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EXTR
A

Wydawnictwo dofinansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Urzędu Miasta Rzeszowa



„Zielone Podkarpacie”. Ładna nazwa, ale
kto finansuje ten projekt i merytorycznie
zaniegoodpowiada?

Jaki obszar obejmuje projekt?

Ale co konkretnie chcecie zrobić?

Co pozostanie nam na trwale po pro-
jekcie „Zielone Podkarpacie”?

Agnieszka Pieniążek: – Projekt „Zielone
Podkarpacie” realizowany jest przez Sto-
warzyszenie „Pro Carpathia” od stycznia
tego roku dzięki wsparciu udzielonemu
przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, a także ze
środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Poza-
rządowych Komponent II – Ochrona środo-
wiska i zrównoważony rozwój. Partnerami
naszego projektu są Arboretum i Zakład
Fizjografii w Bolestraszycach, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą
w Krośnie oraz Magurski Park Narodowy
z siedzibą w Krempnej.

To teren całego województwa podkarpac-
kiego, który odznacza się szczególnie
wysokimi walorami środowiska naturalne-
go, dysponuje ogromnym potencjałem za-
sobów przyrodniczych, geograficznych, jak
również lokalnej tradycji i historii. Istotnym
elementem krajobrazu wielu podkarpackich
gmin są tereny chronione. Na obszarze wo-

jewództwa znajdują się 2 parki narodowe,
10 parków krajobrazowych, 82 rezerwaty
przyrody oraz 17 obszarów chronionego
krajobrazu. Ale w najgorszym położeniu
znajdują się tereny historycznych parków
i ogrodów podworskich. I ich szczególnie
dotyczy ten projekt. Bowiem tylko nieliczne
z dawnych założeń ogrodowo-parkowych są
starannie utrzymane. Znaczna ich część,
zwłaszcza położonych na terenach wiej-
skich, popada w coraz dalej idące znisz-
czenie. W wielu przypadkach na tych te-
renach wzniesione zostały nowe budynki
i osiedla mieszkaniowe, a obecnie jedynie
pojedyncze drzewa świadczą o dawnej
świetności. W niektórych ogrodach prze-
trwały również pewne elementy założeń hi-
storycznych: groble, wały obronne, sadzaw-
ki i stawy dworskie.

Do sierpnia 2009 roku wiele. Po pierwsze,
działania przygotowujące, polegające na
wyposażeniu różnych grup społecznych
w niezbędną wiedzę. Lokalnych liderów
– w wiedzę na temat zakresu prawnie do-
puszczalnych działań związanych z tere-
nami chronionymi, ich promocją, wykorzy-
staniem zasobów naturalnych, popartą prak-
tycznymi działaniami: uporządkowaniem
tych najbardziej zagrożonych zniszczeniem

parków i ogrodów, tj. ich odkrzaczanie,
uprzątnięcie, oznakowanie.
Przedstawicieli instytucji publicznych (urzę-
dów gmin, szkół), organizacji pozarządo-
wych – w wiedzę na temat możliwych źródeł
finansowania tego typu przedsięwzięć.
Z kolei nauczycieli w umiejętności wkom-
ponowania zasobów przyrodniczych w rea-
lizowane programy edukacyjne, osoby trud-
niące się agroturystyką oraz planujące
otworzyć taką działalność w umiejętności
przygotowywania oferty turystycznej, z wy-
korzystaniem zasobów przyrodniczych.
Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będzie
przygotowanie i opracowanie wzorcowej
ścieżki kulturalno-przyrodniczej, przy współ-
pracy środowisk lokalnych. Elementem pla-
nowanej ścieżki będzie właśnie obecność
obszaru chronionego, np. ogrodu, parku.

Całemu projektowi towarzyszyć będzie,
za pośrednictwem portalu internetowego
www.zielonepodkarpacie.pl, popularyzacja
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego. Portal ten będzie pierwszym tego
typu ogólnowojewódzkim serwisem poświę-
conym ochronie przyrody, z możliwością
pobierania zdjęć, filmów, materiałów edu-
kacyjnych itp.
Ponadto w ramach projektu przygotowane
zostaną wydawnictwa i filmy poświęcone
problematyce obszarów chronionych. Wy-
dane zostaną m.in. mapa, przewodnik po
obszarach chronionych oraz Księga Dzie-
dzictwa Przyrodniczego. We współpracy
z oddziałem rzeszowskim Telewizji Polskiej
powstanie 16 filmów o rezerwatach, ogro-
dach i parkach podworskich oraz obszarach
chronionych. Pięć z nich już zostało wyemi-
towanych w telewizji regionalnej i niedługo
będą dostępne na portalu internetowym
www.zielonepodkarpacie.pl. Ponadto upo-
rządkujemy zaniedbane parki, powstanie
też wzorcowa ścieżka przyrodnicza. Mamy
nadzieję, że projekt „Zielone Podkarpacie”
będzie przygodą, która wniesie równocześ-
nie w nasze zielone, zabytkowe otoczenie
trochę należnego im ładu i dostojeństwa.

2 www.zielonepodkarpacie.pl

Gramy
w zielone!

Rozmowa z Agnieszką Pieniążek,
wiceprezesem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

i asystentem projektu ds. szkoleń

Celem projektu „Zielone Podkarpacie” jest populary-

zacja parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody,

obszarów chronionego krajobrazu, a w szczególno-

ści historycznych ogrodów i parków podworskich.

Projekt ma na celu również pobudzenie i aktywi-

zację lokalnych społeczności do działań na rzecz

ochrony zasobów przyrodniczych, kulturowych i ich

wykorzystania dla zrównoważonego rozwoju danej

miejscowości.

Obecnie organizowane są na terenie całego woje-

wództwa bezpłatneszkolenia z zakresu: poszukiwa-

nia środków finansowych na ochronę, konserwa-

cję, rewitalizację i działania towarzyszące; prawnie

dopuszczalnych działań związanych z ochroną,

porządkowaniem terenów chronionych (ogrodów

i parków podworskich); wykorzystania zasobów

przyrodniczych i kulturalnych w kreowaniu oferty

turystycznej; opracowywania i przygotowywania

ścieżki przyrodniczej .

Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szko-

leniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdów.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają mate-

riały, publikacje i filmy powstałe w ramach pro-

jektu. Szczegółowe informacje dotyczące termi-

nów planowanych szkoleń i warsztatów dostępne

będą na stronie internetowej Stowarzyszenia

(www.procarpathia.pl).

Już na przełomie września i października br. przewi-

dziane jest pierwsze porządkowanie wytypowanych

ogrodów i parków podworskich. Stowarzyszenie

pozyskało środki finansowe na odkrzaczanie, ko-

szenie i oznakowanie danego terenu. Zachęcamy

do zgłaszania nam propozycji terenów parków i ogro-

dów, które należy uporządkować. Prace porządko-

we zaczynamy jesienią, a kontynuowane będą na

wiosnę przyszłego roku.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt

(017 852 85 26) lub mail: info@procarpathia.pl.
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Zapraszamy do współpracy miłośników przyrody
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Zamek w Czudcu • Kurhan w Sólcy • Czekany z Hłud-
na • Skarby z Horodyszcza • Enkolpion z meteory-
tem • Kafle z Będziemyśla • Miecz celtycki z Rze-
szowa • Akinakes scytyjski z Rozborza • Skarb ze
Świlczy • Skarb z Wiśniowej • Studnia z Terliczki
• Skarb z Załęża • Podkarpacka Troja w Trzcinicy

Muzeum łemkowskich strojów w Komańczy • Świę-
to kultury ukraińskiej „Nad Osławą” • Kapliczka
w Radoszycach • Kamienny most w Olchowcu • Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku • Mrzy-
głód – miasto garncarzy • Kronika z Rakszawy • Piec
z Wierzawic • Tajemnicze drzwi z 1620 roku • Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej • Stanisław
Wyżykowski– ludowy lirnik • Haft i strójhaczowski

O podkarpackich drzewach słów kilka • Rezerwat
przyrody „Broduszurki” • Sosna Sobieskiego z Żo-
łyni • Szachownica kostkowata • Rezerwat jałow-
ców „Sołokija” w Dziewięcierzu • Gipsiarnia w Sie-
dliskach • Solanka we wsi Sołonka • Flisz karpacki
• Jar Wisłoka • Lubaczowskie wywierzyska • Ka-
mieniołom na Kozińcu

Rezerwat geologiczny „Prządki” • Rezerwat przy-
rody „Kołacznia” • Koniki polskie w Tuszymie

Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej •
Skansen łemkowski w Zyndranowej • Zajazd „Pa-
stewnik” w Przeworsku

Łemkowski chleb z Dźwiniacza Dolnego • Karczma
regionalna w Sanoku • Karczma „Pod semaforem”
w Bachórzu • Miody z Bandrowa Narodowego • Ro-
solisy Potockich z Łańcuta • „Hartini” z Harty • Krze-
szów: kulinaria z procentami • Schab pieczony ze
SMAK-GÓRNO • Powidlaki w Krzeszowie • Jede-
naście produktów z pilźnieńskiego TAURUSA

Kapliczka z Bóbrki • Ikona Bogurodzicy z Sanoka
• Pogańska świątynia w Nowinach Horynieckich •
Czart z cerkwi w Chotyńcu • Tutivillus z kościoła
w Porębach Dymarskich

Piramida z Międzybrodzia • Grób prawnuka Kościusz-
ki? • Pomniki „przechodnie” z Krzeszowa i Dubiecka •
KapliczkazLeżajska•MogiłamieszczanwStrzyżowie

Stary Cmentarz w Rzeszowie • Podziemna Trasa Tu-
rystyczna • Aleja Pod Kasztanami • Weduta Wie-
demanna

Często słyszę pytanie, czy aby nie wyczerpią się

nam pomysły na teksty do „Skarbów Podkarpac-

kich”. I aby dać odpór takim wątpliwościom,

prezentujemy letni numer „Skarbów”: w sumie 72

krótsze lub dłuższe teksty i ponad 160 zdjęć.

