustoszy i pasjonatów minionych 
epok. Swoją troską obejmują oni miejsca, 
w których czas niejako stanął w miejscu  

i w których odtwarzają klimat dawno prze-
brzmiałej świetności.  Bezsprzecznie naj-
większymi osiągnięciami na tym polu może 
poszczycić się lubaczowskie Muzeum 
Kresów. Placówka ta otacza opieką rów-
nież obronny zespół cerkiewny w Radrużu  
(o randze obiektu UNESCO), odrestauro-
waną XVIII-wieczną cerkiew drewnianą  
pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie oraz 
sukcesywnie rozbudowywany Park Histo-
ryczno-Etnograficzny „Przygródek” na tere-
nie dawnego lubaczowskiego podzamcza. 

Muzeum od ponad 50 lat stoi na straży kre-
sowej tożsamości, nieustannie powiększa-
jąc swoje zasoby i ofertę. Tysiące zgroma-
dzonych eksponatów zinwentaryzowano  
w czterech działach: archeologicznym, 
historycznym, etnograficznym i artystycz-
nym. Masywne ściany starego spichlerza 
mieszczącego zbiory muzealne chronią  
od zewnętrznego zgiełku, dzięki czemu 
udało się stworzyć azyl dla niezwykłych 
ekspozycji. Wystawy stałe pozwalają cof-
nąć się do czasów prehistorycznych ziemi 

lubaczowskiej, by następnie płynnie wpro-
wadzić zwiedzającego w podróż po kul-
turowej mozaice tworzonej przez różne 
grupy etniczne regionu: Polaków, Niem-
ców, Ukraińców i Żydów. Całości dopełnia 
sztuka sakralna, obejmująca rzeźbę, malar-
stwo, rzemiosło artystyczne oraz bogatą 
kolekcję ikon. W posiadaniu placówki znaj-
duje się także spory zbiór polskiego rysunku 
współczesnego, z pracami takich artystów 
jak Zdzisław Beksiński, Jonasz Stern czy  
Alfred Lenica. 

Muzeum organizuje cykliczny konkurs 
Triennale Polskiego Rysunku Współczesne-
go. Dodatkową atrakcję dla zwiedzających 
stanowią wystawy czasowe i konkursy an-
gażujące lokalną społeczność od malu- 
chów po seniorów.

Ekspozycja ikon z XVII i XVIII w., Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz Centralny element menory chanukowej XIX/XX w., 
Muzeum Kresów w Lubaczowie, fot. A. Mróz

Muzea, galerie, 
izby regionalne
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Centrum Kulturalno-Wystawiennicze  

w Narolu – koncert podczas Festiwalu  
Arts of Narol, fot. Organizatora

– Ekspozycja w Muzeum Przyrodniczym i Wsi 
Kresowej w Załużu, fot. MPiWK

Muzeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej  
w Załużu  [48]  DE2 Załuże 219,  
tel.: 781 296 855
Miejscem szczególnie lubianym przez naj-
młodszych jest otwarte w 2018 roku Mu-
zeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej w Załużu 
koło Lubaczowa. Edukację przyrodniczą 
realizuje się tu nietypowo, bowiem tuż obok 
zaaranżowanych przestrzeni leśnych z opra-
cowanymi przez kuśnierza przedstawicie-
lami roztoczańskiej fauny można obejrzeć 
żywe okazy ponad 30 różnych gatunków 
zwierząt. Na tzw. wolnym wybiegu za-
mieszkują daniele, strusie, bażanty czy kró-
liki. Prezentacja historyczna przybliża sprzęty 
użytkowane w dawnej wsi kresowej, dziś 
uznawane za archaiczne. W ekspozycji pod 
gołym niebem można natomiast zobaczyć 
maszyny rolnicze z okresu międzywojenne-
go oraz ciekawe bryczki.

Muzeum Sakralne przy parafii  
św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Lubaczowie  [49]  D3 Lubaczów, 
ul. Kościuszki 2, tel.: 16 632 10 72,  
609 858 867
Inspiracją do utworzenia Muzeum Sakralne-
go w Lubaczowie była wizyta papieża Jana 
Pawła II w tym mieście w 1991 roku. Papież 
poświęcił wówczas lubaczowską konkate-

drę, która niecały rok później weszła w skład 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Uroczyste 
otwarcie muzeum miało miejsce rok po ka-
nonizacji Ojca Świętego. Na pomieszczenia 
muzealne przeznaczono podziemia luba-
czowskiej konkatedry, w których zgromadzo-
no najcenniejsze zbiory parafialne. Ekspono-
wane są tutaj między innymi: monstrancja, 
unikatowy kielich oraz medalion z XV wieku, 
księgi parafialne, z których najstarszą datuje 
się na 1780 rok, figury i rzeźby liczące po-
nad 150 lat oraz liczne przedmioty związane  
ze św. Janem Pawłem II.

Kresowa Osada w Baszni Dolnej  [50] 
 E2 ul Kolejowa 16, tel.: 500 738 500, 

www.kresowaosada.pl 
Kolejnym „strażnikiem pamięci” stała się 
utworzona w 2013 roku Kresowa Osada  
w Baszni Dolnej. To ciekawe miejsce – „wio-
ska tematyczna”, odwołuje się do wielokultu-
rowości dawnych Kresów Rzeczypospolitej. 
Z okolicznych wsi przeniesiono tu drewniane 
zabudowania z początku XX wieku oraz dwo-
rek stylizowany na ziemiański, w  którym 
znajduje się tzw. secesyjna restauracja.  
Do atrakcji Kresowej Osady należą liczne eks-
ponaty związane z nieistniejącą już hutą 
szkła kryształowego w pobliskiej miej-
scowości, dla której zaczerpnięto nazwę 

od manufaktury, a także Galeria Lokalnej 
Historii, będąca multimedialnym muzeum 
prezentującym wojenne wyprawy hetma-
na Sobieskiego oraz wirtualne przebieral-
nie w stroje z epoki świetności polskiego  
oręża. Z kolei w warsztatach: garncarskim, 
kowalskim czy stolarskim zapoznamy się 
z ginącymi rzemiosłami, a w dawnej za-
grodzie – z jej oryginalnymi sprzętami.  
W minione wieki przeniesie nas klimat 
karczmy, bez której nie mogła się obyć 
żadna szanująca się osada. Powrotem  
do kulinarnych tradycji jest także Festiwal 
Dziedzictwa Kresów, kuszący straganami 
pełnymi tradycyjnego jadła i rękodzieła. 
Jego finał odbywa się właśnie w Kresowej 
Osadzie.

Centra Koncertowo-Wystawiennicze  

 [51] w Cieszanowie  D2 i Narolu   

 EF1 Centrum Kulturalno-Wystawien- 
nicze w Narolu, Narol, ul. Krupiecka 7,  
tel.: 662  118  799, Centrum Kultury  
i Sportu w Cieszanowie, Cieszanów,  
ul. Kościuszki 4, tel.: 16 631 10 95 
Ulokowano je w dawnych murowanych 
cerkwiach z przełomu XIX i XX wieku. 
Są to ośrodki kultury i sztuki, w których,  
w ramach odbywających się cyklicznie 
koncertów, wystaw, spektakli i warsztatów, 

widzowie mają okazję oglądać zespoły  
z różnych krajów, przedstawiające szeroki 
wachlarz stylów i artystycznego kunsztu. 
Artyści czują się tu komfortowo ze względu 
na doskonałą akustykę. Te prężnie działa-
jące placówki gościły między innymi ukra-
iński chór cerkiewny, jazzmanów Michała 
Kobojka i Katarzynę Maziarczyk, czy też 
Teatr Węgajty tworzony przez aktorów pol-
skich i niemieckich, prezentujący spektakle 
oparte na obrzędowości krajów słowiań-
skich i Bałkanów. Występujący tutaj arty-
ści budują niezwykły klimat, podkreślany 
niecodziennym otoczeniem cerkiewnego 
wnętrza. Znakomitości, takie jak Jerzy Du-
da-Gracz, Konstanty Andrzej Kulka, Stani-
sław Sojka, Tytus Wojnowicz czy Krzysztof 
Zanussi dzielą się ze słuchaczami swoim 
doświadczeniem. Liczne imprezy kultural-
ne organizowane przez centra koncerto-
wo-wystawiennicze na trwałe wpisały się 
w obecną atmosferę Roztocza.
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Izba Pamięci św. Jana Pawła II w Łu-
kawcu  [52]  D3 Urząd Gminy 
Wielkie Oczy, Wielkie Oczy, ul. Leśna 2,  
tel.: 16 631 01 26
Izba Pamięci św. Jana Pawła II w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Łukawcu eksponu-
je zbiór pamiątek i osobistych przedmiotów 
związanych z papieżem Polakiem. Ich ofiaro-
dawcą jest absolwent tej szkoły, późniejszy se-
kretarz Ojca Świętego, a dziś arcybiskup lwow-
ski obrządku łacińskiego ksiądz Mieczysław 
Mokrzycki. W gablotach swoje miejsce znalazły 
między innymi osobiste pamiątki po św. Ja-
nie Pawle II – piuska, wieczne pióra, zastawa 
stołowa, a także maszynka do golenia, pianka  
oraz pędzel, którymi ksiądz arcybiskup Mo-
krzycki ogolił Jana Pawła II ostatni raz przed 
jego śmiercią. Wśród zgromadzonych przed-
miotów można też znaleźć bogatą kolekcję 
kart pocztowych i znaczków z wizerunkiem 
papieża oraz mapę miejsc, które odwiedził 
podczas swojego pontyfikatu.

Izba Pamięci Kultury Żydowskiej przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiel-
kich Oczach  [38]  E3 Wielkie Oczy, 
Rynek 14, tel. 793 020 808
Izba poświęcona jest społeczności ży-
dowskiej dawnego miasteczka Wiel-
kie Oczy, powstała w 2013 roku i wraz 

z  Gminną Biblioteką Publiczną mieści się 
w odrestaurowanej synagodze. Eksponaty 
stanowią dar Fundacji Wielkie Oczy oraz 
osób prywatnych. Są to głównie judaica  
z czasów, gdy Żydzi stanowili trzecią część 
mieszkańców miasteczka. W szklanych 
gablotach umieszczono jarmułki, tałesy, 
lampy chanukowe oraz świeczniki podróż-
ne, miniaturowe Tory czy mezuzy. Na ścia-
nach zawieszono fotografie, między inny-
mi przedstawiające dzieje synagogi.

Izba Pamięci w Lipsku  [53]  E1  
ul. Mogiłek 1, tel.: 16 631 70 19
To minimuzeum znajduje się w dawnym 
budynku szkoły podstawowej. Znaczną 
część zbiorów stanowią pamiątki, la-
tami pieczołowicie gromadzone przez 
miejscowych nauczycieli i społeczników 
– Jadwigę i Kazimierza Sitarzów. Pozo-
stałe pochodzą głównie od prywatnych 
darczyńców oraz  Fundacji Pro Acade-
mia Narolense. Przekrój eksponatów jest 
szeroki: od kul armatnich pamiętających 
czasy potopu szwedzkiego po minerały, 
skamieliny czy  fragmenty ceramiki od-
nalezione na tym terenie podczas wyko-
palisk w latach 50. ubiegłego wieku. Po-
dziwiać można także liczącą dwa stulecia 
szablę kawaleryjską i broń z okresu II woj-

ny światowej. Ponadto są tutaj kołowrotki, 
stare żelazka, zegary oraz inne przedmio-
ty domowego użytku, typowe dla dawnej 
roztoczańskiej wsi. Nie brakuje również 
pamiątek związanych z historią sąsiednie-
go miasta Narola i jego największą perłą 
– pałacem Łosiów.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne „Pas- 
torówka” w Podlesiu  [54]  E3 

Urząd Gminy Lubaczów, Lubaczów, 
ul. Jasna 1, tel.: 16 632 16 84
Warto przenieść się w klimat dawnego 
ewangelickiego domu pastora w nie-
wielkim Podlesiu. XIX-wieczny budynek, 
stanowiący spuściznę po kolonizacji jó-
zefińskiej i osadnikach niemieckich spro-
wadzonych na te ziemie w XVIII wieku, 
mieści Centrum Edukacyjno-Kulturalne 
„Pastorówka”. Potomkowie rodzin daw-
nych kolonistów wypełnili to miejsce 
wspomnieniami, dzięki którym ich fami-
lijna historia wciąż trwa. Obecnie obiekt 
jest wykorzystywany na potrzeby współ-
pracy międzynarodowej z partnerskimi 
samorządami Ukrainy, Słowacji i Węgier. 
Odbywają się tu konferencje i warsztaty. 
Na piętrze umieszczono pojedyncze po-
koje mieszkalne dla spragnionych spokoju 
i ciekawych historii regionu gości.

Galeria Sztuki Ludowej w Lubaczowie  

 [55]  D3 Lubaczów, ul. Rynek 23
Znajdująca się przy rynku w Lubaczowie, 
utworzona w 2004 roku Galeria Sztuki Lu-
dowej ukazuje tradycje, dawne obyczaje  
i rzemiosło obszaru Roztocza Wschod-
niego. Wystawia głównie prace artystów  
ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Zie-
mi Lubaczowskiej, tworzone z zastosowa-
niem różnych technik i form wyrazu. 

Członkowie Stowarzyszenia prowadzą rów-
nież warsztaty w wersji online, pozwalają-
ce samodzielnie wykonać świece z wosku 
pszczelego, zabawki szydełkowe, kwiaty  
z bibuły czy filcu. Zaznajamiają także z warsz-
tatem malarskim, rzeźbiarskim czy drzewo-
rytniczym. Ten ostatni nawiązuje do histo-
rycznego drzeworytu z Płazowa, którego 
przykłady można dziś obejrzeć w Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie (patrz: str. 42).

Fotografie u góry (od lewej): 
– Centrum Edukacyjno-Kulturalne „Pastorówka” 

w Podlesiu, fot. Wyd. Compass
– Izba Pamięci Kultury Żydowskiej przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wielkich Oczach,  
fot. IPKZ

– Izba Pamięci Kultury Żydowskiej przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wielkich Oczach,  
fot. IPKZ
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Szlak Architektury Drewnianej

Szczęk olbrzymiego klucza w zamku, 
skrzypienie starej podłogi pod stopami 
oraz otulająca cisza i zapach kadzidła… 
Te i inne doznania mogą stać się udzia-
łem każdego zwiedzającego Szlak Ar-
chitektury Drewnianej Województwa 
Podkarpackiego. Szlak ten, stworzony 
z zamiłowania do piękna drewnianych 
konstrukcji, ich misterności i dbałości  
o szczegóły, wytyczono w 2003 roku.  
Objął on niemal 130 najcenniejszych 
obiektów drewnianych: kościołów, cer-
kwi, dworów, zabudowy małomiastecz-
kowej i skansenowej. Pogrupowano je  
w 9 tras o łącznej długości ponad  
1200 km. Zróżnicowane konstrukcyjnie 
budowle są wkomponowane w natu-
ralny krajobraz, co czyni z nich obiekty  

o wysokich walorach artystycznych i kul-
turowych. 

Przez opisywany teren przebiega około 
190-kilometrowa trasa nr VI (lubaczowska). 
Na jej drodze znalazły się wyłącznie obiek-
ty sakralne z dominacją dawnych cerkwi 
greckokatolickich. Najcenniejsze świątynie 
to zespół cerkiewny w Radrużu (UNESCO) 
oraz cerkiew w Gorajcu, obie XVI-wieczne. 
Towarzyszą im, podobnie jak świątyniom  
w Łówczy, Starych Oleszycach, Woli Wiel-
kiej, Moszczanicy i Dachnowie, wolno sto-
jące, czworoboczne dzwonnice. Gotycki 
kościół w Łukawcu przywołuje wiernych na 
modlitwę dźwiękiem dzwonów zawieszo-
nych nietypowo – między dwoma drze-
wami. Obiektom chronologicznie młod-
szym bądź o gruntownie zmienionej na 
przestrzeni wieków konstrukcji towarzyszą 

parawanowe, murowane dzwonnice, jak 
np. w Kowalówce czy Chotylubiu. Sa-
motnie trwają natomiast „na posterunku” 
cerkwie w Cewkowie i Nowym Bruśnie.  
Ta druga nabrała w ostatnim czasie bla-
sku i finezji, a to za sprawą gruntownego 
remontu. Dziś urzeka koronkowymi zdo-
bieniami górnej kaplicy, przypominając 
świątynie wpisane na Listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go UNESCO w Drohobyczu czy Chotyńcu.  
Z kolei do zespołu cerkiewnego w Borcho-
wie wiedzie dzwonnica bramna, wcho-
dząca w skład ogrodzenia otaczającego 
cmentarz. Podobne założenie wzniesiono 
w Opace, gdzie majestatyczną centralnie 
umiejscowioną cerkiew niestety strawił po-
żar. Najmłodszą świątynią na trasie szlaku 
jest cerkiew w Szczutkowie, prezentują-

Gdy wchodzę do wnętrza, 
świat inny się staje,
Mijają kłopoty i wszelkie strapienia.
Świątynia jest zatem na ziemi mym rajem,
Modlitwa zaś chwilą zadumy, skupienia.
Cerkiew, A. Skaut

Fotografia u góry: Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie, fot. T. Mielnik

ca ukraiński styl narodowy. Znajdujący się  
w jej pobliżu cmentarz wypełniają nagrob- 
ki bruśnieńskich kamieniarzy, w tym naj- 
słynniejszego z nich – Grzegorza Kuźnie-
wicza. Jedyną podkarpacką cerkwią wznie-
sioną w konstrukcji szkieletowej z  muru 
pruskiego jest świątynia w Wielkich Oczach. 

Drogi łączące poszczególne obiekty Szla-
ku Architektury Drewnianej na terenie 
Roztocza przebiegają w znacznej części 
na obszarach śródleśnych, dzięki czemu 
zmierzający do pereł architektury „zaklę-
tych w drewnie” mogą jednocześnie ob-
cować z przyrodą, cieszyć oczy soczystą 
zielenią czy chłonąć zapachową mie- 
szankę lasów i łąk.
www.sad.podkarpackie.travel

Trasa VI lubaczowska
 Cerkiew Niepokalanego Poczęcia Bo-
gurodzicy została zbudowana w 1781 r. 
w Borchowie

 Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymi-
tra z 1842 r. w Cewkowie

 Cerkiew greckokatolicka pw. Przenaj-
świętszej Bogurodzicy Pokrow w Cho-
tylubiu

 Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Na- 
rodzenia NMP w Gorajcu

 Cerkiew greckokatolicka pw. Naro-
dzenia Przenajświętszej Bogurodzicy  
z 1767 r. w Kowalówce

 Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymi-
tra Męczennika w 1701 r. w Łukawcu

 Kościół pw. Objawienia Pańskiego  
z 1756 r. w Łukawcu

 Cerkiew greckokatolicka pw. św. Para-
skewii z 1808 r. w Łówczy

 Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała 
Archanioła z 1719 r. w Moszczanicy

 Cerkiew greckokatolicka pw. Paraskewy  
z 1713 r. w Nowym Bruśnie

 Dzwonnica dawnego zespołu cer-
kiewnego pw. Narodzenia Bogurodzicy  
z 1756 r. w Opace

 Cerkiew greckokatolicka pw. Paraskewii 
zbudowana pod koniec XVI w. w Radrużu

 Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki  
NMP z 1787 r. w Starych Oleszycach

 Cerkiew greckokatolicka pw. pw. św. Dy- 
mitra Męczennika z 1904 r. w Szczutkowie

 Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja 
Cudotwórcy z 1924 r. w Wielkich Oczach

 Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki  
Bogurodzicy wybudowano w 1755 r.  
w Woli Wielkiej.

Szlaki 
tematyczne
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka  

w Horyńcu-Zdroju, fot. K. Kłysewicz
– Pałac Łosiów w Narolu, fot. K. Kłysewicz

Karpacki Szlak Ogrodów i Do-
mów Historycznych

Rezydencje magnackie i szlacheckie stano-
wią ważny i widoczny element rodzimego 
krajobrazu kulturowego. Idealnie wkom-
ponowane w otaczającą przestrzeń niosą  
ze sobą bogactwo historyczne, pielęgno-
wane równie pieczołowicie jak pamięć 
potomnych o zacnych przodkach. Dwo-
ry i pałace, poza roztaczaniem wrażenia 
sielskiego życia, pełniły funkcję ambasad 
kultury, sztuki i nauki, stanowiąc ostoję pol-
skości za czasów zaborów. 

Ocaleniu owej specyficznej aury, która je 
otaczała, służy dziś Karpacki Szlak Ogro-
dów i Domów Historycznych, obejmujący 
ponad 30 obiektów rozsianych na mapie 
Podkarpacia. Całość podzielono na czte-
ry trasy: północną, centralną, wschodnią 
i południową. Trasę wschodnią tworzy 
osiem obiektów, znajdujących się w takich 
miejscowościach, jak: Bolestraszyce, Bo-
ratyn, Dubiecko, Krasiczyn, Sieniawa, Stub-
no, Narol i Horyniec-Zdrój. Przepychowi  
i bogactwu wnętrz, świadczących o pozy-
cji społecznej właścicieli, ich zamożności  
i zamiłowaniach, towarzyszyły oryginal-
ne założenia ogrodowe i parki, otulające 

rezydencje bezpiecznym azylem rozma-
itej roślinności. Romantyczna plątanina 
ścieżek otaczających stawy i fontanny 
wzbogacona była rzeźbami i barwnymi 
kwitnącymi klombami. Soczyste trawniki 
zachęcały puszystą murawą, a roje mo-
tyli wirowały w zwiewnym tańcu wokół 
kolorowych krzewów i roztaczających 
słodką woń owocowych sadów. To tutaj, 
w salonie pod gołym niebem, toczyło się 
życie towarzyskie mieszkańców rezydencji 
i ich gości od wczesnej wiosny po pierw-
sze przymrozki. Kameralne koncerty, rauty  
i spotkania herbaciane stanowiły swego 
rodzaju rytuał, któremu z rozkoszą od-
dawali się ówcześni właściciele ziemscy. 
Dziś, spacerując ścieżkami szlaku, można 
spróbować wyobrazić sobie ów sielski ce-
remoniał, przyjrzeć się architekturze krajo-
brazu, misternym kompozycjom roślinnym 
czy po prostu przysiąść w cieniu drzew, 
wsłuchując się w ptasi śpiew.
www.ogrody.podkarpackie.travel
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Pierogi z mięsem w sosie z kurek,  

fot. M. Pajączkowski
– Pasztet z cukini, fot. M. Pajączkowski
– Proziaki ze smalcem, fot. M. Pajączkowski

Szlak Kulinarny Podkarpackie 
Smaki

Podkarpacka „przygoda ze smakiem” 
rozpoczęła się w 2013 roku i swoim za-
sięgiem obejmuje różne zakątki woje-
wództwa, odkrywając przed miłośnikami 
kuchni wiele możliwości degustacyj-

nych. Kuchnie: dworska, mieszczańska, 
włościańska czy etniczna, tworzone  
z pasją do gotowania, skradły wiele serc 
koneserów kulinarnych. Mapę Szlaku 
Kulinarnego Podkarpackie Smaki zna-

Gołąbki golaski,  fot. M. Pajączkowski

czy dziś 48 certyfikowanych obiektów: 
restauracji, barów, karczm czy szynków, 
serwujących w swoim menu co najmniej 
trzy potrawy regionalne, będące dzie-
dzictwem kulinarnym regionu. Każda  
z trzech tras szlaku: północna, beskidz-
ko-pogórzańska czy bieszczadzka pro-
wadzi do innego zakątka województwa, 
pozwalając odkrywać lokalne specjały 
 i rarytasy w połączeniu z aktywnym 
poznawaniem regionu, jego atrakcji  

i osobliwości. Trasa północna przebiega  
przez miejscowości: Baranów Sando-
mierski, Basznia Dolna, Leżajsk, Kol-
buszowa, Medynia Głogowska, Mielec, 
Rzeszów i Tarnobrzeg. Dwie z nich leżą 
na terenie Roztocza Wschodniego. Au-
torska kuchnia przyciąga kulinarnych 
pasjonatów, a sztandarowe pierogi  
z farszem z karpia pieszczą nie tylko 
podniebienia jaroszy. Z kolei w Kreso-
wej Osadzie w Baszni Dolnej można 
posmakować kuchni włościańskiej i kre-
sowej. Pierogi z gęsiny, burger proziak  
oraz gołąbki na sposób lwowski sma-
kują wybornie, zwłaszcza w towa-
rzystwie lokalnej nalewki. Naturalne, 
lokalne składniki najwyższej jakości  
oraz sprawdzone, tradycyjne receptury  
w połączeniu niuansami smakowymi  
i niebanalnym serwisem wydają się 
oczywistą drogą wiodącą do sukcesu  
na szlakach turystyki kulinarnej.
www.podkarpackiesmaki.pl 
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Lubaczowski szlak dziedzic-
twa Jana III Sobieskiego

Postać hetmana wielkiego koronnego,  
a następnie króla Polski Jana III Sobie-
skiego zapisana jest złotymi zgłoskami  
nie tylko w historii Europy XVII wieku. Pa-
mięć o czasach świetności jest wciąż żywa 
na rubieżach Rzeczypospolitej, które po-
łączone niegdyś koroną polską tworzyły 
jeden organizm państwowy z ukochaną 
przez Sobieskiego Żółkwią, Jaworowem 
czy Niemirowem. Większość życia spę-
dzona w siodle i na bitewnych polach  
nie uczyniły z niego człowieka zgorzknia-
łego czy nieczułego. Wrażliwość na piękno  
i sztukę okazywał, skupiając wokół sie-
bie wybitnych artystów reprezentujących 
wiele dziedzin sztuki. Spod ich ręki wy-
szedł m.in. piękny ikonostas zdobiący 
przed laty cerkiew św. Mikołaja w Luba-
czowie – dziś lśniący złotym blaskiem  
w greckokatolickim Soborze Archikate-
dralnym w Przemyślu. 

Dbałość monarchy o królewskie miasto 
Lubaczów potwierdzają liczne przywi-
leje, które podtrzymał bądź rozszerzył. 
Zachowane w ekspozycji tutejszego 
Muzeum Kresów portrety sarmackie 

przedstawiają m.in. zaufanych współ-
pracowników i przyjaciół króla, w tym 
Marka Matczyńskiego – wojewodę ru-
skiego, powiernika i towarzysza wy-
praw. Ślady zażyłości z królem można 
mnożyć, jednak powstanie szlaku te-
matycznego miało związek z donio-
słym wówczas wydarzeniem – wyprawą  
na czambuły tatarskie w 1672 roku.  
Pogoń za plądrującymi bezkarnie te-
reny Roztocza zagonami Tatarów,  
odbicie licznych jasyrów oraz wzię-
cie jeńców na zawsze przeszły do hi-
storii regionu, zważywszy na aktywną  
pomoc niesioną wojskom hetmańskim 
przez lokalną ludność. 

Szlak wytyczony w oparciu o trasy prze-
marszu wojsk nawiązuje do chlubnej 
historii polskiego oręża oraz pamiątek 
pozostawionych na tym terenie przez  
Sobieskiego. Próżno szukać jego ozna-
czeń w lokalnym krajobrazie – został 
opracowany i opisany w wersji klasycznej, 
papierowej oraz internetowej w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojo-
wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
w 2011 roku. Trasy polskie: lubaczowska, 
wielkoocka, oleszycka, cieszanowska, na-
rolska i horyniecka można ze sobą łączyć. 

Natomiast przekraczając granicę polsko-
--ukraińską w Budomierzu, można zwie-
dzić obszar kolejnych czterech tras szlaku 
związanych z sylwetką Jana III Sobieskie-
go: niemirowską, jaworowską, rawską  
i żółkiewską. Można dzięki temu zobaczyć 
ukochaną przez króla Żółkiew, odwiedzić 
monastyr Bazylianów w Krechowie, zna-
leźć czas na zadumę i modlitwę w cer-
kwi w Potyliczu oraz skorzystać z uzdro- 
wiskowych walorów Niemirowa i Szkła.

Centralnie zlokalizowany Lubaczów sta-
nowi bazę i punkt wyjścia dla wędrówek 
planowanych lubaczowskim szlakiem 
dziedzictwa Jana III Sobieskiego. Jego 
kształt na mapie przypomina rozróg  
z ramionami rozchodzącymi się promie-
niście we wszystkich kierunkach, dlatego 
trudno określić jego długość. Na trasie 
znajdziemy kilkanaście miejscowości 
pamiętających wydarzenia z XVII wieku, 
kiedy to konnicy przewodził osobiście 
ówczesny hetman koronny Jan Sobieski. 
Kierując się na wschód przez Młodów  
(2 km) do Baszni Dolnej (7,5 km), skąd 
droga dalej wiedzie do Baszni Górnej 
(6,5 km), Podlesia (10 km), Huty Krysz-
tałowej (15 km) i Sieniawki (16 km), 
można wrócić do Lubaczowa przez 
Borową Górę. Te ziemie w październi-
ku 1672 roku ratował z rąk nieprzyjaciół  
Sobieski, kierując się ku głównemu ko-
szowi Tatarów założonemu pod Nie-
mirowem. Geniusz wojenny wodza  
w połączeniu z manewrami oskrzydla- 
jącymi oraz pomocą okolicznych  
mieszkańców przyniosły zwycięstwo. 

Kierując się z Lubaczowa na południe, 
do przejścia granicznego w Korczowej 
(33 km) przez Opakę (3 km) i Szczutków 
(6 km), można połączyć się ze szlakiem 
niemirowskim po stronie ukraińskiej  
lub przez Dąbrowę dojechać do Kro-
wicy Samej i Hołodowskiej w po-
bliżu przejścia granicznego w Bu-
domierzu (13  km). Stamtąd powrót 
przez Lisie Jamy do  Lubaczowa 
zajmuje zaledwie kilkanaście mi-
nut. Wybierając kierunek na północ  –  
od Lubaczowa przez Załuże (6,5 km)  
i Dachnów (6 km) – można dotrzeć 
prostą drogą pod pomnik poświęcony 
Janowi III Sobieskiemu, zlokalizowany  
na rogatkach Cieszanowa, i połączyć się  
z kolejną, tym razem cieszanowską  
nicią szlaku.

Ślady po zmaganiach sprzed wielu wie-
ków zachowały się w tradycji i prze-
kazach ludowych. Legenda o brance 
tatarskiej z Radruża, pięknej wójtowej 
Marii Dubniewicz, pochodzi właśnie 
z  tego okresu. Ziemia pogranicza  
polsko-ukraińskiego do dziś kryje tak-
że część pamiątek: kurhany, krzyże 
kamienne zwane „turkami” w Baszni 
Dolnej, Starej Hucie, Lubaczowie czy 
Lisich Jamach. Kapliczki ustawione  
w miejscu uwolnienia z jasyru do dziś 
spotkamy w Nowinach Horynieckich  
czy Nowym Bruśnie, zaś pomniki po- 
święcone zwycięskiemu wodzowi  
Janowi III Sobieskiemu zdobią Ciesza-
nów, Narol i ukraiński Niemirów.
www.sobieski.lubaczow.com.pl

Kapliczka postawiona w miejscu uwolnienia jeńców z jasyru w Nowinach Horynieckich, fot. T. Trulka

Fotografia u góry: Pomnik Jana III Sobieskiego w Narolu, fot. T. Trulka
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Szlak św. Brata Alberta

Horyniec-Zdrój  Nowiny Hory-
nieckie  Dziewięcierz  Werchrata 
 Monasterz  Wielki Dział  

(389 m n.p.m.)  Jacków Ogród  
Pizuny  Lipsko  Narol, rynek

To najdłuższy szlak pieszy Roztocza Po-
łudniowego, biegnący jego wschodnią 
rubieżą. Wyznakowany kolorem zielo-
nym wiedzie od Horyńca-Zdroju do Na-
rola. Jak sama nazwa wskazuje – zwią-
zany jest z albertynami i ich obecnością 
na tym terenie. Przebiega głównie lasa-
mi pełnymi uroczysk i dzikiej przyrody 
otulającej kamienne krzyże, fundamenty 
dawnych wsi i przysiółków funkcjonu-
jących tu do akcji Wisła. Przejście szla-
ku najlepiej zaplanować na dwa etapy  
z noclegiem w Werchracie. Tu do dyspo-
zycji turystów są ośrodek rekolekcyjno-
-oazowy oraz szkolne schronisko mło-
dzieżowe. Przy dobrej kondycji można 
pokusić się o jednorazowe przejście. 

Dawna cerkiew pw. św. Jerzego w Werchracie, 
fot. Wyd. Compass

Trasa wiedzie w dużej części lasami Po-
łudnioworoztoczańskiego Parku Krajo-
brazowego, z dala od siedzib ludzkich. 
Utrudnienia na szlaku napotkać można 
za przysiółkiem Jacków Ogród, gdzie 
rozpoczyna się podmokła część tra-
sy. Szlak wielokrotnie przekracza cieki 
wodne, a od przysiółka Pizuny wiedzie 
wzdłuż rzeki Tanew.

Najciekawsze miejsca na trasie: 

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój A  z in-
frastrukturą sanatoryjną oraz zabudową 
pamiętającą czasy rodu Ponińskich – 
dawnych właścicieli i odkrywców zdro-
ju (patrz:  str. 150).

Drewniana kaplica na wodzie w No-
winach Horynieckich B  –miejsce ob-
jawień maryjnych (patrz: str. 84).

Świątynia Słońca C  – stanowisko do- 
kumentacyjne między Nowinami Hory-
nieckimi a Niwkami związane z legendą  

o kulcie słowiańskiego boga Swaroga 
(patrz: str. 24).

Rezerwat przyrody Sołokija D  – z nie-
zliczoną ilością jałowców, rozsiewają-
cych w upalny dzień niesamowitą woń 
olejków eterycznych (patrz: str. 22).

Dawna cerkiew pw. św. Jerzego w Wer- 
chracie E  – ogromna murowana świą-
tynia wzniesiona w 1910 roku według 
projektu znanego ukraińskiego architek-
ta Wasyla Nahirnego. Budowla w stylu 
neobizantyjskim z klasycystycznym wy-
strojem wnętrza służy obecnie katolikom  
i grekokatolikom. 

Monasterz F  – przysiółek Werchraty  
z wzniesieniem Monastyr, ruinami klasz-
toru Bazylianów i miejscem po męskiej 
pustelni Albertynów. W obrębie daw-
nych murów klasztornych znajdują się 
pochówki z okresu I i II wojny światowej. 

Wielki Dział (390 m n.p.m.)  G  – jedno  
z trzech najwyższych wzniesień pol-
skiego Roztocza, usiane schronami bo-
jowymi Linii Mołotowa.

Pizuny  H   – jedna z najmniejszych wio- 
sek w Polsce, miejsce urodzin Marii Ja-
błońskiej, późniejszej siostry Bernardy-
ny. Znajduje się tu Dom Modlitwy Sióstr 
Albertynek.

Lipsko I  – wieś z wieloma zabytkami: 
XVIII-wiecznym kościołem, pozostałościa-
mi obwarowań ziemnych i  zamku z XVI–
XVII wieku, a także izbą pamięci. Świadczą 
one o czasach świetności, kiedy Lipsko 
posiadało prawa miejskie i rywalizowało 
z Narolem o palmę pierwszeństwa. 

Narol J  – z rynkiem, ratuszem, ko-
ściołem – mauzoleum rodu Łosiów  
i pięknym pałacem będącym wizytówką 
miejscowości (patrz: str. 158).

11,5  h

46 km

 str. 112, 113

Fotografia u góry: Turyści na Szlaku św. Brata Alberta, fot. R. Ferenc-Pupek

490 m

Dzwonnica kościelna w Lipsku, fot. T. Trulka

Turystyka 
aktywna

Turystyka piesza
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Szlak Centralny

Horyniec-Zdrój  Podemszczyzna  
Nowe Brusno  Wielki Dział  
(389 m n.p.m.)  Wola Wielka 

Szlak, znakowany kolorem niebieskim, pro-
wadzi z Horyńca-Zdroju do Hrebennego  
w województwie lubelskim. W całości liczy 
50 km, z czego nieco ponad połowa trasy 

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie, fot. T. Trulka

wiedzie przez tereny województwa pod- 
karpackiego. Odcinek ten można przemie-
rzyć w ciągu jednego dnia lub podzielić 
na dwa etapy: Horyniec-Zdrój – Polanka 
Horyniecka, Polanka Horyniecka – Wola 
Wielka. Podobnie jak w przypadku szlaku 
zielonego, warto zaplanować wcześniej  
transport, który umożliwi dotarcie i powrót 
z miejscowości węzłowych. 

Największą atrakcję szlaku stanowią  
schrony bojowe linii Mołotowa pocho- 
dzące z okresu II wojny światowej, stąd 
druga nazwa – Szlak Linii Mołotowa.  
Do wybranych obiektów można zajrzeć, 
dlatego warto mieć ze sobą latarkę. Na-
leży jednak pamiętać, że są one miejscem 
zimowego snu nietoperzy. 

Utrudnienia na szlaku napotkać można  
za przysiółkiem Puchacze, po minięciu 
którego rozpoczyna się najbardziej pod-
mokła część trasy, a to za sprawą bo- 
brów, które upodobały sobie te tereny. 
Najbardziej widokowy odcinek to podej-
ście na Hrebciankę (331 m n.p.m.). Zale- 
siony szczyt wzgórza skrywa wiele ta- 
jemnic z czasów II wojny światowej.  
Znajduje się tu sześć bunkrów będących 
częścią umocnień linii Mołotowa.  

Najciekawsze miejsca na trasie:

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój A  z in-
frastrukturą sanatoryjną oraz zabudową 
pamiętającą czasy rodu Ponińskich – 
dawnych właścicieli i odkrywców zdroju 
(patrz: str. 150).

Dawna greckokatolicka cerkiew 
pw.  św.  Paraskewy w Nowym Bruśnie B  

– jedna z najstarszych cerkwi w regionie, 
wybudowana w XVIII wieku (patrz: str. 73).

Rezerwat przyrody Źródła Tanwi C   
– chroni tereny źródliskowe Tanwi,  
jednej z najczystszych rzek w Polsce. 
Występują tu naturalne torfowiska oraz 
roślinność bagienna w tym wiele rzad-
kich gatunków roślin. Przez teren re-
zerwatu przebiega ścieżka dydaktyczna 
Kobyle Jezioro. 

Wielki Dział (389,5 m n.p.m.) D  – jedno 
z trzech najwyższych wzniesień polskie- 
go Roztocza, usiane schronami bojo- 
wymi Linii Mołotowa.

Dawna cerkiew greckokatolicka  
pw. Opieki Bogurodzicy w Woli Wiel- 
kiej  E  – położona w obrębie ma- 
lowniczego kamiennego muru świątynia 
pochodzi z połowy XVIII wieku. Wznie-
siona z drewna sosnowego w konstrukcji  
zrębowej skrywa fragment późnoba-
rokowego ikonostasu. Część zabytko-
wego wyposażenia znajduje się w mu- 
zeach w Łańcucie i Lubaczowie. 
Obok świątyni znajdują się drewniana  
dwukondygnacyjna dzwonnica oraz  
stare bruśnieńskie nagrobki.

7,5  h

26 km 

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój, fot. UHZ

280 m

Fotografia u góry: Pałac Ponińskich, Horyniec Zdrój, fot. T. Poźniak

 str. 116, 117
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Szlak Południowy

Susiec PKP  Huta Szumy (woj. lu-
belskie  Narol  Lipsko  Brzeziny 
(woj. lubelskie)

Szlak o długiej i ciekawej historii. Niegdyś 
prowadził z Suśca do Horyńca-Zdroju, 
przecinał tym samym równoleżnikowo 
Roztocze Południowe – stąd jego na-
zwa. Dziś wiedzie przez Narol i Lipsko 
do Brzezin. Tylko jego środkowa część 
przebiega przez województwo pod-
karpackie. Na trasie znajdują się liczne 
zabytki kultury – ich nagromadzenie 
występuje w Narolu i Lipsku. Ponad-
to spotkać tu można wiele osobliwo-
ści przyrody. W większości czekają one  
na terenie Parku Krajobrazowego Pusz-
czy Solskiej. Wędrówkę po szlaku uroz-
maicają różne nawierzchnie dróg –  
od leśnych i polnych ścieżek przez szutry 
po asfalty. Szlak wyznakowany kolorem 
żółtym, zaliczany jest raczej do łatwych, 
jedyną trudność może sprawić dystans. 

Pozostałości obwarowań ziemnych i zamku z XVI–XVII w. w Lipsku, fot. T. Trulka

Najciekawsze miejsca na trasie 
na terenie woj. podkarpackiego: 

Puszcza Solska A  – rozległy kompleks 
leśny z przewagą borów sosnowych, czę-
ściowo sztucznie nasadzonych. Puszcza 
uznawana jest za ostoję wielu gatunków 
ptaków zagrożonych w skali Unii Euro-
pejskiej. Należą do nich między innymi: 
głuszec zwyczajny, bocian czarny, trzmie-
lojad zwyczajny, orlik krzykliwy, kropiatka. 
W 1988 roku objęto ją ochroną w postaci 
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 

Młynki B  – przysiółek Narola ze zbior-
nikami wodno-hodowlanymi i dawnym 
młynem wodnym.

Narol C  – rynek z ratuszem i figurą  
św. Floriana – patrona miasta, ufundowa-
ną przez hr. Łosia na pamiątkę poprzedniej 
lokacji miasta pierwotnie zwanego Flo-
rianowem. Ten sam fundator wybudował  
w Narolu kościół, który stał się mauzo-
leum rodzinnym oraz piękny pałac, do dziś 

będący wizytówką miejscowości (patrz:  
str. 158).

Lipsko D  – wieś nad rzeczką Krwaw-
nicą, która według legendy wzięła na-
zwę od koloru wody zabarwionej krwią 
mieszkańców podczas najazdu Tata-

rów i Kozaków. Izba Pamięci, kościół 
pw.  św.  Andrzeja z XVIII wieku, a także  
pozostałości obwarowań ziemnych  
i zamku z XVI–XVII wieku świadczą  
o czasach świetności, kiedy Lipsko po-
siadało prawa miejskie i rywalizowało  
z Narolem o palmę pierwszeństwa.

6 h 10 min

23,6 km 45 m

Młynki – zbiorniki wodno-hodowlane, fot. T. Trulka

Fotografia u góry: Ratusz w Narolu, fot. T. Trulka

 str. 120, 121
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Przez Puszczę Solską do Narola

Narol  Łówcza  Płazów  Ruda 
Różaniecka  Narol

Przejazd przez Puszczę Solską, odpo-
czynek wśród stawów rybnych i po-
dziwianie cerkwi, w otoczeniu których 
zachowały się wyjątkowe krzyże będą-
ce wytworem miejscowej kamieniarki 
bruśnieńskiej – to główne atrakcje pro-
ponowanej trasy. Wycieczkę najlepiej 
rozpocząć w Narolu. Samochód można 
zostawić na parkingu przy rynku. Trasa 
ma formę pętli i dedykowana jest raczej 
dla średniozaawansowanych cyklistów. 
Jazdę w większości asfaltowymi dro-
gami urozmaica zróżnicowana rzeźba 
terenu. Najbardziej wymagający odci-
nek to podjazd na wzgórze Kapelusz. 
Zmęczenie wynagrodzą jednak piękne 
panoramy Roztocza i Puszczy Solskiej. 

Nad stawem w Rudzie Różanieckiej, fot. P. Banaszkiewicz

Na odpoczynek warto się zatrzymać  
w Rudzie Różanieckiej. W tutejszych lo-
kalach – Dębowym Dworze i Czterech 
Stawach skosztować można rybich 
przysmaków. Ostatni etap wycieczki 
to przyjemny 10-kilometrowy przejazd 
przez Puszczę Solską, co istotne – dro-
gą asfaltową, bez ruchu samochodo-
wego.     

Najciekawsze miejsca na trasie: 

Narol A  – z rynkiem, ratuszem, ko-
ściołem – mauzoleum rodu Łosiów, 
dawną cerkwią i pięknym pałacem bę-
dącym wizytówką miejscowości (patrz: 
str. 158).

Dawna greckokatolicka cerkiew  
pw. św. Paraskewy w Łówczy B  – 
usytuowana nieopodal głębokiej doliny 
potoku, w otoczeniu kamiennych krzy-

ży z miejscowego wapienia bruśnień-
skiego. Świątynia wzniesiona została  
w końcu XVIII wieku. W 1905 roku prze-
szła gruntowny remont, a po II wojnie 
światowej została przejęta przez kościół 
rzymskokatolicki, któremu służy do dziś. 

Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnię-
cia Matki Bożej w Płazowie C  – mu-
rowana, skromna w swej formie, jedna  
z młodszych cerkwi w regionie, bo zbu-
dowana w 1936 roku, w miejscu po-
przedniej drewnianej świątyni z początku 
XVIII wieku. Od czasów II wojny świato-
wej stoi opuszczona i nieużytkowana.  
Na przycerkiewnym cmentarzu zacho-
wały się kamienne krzyże – świadectwo 
miejscowej kamieniarki bruśnieńskiej.

Puszcza Solska D  – rozległy kompleks 
leśny z przewagą borów sosnowych, czę-
ściowo sztucznie nasadzonych. Słynie  
z bogactwa zwierząt, grzybów i jagód.  
W 1988 roku objęto ją ochroną w postaci 
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.  
O jej dostępności świadczą licznie prze-
cinające ją drogi i trakty leśne, po których 
prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

4,5 h

29,6 km  240 m

Zapraszamy na Roztocze Turystyka aktywna

Figura przydrożna w Rudzie Różanieckiej,  
fot. Wyd. Compass

Przy dawnej cerkwi w Łówczy, fot. P. Banaszkiewicz

 str. 124, 125

Turystyka rowerowa
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Do cerkwi w Gorajcu

Cieszanów  Nowe Sioło  Choty-
lub  Gorajec  Cieszanów

Jest to propozycja atrakcyjnej wyciecz-
ki rowerowej w okolicach Cieszanowa. 
Jazdę w dolinie spokojnej Brusienki, 
wśród roztoczańskich pól i lasów, uroz-
maicają kamienne bruśnieńskie krzyże 
oraz wiekowe cerkwie. Najcenniejsza  
z nich znajduje się w Gorajcu. Latem  
odbywają się przy niej znane imprezy,  
jak festiwal Folkowisko. Dogodnym 
miejscem do rozpoczęcia wycieczki 
jest parking przy Kompleksie Wypo-
czynkowym Wędrowiec na obrzeżach 
Cieszanowa. Trasa ma formę pętli, którą 
wyznaczają czerwone znaki szlaku ro-
werowego. Wiedzie w większości dro-
gami o nawierzchni asfaltowej, jedynie 
2 km stanowią szutry i drogi gruntowe. 
Zlokalizowane przy nich wiaty wypo-
czynkowe zapewniają chwile wytchnie-

Kompleks Wypoczynkowy Wędrowiec w Cieszanowie, fot. T. Trulka

nia. Jedna z nich znajduje się nieopodal 
rezerwatu Jedlina.     

Najciekawsze miejsca na trasie: 

Kompleks Wypoczynkowy Wędrowiec 
A  ze zbiornikiem wodnym i infrastruktu-
rą noclegowo-gastronomiczną. W pobliżu 
znajdują się korty tenisowe, całoroczne lo-
dowisko syntetyczne oraz boiska sportowe.

Dawna cerkiew pw. św. Eliasza Pro-
roka w Nowym Siole B  – murowa-
na świątynia z 1907 roku, ulokowana  
na wysokim brzegu Brusienki w miejscu 
poprzedniej drewnianej cerkwi. Po woj-
nie została przejęta przez kościół rzym-
skokatolicki, któremu służy do dziś.  

Rezerwat przyrody Jedlina C  ze ścież-
ką edukacyjną o długości 3,5 km i oka- 
zami jodeł liczącymi ponad 130 lat. In-
frastruktura  w postaci wiaty, miejsca na 
ognisko, toalety i parkingu. 

Cerkiew greckokatolicka pw. Prze-
najświętszej Bogurodzicy Pokrow  
w Chotylubiu D  – z 1888 roku, odno-
wiona, skrywa pozostałości dawnego 
wyposażenia z XVII–XIX wieku (patrz: 
str. 74).

Dawna greckokatolicka cerkiew 
pw.  Narodzenia NMP w Gorajcu E  
– jeden z najstarszych, a przy tym naj-
cenniejszych obiektów drewnianego 
budownictwa cerkiewnego w Polsce 
(patrz: str. 72).

4,5 h

29,6 km  240 m

Zapraszamy na Roztocze Turystyka aktywna

Cerkiew greckokatolicka pw. Przenajświętszej 
Bogurodzicy Pokrow w Chotylubiu,  
fot. S. Bodnar / stock.adobe.com

Fotografia u góry: Wnętrze cerkwi pw. Narodzenia NMP w Gorajcu, fot. T. Trulka

 str. 129
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Dawna cerkiew pw. św. Eliasza Proroka w Nowym Siole, fot. Adobe Stock

Miejsce odpoczynku przy rez. Jedlina, fot. T. Trulka 
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Doliną Sołotwy po gminie Lubaczów

Lubaczów  Mokrzyca  Załuże  
Tymce  Basznia Dolna   Pilipy  
Antoniki  Bałaje  Lubaczów

Propozycja wycieczki po wielokulturo-
wych Kresach, zamieszkiwanych niegdyś 
przez żyjących w zgodzie katolików, gre-
kokatolików i żydów. O ich historii w kon-
tekście regionu lubaczowskiego opowiada 
Muzeum Kresów. Trasa, mająca formę pętli 
ze startem i metą na rynku w Lubaczo-
wie liczy nieco ponad 25 km. Jej przebieg   
w terenie wyznaczają czerwone i nie-
bieskie znaki szlaków rowerowych. Trasa 
wiedzie lokalnymi drogami o niewielkim 
lub średnim natężeniu ruchu. Dogodnym 
miejscem na odpoczynek jest niewielki 
park w Baszni Dolnej z infrastrukturą wy-
poczynkową, mini-tężnią i źródełkiem, 
do którego wiedzie romantyczny trejaż  
obsadzony różami.       

Konkatedra w Lubaczowie, fot. W. Huk

Najciekawsze miejsca na trasie: 

Lubaczów A  – klimatyczne, wielokul-
turowe miasto z bogatą historią, w którym 
warto odwiedzić Muzeum Kresów miesz-
czące się w dawnym spichlerzu z początku  
XIX wieku (patrz: str. 96), rynek, w pobliżu 
którego wznosi się okazały gmach konka-
tedry bł.  Jakuba Strzemię, cerkiew grecko- 
katolicką oraz dawny cmentarz żydowski. 

Muzeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej 
w Załużu B  – powstało w 2018 roku 
przy gospodarstwie agroturystycznym 
Państwa Załuskich. Oprócz eksponatów 
dużą atrakcją jest minizoo (patrz: str. 98). 
We wsi znajduje się krzyż pańszczyźnia- 
ny z 1850 roku z liternictwem starocer-
kiewnosłowiańskim. Do II wojny świa-
towej stanowił on miejsce dziękczynne 
nabożeństw, w których udział brali wy-
znawcy obu obrządków katolickich wsi.

Wieża ciśnień w Tymcach  C  – użytko-
wana do końca lat 70., obecnie remonto-
wana z planami utworzenia w jej wnętrzu 
obserwatorium astronomicznego oraz 
tarasu widokowego.

4 h

26,5 km  75 m

Zapraszamy na Roztocze Turystyka aktywna

Fotografia u góry: Muzeum Kresów, fot. Archiwum UM w Lubaczowie 

 str. 133

Rządcówka w Baszni Dolnej D  – 
wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku 
jako element folwarku rodziny Gołu-
chowskich. Uwagę zwracają motywy 
dekoracji zewnętrznych, nawiązujące do 
budownictwa tyrolskiego.
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Muzeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej w Załużu koło Lubaczowa, fot. MPiWK

Muzeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej w Załużu koło Lubaczowa, fot. MPiWK
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Na Wschodnim Szlaku Rowerowym  
Green Velo Horyniec-Zdrój – Wielkie Oczy

Horyniec-Zdrój  Radruż   
Huta Kryształowa  Budomierz  
Krowica Hołodowska  Krowica 
Sama  Wólka Żmijowska   
Żmijowiska  Wielkie Oczy

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo 
to ponad 2000 km specjalnie wyty-
czonej drogi rowerowej przebiegającej 
przez pięć województw. Oznakowany 
charakterystycznymi pomarańczowy-
mi tabliczkami pozwala odkryć naj-
ciekawsze miejsca wschodniej Polski. 
Część trasy wiedzie z Horyńca-Zdro-
ju do Wielkich Oczu. To propozycja 
przyjemnej i niezbyt długiej wycieczki 
przez kresowe tereny położone na sty-
ku różnych kultur i religii. Jazdę lokal-

Miejsce rekreacyjne w Wielkich Oczach, fot. R. Ferenc-Pupek 

nymi drogami wśród malowniczych 
roztoczańskich krajobrazów urozma-
icają ciekawe obiekty i miejsca. Naj-
cenniejszym zabytkiem na trasie jest 
obronny zespół cerkiewny w Radrużu 
(UNESCO). Ponadto zobaczyć tu moż-
na uzdrowiskowy Horyniec-Zdrój, park 
podworski w Krowicy Samej, drewniane 
cerkwie w Wólce Żmijowskiej i Żmijowi-
skach oraz dawne kresowe miasteczko 
Wielkie Oczy. Chwile wytchnienia za-
pewnią Miejsca Obsługi Rowerzystów 
w Horyńcu-Zdroju, Hucie Kryształo-
wej, Krowicy Hołodowskiej i Wielkich 
Oczach. Przyjemne miejsce na odpo-
czynek znajduje się również pomiędzy 
Krowicą Samą i Wólką Żmijowską, przy  
urokliwej kapliczce leśnej, w miejscu 
wielu pielgrzymek.  

Najciekawsze miejsca na trasie: 

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój A   
z infrastrukturą sanatoryjną oraz za- 
budową pamiętającą czasy rodu  
Ponińskich – dawnych właścicieli i od-
krywców zdroju (patrz: str. 150).

Zespół cerkiewny w Radrużu B   
– obiekt na Liście światowego dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego  
UNESCO, jeden z najcenniejszych za- 
bytków drewnianej architektury sakralnej 
w Polsce (patrz: str. 71).

Pięć Sosen na tzw. „Płomieniu” C  
– miejsce objawień maryjnych, z nie-
wielką śródleśną kapliczką otoczoną 
ławkami (patrz: str. 24).

Wielkie Oczy D  – dawne kresowe 
miasteczko z zabudową świadczącą  
o jego wielokulturowości (patrz: str. 
160).

5 h

38 km  225 m

Zapraszamy na Roztocze Turystyka aktywna

Pięć Sosen na tzw. „Płomieniu”, fot. T. Trulka

Fotografia u góry: Dawny teatr w Horyńcu-Zdroju, fot. ZPK w Przemyślu

 str. 136, 137
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Cieszanów – trasa zielona

1  h5,4 km 

Nordic walking

Na Roztoczu funkcjonuje rozbudowana 
sieć szlaków nordic walking. Najwcześniej, 
bo w roku 2013 powstały trasy w Cieszano-
wie i Narolu, nieco później przygotowano 
śródleśną pętlę w okolicy Oleszyc, która stała  
się bazą corocznej rywalizacji sporto-
wej, organizowanej łącznie z Półmarato-
nem Oleszyce. Zawody odbywają się także 
poza dedykowanymi do tego celu trasami,  
z okazji różnych świąt i lokalnych uroczy-
stości, np.  na  powitanie wiosny. W biurach 
zawodów można wówczas wypożyczyć kije 
do nordic walkingu. Przez cały rok dostęp-
ne są wypożyczalnie w Kresowej Osadzie  
w Baszni Dolnej oraz w Centrum Rehabilitacji 

Rolników w Horyńcu-Zdroju. W uzdrowisku 
wytyczono aż pięć tras użytkowanych re-
gularnie nie tylko przez kuracjuszy, ale także 
przez osoby zrzeszone w tutejszym Klubie 
Nordic Walking Spring.

Cieszanów – obie trasy: zielona i czer-
wona mają formę pętli oraz wspólny po-
czątek i koniec przy Kompleksie Wypo-
czynkowym Wędrowiec. Znajdują się tam 
tablice informacyjne, dotyczące odpo-
wiedniej techniki chodu, doboru sprzętu  
i walorów zdrowotnych tej formy rekreacji 
oraz mapa z przebiegiem obu tras.
Narol – obie trasy: zielona i czerwona 
mają formę pętli oraz wspólny początek 
i koniec na narolskim rynku.

kompleks rekreacyjno-sportowy  
 ul. Sportowa  ul. Obrońców 

Westerplatte  ul. Armii Krajowej  
 ul. Mickiewicza  kompleks 

rekreacyjno-sportowy

kompleks rekreacyjno-sportowy  
okolice parku dworskiego  wzdłuż 
ściany lasu do rowu przeciwczoł-
gowego  krzyż przydrożny  kom-
pleks rekreacyjno-sportowy

40 min3,5 km 

Trasa zielona – poprowadzona terenami 
miejskimi przeznaczona jest dla osób po-
czątkujących. Ciekawe obiekty mijane po 
drodze: pomnik z XIX wieku – pamiątka walk 
Jana III Sobieskiego z Tatarami, dawny budy-

nek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
z początku XX wieku, kościół rzymskokatolicki  
z 1800 roku, dawna cerkiew greckokatolicka 
z 1900 roku, synagoga, kirkut i cmentarz pa-
rafialny z zabytkową kamieniarką oraz rynek.

Cieszanów – trasa czerwona
Trasa czerwona poprowadzona jest dobrej 
jakości drogami o asfaltowej nawierzchni  
lub miękkim podłożu. Ciekawe obiekty 
na  trasie to: dawny dwór Gołuchowskich 

z XIX wieku otoczony parkiem, rów prze-
ciwczołgowy z okresu II wojny światowej 
i przydrożny krzyż będący przykładem ka-
mieniarki z Brusna Starego.

Fotografia u góry: Podkarpacki Puchar Nordic Walking, fot. Klub NW Spring Horyniec-Zdrój
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Narol – trasa czerwona

1,5  h9,5 km 

rynek w Narolu  ul. Józefow-
ska  dawny przysiółek Młynki  
most na rzece Tanew  rynek  
w Narolu

rynek w Narolu  ul. Lwowska  
Lipsko  Pizuny  Stawiska  most  
na Tanwi  przecięcie drogi z Lipska 
do Jędrzejówki  rynek w Narolu

30–40 min5 km 

Trasa czerwona prowadzi drogami asfalto-
wymi i leśnymi. Ciekawe obiekty po drodze 
to: zbiornik retencyjny pełniący funkcję  

łowiska, staw przy dawnym młynie z wia-
tami wypoczynkowymi i stołami, zabudo-
wa miejska Narola.

Narol – trasa zielona
Trasa zielona w początkowym i końco- 
wym etapie poprowadzona jest terenami 
miejskimi, ponadto wiedzie leśnymi dukta-
mi i łąkami z koniecznością pokonywania 
terenowych przeszkód, np. cieków wod-

nych. Część trasy pokrywa się ze szlakiem 
pieszym im. św. Brata Alberta. Ciekawe 
obiekty na trasie to: Dom Modlitwy Sióstr 
Albertynek w Pizunach, rozlewnia wody 
mineralnej Galicja.

Technika marszu z kijami do nordic walking

1

2

3

4
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Turystyka konna

Jazda konna budzi naturalne, uśpione in-
stynkty i poczucie nieposkromionej wol-
ności. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem 
stymuluje wszystkie zmysły, a synergia wza-
jemnych ruchów pozwala na osiągnięcie 
równowagi fizycznej oraz stanu wewnętrz-
nego spokoju i relaksu. Nawet milczenie 
nabiera nowego znaczenia, gdy jedynym 
dźwiękiem staje się odgłos końskich ko-
pyt  – twierdzą ludzie, dla których konie 
stały się miłością, a stajnia drugim domem. 
Dla takiego uwielbienia doskonałe tło sta-
nowić będzie roztoczańska przyroda, pełna 
dobroczynnego, kojącego wpływu, rege-
nerująca skołatane nerwy i przełamująca 
monotonię dnia codziennego. Na Roztocze 
możemy przybyć z własnym wierzchow-
cem bądź dosiąść dobrze ułożonego konia 
z jednej z lokalnych stadnin. Pozostaje tylko 
spiąć wodze, zatopić palce w gęstej koń-
skiej grzywie i ruszyć ku urokliwym leśnym 
duktom oraz polnym ścieżkom, bowiem jak 
mawiał Winston Churchill: „Żadna godzina 
życia nie została zmarnowana, gdy się ją 
spędziło w siodle”.

Stadnina koni Polanka w Polance Ho-
rynieckiej  [56]  F2 Polanka Hory-
niecka 28, tel. 503 698 822, 16 628 07 
94, www.polankakonie.pl, FB: Polanka 
Agroturystyka i Konie
Poznanie jeździeckich arkanów od podstaw 
lub szlifowanie już nabytych umiejętności 
na maneżu bądź w terenie oferują gospo-
darze stadniny koni Polanka. Siedem koni siodło kawaleryjskiesiodło ujeżdżeniowe siodło western

rasy małopolskiej i huculskiej oraz dwa kuce 
dosiadają, z racji ich rozmiarów, głównie 
dzieci i młodzież. Dawne zabudowania 
folwarku książąt Ponińskich z pobliskiego 
Horyńca-Zdroju posłużyły Ewie Żuchowicz 
i Sebastianowi Nowakowskiemu do reali-
zacji własnej pasji jeździeckiej, stworzenia 
gospodarstwa agroturystycznego i podzie-
lenia się z innymi miłością do Roztocza, 
które stało się dla nich domem. To przyja-
zne wędrowcom siedlisko zaprasza przez 
cały rok. Pasjonaci fotografii i malarstwa 
pejzażowego przybywają tu na organizo-
wane przez gospodarzy plenery, po których 
wszyscy zasiadają wspólnie na werandzie 
z kubkiem herbaty w dłoni, napawając się 
sielskim krajobrazem. Zimą zaś można 
ogrzać się przy ognisku kończącym pełną 
wrażeń wycieczkę na nartach biegowych, 
na którą zapraszają właściciele w roli lokal-
nych przewodników.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo:  dzieci od 4. do 15. roku życia
Stopień trudności: początkujący, zaawan- 
sowani
Czynne: cały rok
Noclegi: 14 miejsc noclegowych w po-
kojach 2-, 3- i 4-osobowych
Oferta rozszerzona: rowery, wycieczki 
piesze, narty biegowe, ognisko/grill.

Kresowa Stanica w Szczutkowie  [57] 
 D3 Szczutków 77, tel. 500 050 194, 

www.kresowastanica.pl, FB: Kresowa 
Stanica
Adam Sobczuk, właściciel Kresowej Stani-
cy w Szczutkowie koło Lubaczowa, łączy  

jach 2-, 3- i 4-osobowych
Czynne: cały rok
Oferta rozszerzona: zajęcia gospodarskie – 
koszenie trawy, rąbanie drewna, karmienie 
zwierząt i opieka nad nimi, ognisko/grill, se-
rowarstwo.

Stadnina koni Procajło w Radrużu  

 [59]  F2 Radruż 7, tel. 606 655 710, 
www.procajlo.pl, FB: Stadnina Koni Ra-
druż
Stadnina posiada znakomitą lokalizację.  
Jej siedzibą jest wieś Radruż, znana z cerkwi 
wpisanej na Listę światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 
Chlubą gospodarzy jest ponad 40 koni rasy 
niemieckiej, belgijskiej i pełnej krwi angiel-
skiej, szkolonych pod kątem sportowym – 
do skoków i jazdy z przeszkodami. Część  
z nich jest udostępniana koneserom jazdy  
w terenie. Adepci sztuki jeździeckiej mają  
do dyspozycji zajęcia indywidualne lub w ka-
meralnych, trzyosobowych grupach. Radru-
skie konie niczym wolne mustangi zażywają 
ruchu na ponad 60 hektarach łąk i pastwisk. 
Stadnina dysponuje krytym maneżem, oferuje 
także koniom pozostawionym w prowadzo-
nym przez siebie pensjonacie pełną obsługę,  
z lonżowaniem, padokowaniem, przestron-
nym boksem i karmieniem według zaleceń 
właściciela. Odbywa się tu również zajeż-
dżanie młodych koni. Istnieje możliwość 
organizacji całodniowych rajdów w siodle, 
przejazdów bryczkami bądź saniami w se-
zonie zimowym. Jak twierdzą właściciele, 
ich konie znają Roztocze lepiej niż niejeden 
przewodnik.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Czynne: cały rok
Oferta rozszerzona: kuligi, przejazdy brycz-
kami, rajdy całodzienne i wielodniowe.

pasję hodowli koni czystej krwi arabskiej 
z zamiłowaniem do historii. Regularne 
uczestnictwo w rekonstrukcjach bitew  
z XVI i XVII wieku, a często inicjowanie tych 
przedsięwzięć stało się bodźcem dla go-
spodarza do zajęcia się odtwarzaniem sio-
deł husarskich oraz kolekcjonowania białej 
broni. Entuzjaści tradycji konnych mogą tu 
liczyć na biesiady w iście szlacheckim stylu, 
kuligi i polowania oraz pokoje gościnne dla 
siebie i lokum dla swojego konia. Organizo-
wano tu zawody regionalne i towarzyskie 
rajdy konne, a także Mistrzostwa Podkar-
packie Juniorów klasy L i Seniorów klasy  
N w 2018 roku, pod auspicjami Podkarpac-
kiego Związku Jeździeckiego.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Noclegi: 6 pokoi 1-, 2- i 3-osobowych
Czynne: cały rok
Oferta rozszerzona: rajdy całodzienne i wie-
lodniowe dla zaawansowanych jeźdźców, 
kuligi, polowania, grill.