A praktycznie – jest to zaledwie „liźnięcie” tema-

tów dotyczących archeologii, etnografii, przyrody czy kulinariów na

Podkarpaciu. Z pierwotnej listy „extra tematów” zamieściliśmy zaledwie

15 procent. Na resztę po prostu zabrakło miejsca, co nie znaczy, że do nich

nie wrócimy.

W dotychczasowych numerach generalnie najczęściej zamieszczane były

teksty poświęcone architekturze i dziełom sztuki. Zmieniliśmy tę zasadę, jak

i formułę prezentacji wybranych obiektów. Dzięki krótkim tekstom, mo-

gliśmy zamieścić ich zdecydowanie więcej, zachęcając w ten sposób naszych

Czytelników do poszukiwania ciekawych i mniej znanych miejsc na mapie

Podkarpacia.

Wiele z prezentowanych tematów znajduje się często w zasięgu ręki.

Warto zajrzeć – po zakończeniu remontu – do Muzeum Okręgowego w Rze-

szowie, wręcz wypełnionego skarbami archeologicznymi sprzed wieków.

Na odwiedzających czeka np. Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, którego

ściany zdobią niecodzienne dzieła, będące wytworem nie tylko sztuki

ludowej.

Kulinaria to dobry pretekst na zwiedzanie Podkarpacia, szczególnie na

przełomie lata i jesieni. Zachęcam do tropienia dożynkowych imprez

i posmakowania potraw serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, jak

i w licznych regionalnych karczmach.

Mogę mieć tylko nadzieję, że każde z wydań „Skarbów” stanie się inspi-

racją do obejrzenia na własne oczy kolejnego opisanego dzieła sprzed lat.

A więc, Czytelnicy „Skarbów” – w drogę.

Krzysztof Zieliński

Drodzy Czytelnicy
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Ofiary rytualnego mordu

Usytuowany na lokalnej wyniosłości widoczny jest z daleka, po-
siada też imponujące rozmiary. Ma wysokość 6 m i około 50 m
średnicy u podstawy oraz charakterystycznie ścięty wierzchołek.
Tajemniczy kopiec od dawna wzbudzał zainteresowanie. Na jego

temat snuto różne hipotezy. Wielce prawdopodobne, że
jest to mogiła (kurhan), jednak jego pochodzenie i oko-
liczności powstania – pomimo przeprowadzonych ba-
dań – pozostają zagadką.

W latach 1979–1980 archeolodzy rozkopali część kop-
ca, a to, co odkryli, wzbudziło sensację. Odkopano
szkielety kilku kobiet i jednego mężczyzny. Jak stwier-
dzono osoby te zginęły na skutek uderzenia tępym
narzędziem w głowę. Jeden szkielet był bez głowy, inne
miały w stopy i czaszki powbijane gwoździe. Przy
szczątkach ludzi znaleziono bogatą, srebrną i pozłacaną
biżuterię – pierścienie ze szlachetnymi kamieniami, wi-
siorki, paciorki i zausznice. Jej pochodzenie datowano
na XI–XII wiek. Nie było to więc zabójstwo dla zysku.
Archeolodzy sądzą, że osoby te były ofiarami rytual-
nego morderstwa, tym bardziej zagadkowego, że popeł-
nionego już w czasach chrześcijaństwa. Sam kopiec jest
jednak budowlą znacznie starszą. Jakie tajemnice skry-
wa jeszcze jego wnętrze?

Na południe od Przemyśla, u podnóża pierwszych wzniesień
Pogórza Przemyskiego, leży mała wioska Sólca. Zapewne nikt
by o niej nie wiedział, gdyby nie starożytny kopiec, dzięki
któremu trafiła do fachowej literatury naukowej.

M
ożliwe, że kamienny zamek postawił w XIII wieku Gryfita –
Teodor Czador, wojewoda krakowski. W datowanym na
1354 r. dokumencie mówi się o zamku czudeckim. Pierwsi

jego znani ze źródeł historycznych właściciele to Strzyżowscy herbu

Gozdawa. Oni to także w XVI
wieku przebudowali gotycki
zamek na renesansową modę.
W 1692 roku Władysław i He-
lena Grabieńscy herbu Pomian
uciekli z płonącego zamku, pod-
palonego przez Tatarów. Za
uratowanie życia wybudowali
nową świątynię w Czudcu, jako
budulec wykorzystując... kamien-
ne mury spalonej fortalicji. Do-
piero w 2001 r. rozpoczęto, pod
kierunkiem archeologa Anto-
niego Lubelczyka z Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie,
kompleksowe prace wykopalis-
kowe. W ciągu ośmiu sezonów
odkryto mury gotyckich wież ob-
ronnych, późnośredniowiecz-
ny bruk kamienny oraz pozostałości baszty – bramy wjazdowej
z XVI w. Ma ona sześć metrów średnicy, mur gruby na półtora metra
i jest sześciokątna. Długość zamku okre-
ślono na 50 metrów. Podczas prac natra-
fiono na pokaźny zbiór kafli renesanso-
wych oraz – w zasypanej studni – kilka
renesansowych kamiennych obramowań
do okien pokrytych wysokiej klasy zdo-
bieniami.
– Mamy mnóstwo detali pochodzących
z tej budowli. Moglibyśmy odtworzyć
zamek i jego wnętrze za pomocą wizu-
alizacji komputerowej, ale to bardzo ko-
sztowna operacja – mówi prof. Irena

4 Archeologia

Warownię w Czudcu wybudowano na wzniesieniu u podnóża rzeki Wisłok. W X–XII wieku
znajdował się tu gród wczesnośredniowieczny o konstrukcji drewniano-ziemnej. Z roku 1264
pochodzi wzmianka, że Czucz (bo tak wówczas nazywał się Czudec) był ważną twierdzą granicz-
ną Małopolski, broniącaszlakuhandlowegow dolinie Wisłoka.

ania tajemniceWzgórze odsłania tajemnice

Mury baszty, po prawej odsłonięty fragment sklepienia
Jeden z odnalezionych

renesansowych kafli



Najstarsze z miedzi Każdy ma po 17 centymetrów długości, czekany z Hłudna należą do
najstarszych wyrobów miedzianych znalezionych na ziemiach pol-
skich, datowane są na IV tysiąclecie p.n.e. Ich odkrycie w Hłudnie,
w obrębie jednej miejscowości, stanowi

swojego rodzaju ewenement,
bowiem tego typu zabyt-
ków odnaleziono w Polsce
zaledwie kilka.

Czekany bojowe z krzyżowym
ostrzem są importem tzw. kul-

tury bodrogkereszturskiej z tere-
nu Kotliny Karpackiej, z najstarszego
ośrodka metalurgicznego w Europie
Środkowej. Można je zobaczyć na
ekspozycji w Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie.

RZESZÓW

Sólca

Czudec

Hłudno

5Archeologia

ania tajemnice

Kuryłowska, archeolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Nie wolno
jednak pozostawić tych odsłoniętych ruin, muszą znaleźć się środki
na zabezpieczenie odkrytych kamiennych murów i uczynienie z nich
atrakcji turystycznej.

Czudec

Antoni Lubelczyk na murach baszty – bramy

Bogato zdobione renesansową dekoracją okienne nadproże (?)
wydobyte z zasypanej zamkowej studni Sierpień 2008 – kolejna baszta w trakcie odsłaniania

2007 – odkopany szkielet zamordowanej kobiety
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Relikwiarz z meteorytem
Dawne Horodyszcze okazało się naj-
ważniejszym grodem między Przemy-
ślem, a granicą z Węgrami w okresie
wczesnego średniowiecza. Spośród
wydobytych tam znalezisk na szcze-
gólną uwagę zasługują brązowe en-
kolpiony (siedem sztuk) przedstawia-
jące ukrzyżowanego Chrystusa i Matkę
Boską, w tym jeden z fragmentem
meteorytu, jako relikwią.