Gospodarstwo agroturystyczne Dziko-
wisko w Nowinach Horynieckich  [58] 

 F2 Nowiny Horynieckie 12, tel.: 668 
875 599, FB: Dzikowisko – Agroturysty-
ka i Konie na Roztoczu Wschodnim
W stajni gospodarstwa można wynająć miej-
sce dla swojego konia. Towarzystwa dotrzy-
mają mu zwierzęta gospodarzy – sześć kla-
czy rasy śląskiej i kuc szetlandzki. Ten ostatni, 
o imieniu Minorka, użycza swojego grzbietu 
najmłodszym. Zamieszkujące w obejściu kury, 
kozy, psy i koty są oswojone z towarzystwem 
dzieci, które mogą je karmić i pomagać wła-
ścicielom w pielęgnacji. Dom Ewy i Przemy-
sława Dzikiewiczów, położony wśród lasów  
i w pobliżu różnych atrakcji turystycznych, 
stanowi doskonałą bazę wypadową do eks-
ploracji Roztocza z poziomu siodła. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci – jazda i oprowadzanie  
na kucu
Noclegi: 16 miejsc noclegowych w poko-

Fotografia u góry: Kresowa Stanica w Szczutkowie, fot. B. Kostrzycki



144 145

Zapraszamy na Roztocze Turystyka aktywna

Pływanie i rekreacja wodna

W sezonie letnim wypoczynek na Roz-
toczu urozmaicają plaże i kąpieliska.  
Gdy upał doskwiera, ochłody dodają:  
przyjemna bryza nad zalewem, zimna  
woda w płytkim strumieniu lub na-
trysk płaszczowy w strefie relaksu krytej  
pływalni. Z wypożyczalni sprzętu pływa-
jącego skorzystać można m.in. na ką-
pielisku Wędrowiec w Cieszanowie oraz 
na terenie kompleksu Dębowy Dwór  
w Rudzie Różanieckiej. W obu miej- 
scach znajdują się plaże z kąpieliskami.  
Na krytą pływalnię warto wybrać się do 
Horyńca-Zdroju. 

Kąpielisko Wędrowiec  [60]  C2 

Osiedle Nowe Sioło 15, 37-611 Ciesza-
nów, tel.: 16 631 10 92 (Zakład Obsługi 
Gminy), www.zog.cieszanow.eu
Kąpielisko znajduje się na granicy Cie- 
szanowa i Nowego Sioła, w pobliżu  
kompleksu szkolno-rekreacyjnego. Utwo-
rzone na rzece Brusience, w miejscu 
dawnych stawów hodowlanych, zajmuje 
obszar o powierzchni ponad 4 ha. Pięk-
na piaszczysta plaża posiada dogodne  

zejście do wody, zaś wytyczony boja-
mi akwen pływacki jest strzeżony przez  
ratowników WOPR. Atrakcją obiektu jest 
wieża widokowa i tyrolka – lina o długo-
ści ponad 170 metrów, na której śmiał-
kowie dokonują zjazdu nad taflą wody. 
Wypożyczalnia sprzętu pływającego, baza 
noclegowo-gastronomiczna oraz  do- 
godna lokalizacja w pobliżu atrakcji Roz-
tocza sprawiają, że w sezonie miejsce  
to jest niezwykle popularne.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne: czerwiec–sierpień, godz.: 10–18, 
wstęp płatny
Ratownik: tak
Wypożyczalnia sprzętu: rowery wodne, 
kajaki, rowery turystyczne
Gastronomia: bar z przekąskami i napo-
jami
Noclegi na miejscu: 60 miejsc w samodziel-
nych domkach z zapleczem kuchennym 
i sanitarnym, pole namiotowe, schronisko 
młodzieżowe w pobliskiej szkole
Atrakcje dla dzieci: plac zabaw
Inne udogodnienia: ogrodzony parking, 
miejsce na ognisko, w pobliżu: kort 
tenisowy, boiska do piłki koszykowej  
i nożnej.

Kąpielisko Wędrowiec w Cieszanowie, fot. T. Trulka

Fotografia u góry: Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej, fot. Dębowy Dwór

Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej  

 [61]  DE1 Ruda Różaniecka 182 a, 
37-613 Ruda Różaniecka, tel.: 16 631 38 
15, 661 053 911
Dębowy Dwór otoczony stawami hodow-
lanymi i otulony lasami oferuje strefę wypo-
czynku nad wodą nie tylko gościom obiektu, 
ale również osobom przybyłym z zewnątrz. 
Rozległa piaszczysta plaża z leżakami i para-
solami znajduje się przy brzegu jeziora po-
lodowcowego. Piękną scenerię urozmaica 
sztucznie usypana wyspa, do której można 
dopłynąć wypożyczonym rowerem wodnym 
lub wpław. Można także dostać się na nią 
drewnianym pomostem i podziwiać widoki 
z przeszklonego wnętrza stylowej karczmy. 
W tutejszym menu królują rybie smakoły-
ki. Dla amatorów aktywnego wypoczynku  
nad wodą gospodarze przygotowali boisko 
do siatkówki plażowej. Skorzystać też można  
z innych atrakcji: placu zabaw dla dzieci,  
paintballu, ścieżki ichtiologicznej oraz licz-
nych łowisk. Znajdujące się tu stawy to praw-
dziwy raj dla miłośników wędkarstwa. 
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne: cały rok
Ratownik: nie
Wypożyczalnia sprzętu: leżaki, parasole, 
rowery wodne, rowery turystyczne
Gastronomia: pizzeria, Karczma Pod Szczę-
śliwym Karpiem na wyspie, restauracja hote-
lowa
Noclegi na miejscu: 27 komfortowych pokoi 
w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym
Atrakcje dla dzieci: plac zabaw
Inne udogodnienia: paintball, ścieżka 
ichtiologiczna Zagłębie karpia, wędkowa-
nie, plaża, miejsce na grill, parking.

Wodny Świat w Horyńcu-Zdroju  [62] 
 F2 ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Hory-

niec-Zdrój, tel.: 16 631 43 44, www.crr- 
horyniec.pl
Kryta pływalnia Wodny Świat w połącze-
niu z obiektem Centrum Rehabilitacji Rol-
ników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Horyńcu-Zdroju stanowi 
nowoczesny obiekt rehabilitacyjno-wypo-
czynkowy Roztocza. Pełnowymiarowemu 
basenowi pływackiemu towarzyszy basen 
rehabilitacyjny oferujący różne sekwencje 
hydromasażu, podwodne leżanki i nastro-
jowe oświetlenie po zmierzchu. Tuż obok 
znajduje się jacuzzi oraz oblegana nie tylko 
przez dzieci zjeżdżalnia rurowa o długości 
72 m i pięciometrowej różnicy poziomów.  
W strefie spa do dyspozycji gości są: ja- 
skinia solna, sauna fińska, siłownia i miejsca  
do wypoczynku. Przy pływalni działa klub  
pływacki Delfin. Co roku odbywają się tu  
zawody o randze powiatowej.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne: cały rok
Wymiary: niecka główna: 25 x 12,5 m,  
6 torów pływackich, basen rekreacyjny: 
12,5 x 6 m
Głębokość: niecka główna: 1,20–1,80 m, 
basen rekreacyjny: 0,90–1,30 m
Gastronomia: kawiarnia serwująca prze-
kąski i napoje
Atrakcje dla dzieci: brodzik, zjeżdżalnia, 
przyrządy pływackie: deski, „makarony”, 
kamizelki, piłki
Nauka pływania: dzieci od 6. roku życia, 
osoby dorosłe
Inne udogodnienia: jacuzzi, strefa spa, 
sklepik z akcesoriami do pływania.
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Wędkowanie

Wędkowanie to dyscyplina mająca na Rozto-
czu wieloletnie tradycje. Jej uprawianie wy-
maga nie tylko sporej wiedzy, sprzętu, cier-
pliwości, ale i odporności na kaprysy pogody. 
O ile bowiem amatorzy wędkowania oddają 
mu się błogo jedynie w ciepłe, słoneczne  
dni, to zawodowców i pasjonatów można 
spotkać przy łowiskach przez cały rok. 

Zasiadając pod parasolem, namiotem sztor-
mowym tudzież nad wykutym w lodowej 
tafli przeręblem, zanęcają cierpliwie ryby 
tutejszych wód, wśród których można spo-
tkać płocie, leszcze, karpie, liny, amury, jazie 
czy szczupaki. Wędkarze zrzeszeni w  ko-
łach lub sekcjach wędkarskich często ry-
walizują o  palmę pierwszeństwa podczas 
licznych imprez sportowych odbywających 
się na  okolicznych łowiskach prywatnych 
lub tych zarządzanych przez Polski Związek 
Wędkarski. Można tu wziąć udział w zawo-
dach: spinningowych, spławikowych, grun-
towych, indywidualnych i drużynowych. Po-
pularne jest także łowienie spod lodu. 

Dowodem na to, że można tu złowić „grubą 
rybę”, są rekordowe okazy złowione w oko-
licznych wodach: ponad 30-kilogramowy 
sum i 16-kilogramowa tołpyga. Szczęśliwi 
łowcy musieli wykazać się nie tylko wędkar-
skimi umiejętnościami, ale również tężyzną 
fizyczną, aby takie trofea wydobyć na brzeg. 

Na Roztoczu duże zbiorniki wodne wystę-
pują w Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju, Sta-
rym Lublińcu, Opace, Rudzie Różanieckiej, 
Wielkich Oczach, Szczutkowie, Korzenicy  
oraz Miłkowie. Na każdym z nich obowiązuje 
regulamin, którego należy przestrzegać. 

Miłośnicy wędkarstwa szczególnie upodobali 
sobie okolice Rudy Różanieckiej. Tradycja 
hodowli pstrąga i karpia sięga tu aż XIX wieku, 
kiedy to Ludwik Wattman założył pierwsze 
stawy hodowlane. Zbiorniki wodne poło-
żone są na terenach piaszczysto-gliniastych 
i zasilane ze źródeł Puszczy Solskiej, co gwa-
rantuje wysoką jakość hodowanych tu ryb. Za- 
równo gospodarstwo rybackie Dębowy  
Dwór, jak i Cztery Stawy, specjalizują się  
w produkcji takich gatunków, jak: karp, amur, 
tołpyga, lin, szczupak, sum i sandacz. 

Kolejnym popularnym wśród wędkarzy miej-
scem są stawy rybne Miłków. W zbiorni-
kach malowniczo położonych w tzw. La-
sach Sieniawskich złowić można: karpie, 
amury, szczupaki, tołpygi, sandacze, okonie, 
sumy, karasie, liny i płocie. Warto wspomnieć 
o jeszcze jednym urokliwym łowisku, ukrytym 
pośród lasów sosnowych, bukowych i olcho-
wych. Jest nim zalew w Radrużce w Ho-
ryńcu-Zdroju, wyróżniający się doskonałym 
zagospodarowaniem. Liczne pomosty, ławki, 
wiaty oraz miejsca na ognisko ułatwią dobór 
odpowiedniego stanowiska wędkarskiego.

Grzybobranie 

Roztoczańskie lasy oferują bogaty wa-
chlarz produktów. Niczym najlepsza 
restauracja pod gołym niebem serwują 
swoje menu dostosowane do pór roku. 
Maliny, poziomki, borówki brusznice, 
czarne jagody, orzechy laskowe i grzy-
by znajdują swoje miejsce na lokalnych 
stołach i spiżarnianych półkach. Czas 
wspólnie spędzony na poszukiwaniu 
tych wyjątkowych skarbów natury to nie 
tylko rekreacja, ale i możliwość skorzy-
stania ze świeżego powietrza oraz pie-
lęgnowania wzajemnych więzi i relacji.

Grzyby potrzebują ciepła i wilgoci, za-
tem wiosenne zwiastuny w postaci  
pieprzników jadalnych, zwanych kur-
kami, pojawiają się już w maju. Czer-
wiec to czas pierwszych borowików 
ceglastoporych i szlachetnych, spo-
tkać je można wokół sosen, świerków  
czy jodeł. Koźlarze o rudych kapelu-
szach lokują się pod brzozami i topo-
lami, zaś dorodnego maślaka należy 
wypatrywać w wysokiej trawie pod  
modrzewiem. 

Właściwe zbiory przypadają na czas pięk-
nej, złotej jesieni. Poduchy mchu okra-
szone są wówczas kształtnymi kapelusza-

mi najbardziej popularnych na Roztoczu  
podgrzybków. W pobliżu przydrożnych 
rowów wyciągają długie szyje potrzebują- 
ce więcej światła czubajki kanie, które  
odpowiednio przyrządzone smakują ni-
czym wyborny kotlet schabowy.

W roztoczańskich lasach występują tak-
że gatunki rzadkie i chronione, takie jak: 
siedzuń sosnowy o lekko orzechowym 
posmaku, zwany kozią brodą lub barani-
mi rogami, czarka szkarłatna czy okratek 
australijski. W okresie urodzaju grzyby 
spotkać można praktycznie na każdym 
kroku. Lata posuchy zmuszają do zapusz-
czania się w głąb rozległego kompleksu 
Lasów Sieniawskich, kniei płazowskiej  
czy przygranicznych terenów Wielkich 
Oczu i Horyńca-Zdroju. Popularnymi 
wśród grzybiarzy miejscami są także: 
Puszcza Solska, lasy w okolicach Luba-
czowa, Oleszyc, Cieszanowa i Starego 
Dzikowa. A po zbiorach czeka cały rytuał 
przetwarzania: gotowanie, marynowanie, 
mrożenie oraz suszenie w celu zatrzyma-
nia wyjątkowego leśnego aromatu.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wędkowanie w Dębowym Dworze  

w Rudzie Różanieckiej, fot. Dębowy Dwór
– Grzyby w Puszczy Solskiej,  

fot. M. Leśniak
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Gokart Off Road w Lubaczowie, fot. Gokart Off Road

Rozrywka i rekreacja 

Planując wypoczynek na Roztoczu, 
warto pomyśleć o różnorodnych 
upodobaniach uczestników wyprawy, 
ich wieku i możliwościach. Seniorzy 
doskonale będą się czuć na naturalnych 
leśnych duktach czy w parku zdrojo-
wym Horyńca-Zdroju, osoby aktyw-
ne i potrzebujące wysiłku fizycznego  
oraz pozytywnego zmęczenia zadowo-
lą piesze szlaki długodystansowe i ro-
werowe, natomiast dzieci to wyjątkowi 
turyści – potrzebujący wielu bodźców, 
ciągłej uwagi i zmieniającej się scene-
rii, bowiem szybko się nudzą. Trudno 
pogodzić takie wymagania, ale warto  
próbować, w czym pomocna będzie lo-
kalna oferta, dająca możliwość aktyw-
ności na różnym poziomie. 

Kompleks Wędrowiec w Cieszanowie  
Osiedle Nowe Sioło 15, 37-611 Ciesza-
nów, tel. 16 631 10 92 (Zakład Obsługi 
Gminy), www.zog.cieszanow.eu
Miłośnicy sportu mogą tu skorzystać  
z nowoczesnych obiektów sportowych, 
takich jak korty tenisowe, skatepark, bo-

iska do piłki ręcznej, nożnej i siatkowej 
oraz pełnowymiarowy stadion sporto-
wy ze sztuczną nawierzchnią w Dach-
nowie. Kompleksy boisk sportowych 
Orlik można znaleźć niemal w każdej 
miejscowości, gdzie zlokalizowane są 
przy infrastrukturze szkolnej. 

Prawdziwym hitem jest całoroczne lo-
dowisko w Cieszanowie, na którym 
można cieszyć się jazdą na łyżwach,  
nie bacząc na pogodę za oknem. Miłośni-
ków łyżwiarstwa zaskoczy tu brak standar-
dowej pokrywy lodowej, którą zastąpiono 
syntetycznymi panelami polietylenowymi. 
Do jazdy po sztucznym lodowisku niez- 
będne są specjalne łyżwy oraz kaski 
ochronne, które za niewielką opłatą moż-
na wypożyczyć na miejscu. Obiekt jest 
kryty, oświetlony oraz czynny codziennie 
przez cały rok. Lodowisko może również 
pełnić rolę boiska sportowego – wystar-
czy je wyłożyć sztuczną, syntetyczną tra-
wą, która imituje murawę. Ponad 620 m2  
powierzchni może jednorazowo pomie-
ścić 100 osób. Na tafli organizowane są 
różne imprezy i wydarzenia: walentynki na 
lodzie, mikołajki, andrzejki. 

Fotografia u góry: Lodowisko w Cieszanowie, fot. archiwum Nad Brusienką

Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej 
Ruda Różaniecka 182a, 37-613 Ruda Ró-
żaniecka, tel. 16 631 38 15, 661 053 911 
Dla osób szukających wrażeń i adrena-
liny znakomitym miejscem będzie plac 
do paintballu w Rudzie Różanieckiej.  
Na uczestników zabawy czekają trzy pa-
kiety: Classic, Medium i Expert, zawie-
rające do 500 kulek, marker, mundur, 
butlę HP oraz maskę. Na terenie kom-
pleksu istnieje możliwość zorganizowa-
nia turnieju paintballowego dla większej 
grupy chętnych, co stanowić może do-
skonałą okazję do integracji.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne: cały rok
Ograniczenia: dzieci pod opieką dorosłych
Inne udogodnienia: gastronomia i noclegi 
w pobliżu

Gokart Off Road w Lubaczowie  
[64]  D3 ul. Jana III Sobieskiego 111,  
37-600 Lubaczów, tel. 729 836 030
Gokart Off Road Lubaczów to mobilny, 
terenowy tor gokartowy (kartingowy)  
z wypożyczalnią gokartów. Obiekt znaj-

duje się na przedmieściach Lubaczowa  
i dysponuje dwoma torami – jednym dla 
dzieci, drugim dla dorosłych – oraz pię-
cioma pojazdami. Tor można wynająć 
na wyłączność, np. na potrzeby pry-
watnej imprezy zamkniętej. Na miejscu, 
zwłaszcza w weekendy, organizowane 
są lokalne imprezy okolicznościowe. 
Wybierając się na lubaczowskie gokarty, 
warto zabrać ze sobą kominiarkę i ręka-
wiczki dla ochrony przed wiatrem. Kaski 
ochronne zapewniają organizatorzy.  
Na najmłodszych gości czeka przy to-
rze słomiana forteca ze zjeżdżalniami.

Ścianka wspinaczkowa w Lubaczo-
wie  [65]  D3 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Lubaczowie,  
ul. Sportowa 1, 37-600 Lubaczów,  
tel. 16 632 93 58
Ścianka powstała w 2017 roku. Mieści się 
w sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Lubaczowie. Obiektem za-
rządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Ze ścianki można korzystać w godzinach 
popołudniowych i wieczornych.

Plac do paintballu w Rudzie Różanieckiej, fot. Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej 
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Turystyka prozdrowotna

Horyniec-Zdrój  [66]  E2

Horyniec-Zdrój to miejscowość uzdrowi-
skowa położona w północno-wschod-
niej części województwa podkarpackiego, 
w odległości 20 km od Lubaczowa. Wieś 
mieści się w południowej części Roztocza, 
wśród niewysokich wzgórz i pełnych uroku 
rozległych lasów. Obszar ten objęto ochro-
ną w postaci Południoworoztoczańskiego 
Parku Krajobrazowego. O jego niezwykłości 
świadczą: wielokulturowe dziedzictwo wy-
kute w kamieniu, bogata przyroda i specy-
ficzny mikroklimat. Nasłonecznienie i wiele 
pogodnych dni w roku wprost zachęcają  
do spędzenia tu urlopu, pracy nad własną 
formą i zadbania o zdrowie w którymś z lo-
kalnych sanatoriów. Bogatą historię Horyń-
ca, sięgającą XV wieku, urozmaicają legen-
dy związane z królem Janem III Sobieskim  
i jego pobytami u wód, których tu dosta-
tek, bowiem miejscowość leży w dolinie 
trzech potoków: Glinianiec, Radrużka i Sło-
twina. Niezwykle interesujące są okolice 
Horyńca-Zdroju. Można je zwiedzać pieszo  
lub na rowerze. Dotarcie do wielu ciekawych 
miejsc ułatwiają szlaki turystyczne. Turyści  
i kuracjusze najczęściej zmierzają do kaplicy 
leśnej w Nowinach Horynieckich – prowa-
dzi tam zielony szlak pieszy oraz do cerkwi  
w Radrużu – tu kierują m.in. znaki Wschod-

niego Szlaku Rowerowego Green Velo. 
(patrz: Turystyka piesza, str. 110, Turystyka 
rowerowa, str. 122, Nordic walking, str. 138).

Uzdrowisko
Lecznicze właściwości tutejszych wód były 
znane od dawna. Miał z nich korzystać sam 
król Jan III Sobieski. Rozwój uzdrowiska nastą-
pił jednak dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy 
Aleksander Poniński urządził pierwszy zakład 
kąpielowy. Ród Ponińskich, w rękach których 
dobra horynieckie pozostawały przez ponad 
sto lat, sprawił, że Horyniec stał się nie tylko 
popularnym zdrojem, ale i cenionym ośrod-
kiem kultury. Ponińscy jako mecenasi sztuki 
zapoczątkowali budowę Biblioteki Horyniec-
kiej, w której zgromadzono bogaty księgo-
zbiór. Byli także twórcami teatru dworskiego. 
Do rozwoju uzdrowiska przyczyniła się rów-
nież budowa linii kolejowej z Jarosławia  
do Sokala. Ożywiła ona gospodarczo region, 
stała się jego oknem na świat, pozwalając  
na napływ kuracjuszy. Największy rozkwit na-
stąpił w okresie międzywojennym dzięki ro-
dzinie Karłowskich, kontynuującej dzieło po-
przedników. Horyniec zyskał wówczas nowe 
łazienki, kryty deptak, pijalnię wód mineral-
nych, korty tenisowe oraz piękny, przestron-
ny park zdrojowy. Powstały wille i pensjonaty 
dla coraz liczniej przybywających gości sa-
natoryjnych, liczących na cudowne działanie 
wód siarczkowo-wodorowych, wodoro-

wo-węglanowych i wapienno-sodowych 
oraz czarnego złota – borowiny najwyższej 
próby, której złoża znajdują się w pobliskiej 
Podemszczyźnie. Druga wojna światowa po-
łożyła kres działalności uzdrowiskowej, którą 
wznowiono dopiero w 1968 roku, otwierając 
w dawnym pałacu Ponińskich sanatorium 
Metalowiec (dziś Bajka). W kolejnych latach 
bazę uzdrowiskową sukcesywnie rozbudo-
wywano, powstały: sanatorium Rolnik, za-
kład przyrodoleczniczy Uzdrowisko Horyniec  
oraz Wodny Świat – kryta pływalnia z jaskinią 
solną i strefą rekreacyjną. 

Status uzdrowiska Horyniec zyskał 
w 1976 roku. Na terenie miejscowości znajdu-
je się 14 naturalnych źródeł wód mineralnych, 
z czego dwa najbardziej wydajne wykorzystuje 
się w lecznictwie. Produkuje się tu butelkowa-
ną wodę Horyniankę. Cennym naturalnym su-
rowcem jest borowina. Od lat wydobywa się ją 
w pobliżu Horyńca, z jednego z największych 
złóż torfowiskowych w Polsce. W uzdrowisku 
leczone są osoby ze schorzeniami: narządu 

ruchu, dermatologicznymi, kardiologiczny-
mi, neurologicznymi oraz ginekologicznymi.  
W trzech horynieckich ośrodkach sanatoryj-
nych wykwalifikowany personel oferuje ponad 
50 rodzajów zabiegów z zakresu: balneologii, 
peloidoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii i ma-
sażu. Na szczególną uwagę zasługują kąpiele 
i zawijania borowinowe oraz kąpiele siarczko-
wo-siarkowodorowe, zbawienne zwłaszcza 
przy schorzeniach skórnych i reumatycz-
nych. Całość leczenia uzupełnia krenoterapia,  
czyli kuracja pitna.