Enkolpion to chrześcijański amulet
w formie kapsułki, która zawierała re-
likwię lub cytaty z Pisma Świętego.
Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem
kościoła jego noszenie było swoistym
aktem wyznania wiary i prośbą o boską
opiekę. Już samo odkrycie enkolpionu
zawierającego wewnątrz relikwię sta-
nowiło nie lada sensację. Zawartość

początkowo uważana za skamieniały
kawałek drewna, okazała się fragmen-
tem meteorytu (skała o 99% zawarto-
ści żelaza nie występuje na Ziemi). Po-
równano to z zapisami kronik i oka-
zało się, że w 1091 roku na Rusi
obserwowano upadek meteorytu. Po-
zwala to snuć hipotezę, że fragment
tego „znaku z nieba” został umiesz-
czony w trepczańskim relikwiarzu.

Ponadto odkopano także formę od-
lewniczą, co może oznaczać, że krzyże
relikwiarzowe z XI–XIII wieku mogły
pochodzić spoza dawnej Kijowszczy-
zny. Oznacza to, że istniały także inne
ośrodki wytwórcze, może należało do
nich i Horodyszcze.

Więcej informacji:
www.muzeum.sanok.pl/archeologia

W
ykopaliska na wzgórzu Fajka pozwoliły odkryć dwa grodziska:
Horodyszcze i Horodna oraz cmentarzysko kurhanowe. W Horo-
dyszczu – datowanym na okres z przedziału od VIII do XIII wieku –

odsłonięto pozostałości dwóch cerkwi, cmentarz i założenia obronne.
Wydobyte z ziemi artefakty wzbogaciły Muzeum Historyczne w Sanoku
o unikalne w skali międzynarodowej zabytki. Wśród nich jubilerskie wyroby
odnalezione w grobach otaczających odkryte relikty cerkwi i kaplicy. Są to
ozdoby stroju – sprzączki, klamerki, wisiorki, zawieszki brązowe; biżuteria
srebrna – zausznice, bogato ornamentowane pierścionki, pozła-
cany pierścień, zdobiony motywem krzyża w technice niello,
srebrny pierścionek ze szklanym oczkiem jako komplet
z zachowaną w całości niebieską, szklaną bransoletą.
Jedynymi egzemplarzami na terenie Polski jest para
srebrnych „kołtów”– ozdób nakrycia głowy ruskich arysto-
kratek – wykonana ze srebrnych blach z wytłaczanym,

6 Archeologia

Skarby z Horodyszcza Sanok

Dzięki prowadzonym przez Jerzego Ginalskiego pracom archeolo-
gicznym w podsanockim grodzie w Trepczy, nasza wiedza o historii
wczesnego średniowiecza późniejszej Ziemi Sanockiej zmieniła się
diametralnie.

fantastycznym ornamentem. Należy tu przypomnieć, że
przymiotnik ruskie oznaczał wówczas przynależność
polityczną, a nie etniczną. Na szczególną uwagę zasługują
także brązowe enkolpiony w typie kijowskim i krzyżyk z frag-

mentem meteorytu jako relikwią wewnątrz.
Wielkim skarbem są zachowane plomby oło-

wiane i pieczęcie księcia nowogrodzko-
-kijowsko-pskowskiego – Ruryka Rości-
sławowicza z drugiej połowy XI wieku.
Sanok, nazywany wówczas „wrotami wę-
gierskimi”, stanowił jeden z najważniej-
szych punktów administracyjno-obron-
nych tzw. Grodów Czerwieńskich.

Horodyszcze z Horodną,
Białą Górą i dzisiejszym
wzgórzem zamkowym
broniły drogi wzdłuż Sa-
nu do Przemyśla.

Para srebrnych „kołtów” Jeden z jubilerskich wyrobów



W
czasie trwających od 1990 roku prac wykopaliskowych

w obrębie niezachowanego dworu obronnego w miejscowo-
ści Będziemyśl, archeolodzy odkopali 2120 kafli i ich frag-

mentów. Wszystkie reprezentują tzw. kafle płytowe o frontach
formowanych w matrycach, bez polewy. Archeolodzy podkreślają
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Trepcza

Halabardnicy

na renesansowych

kaflach z Będziemyśla

bardzo wysoki poziom technologiczny, a szczególnie artystyczny znaleziska. Jego wyjątkowość
polega na olbrzymiej ilości odkrytych w jednym miejscu obiektów. Ich analiza pozwoliła stwierdzić,
że w XVI wieku tworzyły one co najmniej trzy piece. Lica renesansowych kafli wypełniają przedsta-
wienia figuralne, motywy roślinne i geometryczne. Podziw wzbudza precyzja wykonania poszcze-
gólnych detali, a szczególnie elementów stroju czy też mimiki twarzy np. halabardnika, postać

„młodzieńca” czy aniołów-tarczowników trzymających tar-
cze herbowe. Na jednej z nich widać wizerunek głowy
zwierzęcej, może jest to herb Półkozic, którym pieczętowała
się m.in. rodzina Sepichowskich, w XVI wieku właścicieli

Będziemyśla. Zbiór przecho-
wywany w Muzeum Okręgo-
wym w Rzeszowie.

Będziemyśl
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Rozbórz

Na Podkarpaciu nie prze-
trwały – w wyniku zawi-
rowań historii – zamkowe
zbrojownie wypełnione
różnego typu bronią.
Znaczna część ekspono-
wanych w muzeach mili-
tariów to obiekty pocho-
dzące z archeologicznych
wykopalisk .
Jednym z cenniejszych
jest miecz z Rozborza
(powiat Jarosław) tzw.
akinakes, będący typo-
wym uzbrojeniem scytyj-
skiego wojownika. Z ziem
polskich pochodzą zaled-
wie dwa tego typu obiekty.
Kolejny ciekawy zabytek odkryty zo-
stał przypadkowo, wydobyty z rzeki
Wisłok w Rzeszowie. Dwusieczny
miecz żelazny z fragmentem po-
chwy, to jedyny egzemplarz broni
celtyckiej odnaleziony na terenie
Polski południowo-wschodniej.
Na zachowanej szczątkowo po-
chwie, w czasie prac konserwa-
torskich, odsłonięto ornament
w postaci pary smoków.

Mieczy i toporów u nas dostatek Rzeszów

Analiza odkrycia pozwoliła dato-
wać go na okres III/II w. p.n.e.
Bardziej popularną formą broni od
miecza, w okresie wczesnego
średniowiecza na terenie ówcze-
snej Polski, był topór. Używano go
bowiem zarówno do walki, a także
jako narzędzie pracy. Odnaleziony
w czasie wykopalisk na grodzisku
w Przedmieściu Czudeckim okaz
datowany jest na wiek XI. Wszyst-
kie obiekty w zasobach Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie.

Tzw. akinakes z Rozborza,
po bokach groty scytyjskich strzał

Wczesnośredniowieczny
topór z Przedmieścia

Czudeckiego

Celtycki miecz z resztkami pochwy
na muzealnej ekspozycji

W
pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku w ciągu kilku sezonów

archeolodzy prowadzili badania na terenie osady z okresu rzym-
skiego w rejonie dzisiejszej Świlczy koło Rzeszowa. Jej ówcześni

mieszkańcy zajmowali się m.in. obróbką bursztynu. W jednej ze zniszczonej
w wyniku pożaru chat natrafiono na celowo ukryty zbiór przedmiotów

Kosztowności zakopane 1550 lat temu Świlcza

określany mianem „skarbu ze Świlczy”. Pierwotnie
znajdowały się one prawdopodobnie w skórzanym
woreczku. Zawierał on m.in. 10 srebrnych
denarów z II wieku n.e. oraz wiele przed-
miotów ze złota i srebra. Wśród nich do
najcenniejszych zaliczyć należy cztery
srebrne, w tym dwie pozłacane o dużej
wartości artystycznej, zapinki czyli
fibule. Czas ukrycia skarbu określa
się na około połowę V wieku n.e.