Warto zobaczyć
Park zdrojowy, założony w latach 
30.XX wieku przez rodzinę Karłowskich, 
zrewitalizowany w latach 2013–2015, sta-
nowi wizytówkę uzdrowiska. Znajdują się 
w nim pijalnia wód mineralnych, amfiteatr 
oraz dwa place z fontannami. Pijalnia mie-
ści kawiarnię Cafe Sanacja, nawiązującą 
do tradycji łączącej Horyniec ze Lwowem.  
W stylowych wnętrzach serwowane są wy-
kwintne obiady i desery, można się tam na-

Turystyka 
pobytowa

Fotografia u góry: Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu-Zdroju

Turystyka 
pobytowa
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Zabiegi borowinowe w Uzdrowisku  

Horyniec, fot. Uzdrowisko Horyniec 
– Cafe Sanacja w Horyńcu-Zdroju,  

fot. T. Trulka

pić świeżo parzonej kawy lub skosztować 
trunków legendarnej lwowskiej wytwórni 
wódek i likierów J. A. Baczewski. Całość za-
łożenia parkowego uzupełniają atrakcyjne  
i różnorodne nasadzenia roślinne, wśród 
których poprowadzono alejki. Część 
z nich ma postać drewnianych kładek 
umieszczonych 30 centymetrów nad 
ziemią, co stanowi dodatkową atrakcję  
dla spacerujących. Niezwykłego uroku 
nabierają one po zmierzchu, gdy zdobi je 
delikatne oświetlenie. Park stanowi punkt 
wyjścia pięciu tras do nordic walkingu. 
Jest miejscem aktywności rekreacyjnej, 
sportowej, ale i biesiadowania – tu odby-
wają się plenerowe imprezy i wydarzenia, 
m.in. Święto Pieroga. 
Sanatorium Bajka – mieści się w daw-
nym Pałacu Ponińskich (patrz: str. 80).
Deptak – poprowadzony w części uzdro-
wiskowej miasteczka, z dwiema tężniami 
i infrastrukturą sportowo-wypoczynkową.
Teatr dworski – późnoklasycystyczny 
budynek wzniesiony w 1846 roku jako 
prezent ojca Leandra Ponińskiego dla syna 
Ludwika Nikodema, znawcy i miłośnika 
sztuki. Miejsce to było chlubą i wizytów-
ką Ponińskich. Swoje przedstawienia wy-
stawiały tu teatry ze Lwowa, Krakowa  
i Wiednia. Obecnie mieszczą się tu Gmin-

ny Ośrodek Kultury oraz Informacja Tu-
rystyczna. O czasach dawnej świetności 
przypominają odbywające się cyklicznie 
biesiady teatralne.
Cmentarz komunalny – znajdują się na 
nim nagrobki mistrzów kamieniarki bru-
śnieńskiej, kaplica rodowa Ponińskich oraz 
cmentarz wojenny z pomnikiem autor-
stwa Grzegorza Kuźniewicza – najwybit-
niejszego kamieniarza z Brusna Starego.
Zespół klasztorny Franciszkanów – 
pochodzi z XVIII wieku, znajduje się w czę-
ści Horyńca zwanej Miasteczkiem (patrz: 
str. 86).
Dawna kaplica dworska z XIX wieku – 
obecnie część kościoła zdrojowego. Kla-
sycystyczny budynek z czterokolumno-
wym portykiem, tympanonem i herbem 
fundatorów – Stadnickich – nad drzwiami. 
Do końca  II wojny światowej pełnił funkcje 
cerkwi greckokatolickiej. Po wojnie został 
przejęty przez kościół rzymskokatolicki, 
któremu służy do dziś.
Zalew – łowisko, z ogólnodostępnym 
grillem i wiatą wypoczynkową, w którego 
pobliżu przebiega ścieżka dydaktyczna 
Dębisko – Kruszyna, prowadząca do Ra-
druża.
Wodny Świat – kryta pływalnia ze strefą 
rekreacyjną (patrz: str. 145) i zewnętrzną 

infrastrukturą sportową. Po przeciwnej 
stronie ulicy znajduje się wejście na nowy 
deptak. Obok pływalni biegną również 
niebieski szlak pieszy, trasy rowerowe  
i ścieżki do nordic walkingu.

Atrakcje w pobliżu
Zabytkowe cerkwie w Radrużu –  
pw. św. Paraskewy, wpisana na Listę 
światowego dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego UNESCO (patrz: str. 71)  
oraz filialna kaplica rzymskokatolicka 
mieszcząca się w dawnej cerkwi św. Miko-
łaja Cudotwórcy z 1931 roku.
Stadniny koni – „Procajło” w Radrużu  
i „Polanka” w Polance Horynieckiej (patrz: 
str. 143).

Kaplica Matki Bożej na wodzie w No-
winach Horynieckich – miejsce kultu 
(patrz: str. 86), do którego można dojść  
w 40 minut zielonym szlakiem spod ko-
ścioła Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju.
Cerkwisko w Dziewięcierzu-Mocza-
rach – tajemnicze ruiny cerkwi grecko-
katolickiej z zachowanymi kamiennymi 
bramami i murem, za którym rozciągają 
się podmokłe tereny Doliny Popowej.
Linia Mołotowa – schrony rosyjskie  
z okresu II wojny światowej rozsiane  
w pobliskich lasach (patrz: str. 94).
Rezerwat przyrody Sołokija w Dzie-
więcierzu – naturalne skupisko jałowca 
pospolitego (patrz: str. 23).

Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej,  
ul. Kolejowa 1B, tel. 798 728 489
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Jana  
III Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05

Kaplica pw. Matki Bożej w Nowinach Horyniec-
kich, fot. Wyd. Compass
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Miejscowości z klimatem 
Wschody i zachody słońca od wie-
ków znaczące rytm życia roztoczań-
skiej krainy i trwających w symbiozie 
różnych nacji zlały się tu w jedno. Cy-
rylica wymieszała się z łaciną, hebraj-
ski z  językiem Goethego. Biały śpiew 

uleciał spod pękatych kopuł, szewcy 
nie dostają co tydzień zdartych w mi-
stycznym tańcu chasydzkich zelówek, 
a czas… jakby przycichł, zwolnił i sączy 
się leniwie, odbijając się echem od ścian 
opustoszałych bożnic i zamkniętych na 
głucho cerkwi. Wciąż jednak czuć du-

cha minionych dni, snują o nich opo-
wieści brzmiące jak z pogranicza jawy 
i snu najstarsi mieszkańcy, szepcą wy-
blakłe fotografie, przypominają zaułki 
i prochy skryte w ziemi, która dla nich 
wszystkich była niegdyś domem.

Turystyka pobytowa

Fotografie u góry (od lewej): 
– Zachód słońca nad Narolem,  

fot. K. Kłysewicz 
– Wielkie Oczy, fot. T. Trulka 
– Stawy hodowlane w Lubaczowie,  

fot. T. Trulka 
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Rozrywka i rekreacja
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-
-Bandrowskiego – zlokalizowany w cen-
trum miasta. Na jego scenie opracowują 
swój repertuar: chór Canzone, Teatr Maga-
par, Amatorski Teatr Arka Lwowska i Teatr 
Małych Form.
Łowisko Pod Młynem – administrowane 
przez Koło PZW Hutnik w Lubaczowie, 
utworzone w celach rekreacyjnych i ama-
torskiego połowu ryb.
Kort tenisowy – zlokalizowany przy Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki, ul. Kościuszki 26.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 
przy ulicy Sportowej 1, zarządzający m.in. 
stadionem miejskim, kompleksem boisk 
sportowych Orlik czy ścianką wspinacz-
kową.
Place zabaw dla dzieci – przy Miejskim  
Domu Kultury, przy szkołach podstawo-
wych nr 1 i 2.

Atrakcje w pobliżu
Zespół cerkiewny w Radrużu 
z XVI wieku – obiekt o randze UNESCO, 
filia Muzeum Kresów w Lubaczowie 
(patrz: str. 71).
Fortyfikacje linii Mołotowa – zespół 
schronów bojowych z okresu II wojny 
światowej rozsianych na terenie powiatu 
lubaczowskiego (patrz: str. 94).
Obiekty sakralne znajdujące się na trasie 
VI Szlaku Architektury Drewnianej woje-
wództwa podkarpackiego (patrz: str. 68).

Kresowa Osada w Baszni Dolnej –  
z warsztatami rzemieślniczymi podtrzy-
mującymi pamięć o dawnych zawodach 
(patrz: str. 96).
Rezerwat Jedlina w Załużu – ze ścieżką 
edukacyjną i infrastrukturą wypoczynko-
wą (patrz: str. 22).

Noclegi
Mikroklimat – hotel i restauracja, Luba-
czów, ul. Unii Lubelskiej 8, tel. 516 945 251
U Dina – hotel i restauracja, Luba- 
czów, ul. Kraszewskiego 3 (wjazd od  
ul. Słonecznej), tel. 16 632 98 60,  
16 632 98 61
Markiza – noclegi i restauracja, Lu- 
baczów, ul. Niemirowska 2, tel. 509 511 
940

Gastronomia
Bar Jadło u Króla, Lubaczów, ul. Juliusza 
Słowackiego 19, tel. 16 307 02 45
Pizzeria Italiana U Włocha, Lubaczów,  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 16, tel. 532 804 204
Bar U Grażyny, Lubaczów, ul. Ignacego 
Krasickiego 5, tel. 721 462 957
Pizzeria Ola, Lubaczów, ul. Kolejowa 4,  
tel. 669 864 904
Bistro Bon Appetit, Lubaczów, ul. Konop-
nickiej 3, tel. 690 245 710

Informacja turystyczna: 
Centrum Informacji Turystycznej i Go-
spodarczej, Lubaczów, ul. Rynek  2/3,  
tel. 16 632 90 47, www.citig.lubaczow.pl

Lubaczów 

Lubaczów to jedno z najstarszych miast 
pogranicza polsko-ruskiego. Ulokowane  
w widłach rzek Sołotwy i Wiszni swoją na-
zwę wzięło od słowiańskiego woja Luba-
cza, którego pomnik zdobi obecnie miejski  
rynek. Dawne tereny historycznej ziemi  
bełskiej przez lata były pustoszone przez  
Tatarów, Kozaków, a także inne wojska 
często migrujące przez obszar zapalne-
go pogranicza. Dostępu do położonego 
na wzgórzu XIV-wiecznego zamku bro-
niły podmokłe tereny, rzeka oraz wały 
ziemne z fosą. Do dziś zachowały się 
fragmenty piwnic, które wciąż czeka-
ją na odkrycie legendarnych tajemnych 
przejść i labiryntów. Miasto, zlokalizowane 
na skrzyżowaniu szlaków handlowych bi-
zantyjskiego Wschodu z łacińskim Zacho-
dem, wykształciło wielokulturowe, barwne  
oblicze. Okres galicyjski zakończył czas  
królewszczyzny i ziemia lubaczowska prze-
szła w ręce prywatne, odkąd zmieniała  
kilkakrotnie właścicieli – ostatnimi byli  
Gołuchowscy. Tragicznie w historii mia-
sta zapisały się II wojna światowa i kilka 
kolejnych lat po jej zakończeniu. Getto,  
holocaust i deportacje na zawsze zmieniły 
oblicze lokalnej struktury narodowościowej.  

Zmiany na lepsze następowały powoli  
i trwają do dziś. Obecnie miasto stanowi 
centrum życia kulturalno-gospodarcze-
go regionu, mieści się tu również siedziba 
władz powiatowych. 

Warto zobaczyć
Muzeum Kresów w Lubaczowie – zaj-
muje pomieszczenia dawnego spichle-
rza przy ulicy Sobieskiego 4. To „kopal-
nia” wiedzy na temat historii i kultury 
regionu (patrz: str. 96).
Rynek – z zabudową murowaną z prze- 
łomu XIX i XX wieku oraz ratuszem  
z 2 poł. XIX wieku. Budynek ratusza wbu-
dowany jest w jedną z pierzei rynku,  
mieści się w nim siedziba urzędu miasta. 
Zrewitalizowany centralny plac miasta 
stanowi miejsce spotkańz kulturą i sztuką.  
W letnie weekendy odbywają się na nim 
plenerowe imprezy i koncerty. 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej– 
z konkatedrą pw. bł. Jakuba Strzemię  
z zachowaną częścią wysokich murów  
od strony południowej. Podziemia kon-
katedry mieszczą niewielkie Muzeum  
Sakralne (patrz: str. 85).
Kirkut przy ulicy Kościuszki – jedna  
z nielicznych pamiątek po społeczno- 
ści żydowskiej (patrz: str. 91).

Lokalne tradycje i wydarzenia
Dni Lubaczowa połączone z Festiwalem Biegowym to imprezy plenerowe 
przeznaczone dla osób w różnym wieku, preferujących aktywny tryb życia. 
Festiwal Dziedzictwa Kresów – odbywa się na przełomie lipca i sierpnia.  
To największa impreza kulturalna regionu (patrz: str. 44).
Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego – o ponad dwudziestoletniej 
tradycji, rozgrywany jest w sierpniu na lubaczowskim Stadionie Miejskim.
Wrześniowy Półmaraton Lubaczowski Bieg Lubacza – z miejscem startu  
na rynku w Lubaczowie i metą w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej (bądź  
na odwrót).

Fotografia u góry: Rynek w Lubaczowie, fot. P. Kościelniak
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Narol 

Narol, znany wcześniej jako Florianów, 
stanowił dziedzictwo rodziny Bełżec-
kich, a następnie Łaszczów. Tym ostat-
nim zawdzięcza pierwszą lokację miasta 
w XVI wieku. Po pogromie kozackim i niemal 
zupełnym zniszczeniu mieszkańcy wybrali 
na miejsce ponownego osiedlenia nieodle-
głą okolicę, nadając jej nową nazwę – Na-
rol. Największe zasługi dla miasta poczynił 
hr. Feliks Antoni Łoś, który na trwałe zapisał 
się w lokalnej historii. Magnat – mecenas 
sztuki był twórcą oszałamiającego pałacu 
oraz szkoły dramatyczno-muzycznej i te-
atru. Dzięki jego działaniom gospodarczym 
miasto przeżyło okres prosperity, a obiekty, 
na  których powstanie wyłożył hojne dat-
ki, do dziś stanowią ozdobę miejscowości  
i służą jej mieszkańcom. Narol nie bez przy-
czyny nazywany jest Kameralną Muzyczną 
Stolicą Roztocza – odbywa się tu wiele im-
prez kulturalnych i muzycznych. 

Warto zobaczyć
Pałac Łosiów – z końca XVIII wieku, 
ulokowany na wzniesieniu zamykającym 

od  północy panoramę miasta. Mimo 
upływu lat i trwającej renowacji zachwy-
ca kształtem, rozmachem i nietuzinko-
wym założeniem ogrodowym (patrz:  
str. 78).
Ratusz – dwukondygnacyjny budynek, 
usadowiony pośrodku rynku, otoczony 
zabudową małomiasteczkową, wciąż sta-
nowi serce miasta.
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny – klasycystyczna świąty-
nia z przełomu XVIII i XIX wieku skrywa  
kryptę grobową rodziny Łosiów. We  
wnętrzu zachowały się cenna polichro-
mia Teseya z okresu międzywojen- 
nego oraz część pierwotnego wyposaże-
nia.

Rozrywka i rekreacja
Centrum Koncertowo-Wystawienni-
cze – w dawnej cerkwi greckokatolickiej 
na Krupcu – odbywają się tu koncerty  
w ramach Narolskich Spotkań (patrz:  
str. 96).
Zbiorniki wodne i łowiska – w Młyn-
kach, Lipsku i Łukawicy, stanowiące miej-
sce wypoczynku i relaksu.

Atrakcje w pobliżu
Kapliczka Śniłówka w okolicy Łówczy 
– położona w wąwozie przy źródełku,  
któremu lokalne legendy przypisują cu-
downą moc.
Zielone Serce Roztocza – dwa kasz-
tanowce stojące samotnie przy drodze 
w  okolicy Łówczy, złączone koronami 
kształtem przypominającymi serce.
Rezerwat przyrody Bukowy Las – z kwit- 
nącym w okresie wiosennym czosnkiem 
niedźwiedzim.
Pizuny z Domem Modlitwy Sióstr  
Albertynek – zlokalizowany w miejscu 
domu rodzinnego bł. Bernardyny Ja- 
błońskiej, współpracownicy św. Brata Al-
berta.
Cerkiew greckokatolicka – pw. Opieki 
Bogurodzicy w Woli Wielkiej z 1755 roku 
(patrz:, str. 76).

Noclegi
Hotel – Restauracja Pałacowa, Na-
rol, ul. Parkowa 2, tel. 16 631 92 23,  
www.palacowa.com.pl 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Hucie Różanieckiej (całoroczne), 

Huta Różaniecka 63, tel. 16 631 97 63,  
www.schronisko-huta.cba.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Rudzie Różanieckiej (sezonowe: lipiec 
i sierpień), Ruda Różaniecka 180, 
tel. 16 631 96 19
Karczma Dębowy Dwór, Ruda Różaniec-
ka 182 a, tel. 603 249 090, www.debowy-
-dwor.pl
Agroturystyka Maria i Aleksander Mam-
czur, Łukawica 14, tel. 608 209 364
Gospodarstwo Gościnne Jan Głaz, Wola 
Wielka 62, tel. 16 631 74 22

Gastronomia
Restauracja Pałacowa, Narol, ul. Parko-
wa 2, tel. 16 631 92 23 
Pizzeria U Synia, Narol, ul. Kazimierzow-
ska 2, tel. 574 235 965
Mała Gastronomia Jerzy Rubin, Narol,  
ul. Lwowska 5, tel. 16 631 70 68
Bar Strefa, Narol, ul. Podzamcze 25,  
tel. 661 791 820

Informacja turystyczna: 
Narolskie Centrum Informacji Turystycz-
nej, ul. Józefowska 1, tel. 532 011 622

Fotografia u góry: Ratusz w Narolu, fot. T. Trulka

Lokalne tradycje i wydarzenia
Narolska Majówka – od kilkunastu lat rozsławia wyroby producentów uczest-
niczących w Międzynarodowym Konkursie Nalewek, któremu towarzyszą liczne 
imprezy kulturalne i sportowe.
Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski – początkiem lipca przenosi uczestni-
ków w świat lokalnej kuchni. Odbywają się tu konkursy kulinarne, degustacje po-
traw, prezentacje rękodzieła oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, których cykl 
otwiera występ tutejszego Teatru Amatorskiego Florianum.
Festiwal Arts of Narol – sierpniowe spotkania z muzyką, kulturą i sztuką. 
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Wielkie Oczy 

Miejscowość swoją egzotycznie brzmią-
cą nazwę zawdzięcza dwóm śródleśnym  
stawom. Największe zasługi dla jej po-
wstania i rozwoju miał Andrzej Mo- 
drzewski herbu Grzymała, uczestnik ba-
talii Jana III Sobieskiego. Sprowadził on 
do Wielkich Oczu franciszkanów, fundu-
jąc im klasztor i zlecając budowę świąty-
ni katolickiej. Rozbudował także kasztel 
obronny, bogato go wyposażając. Do  
dziś zachował się miejski układ urbani-
styczny z kwadratowym rynkiem oto-
czonym drewnianymi domami. Pamiątką  
po mozaice narodowości zamieszkują-

cej to kresowe miasteczko są świątynie  
trzech wyzwań: cerkiew pw. św. Mikoła-
ja Cudotwórcy, synagoga oraz Sanktu- 
arium Matki Bożej Pocieszycielki Strapio-
nych.

Warto zobaczyć
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki 
Strapionych (patrz: str. 85).
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mi-
kołaja Cudotwórcy z okresu między-
wojennego – wzniesiona w konstrukcji 
szachulcowej. Świątynia znajduje się  
na Szlaku Architektury Drewnianej.
Dawna synagoga – dziś mieszcząca 
bibliotekę i niewielką izbę pamięci.

Kasztel obronny – obecnie siedziba 
urzędu gminy.
Rozrywka i rekreacja
Liczne stawy – na potoku Groń, pra-
wym dopływie Szkła.
Alejka spacerowa – tworząca pętlę o dłu- 
gości około 300 metrów, zlokalizowana 
pomiędzy kościołem i Domem Pomocy 
Społecznej. Teren wzdłuż ścieżki zagospo-
darowano roślinnością oraz elementami 
małej architektury. Znajdują się tu: ławki, 
stoły, altana z grillem, stojaki na rowery. 
Centrum miejscowości można zwiedzić 
w ramach questu „Spacer z Modrzewskim 
po Wielkich Oczach”.
Zbiornik rekreacyjny – w pobliżu siedzi-
by urzędu miasta, z pobliską infrastrukturą 
rekreacyjną dla dzieci i plenerową siłownią 
dla dorosłych.

Atrakcje w pobliżu
Rezerwat przyrody Moczary – położo-
ny pomiędzy Kobylnicą Ruską i Łukaw-
cem, chroni stanowiska północnego za-
sięgu czosnku siatkowatego.
Pięć Sosen – pomnikowa sosna z pięcio-
ma konarami wyrastającymi ze wspólne-
go pnia, miejsce objawień maryjnych.
Schrony linii Mołotowa – z planowa-
nych szesnastu na tym terenie wybudo-
wano w stanie surowym dwa, z których 
jeden znajduje się przy polnej drodze 
wiodącej na północ od Kobylnicy Ruskiej.

Potok Jaworowski – miejscowość bę-
dąca pamiątką po osadnikach niemiec-
kich z okresu kolonizacji józefińskiej.  
We wsi znajduje się neogotycki muro-
wany kościół.
Drewniane cerkwie – w Żmijowi-
skach (XVIII wiek) i Wólce Żmijowskiej 
(XIX wiek) – obie nieczynne kultowo.