Miejsce ekspozycji:
Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

więcej informacji o skarbach:
www.muzeum.rzeszow.pl
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RozbórzRozbórz

Czudec

Teksty i zdjęcia skarbów zaczerpnięto
z powyższej publikacji, wydanej przez
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Siedem i pół kilograma biżuterii
Tzw. skarb z Wiśniowej
(powiat ropczycko-sę-
dziszowski) to przy-
padkowe odkrycie
w 1972 roku na
polu dwóch bran-
solet i naszyjnika.
Wykonane z lite-
go brązu wyroby
mają niezwykle efe-
ktowny sposób zdo-
bienia. Pokryte są mis-

terną kompozycją grup poprzecznych, skośnych
kresek oraz kratki. Naszyjnik po odkryciu został

przecięty, albowiem znalazcy chcieli się upew-
nić z jakiego materiału został wykonany. Waży
on blisko 4,6 kg, a bransolety po ok. 1,4 kg
każda. Co istotne, archeolodzy podkreślają, że
biżuteria ta jest miejscowym wyrobem, cho-
ciaż wskazują na podobieństwo z podobnymi
znaleziskami na terenie np. Węgier. Biżuteria

datowana jest na przełom XIII i XII wieku p.n.e.
lub na XII wiek p.n.e. Obecnie na ekspozycji

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

P
odczas wykopalisk prowadzonych na trasie
przyszłej obwodnicy Rzeszowa w Terliczce
archeolodzy dokonali sensacyjnego odkry-

cia, natrafili na wydrążony pień drzewa otoczony
bierwionami z dębu. Naukowcy dwukrotnie próbo-
wali wyciągnąć studnię. Bezskutecznie. Do pracy
użyli pomp igłowych, które przez kilka dni starały
się usunąć wodę z dołu, w którym tkwiła studnia.
Wreszcie podjęto ostatnią próbę. Znalezisko pod-

czas wyciągania z ziemi rozpadło się na kilka dużych kawałków. Ale jak zapewniają
archeolodzy zostanie poskładane i po pracach konserwatorskich trafi na ekspozycję
do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Na dnie studni naukowcy znaleźli drew-
niany przedmiot o haczykowatym kształ-
cie zaostrzony na końcu. Mógł on służyć
jako hak do wyciągania naczynia ze stud-
ni. W studni były też kawałki skóry – to
prawdopodobnie pozostałości skórzane-
go wiadra, którym czerpano wodę.
Znalezione fragmenty ceramiki potwier-
dzają przypuszczenia archeologów, że
studnia została wybudowana przez miesz-
kańców osady należącej do kultury łużyc-
kiej. Jednym z ciekawszych znalezisk jest
zachowana w całości gliniana, dziecięca
grzechotka. To kulka z kilkoma guzkami,
po wyciągnięciu jej z ziemi nadal grze-
chotała. Ślady w Terliczce (również nowo
odkryta studnia) wskazują na to, że osada
ta jest starsza niż wywodząca się z tej
samej kultury osada w Biskupinie.

Rzeszów

Drewnianą studnię z IX wieku p.n.e. odkryli w lipcu 2005 r. archeolodzy w Ter-
liczce koło Rzeszowa. Przeprowadzone badania dendrochronologiczne wyka-
zały, że drewno użyte do budowy studni pochodzi z czerwca 872 r. p.n.e.
Badania pozwalają na bardzo dokładne określenie wieku drewna, teoretycznie
granica błędu to 20–30 lat. To prawdopodobnie najstarsze tego typu znalezi-
sko w Europie, a na pewno w Polsce – studnia pochodzi z okresu epoki brązu.

Blisko 3000 lat w ziemi

Skarb z epoki brązu
Odkryty w 1953 roku w podjasielskim Za-
łężu skarb waży ponad trzy kilogramy. Two-
rzy go zbiór kilkudziesięciu ozdób i narzędzi
wykonanych w brązie: naramienniki z tarcz-
ką, bransolety, sierpy i 22 wisiorki sercowate.
Archeolodzy zwracają uwagę na umiejętno-
ści rzemieślnika, z którego rąk wyszły te
wyroby. Wiążą ich powstanie z oddziaływa-
niami z Zakarpacia, gdzie w początkach epo-
ki brązu (XIV/XIII–XIII w. p.n.e.) rozwijał

się ośrodek metalurgiczny. Na tere-
nie Polski często odnajdywane są wy-
roby z brązu, ale za najbardziej efek-
towne odkrycie uznaje się te z Załęża.

Świlcza
Terliczka

Wiśniowa

Załęże
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W
Trzcinicy, nieopodal Jasła, archeolodzy od

dziesiątków lat odsłaniają pozostałości pradaw-
nej osady. Większej i ważniejszej od Biskupina.

Nie skończyło się jednak tylko na odkopaniu cennych
artefaktów. Powstaje skansen archeologiczny i na wiosnę
2010 roku rekonstrukcja grodziska stanie się wielką
atrakcją turystyczną Podkarpacia.
Kilkuletnie badania pozwoliły ustalić, że wzgórze kryje
najstarszą z odnalezionych w Polsce, obronną osadę
z początków epoki brązu (2000–1350 r. p.n.e.). Stwier-
dzono też pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji
anatolijsko-bałkańskiej na
terenach dzisiejszej Polski.
We wspomnianych latach
zamieszkiwała tu ludność
tzw. grupy pleszewskiej kul-
tury mierzanowskiej.

Później, w latach 1600–
–1350 p.n.e. osiedliła się
ludność wielkiej cywiliza-
cji epoki brązu Otomani-
-Füzesabony. W tym sa-
mym miejscu archeolo-
dzy odkryli też najstarsze
i jedno z lepiej zachowa-
nych grodzisk słowiań-
skich (780–1030 r. n.e.).
Wydobyte przedmioty to
150 tysięcy zabytkowych
elementów, jak wyroby
z brązu, kości, bursztynu,
srebra.
Na ponad ośmiu hekta-
rach powierzchni, oprócz
odtworzonej wioski kultury

Otomani-Füzesabony sprzed 3,5 tysiąca lat składającej się
z pięciu domów, powstanie słowiańska wioska z IX wieku
stworzona z sześciu chat. Będą stawiane zgodnie z ówczesną
technologią, z drewna, trzciny, słomy, gliny. Chaty wczesnośred-
niowieczne będą półziemiankami o konstrukcji zrębowej. Całość
otoczy dziewięć odcinków wałów obronnych o długości 152 m,
umiejscowionych dokładnie tam, gdzie znajdowały się w rzeczy-
wistości. Będzie też odtworzony fragment dawnej drogi z bramą.

Podkarpacka
Troja

Srebrny skarb wczesnośredniowieczny z Trzcinicy

Czekan z brązu

Zrąb rekonstruowanej chaty
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Trzcinica

Wołek

– zabawka

czy przedmiot

magii?

Gliniana figurka odnaleziona w cza-
sie wykopalisk na terenie osady ob-
ronnej w Trzcinicy ma niewielkie
wymiary, długa jest na ok. 4,5,
wysoka na 3 centymetry. Została
ulepiona z jednego kawałka gliny
i wypalona ponad 3500 lat temu.
Sylweta wołu (?) przedstawiona zo-
stała realistycznie, z zachowaniem
poprawnych proporcji i właściwych
elementów anatomicznych. Jest jed-
nym z ważnych przykładów zoo-
morficznej plastyki figuralnej.

Figurka wiąże się prawdopodobnie
ze sferą magiczno-obrzędowych wie-
rzeń, albo była… dziecięcą zabawką.
Przechowywana w Muzeum Okrę-
gowym w Rzeszowie.

więcej aktualnych informacji
o „Podkarpackiej Troi”:
www.muzeum.krosno.pl;
www.karpackatroja.pl;
www.karpacka-troja.info

Wizualizacja „Podkarpackiej Troi”
po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych

Pozostałości konstrukcji obronnych
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K
rywulka to rodzaj naszyj-
nika plecionego z różno-
kolorowych, szklanych

koralików. Krywulki można wy-
konywać na specjalnych krosien-
kach lub też przy pomocy igły.
Wykonywało się je ze szklanych
paciorków średnicy około dwóch
milimetrów. Szerokość takiej
„kolii” potrafiła u bogatszych pa-
nien sięgać nawet 15 centyme-
trów. Przed wojną biżuteria ta,
ze względu przede wszystkim
na cenę materiałów, była jesz-
cze droższa niż dzisiaj i dziew-
częta mogły sobie pozwolić na
zaledwie jedną sztukę. A i to tyl-
ko bogatsze stać było na wielo-
barwne wzory i imponującą sze-
rokością takiego naszyjnika.
W ostatnich latach odżywa mo-
da na biżuterię „etniczną”. Dzięki
temu oraz popularyzatorskiemu
darowi ludzi takich, jak pani
Daria coraz więcej osób prowa-
dzi warsztaty, gdzie uczy się
wyrobu koralikowych precjozów.
Również sama właścicielka

kolekcji czasami wykonuje jesz-
cze krywulki wyróżniające się
mistrzostwem warsztatu i dba-
łością o tradycyjne wzornictwo.