Noclegi
Stanisław Pazowski – Sielanka, Wiel-
kie Oczy, ul. Rynek 25, tel. 600 077 692,  
www.pokojewielkieoczy.y0.pl 
Stanisław Sołtys – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Za Potokiem”, Łuka-
wiec 254, tel. 504 815 148, www.agrotury-
stykapodkarpackie.pl 
Leśniczówka „Cichowe Łozy”, Łu-
kawiec 276A, Alicja i Andrzej Grabas,  
tel. 889 150 888, 606 996 180, www.lesni-
czowka-cichowe-lozy.blogspot.com 
Marian Rogowski – Gospodarstwo Agro- 
turystyczne „Deberska Góra”, Łuka-
wiec 161A, tel. 16 631 04 14, 602 284  929,  
www.deberskagora.pl

Gastronomia: 
Pizzeria Euforia, Wielkie Oczy, ul. Łuka-
wiecka 6, tel. 882 039 143

Informacja turystyczna: 
Centrum Kultury w Wielkich Oczach,  
ul. Leśna 2, tel. 601 392 466

Fotografia u góry: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach, fot. T. Trulka

Lokalne tradycje i wydarzenia
Prezentacje Sienkiewiczowskie – organizowane od ponad 20 lat w tutejszej szkole 
podstawowej, która nie bez powodu przyjęła noblistę za patrona (na kartach Potopu 
pisarz kilkakrotnie wspomina miejscowość Wielkie Oczy). 
Majowy Przegląd Pieśni Maryjnej – gromadzi na placu przed kościołem w Wiel-
kich Oczach uczestników i widzów tego wydarzenia, któremu przyświeca motto:  
„Z pieśnią na ustach do serca Matki”. Zespoły i soliści z diecezji zamojsko-lubaczowskiej  
i archidiecezji przemyskiej prezentują się w repertuarze sakralnym, a całą imprezę uświet-
nia występ gwiazdy wieczoru.
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Wczasy na wsi 

„Wsi spokojna, wsi wesoła…” pisał piewca  
romantycznej wizji wsi Jan Kochanow-
ski. Jego wieś jawi się jako arkadia – miej-
sce wiecznego szczęścia, ładu, harmonii  
i dostatku. Koło historii mimo wyboistej 
drogi wydaje się wracać na właściwy tor,  
w którym proste, autentyczne życie sta-
je się receptą na szczęście i wewnętrzną 
równowagę. Jedni wciąż jej poszukują, inni 
już odnaleźli, przenosząc się z wielkomiej-
skich aglomeracji w roztoczańskie ustronie,  
by wieść życie w rytmie slow. Niezdecy-
dowani spędzają tu urlopy, żeby choć na 
chwilę uciec od zgiełku – nie nudzi ich cisza  
i spacer, żyją wolniej, zwiedzają uważniej.

Chutor Gorajec Gorajec 14, 37-611 Cie-
szanów, tel. 570 096 596, www.chutor-
gorajec.com
Chutor Gorajec to dawna wiejska szkoła, 
w  którą nowe życie tchnęła polsko-estoń-
ska rodzina Piotrowskich. Z okien gospodar-
stwa rozpościera się widok na jedną z naj-
starszych w Polsce świątyń wschodniego 
rytu – cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. Nazwa agroturystyki nie bez 
powodu nawiązuje do wątku kozackiego, 
bowiem Gorajec pełni dziś poniekąd funk-
cje kresowej stanicy, kultywującej pamięć 

o czasach Rzeczypospolitej Trojga Naro-
dów, wielokulturowych, barwnych zie-
miach pogranicza. Podczas goszczącego 
tu Folkowiska uczestniczyć można w wiciu 
wianków, odkrywaniu tajników zielarstwa  
i smakowaniu wybornej regionalnej kuchni. 
Wszystkiemu bacznie przyglądają się dawni 
mieszkańcy wsi uwiecznieni w Cichym Me-
moriale Arkadiusza Andrejkowa. Klimatyczne 
wnętrze, pełne domowego ciepła oferuje 
wspólny stół i niepowtarzalne pokoje z du-
szą. Tuż za płotem na dzieci czekają: plac  
zabaw, ścieżka edukacyjna i czatownia,  
w której zaszywają się fotograficzni łowcy 
ptactwa i dzikiej zwierzyny.
Liczba miejsc noclegowych: 24
Wyżywienie na miejscu: nie.

Leśniczówka Cichowe Łozy w Łukaw-
cu Łukawiec 288A, 37-626 Łukawiec,  
tel. 889 150 888, 606 996 180, www.le-
sniczowka-cichowe-lozy.blogspot.com
Agroturystyka w Łukawcu koło Wielkich 
Oczu to uroczy zakątek położony z dala 
od zgiełku miasta. Na gości czekają tu sty-
lowo urządzone apartamenty – błękitny  
i miętowy oraz ulokowana w obrębie po-
sesji Chata nad stawem. Największą zaletą 
tego miejsca jest możliwość obcowania  
z naturą. Spacery i przejażdżki rowerem po 
okolicy można przeplatać z wypoczynkiem 

w hamaku, a zimą można rozgrzać się przy 
ognisku bądź skorzystać z umieszczonej  
w ogrodzie ruskiej bani. Gospodarze – Alicja  
i Andrzej Grabasowie zbudowali swój dom 
w mazurskim stylu z myślą o harmonii z ota-
czającą przyrodą oraz ludziach szukających 
podobnie jak oni wyciszenia i relaksu.
Liczba miejsc noclegowych: 13
Wyżywienie na miejscu: tak.

Leśna Chata w Kowalówce Cieszanów 
2A, 37-611 Kowalówka, tel. 664 465 
803, www.lesnachata.info
Leśną Chatę z trzech stron otacza kurtyna 
iglastego drzewostanu, zapewniając zaglą-
dającym do niej gościom unikatowy mi-
kroklimat. Skorzystać tu można z noclegu, 
restauracji, jak również można zorganizo-
wać duże przyjęcie czy kameralne spotka-
nie. Do dyspozycji gości jest siedem pokoi 
w budynku głównym oraz dziesięć dom-
ków całorocznych. Latem ochłodę przyno-
szą odkryty basen i staw rybny. Skorzystać 
również można z boiska do piłki siatkowej 
bądź rowerów, które ułatwią dotarcie do 
okolicznych atrakcji. Na fanów adrenaliny 
czekają paintball i tor motocrossowy. Zimą 
dużą atrakcją dla odwiedzających ośrodek 
są kuligi oraz znajdujące się na terenie posesji 
ruska bania i sauna. 
Liczba miejsc noclegowych: 22 w budynku 

głównym i 60 w 10-osobowych całorocznych 
domkach
Wyżywienie na miejscu: tak.

Wiśniowa Górka w Świdnicy Świdni-
ca 1, 37-620 Horyniec, tel. 602 521 078,  
www.wisniowagorka.pl
Gospodarstwo agroturystyczne malow-
niczo ulokowane nieopodal Horyńca-
-Zdroju to miejsce przyjazne rowerzystom 
i miłośnikom zwierząt. Po okolicy peł-
nej urokliwych zakątków i śladów daw-
nej historii oprowadza sam gospodarz. 
Spotkania przy palenisku starej kuźni wy-
posażonej w dzieła przodków czy po-
gaduchy pod rozgwieżdżonym niebem 
nierzadko przeciągają się tu do świtu. Do-
datkową atrakcję stanowią kucyki do jazdy  
w siodle oraz przejażdżki bryczką. Do dys-
pozycji gości są również rowery, a dla dzieci  
plac zabaw, piłkarzyki i cymbergaj. 
Liczba miejsc noclegowych: 16
Wyżywienie na miejscu: tak.

Fotografie u góry (od lewej): 
–  Chutor Gorajec z Cichym Memoriałem 

Arkadiusza Andrejkowa, fot. T. Trulka
– Festiwal Folkowisko, fot. Ł. Kopeć 
–  Leśniczówka Cichowe Łozy, fot. LCŁ
– Leśna Chata w Kowalówce, fot LC
– Wiśniowa Górka w Świdnicy, fot. WG
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Kresowa Osada w Baszni Dolnej,  

fot. P. Hulak
– Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 

Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej,  
fot. Dębowy Dwór

Turystyka biznesowa

Konferencje, sympozja czy spotkania biz-
nesowe już dawno wymknęły się poza 
tradycyjne przestrzenie hotelowe i sale 
wystawiennicze. Coraz częściej poszuku-
je się do tych celów miejsc położonych 
blisko natury, w których uczestnicy robo-
czych sesji po ich zakończeniu będą mogli 
się zrelaksować i nabrać sił do kolejnych 
zawodowych wyzwań. Roztocze ze swym 
kameralnym położeniem, wielokultu-
rowością i różnorodnością krajobrazów  
zdaje się doskonale spełniać te warunki. 

Dębowy Dwór w Rudzie Różaniec- 
kiej Ruda Różaniecka 182 a, 37-613 
Ruda Różaniecka, tel. 16 631 38 15, 
661 053 911
Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 
Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej to 
idealne miejsce wpisujące się w wymaga-
nia klienta biznesowego. Jego położenie 
wśród roztoczańskich lasów i stawów 
hodowlanych oraz bogata infrastruktura 
sprzyjają organizacji spotkań i konferen-
cji. Do dyspozycji gości jest 27 komfor-
towych pokoi, duża przestronna sala oraz 
tereny zielone nad brzegiem jeziora. Re-
stauracja z autorskim menu, bazującym 

na rybnym asortymencie dopieści pod-
niebienia gości zarówno smakiem, jak i 
niebanalnym serwisem. Wolne od  zajęć 
popołudnie warto spędzić na łowieniu 
ryb z możliwością samodzielnego przy-
gotowania posiłku – uwędzenia czy gril-
lowania zdobyczy. Dla firm oraz grup 
zorganizowanych przygotowywane są 
turnieje paintballowe. Na terenie ośrod-
ka można poplażować, spędzić aktyw-
nie czas na boisku lub na wodzie. Można  
także wybrać się na wycieczkę po oko- 
licy, by poznać osobliwości Rozto-
cza: dawne zagłębie drzeworytnicze  
w Płazowie czy pałac Łosiów w Narolu. 

Hotel & Restauracja Pałacowa w Narolu  
ul. Parkowa 2, 37-610 Narol,  
tel. 16 6319223, 572 635 903
Hotel ulokował się po sąsiedzku z baro-
kową, nietuzinkową rezydencją hrabie-
go Łosia, próbując nawiązać do czasów 
świetności miasta. Gościom biznesowym 
oferuje komfortowe pokoje z 60 miej-
scami noclegowymi, sale konferencyjne  
z pełnym wyposażeniem audiowizual-
nym i przestrzeń bankietową, mogącą 
pomieścić ponad 200 osób. Podobne 
możliwości zapewnia część restauracyj-
na, celująca w daniach tradycyjnej kuch-

ni polskiej. Do spędzenia czasu wolnego  
zachęca sala bilardowa oraz wiata gril-
lowa na świeżym powietrzu. W czasie 
wolnym warto pospacerować po daw-
nym parku pałacowym lub udać się 
do centrum Narola, w którym można 
znaleźć pamiątki po pierwszej lokacji  
miasta, zwanego wówczas Florianowem.

Kresowa Osada w Baszni Dolnej  
ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna,  
tel. 507 380 500
Kresowa Osada to wioska tematyczna od-
wołująca się do wielokulturowości daw-
nych Kresów. Składa się z kilku obiektów 
stanowiących niezwykłe tło dla organizacji 
wszelkich wydarzeń i spotkań biznesowych. 
Ośrodek realizuje nieszablonowe pomysły  
i programy eventów czy konferencji, ofe-
rując projekt szyty na miarę. Łącząc walory 
regionu, jego tradycję i dawną kulturę, za-
pewnia kuchnię pełną kresowych smaków  
i zapachów, w której jakości potraw dorów-
nują szlachetne, autorskie trunki: nalewki, 
miody i piwa. Nowoczesna hala kongre-
sowo-bankietowa może pomieścić nawet 
600 osób. Bardziej kameralne pomiesz-
czenia sali konferencyjnej i restauracji na 
ponad 100 osób spełnią wiele wymagań.  
Ponadto istnieje możliwość realizacji 
konferencji plenerowej, z pełną obsługą  
multimedialną, cateringiem i noclegami.

Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej,  
fot. S. Nykiel
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Maczka z gęsi po dachnowsku,  
fot. LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej 

Zapraszamy na Roztocze Kulinaria

Fotografie u góry (od lewej): 
– Miody z Kresowej Osady, fot. M. Michalski 
– Kiełbasa swojska z kresów, fot. T. Michalski

Kuchnia od wieków stanowiła serce  
domu. Panny na wydaniu miały nikłe 
szanse na sukces, jeżeli kandydata na 
męża nie witał od progu kuszący aro-
mat pieczonego chleba i mięsa, będący 
zapowiedzią solidnego posiłku. Dania 
doprawiano ziołami, wierząc w ich mi- 
łosną moc, a docieranie przez żołą-
dek do serca traktowano zupełnie po- 
ważnie. Dziś powraca moda na pro-
ste, zdrowe dania przygotowane z eko- 
logicznych produktów i na bazie sta- 
rych, sprawdzonych receptur. Coraz  
bardziej cenimy tradycję i regiona- 
lizmy, poszukując ich także w świecie  
kulinarnym. 

Roztocze ze względu na historyczny 
mariaż kilku nacji stanowi niezwykły 
konglomerat smaków. W kresowym ga-
rze zmieszały się ze sobą smaki czu-
lentu, barszczu ukraińskiego, buba-
ła, kryżawek, maczki czy szwabów. 
Kuchnia pachnie ziołami i grzybami, 
a dobre trawienie ułatwiają nalewki  
z derenia czy żurawiny. Na stoły wraca-
ją zapomniane potrawy, które podbijają 
serca i podniebienia degustujących. Za-
sada jest prosta – kuchnia ma być auten-
tyczna i smaczna.

W kuchni roztoczańskiej dominowały dwa 
nurty: dworski oraz chłopski, zwany 
też galicyjskim. Ich głównym wyznacz-
nikiem była zasobność gospodarzy. Stąd 
wynikała odmienność stołu szlacheckiego, 
mieszczańskiego i chłopskiego. Różnice 
dotyczyły nie tylko rodzaju pożywienia, 
ale także sposobu jego podawania i zasad 
panujących przy stole. Wiejska kuch-
nia kresowa opierała się na daniach jar-
skich, pełnych kasz, przyrządzanych na 
bazie wyhodowanych na własnym polu 
warzyw: ziemniaków, grochu, fasoli i ka-
pusty. Uzupełniały ją zawiesiste zupy za-
gęszczane mąką, śmietaną czy żółtkiem, 
do których dodatek stanowiło pieczy-
wo. Doskonałe chleby na zakwasie czy 
pieczone pierogi z różnym nadzieniem  

do dziś kojarzą się na Roztoczu z rodzin-
nym domem i dzieciństwem. W kuchni 
dworskiej pachniało dziczyzną, rybami  
i zupą rakową, brzęczały szlachetne  
sztućce i kryształowe kielichy.

Listę produktów tradycyjnych podkar-
packiej części Roztocza otwiera pieróg 
z kaszą gryczaną i ziemniakami oraz 
maczka z gęsi. Ich kolebką jest wieś 
Dachnów. Pierogi z ciasta drożdżowego  
wypełnione farszem z zaparzonej kaszy  
gryczanej, połączonej z ugotowanymi 
ziemniakami i zrumienioną cebulką, są pie-
czone w opalanym drewnem piecu chle-
bowym. Można je spożywać na zimno  
i na gorąco. Dawniej serwowano je jako 
dodatek do maczki z gęsi, dziś są trady-
cyjnym niedzielnym posiłkiem śniadanio-
wym w dachnowskich domach. Maczkę 
natomiast podają głównie doświadczone 
gospodynie. Jej nazwa pochodzi od słowa 
moczyć, maczać, bowiem zawiesista kon-
systencja potrawy pozwala na jej czerpa-
nie za pomocą pieczywa. Była to potrawa 
spożywana przy okazji większych uroczy-
stości: wesel bądź chrzcin – mięso było 
wówczas luksusem, jadanym okazjonalnie. 
Obecnie to strawa codzienna, pożywna  
i podzielna, zważywszy na rozmiar prze-

ciętnej gęsi. Przyrządza się ją, gotując mięso 
do miękkości pod przykryciem, w osolonej 
wodzie z dodatkiem przypraw i warzyw. 
Po ugotowaniu wywar należy przecedzić,  
a mięso oddzielić od kości i drobno posie-
kać, przyprawiając solą, pieprzem i dość ob-
ficie czosnkiem. Wywar zagęszcza się mąką 
i dodaje mięso. Jeżeli nie posiadamy rodzi-
ny w Dachnowie, u której mamy szczęście 
gościć przy wspólnym stole, to owych spe-
cjałów skosztować można podczas kon- 
kursów kulinarnych i festiwali rozto- 
czańskich, takich jak: Święto Pieroga  
w Horyńcu-Zdroju, Festiwal Dziedzictwa 
Kresów z finałem w Baszni Dolnej, Cesar-
sko-Królewski Jarmark Galicyjski w Narolu. 

Gołąbki z Nowego Sioła, dziś będą-
ce potrawą dość powszechną, dawniej 
zdobiły przyjęcia weselne, będąc jednym  
z głównych dań. Pieczono je już w piątek 
i na całą noc zostawiano w ciepłym piecu. 
Podawane były z mastyką, czyli skwarkami  
z wędzonej, stopionej słoniny. Niepowta-

Kulinaria



168 169

Zapraszamy na Roztocze Kulinaria

Fotografie u góry (od lewej): 
– Tradycyjne wędliny z Roztocza,  

fot. Festiwal Dziedzictwa Kresów
– Tradycyjne sery z Roztocza, fot. Festiwal 

Dziedzictwa Kresów

rzalny aromat nadają potrawie liście ki-
szonej kapusty, w której tkwi cały sekret. 
Kisi się ją jesienią w dębowych beczkach, 
wkładając pomiędzy poszatkowaną ka-
pustę również jej całe główki. Po pięciu 
tygodniach produkt jest gotowy do uży-
cia. Farsz z zaparzonej kaszy jęczmien- 
nej, startych surowych ziemniaków  
i przyrumienionej cebuli doprawia się  
do smaku i zawija w uprzednio obgoto-
wane liście kiszonej kapusty.

Podczas Narolskiej Majówki można skosz-
tować roztoczańskich trunków, znanych  
nie tylko na Podkarpaciu. Odbywa się 
wówczas Międzynarodowy Konkurs Nale-
wek, w którym o zwycięską karafkę wal-
czy kilkadziesiąt trunków: dereniówki,  
wiśniówki czy żurawinówki, ale też 
rzadziej spotykane nalewki z rokitnika, 
czarnej rzepy czy białej lilii. Lokalną 
sławą cieszy się również wino z mle-
czu, którego receptura od wielu lat jest 
przekazywana z pokolenia na pokolenie  
w Młodowie koło Lubaczowa. Zbawienne 
działanie w procesie trawienia oraz krótka 
data przydatności (2–3 lata) powodują, że 
produkt ten polecany w chorobach nerek, 
naczyń krwionośnych i przy nerwicach nie 
zalega zbyt długo na spiżarnianych półkach.

Roztoczańskie pasieki słyną z doskona-
łych miodów, co nie powinno dziwić, 
zważywszy na wielowiekowe tradycje 
bartnicze oraz naturalne środowisko 
sprzyjające pszczelim rodzinom. Miody: 
lipowy i wielokwiatowy leśny znalazły 
się na liście produktów tradycyjnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pa-
sieki w Podemszczyźnie, Horyńcu-Zdro-
ju czy Budomierzu dzięki zasobności  
w drzewostan lipowy przodują jako pro-
ducenci wyróżnionych miodów. Niemniej 
jednak wytrawne robotnice pozyskują 
także nektar z wielu innych roślin, dzięki 
czemu można skosztować także miodów 

fasolowych, gryczanych, wrzosowych 
czy spadziowych. Pszczelarze prezentują 
je rokrocznie na Majówce Pszczelarskiej, 
która za każdym razem gości w innej miej-
scowości powiatu lubaczowskiego.

Zastawienie kresowego stołu nie byłoby 
możliwe bez swojskich wędlin z Narola  
i Nowego Sioła. Receptury rodzinne są tu 
pilnie strzeżone od pokoleń, zadowalając 
najwybredniejszych znawców i jurorów 
konkursów kulinarnych, a kiełbasa sielska 
produkowana przez Bogusława Szymań-
skiego z Nowego Sioła trafiła na listę pro-
duktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Znalazł się tam również 
ser Wólczan z Wólki Krowickiej, wytwa-
rzany w rodzinnej firmie Leda-Ser. Mleko 
kozie i krowie stanowią bazę dla serów 
wędzonych, białych z czosnkiem niedź-
wiedzim czy czarnuszką, ziołowych oraz 
domowego masła. 

Idea naturalnej produkcji przyświeca 
także prowadzącym gospodarstwo rol-
ne AgroRaj w Nowym Dzikowie. Uprawa 
warzyw bez oprysków pochłania znaczną 
część roku. W sezonie wiosennym i letnim 
właściciele przygotowują na zamówie-
nie lekkostrawne menu: sałatki, bogate  

w witaminy koktajle owocowo-warzywne 
oraz  inne dania pełne świeżych warzyw 
i  ziół. Okres jesienno-zimowy to czas 
przetwórstwa, tłoczenia soków i prowa-
dzenia diet oczyszczających, bazujących 
głównie na własnych produktach.

Olejarnię „Oliviak” na zasadach rolnicze-
go handlu detalicznego prowadzi rodzina 
Oliwiaków z  Moszczanicy koło Starego 
Dzikowa. Na bazie własnych upraw tło-
czy na zimno oleje: lniany, konopny, 
rzepakowy, z czarnuszki, ostropestu 
i wiesiołka. Produkcja najwyższej jako-
ści, w  niewielkich ilościach jest gwaran-
cją doskonałego produktu. Poza olejami 
można również zakupić na miejscu kilka 
gatunków kaszy, a także mąkę dynio-
wą, gryczaną czy jaglaną. Olejarnia pro-
wadzi również sprzedaż internetową,  
a właściciele bywają ze swoimi produk- 
tami na targach i lokalnych wydarzeniach 
kulinarnych.

Tradycyjne nalewki, fot. T. Michalski
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Stek wędzony z jesiotra rosyjskiego, 

fot. Cztery Stawy Kuchnia Natura Relaks  
w Rudzie Różanieckiej

– Karp, fot. Restauracja w Dębowym Dworze 
w Rudzie Różanieckiej

LOKALE GASTRONOMICZNE 
OFERUJĄCE DANIA REGIONALNE

Cztery Stawy Kuchnia Natura Relaks 
Ruda Różaniecka, tel. 796 503 410
Gospodarstwo rybackie Smolin Fish  
w Rudzie Różanieckiej zajmuje się  
hodowlą ryb słodkowodnych w pięciu 
stawach o łącznej powierzchni 220 ha. 
W ramach rozwijanej działalności ga-
stronomicznej uruchomiła niewielką 

manufakturę przetwórczą. Produkuje 
między innymi: kawior, pasztety rybne 
z migdałami, papryką lub żurawiną, ga-
laretki z pstrąga i amura, a wszystkie jej 
przetwory są oparte na lokalnych, trady-
cyjnych recepturach. W prowadzonym 
przez firmę klimatycznym barze Cztery 
Stawy Kuchnia Natura Relaks zajadać się 
można fishburgerem, kremem z socze-
wicy na rybnym rosole czy kotlecikami 
z tołpygi.

Restauracja i karczma w Dębowym 
Dworze Ruda Różaniecka 182a,  
tel. 16 631 38 15, 661 05 39 11,  
www.debowy-dwor.pl
Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej to 
ośrodek wypoczynkowy położony w nad 
brzegami urokliwego jeziora polodowco-
wego i stawu rybnego, w otoczeniu Pusz-
czy Solskiej (patrz: str. 145). W ośrodku tym 
można nie tylko przenocować w kom-
fortowych pokojach, ale także oddać się  
w pełni wędkowaniu, pływaniu i plażowa-
niu. Warto również odwiedzić to miejsce, 
aby zakosztować tutejszych specjałów, 
serwowanych w hotelowej restauracji 
i Karczmie Pod Szczęśliwym Karpiem, 

Karpkanapka, fot. Cztery Stawy Kuchnia Natura Relaks w Rudzie Różaneckiej

malowniczo usytuowanej na sztucznej 
wyspie. Oba lokale oferują danie re-
gionalne, a ich flagowym produktem 
są pierogi z farszem z karpia, nawiązu-
jące do bogatej tradycji hodowlanej tej  
krainy pełnej stawów. 

Większość barów i restauracji regionu 
proponuje w swoim menu danie po-
granicza – pierogi ruskie. Wcale nie tak 
związane z Rosją, jak wielu uważa, na-
zwę bowiem wzięły od Rusi Czerwo-
nej, będąc tradycyjną potrawą polskich 
stołów – sycącą i bardzo popularną  
w okresach postnych. Wśród nich wy-
różniają się dwa kameralne lokale:  
Jadło u Króla w Lubaczowie (ul. Sło-
wackiego 19, tel. 16 307 02 45) i Mała 
Gastronomia w Narolu (Lwowska 37, 
tel. 16 631 70 38). W ofercie obu barów 
są doskonałe pierogi (z farszem ziem-
niaczanym na czele), cieszące się dużym 
uznaniem lokalnych smakoszy.

Pierogi z farszem z karpia i okrasą z leśnych 
grzybów, fot. Restauracja w Dębowym Dworze
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Roztocze Wschodnie, podobnie jak biesz-
czadzka kraina dolin, pełne jest opusto-
szałych sadów, resztek kamiennych po-
dmurówek, zbutwiałych płotów, miejsc,  
w których gwar ludzkich rozmów, dziecię-
cy śmiech i melodie nuconych przy pracy 
dumek rozwiał wiatr historii. Wielu wy-
siedlonych wiosek i przysiółków nie zajęli 
napływowi osadnicy, przyroda stopniowo 
okryła je roślinną narzutą niczym matka 
zaścielająca łóżko po swoim dziecku. Od-
chodzący zostawili to, co najcenniejsze – 
prochy przodków, wspomnienia i rodzinne 
domy. Po latach ich dzieci i wnuki przyby-
wają na Roztocze w poszukiwaniu swoich 
korzeni, „arkadii”, o której opowiadała im ze 
łzami w oczach babcia, czy domu wybu-
dowanego własnymi rękoma przez dziad-
ka. Zdejmują pierzynę mchu z cmentar-
nych krzyży, przynosząc „kaganek pamięci” 
w imieniu swoim i tych, którym na ojcowi-
znę już nigdy nie dane było powrócić.

Zew ledwo pamiętanej pradawnej melodii
zew rzeki Tanwi
zew zblakłej pamięci
sprawił
że niczym marnotrawna córka
po półwieczu wróciłam w niskie trawy życia.
Wczoraj i dzisiaj
wtedy i teraz

przypadły do siebie w gwałtownym uścisku
nie bacząc na przepaście tego
co pomiędzy 
zdarzyło się
co było i już upłynęło.
Jak gdyby z księgi życia ktoś wyszarpnął 
środek
zostawiając jedynie tytuł z zakończeniem.
Przez odmienioną wioskę
sama odmieniona
szłam wolno, wolniusieńko prowadząc za ręce
moich starych rodziców co przybyli ze mną
by sprawdzić zostawioną tu po sobie pamięć 
[…]

U. Kozioł „Powrót do pierwszych lądów”

Miłków, Brusno Stare, Zawałyle, Monasterz czy 
Sieniawka, obecne na mapach z okresu mię-
dzywojennego, dziś jak „ambasadorzy pamięci” 
znaczą szlak minionych pokoleń, dla których 
tutejsze niebo na zawsze zostało w pamięci 
jako bardziej niebieskie, a trawa bardziej zielona 
niż tam, dokąd unieśli w dwóch walizkach do-
robek własny i schedę po przodkach.

W dolinie Smolinki
Sieniawka to dawna królewska wieś za-
łożona w XVII wieku na terenach Baszni. 
Składała się z kilku przysiółków – Capy, 
Stelmachy, Kaplisze, Onyszczaki. Najbar-

dziej jednak znanym i istniejącym do dziś 
jest Huta Kryształowa, w której starosta 
lubaczowski Jerzy August Mniszech zało-
żył w XVIII wieku hutę szkła. Kryształowe 
żyrandole i zastawa stołowa rozsławi-
ły wieś i do dziś stanowią najcenniejsze 
przykłady rzemiosła artystycznego doby 
baroku. Manufaktura już od dawna nie 
istnieje, podobnie jak Sieniawka i jej przy-
siółki, których mieszkańców pochodzenia 
ukraińskiego wysiedlono w ramach akcji 
Wisła. Po wsi pozostały cerkwisko oraz 
cmentarz z nagrobkami szkoły bruśnień-
skiej i lokalnego artysty rzeźbiarza Wasyla 
Gudza. Przy drodze między Podlesiem  
a Hutą Kryształową w latach 70. XX wie-
ku stanęły rzeźby Jana Chrzciciela i Ma-
ryi, które powróciły w tajemniczy sposób  
„z wysiedlenia”. Ufundowane przez Piotra 
Guzio pierwotnie były ulokowane przy 
sieniawskim młynie. Za cerkwią parafialną  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
z 1877 roku rosły trzy olbrzymie dęby, nazy-
wane przez lokalną społeczność świętymi, 
co łączono z bijącym w ich pobliżu źró-
dłem o cudownej mocy. Świątynię roze-
brano, z trzech dębów zachowały się dwa, 
których wiek ocenia się na około 250 lat.

Smolin Andruszewski, od XIX wieku po-
zostający w rękach ogólnie szanowanej ro-
dziny Andruszewskich, zajmował tereny tuż 
przy obecnej granicy z Ukrainą. Z jednym  
z członków rodziny – Janem, doktorem 
medycyny praktykującym w pobliskim Nie-
mirowie, przyjaźniła się Gabriela Zapolska, 
bywająca często w smolińskim dworze. 
Budynek wyróżniały bielone ściany oraz 
ogromny gontowy dach z okapem wspar-
tym filarami ganku, w którego cieniu pijano 
herbatę. Całość otaczał park krajobrazowy  
z alejami dębów i kasztanowców, na któ-
rego terenie mieściły się ogród, sad i nie- 
wielkie stawy. Dziś próżno ich szukać  – 

zachowały się jedynie fragmenty funda-
mentów oraz pomnikowe drzewa daw-
nego parku – modrzew europejski, sosna  
wejmutka i dąb szypułkowy. 

Pośród Lasów Sieniawskich
Wieś Miłków zaistniała w XVII wieku za 
sprawą hetmana wielkiego koronnego 
Adama Mikołaja Sieniawskiego, którego 
dobra trafiły w ręce rodu Czartoryskich  
i Sapiehów. W zgodzie zamieszkiwała tu 
ludność polska i ukraińska, dzieci kształ-
cono we wspólnej czteroklasowej szkole, 
a związki małżeńskie przedstawicieli obu 
narodów nie należały do rzadkości. W co 
drugim gospodarstwie funkcjonowała pa-
sieka, ponadto we wsi był tartak, maziarnia, 
młyn oraz wzniesiona dużym wysiłkiem 
murowana cerkiew. Strefa przygraniczna 
wytyczonej przez pakt Ribbentrop-Moło-
tow nowej granicy niemiecko-radzieckiej 
zburzyła spokój życia mieszkańców Mił-
kowa, którzy mimo srogiej zimy 1941 roku 
zostali wysiedleni do Besarabii. Cerkiew  
i domy rozebrano – dziś pośród lasu ma-
jaczą ich fundamenty i nieliczne nagrobki  
na dawnym wiejskim cmentarzu. Dzięki 
trosce leśników i z ich inicjatywy zapo- 
czątkowano spotkania dawnych miesz- 
kańców Miłkowa rozproszonych po  
Polsce. Przybywają oni tu na wspólną  
modlitwę, wspominając dawne czasy siel-
skiego życia w puszczańskiej wsi.

Roztoczańskie połoniny
U podnóża Wielkiego Działu, z widokiem 
na najwyższe roztoczańskie wzniesie-
nia, w 35 domach przysiółków Dahany  
I i II zamieszkiwała ludność pochodze-
nia ukraińskiego, trudniąca się na co 
dzień rolnictwem i gospodarką leśną.  
Po wysiedleniach śródleśne polany za-
częły zarastać, sady dziczeć, a kamien-
ne wotywne krzyże pokryła patyna.  

Fotografia u góry: Aleja Lipowa w Hucie Kryształowej, fot. K. Kłysewicz

Dahany, fot. K. Kłysewicz

Roztocze 
zaginione
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Cmentarz w Starym Bruśnie,  

fot. Wyd. Compass
– Cmentarz w Starym Bruśnie,  

fot. Wyd. Compass

W dobie Państwowych Gospodarstw 
Rolnych wypasano tu bydło ze Starej 
Huty. Poprowadzony z Suśca do Ja-
rosławia żółty pieszy Szlak Południo-
wy przyciągał turystów, którzy do dziś  
z nostalgią wspominają czasy wędrówek 
i przybywają do tego urokliwego miej-
sca, zasnuwającego się mgłami niczym 
pagóry Beskidu Wyspowego czy Biesz-
czady. Ściągają tu pasjonaci fotografii  
i obserwatorzy gwiezdnych konstelacji – 
niebo jest tu bowiem najpiękniejsze na 
całym Roztoczu.

W cieniu kamieniołomu
Najbardziej znaną z nieistniejących wsi, 
której fenomen nie przemija, jest Bru-
sno Stare, położone w dolinie Brusienki  
u podnóża góry Brusno. Jego mieszkańcy 
związali swoje życie z lokalnym kamie-
niołomem, stając się niedoścignionymi 
fachowcami w obróbce wapiennego su-
rowca. Ich talent i kunszt do dziś podzi-
wiać można na okolicznych cmentarzach 
i cerkwiskach, z których najpiękniejszy to 
cmentarz w Bruśnie Starym   [67]  E2.  
I mimo że Brusienka szumi dziś jedynie  

kamiennym figurom pochylonym nad  
prochami Kuźniewiczów, Pidhoreckich, 
Birnbachów i innych, to duch przesiedlo-
nych do ukraińskiej Hanacziwki mistrzów 
dłuta wciąż trwa w roztoczańskiej kniei.

Historia wzgórza Monastyr
Wiele fascynujących tajemnic skrywa las 
porastający niewysokie wzgórze Mona-
styr górujące nad Werchratą. Jak słusz-
nie wskazuje jego nazwa znajdował się 
tam monastyr, to jest klasztor będący 
w posiadaniu bazylianów  [68]  E2  

– mnichów kościoła greckokatolickie-
go. Wybudowany pod koniec XVII wieku 
nie należał do wielkich obiektów sakral-
nych. Składał się ze skromnych budynków 
mieszkalnych, gospodarczych oraz  cer-
kwi, której drewniane ściany chroniły  
cudowną ikonę Matki Bożej Werchrackiej. 
Poniżej klasztoru rozwinęła się niewielka 
osada Monastyr (zwana także Monaste-
rzem) zamieszkała przez ludność ukra-
ińską. W 1806 roku klasztor uległ kasacji,  
a zakonnicy wraz z cudowną ikoną prze-
nieśli się do Krechowa koło Żółkwi (obec-
nie na Ukrainie). W 1947 roku mieszkań-
cy osady zostali przymusowo wysiedleni  
w ramach akcji Wisła. W niedługim czasie 
z krajobrazu wzgórza całkowicie znik-

nęły zabudowania dawnego klasztoru.  
Do dziś pozostały po nich jedynie frag-
menty murów, piwnic i studnia, z której 
według legendy wybijało źródło rzeki Raty.

W latach 1891–1904 roku wzgórze za-
mieszkiwał brat Albert Chmielewski. Obec-
nie w miejscu jego pustelni stoi wiata 
św. Brata Alberta, wzniesiona w 2018 roku 
przez tutejszych leśników.

Pozostałością prowadzonych walk w cza-
sie I wojny światowej na pobliskich tere-
nach jest cmentarz, na którym pochowano 
żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyj-
skich. Znajdują się tu także groby członków 
UPA, którzy zginęli w starciach z NKWD 
w 1945 roku.

Na wzgórze Monastyr można się dostać, 
idąc za znakami zielonego szlaku pie-
szego im. Brata Alberta (patrz: opis trasy  
str. 110).

Nieistniejące dziś Dahany, Brusno Stare i Monastyr na mapie z 1936 roku
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Lista obiektów noclegowych i gastronomicznych 

OBIEKTY NOCLEGOWE
Hotele

Lubaczów
Hotel – Restauracja U Dina
Lubaczów, ul. Kraszewskiego 3
tel. 16 632 98 60,  16 632 98 61
www.hotel.lubaczow.pl/
recepcja@udina.pl

Narol
Hotel – Restauracja Pałacowa
Narol, ul. Parkowa 2
tel. 16 631 92 23
www.palacowa.com.pl

Oleszyce
Hotel Pod Księcia Górką
Oleszyce, ul. Zamkowa 61 E
tel.: 600 0530 425
www.podksieciagorka.pl
kontakt@podksieciagorka.pl

Pensjonaty / motele / 
zajazdy / hostele

Basznia Dolna
Kresowa Osada
Basznia Dolna, ul. Kolejowa 16
tel.: 600 501 508
www.kresowaosada.pl

Cieszanów
Zajazd JA-WA
Cieszanów, ul. Kościuszki 81
tel.: 16 631 10 72
www.zajazdjawa.pl

Horyniec-Zdrój
Pensjonat HAGI
Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 1
tel.: 787 706 070
www.pensjonathagi.pl

Pensjonat Hetman
Horyniec-Zdrój, Aleja Przyjaźni 6
tel.: 16 631 33 32,  501 038 945
www.pensjonathetman.pl

Lubaczów
Hostel Oleńka
Lubaczów, ul. mjra H. Hubala 12
tel.: 694 313 806
hostellubaczow@wp.pl

Mikroklimat
Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 8
tel.: 516 945 251
www.mikroklimat.net

Ośrodki wypoczynkowe / 
domy weselne

Lubaczów
Ośrodek Wypoczynkowy 
Leśna Chata
Cieszanów 2a (Kowalówka)
tel.: 664 465 803
www.lesnachata.info

Lubaczów
Dom Weselny Markiza
Lubaczów, ul. Niemirowska 2
tel.: 509 511 940, 508 809 023
hotel@DomWeselnyMarkiza.pl

Ruda Różaniecka
Ośrodek Wypoczynkowo-
-Szkoleniowy Dębowy Dwór
Ruda Różaniecka 182 a
tel.: 661 053 911, 16 631 38 15
www.debowy-dwor.pl

Werchrata
Diecezjalny Ośrodek 
Rekolekcyjny
Werchrata 43
tel.: 16 631 34 18, 603 059 680
www.parafiawerchrata.iap.pl

Wielkie Oczy
Dom Weselny Sielanka
Wielkie Oczy, ul. Rynek 25
tel.: 600 077 692, 725 203 862
noclegi@pazowski.pl

Huta Różaniecka
Szkolne Schroniska Młodzieżo-
we PTSM całoroczne
SSM w Hucie Różanieckiej
Huta Różaniecka 57
tel.: 16 631 96 14
www.schronisko-huta.pl

Lubaczów
SSM w Lubaczowie
Lubaczów. ul. Kościuszki 161
tel.: 16 632 80 54, 661 861 116
www.zs-lubaczow.com

Oleszyce
SSM Oleszyce
Oleszyce, ul. Zielona 1B
tel.: 16 631 50 55, 601 420 837
www.zsoleszyce.pl

Szkolne Schroniska Młodzie-
żowe PTSM – sezonowe

Basznia Dolna
SSM w Baszni Dolnej
Basznia Dolna, ul. Szkolna 24
tel.: 16 632 70 07
zsp-basznia@lubaczow.pl

Cieszanów
SSM w Cieszanowie
Nowe Sioło 15
tel.: 16 631 10 39
sp_cieszanow@wp.pl

Krowica Sama
SSM w Krowicy Samej
Krowica Sama 183
tel.: 791 007 766
sp-krowica@lubaczow.com.pl

Ruda Różaniecka
SSM w Rudzie Różanieckiej
Ruda Różaniecka 180
tel.: 16 631 96 19
sekretariat@zsrudarozaniecka.pl

Werchrata
SSM w Werchracie
Werchrata 45
tel.: 507 649 348, 609 494 503
szkola.werchrata@hot.pl

Gospodarstwa agroturystyczne

Gorajec
Chutor Gorajec
Gorajec 14 (gm. Cieszanów)
tel.: 721 656 531
www.chutor.gorajec.info

Kowalówka
Agroturystyka Kowalówka
Kowalówka 1 (gm. Cieszanów)
tel.: 16 631 32 31
www.agro-kowalowka.xorg.p

Krowica Hołodowska
Granica
Krowica Hołodowska 33 
(gm. Lubaczów)
tel.: 608 570 685

Łukawica
Pod Lasem
Łukawica 92 (gm. Narol)
tel.: 695 369 954

Aleksander i Maria Mamczur
Łukawica 14 (gm. Narol)
tel.: 608 209 364

Łukawiec
Deberska Góra
Łukawiec 161 a 
(gm. Wielkie Oczy)
tel.: 16 631 04 14, 602 284 929
www.deberskagora.pl

Leśniczówka Cichowe Łozy
Łukawiec 288 A 
(gm. Wielkie Oczy)
tel.: 889 150 888, 606 996 180
www.lesniczowka-cichowe-lozy.
blogspot.com

Za Potokiem
Łukawiec 254 (gm. Wielkie Oczy)
tel.: 504 815 148
www.agroturystykapodkarpac-
kie.pl

Nowa Grobla
Helena Szyk
Nowa Grobla 112 (gm. Oleszyce)
tel.: 691 336 129

Nowiny Horynieckie
Agroturystyka Dzikowisko
Nowiny Horynieckie 12 
(gm. Horyniec-Zdrój)
tel.: 668 875 599, 532 146 724
www.dzikowisko-roztocze.pl

Nowy Dzików
Dzikówka Agroturystyka
Nowy Dzików 32 
(gm. Stary Dzików)
tel.: 724 171 936
justyna.zietek00@gmail.com

Wola Mołodycka
Miłkowska Chata / Stawy Miłków
Wola Mołodycka (gm. Oleszyce)
tel.: 606 413 753
milkowskachata@gmail.com

Polanka Horyniecka
Polanka Agroturystyka i Konie
Polanka Horyniecka 28 
(gm. Horyniec-Zdrój)
tel.: 16 628 07 97,  503 698 822
www.polankakonie.pl

Radruż
Domek nad Stawem
Radruż 15 (gm. Horyniec-Zdrój)
tel.: 608 674 785
Wiśniowa Górka
Świdnica 1 (gm.Horyniec-Zdrój)
tel.: 16 631 36 81, 602 521 078
www.wisniowagorka.pl

Tymce
Tadeusz Ciepły
Tymce 89 (gm. Lubaczów)
tel.: 502 645 769
tadeusz-0021@o2.pl

Wola Wielka 
Jan Głaz
Wola Wielka 62 (gm. Narol)
tel.: 16 631 74 22

Zbigniew Rebizant
Wola Wielka 147 (gm. Narol)
tel.: 16 631 72 16, 604 709 872

Załuże
Bożena i Leszek Załuscy
Załuże 221 (gm. Lubaczów)
tel.: 607 546 559

Kempingi / pola namiotowe

Nowe Sioło
Kompleks Rekreacyjno-Sportowy 
Wędrowiec
Nowe Sioło 15 (gm. Cieszanów)
tel.: 16 631 10 92
www.zog.cieszanow.eu

Horyniec-Zdrój
Gościniec Pod Lasem
Horyniec-Zdrój, 
ul. Sobieskiego 11
tel.: 503 994 014
www.gosciniec.horyniec.net 

Jędrzejówka
Stawiska nad Tanwią
Jędrzejówka 120 (gm. Narol)
tel.: 888 647 085

OBIEKTY 
GASTRONOMICZNE

Basznia Dolna
Kresowa Osada
Basznia Dolna, ul. Kolejowa 16
tel.: 600 501 508
www.kresowaosada.pl

Cieszanów
Ośrodek Wypoczynkowy 
Leśna Chata
Cieszanów 2a (Kowalówka)
tel.: 664 465 803
www.lesnachata.info

Zajazd JA-WA
Cieszanów, ul. Kościuszki 81
tel.: 16 631 10 72
www.zajazdjawa.pl

Horyniec-Zdrój
Bar Smakosz
Horyniec-Zdrój, aleja Przyjaźni 3 B
tel.: 797 028 046

Cafe Sanacja
Horyniec-Zdrój, aleja Przyjaźni 3E
tel.: 606 146 748

Pensjonat Hetman
Horyniec-Zdrój, aleja Przyjaźni 6
tel.: 16 631 33 32

Sawa Restauracja
Horyniec-Zdrój, ul. Mickiewicza 8
tel.: 16 631 31 35

Lipsko
Pizzeria Parkowa. Drink Bar
Lipsko, ul. Rynek 1 (gm. Narol)
tel.: 733 441 165