N
ie każdy, kto przejeżdża przez Komańczę zdaje sobie spra-
wę, że mija jedno z najciekawszych prywatnych „muzeów”
w południowo-wschodniej Polsce. Wszyscy znają Fedora

Gocza i jego zagrodę łemkowską w Zyndranowej. Mniej osób wie
o komaneckiej kolekcji pani Darii Boiwka.
Zbiór (łącznie kilkaset eksponatów) powstawał latami. Jego początki
sięgają pewnie lat 50. XX wieku, kiedy jego twórczyni powróciła
z wysiedlenia. Wspólnie z niedawno zmarłym mężem Stefanem, pani
Daria stworzyła przebogatą kolekcję strojów, haftowanych ikon,

rusznyków, serwet i ko-
ralikowej biżuterii łem-
kowskiej, dla której
najbardziej charakte-
rystyczne są krywulki.
Najstarsze przyodziew-
ki mają ponad sto lat.
Są to ręcznie plisowa-
ne (niegdyś gorącym
chlebem) spódnice.
Obejrzeć można także
łajbyki, pokryte boga-
tym haftem soroczki,
czy barwne hardanki
ozdoby podobnie, jak
krywulki wykonywane
z maleńkich koralików.
Muzeum najlepiej zwie-
dzać po wcześniejszym
uzgodnieniu z właści-
cielką.
Telefon do pani Darii
Boiwka: 013 467 71 34

Więcej informacji o strojach
w sklepie internetowym
www.soroczka.pl

12 Etnografia

Współczesne stroje, które można
zobaczyć na kermeszach (jarmarkach)

nawiązują do dawnych, stuletnich wzorów
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Zwiedzając prywatną kolekcję strojów łemkowskich pani Darii Boiwka w Komańczy, warto zwrócić szczególną uwagę na krywulki.

To bodaj najbardziej charakterystyczny element stroju Łemkiń.

KomańczaKrywulki jak sprzed 100 lat

Komańcza„Muzeum” łemkowskich strojów

Krywulki robione przez
Darię Boiwka zadziwiają

precyzją wykonania
i barwnością wzorów

Komańcza
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S
koro woda pomogła jej, mogła
pomóc i wielu innym. Zaczęli więc
przyjeżdżać ludzie z obu stron

Karpat, żeby zaczerpnąć wody i pomo-
dlić się za swoich. Przed drugą wojną
światową Radoszyce były bardzo po-
pularnym miejscem pielgrzymek gre-
ckokatolików do kapliczki z ikoną Matki
Boskiej. Uroczystości pielgrzymkowe
odbywają się zawsze w dziewiąty
czwartek po Zmartwychwstaniu Pań-
skim według kalendarza juliańskiego.

Tradycja święcenia i picia wody z cu-
downego źródła przetrwała do akcji
„Wisła” w 1947 roku. Po wysiedleniu
miejscowej ludności, na długie lata za-
pomniano o tym zwyczaju.
Osiem lat temu dawna tradycja ożyła,
wskrzeszona przez greckokatolickiego
proboszcza z Komańczy, księdza Jana
Pipkę. Pielgrzymkę połączono z ker-
meszem i dzięki temu, po przeżyciu du-
chowym, możemy uczestniczyć w świę-
cie kultury.

Pod koniec XIX wieku córka miejscowego proboszcza zachorowała na dziwną

chorobę, którą uleczyła obmywaniem w źródle, przy którym potem wystawiono

kaplicę (ok. 1878 roku).

RadoszyceŹródełko „pielgrzymkowe”

Święto kultury ukraińskiej „Nad Osławą”
Czym dla Beskidu Niskiego
„Watra” w Zdyni, tym samym
dla Bieszczadów jest „Święto
nad Osławą” organizowane przez
społeczność ukraińską w Mo-
krem. Pierwszy weekend sierp-
nia to tradycyjny termin, kiedy
do Mokrego zjeżdżają turyści
z całego regionu, żeby zasiąść
na widowni festiwalu pieśni i tań-
ca. Na scenie goszczą zespoły

z Polski, Ukrainy i Słowacji, pre-
zentujące utwory charakterys-
tyczne dla swoich regionów.
Jest to wyjątkowa okazja, aby
nie wyjeżdżając daleko mieć
możność w jednym miejscu ob-
cowania z muzyką i choreogra-
fią czerpiącą z różnych źródeł.
Występom towarzyszą stoiska
z regionalnymi pamiątkami i li-
teraturą związaną z szeroko poj-

mowaną kulturą ukraińską. Go-
spodarzami i zarazem jednym
z bohaterów święta jest miej-
scowy zespół „Osławiany”, wy-
stępujący od lat 70. XX wie-
ku. „Osławiany” to znani i ce-
nieni artyści, mający za sobą wy-
stępy w kraju i za granicą.
Wydali własną płytę, a ostatnio
założyli stronę internetową
http://oslawiany.pl/.

Olchowiec to mała wieś położona nad potokiem Wilszyna przy zbiegu z poto-

kiemOlchowczykw gminieDukla.Dawniejnazywano jąpo łemkowskuVilchowec.

OlchowiecJedyny taki most

W
ewsiznajdujesięcerkiewgrecko-
katolicka pod wezwaniem Prze-
niesienia Relikwii św. Mikołaja.

Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z ro-
ku 1752 i zgodnie z tradycją została ona
przeniesiona z Zakarpacia. W 1934 r.
rozebrano starą, chylącą się już ku ruinie
budowlę, a na jej miejscu wzniesiono no-
wą. Do cerkwi prowadzi mały kamienny
mostek, będący unikatem na
Łemkowszczyźnie. Konstruk-
cję pochodzącą z I połowy
XIX w. nadwątliła trzymetro-
wa fala powodziowa, która
18 lipca 2003 r. nawiedziła
miejscowość po wieczornym
oberwaniu chmury.
O wyjątkowości wsi świadczą
także liczne zachowane chy-
że łemkowskie, niektóre z koń-
ca XIX wieku. W jednej z nich
została zgromadzona bogata
ekspozycja pamiątek związa-

nych z kulturą Łemków i Bojków. Łem-
kowski dom to prywatna izba pamiątek
Tadeusza Kiełbasińskiego udostępniona
do bezpłatnego zwiedzania od kwietnia
do listopada o każdej porze dnia (tel.
0691-098-955). We wsi rokrocznie, od
1990 roku, pod koniec maja odbywa się
kermesz – łemkowski odpust cerkiewny –
spotkania Łemków z Polski i zagranicy.

RZESZÓW

KomańczaKomańcza
Radoszyce

Mokre
Olchowiec
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NajwiększyNajwiększy

Na prawym brzegu Sanu, u pod-
nóża Gór Sanocko-Turczańskich,
rozciąga się gęsta, wiejska zabu-
dowa charakterystyczna dla daw-
nego Podkarpacia. Obsiane poletka,
kwiaty w ogródkach, beczące kozy
w zagrodzie sprawiają, że zapomi-
namy, iż to tylko skansen i wypa-
trujemy gospodarzy krzątających
się wśród domów reprezentują-
cych budownictwo charakterystycz-
ne dla nieistniejącego już świata
dawnych Pogórzan, Dolinian, Łem-
ków i Bojków.

S
anockie Muzeum Budownictwa Ludowego to
największy tego typu obiekt w Polsce,
zajmujący powierzchnię prawie 40 hektarów.

Zgromadzono na niej ponad 100 eksponatów
budownictwa ludowego z okresu od XVII do XX
wieku. Teren skansenu dzieli na dwie części stroma
skarpa. W górnej, zalesionej, umieszczono siedliska
Bojków i Łemków, w dolnej znalazły się gospo-
darstwa Pogórzan oraz Dolinian. Odzwierciedla to
zarazem warunki geograficzne, w jakich przyszło
żyć grupom etnograficznym zamieszkującym pol-
sko-ukraińskie pogranicze. Wyjątkowość sanockie-
go muzeum polega m.in. na tym, że postarano się tu

o odtworzenie typowych układów
przestrzennych dawnych wsi.
Obok budynków mieszkalnych
stanęły gospodarcze, sakralne
oraz użyteczności publicznej (np.
szkoła wiejska, zajazd). W skan-
senie znalazły się również obiekty
przemysłowe, takie jak: młyn
wodny, wiatrak, kuźnia, remiza,
czy wreszcie ekspozycja ukazują-
ca historię przemysłu naftowego,
zlokalizowana w sektorze Pogó-
rzan Zachodnich. To wszystko
poprzeplatane jest mniejszymi
obiektami takimi jak kapliczki, ule.
Znalazła się tu nawet... drewniana
wygódka.
Większość budynków posiada
w pełni urządzone i udostępnione
do zwiedzania wnętrza. Oprócz
mebli znajdują się w nich dawne
narzędzia i warsztaty rzemieśl-
nicze, pozwalające poznać życie
wsi w ubiegłych wiekach.Te
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Bojkowska chałupa ze Skorodnego w Bieszczadach

Cerkiew z Grąziowej k. Birczy nad Wiarem Cerkiew z Rosolina k. Lutowisk
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Sanok

Po terenie skansenu można chodzić godzi-
nami. Oprócz gotowych ekspozycji możemy
obserwować nowe obiekty, które rosną nie-
malże na naszych oczach. Trwa rekonstruk-
cja drewnianego dworu ze Święcan koło
Jasła. Zgodnie z założeniami przestrzen-
nymi skansenu, nie będzie on stał w odosob-
nieniu. Wokół ma powstać całe dworskie
otoczenie: spichlerz, folwark, stawy rybne.
W planach dyrekcji muzeum jest także
odtworzenie rynku z drewnianą zabudową

typową dla galicyjskiego miasteczka. Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku to nie
tylko drewniane budynki z wyposażeniem.
Urządzono tu stałą wystawę ikon, a zbiory
skansenu należą do jednych z największych
w Polsce (obok tych z sanockiego i łańcuc-
kiego zamku). Okresowo prezentuje się także
eksponatywłasnemuzeum,np. judaika,zegary.

więcej informacji:
www.skansen.mblsanok.pl;
www.skansen.sanok.pl

Strażacka remiza z LipinekPo prawej: kościół z Bączala Dolnego k. Jasła i jego wnętrze

W głebi cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy przeniesiona z Ropek k. Gorlic
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N
a I piętrze Muzeum Etnograficznego
w Rzeszowie – wysoko na ścianie –
wisi długa lipowa deska o wymiarach

36,5 × 204 cm. Wykonał ją pod koniec XIX
wieku Kazimierz Kuźniar w Rakszawie. Jest

to niezwykła tablica-kronika pamiątkową,
opisującą wydarzenia, które działy się w Pol-
sce i Rakszawie od… 1242 roku. Z tego
bowiem roku pochodzi pierwsza zapisana
na drewnianym licu informacja, ostatnia zaś
z roku 1887. Napisy wypalone żelazem
rozmieszczone zostały w trzech kolumnach,
oddzielone od siebie delikatnym ornamen-
tem. Następnie litery zapuszczono czarną
farbą, a ornament brązową. Tablica zawie-
szona na dwóch koluchach, eksponowana
była dawniej pod okapem kapliczki w Rak-
szawie.
Zgodnie z przekazami ustnymi, przodek kro-
nikarza, był żołnierzem Jana III Sobieskiego
i brał udział w Wiktorii Wiedeńskiej. W na-
grodę za męstwo otrzymał nadanie ziemi
w okolicach leżajska. Jego potomkowie,
przybyli do Rakszawy, gdzie dzierżawili dy-
markę razem z kuźnią. Jeden z nich był
nawet wójtem i miał dostęp do wiekowych
dokumentów i kronik. Według podania, to
właśnie z nich pochodzą informacje znajdu-
jące się na tablicy, która jest unikatem.

Mrzygłód, dawniej zwany Tyrawą rozwijał się dzięki żu-

pie solnej. Tutaj ładowano sól na galary, którymi spła-

wiano ją Sanem, a potem Wisłą. Po pierwszym rozbiorze

Polski Austriacy zamknęli miejscowe saliny.

MrzygłódMiasteczko garncarzy

RakszawaKronika
na desce
wypa-
lona

D
rugim przemysłem, z którego „od zawsze” znani byli
mrzygłodzcy mieszczanie były wyroby z gliny. Pa-
miętniki wspominają nawet o fabryce kamionki i fa-

jansu w XVII wieku. Miejscowe wyroby sprzedawane były
na wszystkich jarmarkach w bliższej i dalszej okolicy.
Mrzygłodzki garnek o objętości jednego cetnara (ok. 52 kilo-
gramy) znalazł się nawet na wystawie we Lwowie w roku

1894. W XIX wieku
najzdolniejsi rzemieśl-
nicy pojechali do Ko-
łomyi dla zdobycia
dodatkowych doświad-

czeń od mistrzów z Pokucia. O uznaniu, jakim
cieszyły się po jarmarkach tutejsze wyroby dość
powiedzieć, że „stara baba pacierza nie zmówi,
jak wóz garnków był już rozprzedany” – jak
usłyszeć można w Mrzygłodzie. Jeszcze kilka
lat wstecz organizowano na rynku „Jarmark
królewski” z garncarzami w roli głównej.
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W rzeszowskim Muzeum
Etnograficznym stoi kaflowy
piec o wymiarach 180 × 88 cm.
Ma kształt prostokąta usta-
wionego na cokole. Kafle wy-
konane są z gliny żelazistej.
Ich lica pokryte pobiałką są
tłem do scenek namalowanych
z wykorzystaniem tlenku mie-
dzi, braunsztynu, kobaltu i an-
tymonu, co po wypaleniu dało
kolory: zielony, brązowy, nie-
bieski i żółty. Na kaflach przed-
stawiono motywy roślinne,
zwierzęce oraz sceny militar-
ne. Wśród walczących znaj-
dują się jeźdźcy na galopu-
jących koniach, z bronią palną
lub szablami oraz piechurzy.
Wszystko w egzotycznej sce-
nerii wśród pejzaży z palmami,
Murzynami, z towarzyszącym

im strusiem lub bawołem. Na jednym
z kafli odnaleźć można napis: „KK Mexi-
koer militar” co pozwala rozszyfrować te-
matykę namalowanych scen. Przedsta-
wiają one rewolucję w Meksyku z lat
1864–67. Wojska austriackiego księcia
Maksymiliana to jeźdźcy na koniach
i piechota w szyku bojowym. Sylwetki
z maczugami lub lasem w samych koszu-
lach – to powstańcy. Unikalny piec z Wie-
rzawic powstał w pod koniec XIX wieku
w zakładzie kaflarskim Wojciecha Kry-
styniackiego (1833–1903) w Leżajsku.
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Mrzygłód

Historia Meksyku na piecu

Teksty i zdjęcia obiektów z Muzeum
Etnograficznego zaczerpnięto
z powyższej publikacji, wydanej przez
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

więcej informacji: www.muzeum.rzeszow.pl

Rakszawa

Wierzawice

RzeszówDrzwi z tajemnicą

D
o rzeszowskiego Mu-

zeum Okręgowego tra-

fiły, przekazane jako

spadek, w połowie ubiegłego

stulecia. Obecnie w ekspozycji

Muzeum Etnograficznego stoją

przy ścianie prowadzącej do

sali konferencyjnej.
Wysokie, z dwoma płycinami

oraz kowalskiej roboty zawia-

sami, na samym szczycie mają

wyraźnie namalowaną datę –

1620. Ich unikalność polega na

dwustronnie malowanych filun-

kach. Od strony widocznej dla

zwiedzającego są one podpi-

sane: od góry „WIEŚ KRÓ-

LEWSKA”, na dole „WIEŚ

SZLACHECKA” i prezentują

niedole chłopa pańszczyźnia-

nego, jakie spotykają go ze

strony żołnierzy, szlachcica i je-

go ekonoma (?).
Zdaniem pracownika muzeum,

drzwi są młodsze i pochodzą

prawdopodobnie z jednego

z małopolskich dworów. Tajem-

nica malowanych drzwi, dla

których brak analogii w polskiej

sztuce ludowej, czeka nadal na

swojego odkrywcę.
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Skansen w rozbudowieSkansen w rozbudowie

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo-

wej działa od 1978 roku, jest placówką

udostępniającą zabytki budownictwa

oraz kultury Lasowiaków i Rzeszowia-

ków. Muzeum tworzą: skansen oddalony

około trzy kilometry od centrum miasta;

budynek synagogi z połowy XIX wieku

w samym mieście, w którym zlokalizowa-

no wystawę obrazującą historię Kolbu-

szowej oraz – datowana na drugą połowę

wieku XVII – oficyna podworska w cen-

trum, która mieści część administracyj-

ną, a także spichlerz w Dzikowcu (1787 r.),

stanowiący zaplecze magazynowe mu-

zeum.