Antalia Kebab
Lubaczów, Rynek 20/2
tel.: 697 575 457

Lubaczów
Bar Jadło U Króla
Lubaczów, ul. Słowackiego 19
tel.: 723 785 096

Bar U Grażyny
Lubaczów, ul. Kopernika 1
tel.: 721 462 957

Bistro Bon Appetit
Lubaczów, ul. Konopnickiej 3
tel.: 690 245 710

Club Cafe
Lubaczów, Rynek
tel.:  691 994 420

Czarny Kot Kebab & Bar
Lubaczów, ul. J. Piłsudskiego 1
tel.: 733 148 208

Deli Kebab
Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 22
tel.: 883 995 709

Dom Weselny Markiza
Lubaczów, ul. Niemirowska 2
tel.: 509 511 940, 508 809 023
hotel@DomWeselnyMarkiza.pl

Hotel – Restauracja U Dina
Lubaczów, ul. Kraszewskiego 3
tel.  16 632 98 60,  16 632 98 61
www.hotel.lubaczow.pl/
recepcja@udina.pl

Kebab Piramida
Lubaczów, ul. Wyszyńskiego 88
tel.: 726 022 044

Mikroklimat restauracja
Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 8
tel.: 516 945 251
www.mikroklimat.net

PizzeriaOla
Lubaczów, ul. Kolejowa 4
tel.: 669 864 904

Pizzeria Mamma Mia
Lubaczów, ul. J. Piłsudskiego 2
tel.: 16 632 42 22

Pizzeria U Włocha
Lubaczów, ul. Wyszyńskiego 16A
tel.: 532 804 204

Zakątek Smaku
Lubaczów, Oś. Mickiewicza 7
tel.: 601 814 453

Łukawiec
Siedem Cztery Pizza
Łukawiec 189
tel.: 578 037 436

Narol
Hotel – Restauracja Pałacowa
Narol, ul. Parkowa 2
tel. 16 631 92 23
www.palacowa.com.pl

Jerzy Rubin – Mała Gastronomia
Narol, ul. Lwowska 6
tel.: 16 631 70 68

Pizzeria U Synia
Narol, ul. Kazimierzowska 3
tel.: 574235965

Oleszyce
Restauracja Pod Księcia Górką
Oleszyce, ul. Zamkowa 61 E
tel.: 600 053 425

Szamanko
Oleszyce, ul. Zamkowa 2 A
tel.: 603 442 881

Ruda Różaniecka
Cztery Stawy Kuchnia Natura 
Relaks (lokal sezonowy)
Ruda Różaniecka 
tel.: 796503410
agnieszka.andruszewska@
smolinfish.pl

Karczma Dębowy Dwór
Ruda Różaniecka 182 a
tel.: 661 053 911, 16 631 38 15
www.debowy-dwor.pl

Wielkie Oczy
Dom Weselny Sielanka
Wielkie Oczy, ul. Rynek 25
tel.: 600 077 692, 725 203 862
noclegi@pazowski.pl

Pizzeria Euforia
Wielkie Oczy, ul. Łukawiecka 6
tel.: 882039143
www.euforiawielkieoczy.pl
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Indeks miejscowości

Basznia Dolna w.  D2, 45, 47, 50, 
51, 57, 98, 107, 109, 130, 131, 138, 
156, 157, 165, 167

Basznia Górna w.  D2-3, 109
Bełżec w.  E1, 11, 31
Borchów w.  C3, 73, 103
Borowa Góra w.  D3
Brusno Stare d.w.  E2, 27, 41, 53, 

54, 94, 172, 174
Budomierz w.  D3, 11, 77, 109, 

134, 168
Burgau d.w. 28
Capy cz.w. 172
Cewków w.  B2, 4, 27, 30, 31, 

74, 103
Chotylub w.  D2, 28, 74, 103, 

126, 127
Cieszanów w.  C2, 10, 11, 28-31, 

43, 46, 47, 57, 82, 87-91, 99, 109, 
126, 138, 139, 144, 147, 148, 162, 
163

Chmiele d.w. 16, 54, 55 
Dachnów w.  C2, 31, 102, 109, 

148, 167
Dahany I d.w.  E2, 173

Dahany II d.w.  E2, 173
Dąbków w.  C3, 77
Dąbrowa w.  C3, 109
Deutschbach d.w. 28
Deutsch Smolin d.w. 28
Dziewięcierz w.  E2, 16, 89, 

110, 153
Einsingen d.w. 28
Fehlbach d.w. 28
Felsendorf d.w. 28
Freifeld d.w. 28
Futory w.  C2, 31
Gorajec w.  D2, 31, 47, 57, 126, 162
Horyniec-Zdrój w.  DE2, 23, 25, 

80, 105, 110, 114, 115, 134, 135, 
145, 150, 151, 163

Huta Kryształowa cz.w.  D3, 24, 
39, 109, 134, 173

Jacków Ogród cz.w. 110
Jarosław m. 10, 11, 29, 174, 150
Jaworów m.  E4, 108
Kaplisze cz.w. 172
Kobylanka w. 29
Korzenica w.  B3, 146
Kowalówka w.  C2, 57, 75, 103, 163

Krowica Hołodowska w.  D3, 
109, 134

Krowica Sama w.  D3, 24, 48, 
77, 109, 134

Lindenau d.w. 28
Lipsko w.  E1, 27, 31, 100, 110, 

111, 118, 119, 140, 158
Lisie Jamy w.  D3, 77, 109
Lubaczów m.  C2-3, 10, 11, 15, 17, 

26-28, 30, 31, 43, 51, 55, 57, 59, 
73, 74, 76, 77, 83-85, 91, 93, 94, 
96, 98, 101, 108, 109, 130, 146, 
147, 149, 156, 157, 171

Łukawica w.  E1-2, 31, 158
Łukawiec w.  C3, 25, 75-77, 85, 

93, 100, 102, 103, 161, 162
Łówcza w.  D2, 75, 102, 103, 

122, 159
Majdan Lipowiecki w.  D3, 24
Miłków d.w.  B2, 31, 146, 172, 

173 
Młodów w.  CD2, 109, 168
Młynki cz.w.  D1, 118, 140, 158
Monasterz cz.w.  E2, 24, 110, 

111, 172, 175

Monastyr d.w.  E2, 24, 110, 111, 
172, 175

Moszczanica w.  B2, 76, 102, 
103, 169

Narol m.  D1, 4, 10, 11, 19, 24, 
27-32, 48, 49, 51, 52, 57, 76-78, 
85, 89, 99, 101, 105, 109-111, 118, 
122, 138, 140, 158, 159, 164, 165, 
167-169, 171

Niemirów m.  E3, 108, 109
Niemstów w.  C2, 81
Nowe Brusno w.  D2, 73, 93, 94, 

96, 103, 109, 114, 115
Nowe Sioło w.  CD2, 28, 57, 82, 

83, 89, 126, 144, 148, 167, 169
Nowiny Horynieckie w.  E2, 24, 

86, 93, 109, 110, 143, 150, 153
Obsza w.  B2, 47
Onyszczaki cz.w. 172
Oleszyce m.  C2-3, 10, 11, 27, 

30, 31, 43, 46-48, 82, 87, 88, 91, 
138, 147

Opaka w.  C3, 76, 77, 103, 109, 
146

Ostrowiec d.w. 28
Pizuny w.  E1-2, 53, 110, 111, 

140, 159
Płazów w.  D2, 27, 31, 40, 42, 

101, 122, 123, 164
Podemszczyzna w.  D2, 16, 114
Podlesie w.  D3, 24, 43, 101, 109

Polanka Horyniecka w.  DE2, 
114, 142

Pole Plebańskie cz.w. 31
Potok Jaworowski w.  C3, 161
Prusie w.  G2, 19, 27, 53, 74
Reichau d.w. 28
Radruż w.  E2, 5, 27, 28, 71, 96, 

102, 103, 134, 135, 143, 150, 
153, 157

Rebizanty w.  D1, 19
Ruda Różaniecka w.  D2, 31, 38, 

57, 79, 122, 144-146, 149, 159, 
164, 170, 171, 

Rudka w. 31
Sieniawka d.w.  D3, 109, 172, 173 
Smolin Andruszewski d.w.  DE3, 

24, 173
Stara Huta w.  E2, 109
Stare Oleszyce w.  B2, 76, 88, 

102, 103
Stary Dzików w.  B2, 4, 10, 47, 

48, 87, 89-91, 147
Stary Lubliniec w.  C2, 146
Stelmachy cz.w. 179
Susiec w.  D1, 118
Szczutków w.  C3, 30, 76, 103, 

109, 142, 146
Szkło m.  F4, 15, 23, 109, 161
Świdnica m.  D2–3, 163
Tymce w.  D2, 57, 130, 131
Ułazów w.  BC2, 27

Werchrata w.  E2, 4, 17, 19, 24, 
27, 28, 31, 93, 94, 110, 111, 175

Wielkie Oczy w.  CD3, 10, 23, 
24, 27, 31, 43, 58, 76, 81, 85, 90, 
91, 100, 103, 134, 135, 146, 147, 
160-161

Wola Wielka w.  E2, 19, 76, 95, 
102, 103, 114, 115, 159

Wólka Krowicka w.  D3, 169
Wólka Żmijowska w.  D3, 24, 

134, 161 
Zabłotów m. 87
Załuże w.  CD2, 77, 98, 109, 

130, 157
Zawałyla d.w.  E2, 172
Żmijowiska w.  D3, 134, 161
Żółkiew m. 108, 109, 175

INDEKS 
MIEJSCOWOŚCI

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew w Dachnowie,  

fot. T. Trulka
– Deskal w Kresowej  

Osadzie, fot. T. Trulka
– Kościół w Krowicy Samej, 

fot. T. Trulka

cz.w. – część wsi; d.w. – dawna wieś; dz. – dzielnica miasta; m. – miasto; os. – osiedle; w. – wieś

W indeksie podano odniesienia do numerów stron przewodnika, na których użyto danej nazwy. Współrzędne 
(np. A1) dotyczą mapy dołączonej do przewodnika. Nie podano współrzędnych lokalizacji nazw miejscowo-
ści, których nie umieszczono na mapie.
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Indeks atrakcji turystycznych

Aleja Lipowa w Hucie Kryształowej pom. przyr. 
 D3, 24

Bajka sanatorium zab., zdr. 152
Biesiady Teatralne w Horyńcu-Zdroju fest. 45, 152
Bożnica w Cieszanowie zab.  [39]  CD2, 91
Bożnica w Starym Dzikowie zab.  [40]  CD2, 91
Bożnica w Wielkich Oczach zab.  [38]  D3, 90
Bukowy Las rez. przyr.  D1, 4, 19, 21, 22
Centrum Eduk.-Kult. „Pastorówka” w Podlesiu inst.

kult.  [54]  D3, 43, 101
Centrum Konc.-Wystaw. w Cieszanowie inst.kult.  

 [51]  C2, 89
Centrum Konc.-Wystaw. w Narolu  inst.kult.  [51] 

 DE1, 49, 158
Centrum Legend – Bajkowe SPA w Nowym Siole 

c.r. 57
Centrum Oręża Rzeczypospolitej w Nowym Siole 

c.r. 57
Cerkiew drewn. w Borchowie zab.  [4]  C3, 73, 

103
Cerkiew drewn. w Cewkowie zab.  [5]  B2, 74, 103
Cerkiew w Cieszanowie zab.  [34]  C2, 88
Cerkiew drewn. w Chotylubiu zab.  [6]  D2 74, 

103, 127
Cerkiew drewn. w Gorajcu zab.  [2]  D2, 72, 102, 127
Cerkiew drewn. w Kowalówce zab.  [8]  C2, 75, 103
Cerkiew drewn. w Łówczy zab.  [9]  D2, 75, 103
Cerkiew w Łukawcu zab.  [10]  C3, 75, 103
Cerkiew drewn. w Moszczanicy zab.  [11]  B2, 

76, 103
Cerkiew w Narolu zab.  [35]  D1, 89,

Cerkiew drewn. w Nowym Bruśnie zab.  [3]  DE2, 
73, 96, 103, 115

Cerkiew w Nowym Siole zab.  [37]  D2, 89, 126
Cerkiew w Oleszycach zab.  [13]  B3, 88
Cerkiew drewn. w Opace (nieistniejąca) zab.  [12]  

 C3, 76, 103
Cerkiew drewn. w Prusiu zab.  [7]  F2 74,
Cerkiew drewn. w Radrużu zab.  [1]  E2, 71, 103, 

134, 153
Cerkiew w Starym Dzikowie zab.  [36]  B2, 4, 89
Cerkiew w Starych Oleszycach zab.  [32]  C2, 88
Cerkiew drewn. w Starych Oleszycach zab.  [33] 

 C3, 76, 103
Cerkiew drewn. w Szczutkowie zab.  [14]  C3, 

76, 103
Cerkiew drewn. w Wielkich Oczach zab.  [15]  

D3, 76 103
Cerkiew drewn. w Woli Wielkiej zab.  [16]  E2, 76, 

103, 115, 159
Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski fest. 4, 158, 167
Chutor Gorajec agro.  D2, 162
Ciesz Fanów Festiwal fest. 4, 45
Cmentarz ewangelicki w Podlesiu pom. przyr.  

 D3, 24
Cmentarz w Łukawcu zab.  [45]  C3, 93
Cmentarz w Nowym Bruśnie zab.  [44]  D2, 93
Cmentarz na wzgórzu Monastyr zab.  [42] 

 E2, 93
Cmentarz na Żelichówce w Lubaczowie zab.  [41]  

 CD3, 93
Cmentarz żydowski (kirkut) w Cieszanowie zab. 91

Cmentarz żydowski (kirkut) w Oleszycach zab. 91
Cmentarz żydowski (kirkut) w Lubaczowie zab. 91
Cztery Stawy Kuchnia Natura Relaks gastr. 170
Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej nocl., gastr., 

sport.  [61]  CD1, 145, 149, 159, 164, 171, 176, 
177

Diabelski Kamień pom. przyr.  E2, 24
Do cerkwi w Gorajcu szl.r. 126
Doliną Sołotwy po gminie Lubaczów szl.r. 130
Dom Modlitwy Sióstr Albertynek w Pizunach zab. 

53, 140
Dwór w Nowym Siole zab.  [25]  CD2, 82
Dwór w Wielkich Oczach zab.  [23]  CD3, 81
Dziewięcierz-Moczary cerkwisko zab.  E2, 4, 89, 

153
Festiwalu Arts of Narol fest. 49
Festiwal Dziedzictwa Kresów w Baszni Dolnej fest.  

45, 156, 167
Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” 

fest. 49
Folkowisko fest. 4, 47, 126
Galeria Sztuki Ludowej w Lubaczowie muz.  [55]  

 C3, 101
Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” przyr. 58
Gokart Off Road w Lubaczowie c.r.  [64]  C3, 149
Hotel & Restauracja Pałacowa w Narolu nocl., gastr.  

 D1, 164
Izba Pamięci w Lipsku muz.  [53]  D1, 100, 111, 119
Izba Pamięci poświęcona ks. kard. M. Jaworskiemu 

w Baszni Dolnej muz., 57
Izba Pamięci Kultury Żydowskiej w Wielkich Oczach 

muz.  CD3, 100
Izba Pamięci św. Jana Pawła II w Łukawcu muz. 

 [52]  C3, 100
Jedlina rez. przyr.  D2, 20, 22, 126, 157
Jadło u Króla gastr.
Kamienie Kultu Słońca pom. przyr.  E2, 24
Kamienne rez. przyr.  C3, 22
Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych 

szl.tem. 105
Klasztor Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju zab.  

 [30]  E2, 86
Klasztor Bazylianów na wzgórzu Monastyr zab.  

 [67]  E2, 111, 175
Knieja Pańskiej Góry w Nowinach Horynieckich zab. 

 [43]  E2, 93
Kaplica dworska w Horyńcu-Zdroju zab. 152
Kaplica Matki Bożej w Nowinach Horynieckich zab. 

 [29]   E2, 86, 153
Kapliczka Śniłówka w okolicy Łówczy zab.  D2 159
Kobyle Jezioro przyr. 19, 23, 115
Kościół w Krowicy Samej zab.  [18]  D3
Kościół w Lubaczowie zab.  [27]  C2, 84, 156
Kościół w Łukawcu zab.  [17]  C3, 85
Kościół w Narolu zab. 158
Kościół w Starym Dzikowie zab.  [31]  B2, 87
Kresowa Osada w Baszni Dolnej nocl., muz.  [50] 

 D2, 98
Leśna Chata w Kowalówce agro.  C2, 163
Leśniczówka Cichowe Łozy w Łukawcu agro.  

 C3, 162
Linia Mołotowa schr. boj.  [46]  C3, D2, E2, 4, 19, 

25, 31, 66, 94, 95, 111, 115, 153, 157, 161
Lodowisko w Nowym Siole c.r.  [63]  CD2, 148
Lubaczowski szlak dziedzictwa Jana III Sobieskiego 

szl.tem. 108
Łowisko pod Młynem w Lubaczowie łow. 157
Łukawiec rez.przyr., 25
Majówka Pszczelarska fest., 47
Mała Gastronomia w Narolu gastr., 159, 177
Minokąt rez. przyr.  E1, 22, 25
Miłków stawy rybne łow.  B2, 146
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie inst.kult. 157
Moczary rez. przyr.  C3, 22, 23, 161
Muzeum Kresów w Lubaczowie muz.  [47]  

 CD3, 96
Muzeum Sakralne w Lubaczowie muz.  [49]  

 C3, 98, 156
Muzeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej w Załużu muz. 

 [48]  CD2, 98, 130
Na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo szl.r. 

 E1, E2, E3, D3, C3, 134
Obserwatorium astronomiczne w Tymcach c.r.  

 D2, 57, 131
Oleszyce Rap Festiwal fest. 46
Pałac Łosiów w Narolu zab.  [19]  D1, 63, 78, 158
Pałac w Niemstowie zab.  [22]  BC2, 81
Pałac w Oleszycach zab.  [24]  C3, 82
Pałac Ponińskich w Horyńcu-Zdroju zab.  [21]  

 DE2, 80
Pałac w Rudzie Różanieckiej zab.  [20]  CD2, 79
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej przyr.  CD1, 18
Park zdrojowy w Horyńcu-Zdroju, przyr. 150, 151
Pięć sosen pom. przyr.  D3, 24, 135, 161
Płaskowyż Tarnogrodzki przyr.  B2–D3, 14, 15
„Przygródek – wspólnota kultur” Park Historyczno-Et-

nograficzny muz. 59
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy przyr.  

 DEF2, 19, 21, 23, 110, 150
Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej fest. 

48
Przez Puszczę Solską do Narola szl.r., 122
Puszcza Solska przyr., 25
Radrużka zalew przyr., 146
Równina Biłgorajska przyr.  B1-D1, 14, 15
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki w Wielkich 

Oczach zab.  [28]  C3, 85, 160
Sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej w Łukawcu 

zab.  C3, 85
Sołokija rez. przyr.  E2, 21, 22, 23
Stadnina koni Dzikowisko w Nowinach Horynieckich 

jeźdz.  [58]  E2, 143
Stadnina koni Polanka w Polance Horynieckiej jeźdz. 

 [56]   E2, 142
Stadnina koni Procajło w Radrużu jeźdz.  [59]  

 E2, 143
Stadnina koni Kresowa Stanica w Szczutkowie jeźdz. 

 [57]   C3, 142
Szlak Architektury Drewnianej szl.tem. 68, 157
Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki szl.tem. 106
Szlak Centralny szl.p. 4, 114
Szlak Południowy szl.p. 118, 174
Szlak św. Brata Alberta szl.p. 110
Ścianka wspinaczkowa w Lubaczowie sport.  [65] 

 C3, 149, 157
Teatr dworski w Horyńcu-Zdroju inst.kult. 45, 80, 152
Terra fusca gleba kopalna, 16
Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO „Rozto-

cze” rez. przyr. 20, 21
Trasa czerwona Cieszanów szl.nw. 139
Trasa czerwona Narol szl.nw. 140
Trasa zielona Cieszanów szl.nw. 138
Trasa zielona Narol szl.nw. 140
Uroczysko Roztocza Wschodniego przyr. 25
Wątki Folkloru Ludowego fest. 47
Wędrowiec sport.  [60]  C2, 126, 144
Wędrowiec Kompleks sportowy sport.  C2, 126, 

138, 148, 177
Wodny Świat w Horyńcu-Zdroju sport.  [62]  E2, 

145, 152
Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych fest. 47
Zamek w Lubaczowie zab.  [26]  CD3, 83
Źródła Tanwi rez. przyr.  E2, 23, 114

Fotografia u góry: Aleja Lipowa w Hucie Kryształowej, fot. T. Trulka 

INDEKS 
ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH

agro. – gospodarstwo agroturystyczne; c.r. – centrum rozrywki; cz.w. – część wsi, przysiółek; fest. – festiwal, impreza; 
gastr. – lokal gastronomiczny; inst.kult. – instytucja kultury; jeźdz. – ośrodek jeździecki; łow. – łowiska; muz. – muzeum; 
nocl. – obiekt noclegowy; piesz. – przejście dla pieszych; pom. – pomnik; przyr. – obiekty przyrodnicze; rez.przyr. – rezer-
wat przyrody; sankt. – sanktuarium; schr.boj. – schrony bojowe; sport. – obiekt sportowy, klub sportowy; szl.kajak – szlak 
kajakowy; szl.k. – szlak konny; szl.nw. – szlak nordic walking; szl.p. – szlak pieszy; szl.r. – szlak rowerowy; szl.tem. – szlak 
tematyczny; wid. – wieża widokowa; zab. – zabytek; zdr. – uzdrowiska i obiekty prozdrowotne; wyst. – centrum biznesowe  
i wystawiennicze.

W indeksie podano odniesienia do numerów stron przewodnika, na których użyto danej nazwy. Współrzędne 
(np. A1) dotyczą mapy dołączonej do przewodnika. Lokalizacja nie dotyczy wydarzeń, szlaków turystycznych 
oraz obiektów, których nie zaznaczono na mapie. W nawiasach kwadratowych podano numery szczególnie 
polecanych atrakcji. Nie podano współrzędnych lokalizacji atrakcji, których nie umieszczono na mapie.
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