O
gólna powierzchnia kolbuszowskiego skan-
senu wynosi ok. 26 ha. Ekspozycja została
podzielona na dwa główne sektory: laso-

wiacki i rzeszowiacki. W każdym z nich odtwarza się
tradycyjną zabudowę wsi z elementami charakte-
rystycznymi dla danej grupy etnograficznej. Całości
dopełnia otoczenie krajobrazowe: ogródki przydo-
mowe, pola uprawne i zieleń rozdzielająca poszcze-
gólne zagrody.
Zabudowę skansenu wkomponowano w urozmai-
cony teren porośnięty lasem i zagajnikami, dzięki
czemu udało się oddać naturalny krajobraz dawnej
wsi puszczańskiej. Sektory dzieli w sposób naturalny duży staw hodowlany (ok. 4 ha) oraz
przepływający przez skansen potok Brzezówka. Przed wejściem do wiejskiego sektora
lasowiackiego usytuowano budynki charakterystyczne dla małomiasteczkowego budow-
nictwa wschodniej Małopolski: chałupę dworkową przeniesioną z Sędziszowa Małopolskiego
(z połowy XIX w.) pełniącą obecnie funkcję recepcyjno-konferencyjną, chałupę z Żołyni

Karczma z Hadli Kańczuckich, po lewej jej wnętrze
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Kolbuszowa

Skansen w rozbudowie
(z roku 1815) i spichlerz z Ropczyc (koniec XVIII w.). Jako swoistą ciekawostkę
architektoniczną pokazuje się tu również ul pawilonowy z Lubaczowa (pocz. XX
wieku), będący przykładem zmieszania elementów architektury miejscowej
z elementami zapożyczonymi z terenów Austrii. Tak jak i wiele innych parków
etnograficznych w Polsce, skansen w Kolbuszowej – mimo ustawienia już około
50 obiektów – jest ciągle w budowie. Brakuje jeszcze niektórych typowych dla
prezentowanych obszarów zagród („józefińska” w sektorze lasowiackim, czy
biedniackie w rzeszowiackim), a także zagród i urządzeń z ekspozycjami

obrazującymi rzemiosła i prze-
mysły prezentowanych tere-
nów: folusze, piece do wytopu
smoły i mazi, nie mówiąc o uzu-
pełnieniu o brakujące obiekty
zagród już przeniesionych.
Brakuje także obiektów nieod-
łącznie związanych z dawną
wsią i niezbędnych dla jej peł-
nej rekonstrukcji (kościoła,
dworu, leśniczówki). Dopiero
po ich pozyskaniu będzie moż-
na mówić o w miarę pełnej
ekspozycji dającej obraz wsi
Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Młyn wodny przeniesiony z Żołyni
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więcej informacji:

http://www.muzeum.kolbuszowa.pl/Ul pawilonowy z Lubaczowa

Zagroda z Jeziórka



S
tanisław Wyży-
kowski urodził
się 3 maja 1927

roku w Haczowie, gdzie
mieszka do tej pory.
Ojciec Henryk z zawodu
stolarz i introligator grał
na skrzypcach, altówce,
kontrabasie i klarnecie.
Początkowo uczył się
grać na skrzypcach pod

okiem ojca, a następnie ukończył czteroletni kurs klasy
skrzypiec. Wspólnie z braćmi i siostrą (był 10 dzieckiem
z 11 rodzeństwa – 5 braci i 6 sióstr) utworzyli kapelę
rodzinną.
Obecnie należy do ludowego zespołu obrzędowego
„Haczowskie Wesele”, a także gra na skrzyp-
cach w haczowskiej kapeli, był także solistą
i skrzypkiem kapeli „Stachy”. Zawsze fascyno-
wała go lira korbowa, pierwszą samodzielnie zbudował
w roku 1967. Jest z zawodu stolarzem, nadal buduje liry
korbowe stosując własne pomysły, udoskonalając jej
formę i walory dźwiękowe. Buduje i naprawia inne

ludowe instrumenty – skrzypce, kontrabasy,
cymbały. Jest autorem wielu unikatowych
instrumentów: tworzy skrzypce-laski, organi-
strum, psalterion. Jego instrumenty znane są
poza granicami Polski: w Niemczech, Ho-
landii i na Węgrzech.
W 2004 roku zespół „Matragona” nagrywał
w naturalnej akustyce świątyni OO. Francisz-
kanów w Sanoku płytę „Trans Silvaticus”, na
której brzmi około 70 wyłącznie akustycznych
instrumentach z całego świata. Wśród zapro-
szonych muzyków znalazł się także Stani-
sław Wyżykowski, a jego lira basowa brzmi aż
w trzech utworach.
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Haczów

HaczówOstatni ludowy lirnik w Polsce

Lira korbowa

HaczówHaft i strój haczowski

H
aczów posiada rodzimy haft i ludowy strój za-
chowany do dziś. Duże zasługi w rozwój haftu
miała – żyjąca pod koniec XIX wieku – Zofia

Urbańska, żona właściciela dóbr haczowskich Francisz-
ka Ksawerego Urbańskiego. Wraz z córką Lucyną
wpajała okolicznym dziewczętom zamiłowanie do
robótek ręcznych, szczególnie do haftu. Uczyły haftu
na różnych płótnach, batystach i tiulach. Haft ha-
czowski pełny wykonywany jest białą nicią na
białym płótnie. Białym haftem haczowskim zdobi
się obrusy, serwety, bieżniki i poszczególne ele-
menty kobiecego stroju ludowego. A dla
uzyskania wypukłości różnych mo-
tywów: muszelek, spryszek, toleda,
dziurek – podwlekany jest kilkoma
warstwami białych nici, zaś brzegi

fartuchów i serwet wykańczane są zębami i
mereszką. Tradycje tego haftu są nadal
żywe, kobiety spotykają się w zimowe wie-
czory, haftują serwety, obrusy oraz stroje i
powielają te same wiekowe już wzory.
Haczowianie w dawnych czasach ubierali

się w charakterystyczne stroje, które
wyróżniały ich spośród innych. Ubiór

ten był bardzo okazały, a ko-
biecy – naturalnie bogato
haftowany. Córki haczow-
skich kmieci prześcigały
się w strojeniu i robiły co

tylko mogły, aby ładnie wy-
glądać. Dzięki wysiłkom Zofii
Urbańskiej powstał charak-
terystyczny strój dla kobiet
i dziewcząt do dziś zwany
„strojem haczowskim” – ina-
czej „fartuchami”.

Aleksandra Ekiert
i Maria Szajna

z Koła Gospodyń
Wiejskich w Haczowie



Zadanie „Ekowędrówki - poznać podkarpacką przyrodę” dofinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
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T
ak właśnie można zareklamować
wiekową sosnę, rosnącą w Żołyni,
przy drodze do Białobrzegów. Po-

tężny pień, krzepko wparty w glebę,
zwieńczony jest grubymi konarami, z któ-
rych nie wszystkie pną się ku słońcu, lecz
– jakby strudzone – zwieszają w stronę ziemi.
To korona wręcz z marzeń wędrowców, za-
skoczonych w polu przez deszcz: pod tą
sosną można się bezpiecznie schronić.
Legenda – spisana przez nieżyjącego
Słońcesława z Żołyni, czyli Franciszka
Frączka z… Krzemienicy – głosi, że taką
samarytańską misję pomnikowy dziś okaz

spełniał od swoich najmłodszych lat. Zgod-
nie z zapisem, ponoć sam król Jan III So-
bieski, zmierzający pod Wiedeń, aby we-
sprzeć katolickie rycerstwo całej Europy,
nieradzące sobie z najazdem tureckim,
urządził sobie popas pod tym właśnie, do-
brze już rozrośniętym drzewem. Sosna za-

pewniła cień i cudownie uspo-
kajającą, balsamiczną woń po-
wietrza, filtrowanego przez jej
organizm, monarcha więc smacz-
nie się zdrzemnął. Na pamiątkę
zdarzenia do drzewa przylgnęło
raz na zawsze miano: sosna So-
bieskiego.
I choć takiego faktu próżno szu-
kać w źródłach, wiara, że zdarzył
się on w istocie, jest w Żołyni i jej
okolicach powszechna. Legen-

dę podtrzymują dendrolodzy potwierdzający,
iż rzeczywiście drzewo o ponadczterome-
trowym obwodzie pnia może mieć przeszło
300 lat – a zatem, że w 1681 roku, w którym
Jan III maszerował na czele wojsk pod
Wiedeń, mogło żyć i mogło mieć już nawet
spore rozmiary.

J
eśli ktoś ma dość gwaru i bieganiny
(zwłaszcza letniej), powinien koniecz-
nie wybrać się pod Dubiecko. Skręcić

z drogi Dynów – Przemyśl na boczny trakt
do Winnego Podbukowiny, potem zjechać
jeszcze raz, na gruntowy gościniec – i wejść
w świat, nieodległy wprawdzie od zwario-
wanej cywilizacji, ale taki, w którym naj-
więcej do powiedzenia ma natura.

Ten świat – to istniejący oficjalnie od 13 lat
rezerwat przyrody „Broduszurki”, chroniący
jedyne na Pogórzu Przemyskim torfowisko
typu przejściowego i wysokiego. Miejsce
wyjątkowej urody: bo to nie tylko otoczka
pól, pastwisk i łąk, nie tylko wypełnione wo-
dą, porośnięte wilgociolubną roślinnością
dawne wyrobiska, z których wydobywano
torf, ale także najprawdziwszy, niezmodyfi-
kowany przez człowieka bór bagienny, czyli
las, porastający mokre i kwaśne podłoże.

Las ten, tworzony głównie przez sosny
(z domieszką brzóz i osik), bytuje na po-
kładzie torfu o miąższości siedmiu metrów!
„Broduszurki” zwiedzać łatwo, jako że leś-
nicy wytyczyli przez rezerwat ścieżkę dy-
daktyczną o nazwie „Winne-Podbukowina”,
zadbali o tablice informacyjne, ułatwiające
wypatrzenie w lesie i jego poszyciu wszy-
stkiego, co ważne i ciekawe, tudzież
nieprzegapienie istotnych cymeliów natury;
ustawili ławki i stoły, pamiętali o pojemnych
koszach na śmieci. Gdyby jeszcze ich wysiłki
docenili profani i nie pozwalali sobie na
wyrzucanie – jaki świetny dowcip – pustych
butelek na moczary…
Spacer po rezerwacie nie jest przedsięwzię-
ciem wyczerpującym. Trzeba się wprawdzie

liczyć z możliwością przemoczenia butów
(ale cóż to byłoby za torfowisko, gdyby nie
królowała na nim wilgoć!), korzyści jednak,
jakie się stamtąd wynosi – są niezrównane.
Cisza, spokój, kojące zmysły wonie wybuja-
łych roślin i dominujących w drzewostanie
sosen, możliwość obserwowania ptactwa,
nie tylko wodnego. Świadomość przebywa-
nia w otoczeniu, którego człowiek, pomimo
usiłowań nie zdołał trwale przekształcić, nie
zerwał z niego skalpu autentyczności, to
przecież wiele. Bardzo wiele.
Po powrocie z „Broduszurek” można więc
mieć w butach mokro – ale jakże miło
w duszy! To chyba największy walor tego
rezerwatu – tych niespełna 26 hektarów kró-
lestwa przyrody.

II Przyroda

DubieckoMokro w butach,
w duszy miło

Sam fakt, że drzewo mierzy w pierśnicy

ponad 416 cm wystarcza, by patrzeć na

nie z szacunkiem. A gdy jeszcze ma ono

królewskie koneksje – jakże go nie po-

dziwiać?

ŻołyniaSosna Sobieskiego
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J
ałowców w lasach do-

statek, ale takich, jakie

rosną w Dziewięcierzu

koło Horyńca, byle gdzie

obejrzeć nie można. To wy-

jątkowe okazy!

Co ciekawe, skupisko, po-

łożone w miejscu o nazwie

„Sołokija” powstało ponoć na

skutek... zaniechania rolni-

czej eksploatacji pastwisk.

Kiedy bowiem po II wojnie

światowej wysiedlono auto-

chtoniczną ludność Rozto-

cza na Wschód i nie miał kto

regulować ustalonych przez stulecia stosunków w świecie ro-

ślinnym, najżywotniejsze jałowce zdominowały grunty i jęły roz-

rastać się do rzadko spotykanych rozmiarów.

Na powierzchni prawie 7,5 hektara, objętej ochroną jako rezerwat

„Sołokija”, pyszni się kilkaset pomnikowych jałowców. Rekordzista

ma blisko 8 metrów wysokości, obwód jego pnia zbliża się do 60

centymetrów. To już nie krzew – to prawdziwe drzewo. Ale podob-

nie wybujałych, przybierających w dodatku nader osobliwe kształ-

ty roślin, jest tam o wiele, wiele więcej.

Jałowce pospolite ( ), choć to głównie z ich

powodu utworzono w 1989 roku rezerwat, nie są jedynymi godnymi

uwagi atrakcjami tego miejsca. Przyrodnicy zwracają uwagę na

liczne ciekawostki w szacie roślinnej (m.in. chaber drakiewnik, dzie-

więćsił pospolity, przytulia łąkowa, psianka słodkogórz, rozchodnik

ostry, szczotlicha siwa, szparag, świerzbnica polna, trzcinnik piasko-

wy, wilczomlecz sosnka), ornitolodzy – na cierniówki, gąsiorki, ma-

kolągwy, piegże, srokosze, entomolodzy – na modliszki i nadobnice

alpejskie, herpetolodzy na-

tomiast – na gniewosze

plamiste, padalce turkuso-

we, węże Eskulapa oraz

żmije. Jednym słowem,

każdy znajdzie w tym za-

kątku Roztocza coś war-

tego zainteresowania.

A wszystko to obejrzeć

nietrudno: wystarczy do-

trzeć do Dziewięcierza

z Horyńca drogą w kie-

runku Werchraty – i obser-

wować zbocza po lewej

stronie. Kolumny jałowców

samerzucająsięwoczy…

Juniperus communis

IIIPrzyroda

RZESZÓW

Dziewięcierz
Żołynia

Dubiecko

Przemyśl

O
chroną objęta jest tu bardzo

rzadka roślina – szachownica

kostkowata (

). Rośnie na wilgotnych, okreso-

wo zalewanych łąkach, na czarnych

ziemiach zdegradowanych o odczy-

nie słabo kwaśnym. Kwitnie na prze-

łomie kwietnia i maja. Unikalna bylina

wpisana jest do Polskiej Czerwonej

Księgi ginących gatunków przyrody.

W ostatnich dziesięcioleciach nastą-

pił drastyczny spadek liczby stano-

wisk szachownicy w Polsce. Spośród

kilkunastu ocalało zaledwie kilka. Ten

bardzo rzadki gatunek występuje

obecnie tylko w Kotlinie Sandomier-

skiej nad rzeką Wisznią w okolicach

Starzawy i Stubna, gdzie ochroną

prawną objęte jest stanowisko sza-

chownicy o powierzchni 13,63 ha

i nad Wiarem w okolicy Przemyśla.
Kurczenie się stanowiska w Krów-
nikach ma swoje przyczyny. Problem
nasila się w okresie sianokosów.

– Łąki są bezmyślnie wypalane przez
rolników. Ponadto część areału za-
orano, przez co ten unikatowy gatu-
nek szczególnie zagrożony wymar-
ciem może wkrótce być oglądany już
tylko w Arboretum w Bolestraszycach
– wyjaśnia Tadeusz Misiak, były wo-
jewódzki konserwator przyrody.
Główną przeszkodą w skutecznej
ochronie jest rozdrobnienie gruntów.
Rezerwat obejmuje obszar zajęty aż
przez dziewięciu właścicieli. Problem
ma też wymiar ekonomiczny. Łąki za-
liczane są do wysokiej, III klasy bo-
nitacyjnej. Rolnicy uprawiają je by
przynosiły maksymalny zysk, co nie
zawsze wychodzi na dobre szachow-
nicy. Rolnikom trudno rezygnować
z dochodu kosztem zaleceń ekologów.
Chyba, że otrzymaliby rekompensaty
za utracone korzyści. W przeciwnym
razie, ten unikatowy gatunek szcze-
gólnie zagrożony wymarciem, może
wkrótce być oglądany już tylko w Ar-
boretum w Bolestraszycach.

Fritillaria mele-

agris

PrzemyślSzachownica – ginący unikat
Jedno z ostatnich stanowisk szachownicy kostkowatej w kraju jest za-

grożone zniszczeniem. W latach 60. ubiegłego wieku rosła na kilku-

dziesięciu hektarach podprzemyskich łąk. Dzisiaj rezerwat florystyczny

„Szachownica” w przemyskiej dzielnicy Krówniki ma kilkanaście hek-

tarów powierzchni.

DziewięcierzJałowcowy zakątek
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ul. Kościuszki, ma 245 lat. Druga,
stojąca za pałacem przy ogrodzie
korsykańskim, ma 233 lata.
Przed zamkiem rośnie 181-letnia
sosna wejmutka ( ).
Z kolei w Przeworsku, w przypa-
łacowym parku zaprojektowanym
przez właścicieli: Teresę i Henry-
ka Lubomirskich w drugiej poło-
wie XIX w., stoją trzy wspaniałe
lipy szerokolistne (

). Dwie mają po 273 lata.
Trzecia osiągnęła wiek 244 lat.
W parku otaczającym dawny pa-
łac Ludwika Wodzickiego w Ty-
czynie rośnie 332-letni dąb szypuł-
kowy, licząca 304 lata (najstarsza
w Polsce) lipa srebrzysta oraz
200-letni klon polny (

).
W przypałacowym parku w Wiś-
niowej, będącym niegdyś włas-
nością rodziny Mycielskich, rosną
natomiast trzy okazałe dęby szy-
pułkowe. Ich wiek to: 432, 337
i 431 lat. Za pałacem można zo-
baczyć dorodny grab pospolity
( ), który osiągnął

Pinus strobus

Tilia platy-
phyllos

Acer cam-
pestre

Carpinus betulus

W
edług starej słowiańskiej legendy pierwszym drze-
wem na ziemi był dąb. W jego koronie mieszkali
bogowie. Magiczne i cudotwórcze właściwości Sło-

wianie przypisywali wielu drzewom. Niektóre z nich wywoły-
wały zabobonny lęk, inne wzbudzały szacunek, a jeszcze
inne traktowano jak przyjaznych opiekunów, w których cieniu
można beztrosko drzemać letnią porą. Były święte dęby, lipy

i sosny, pod którymi odprawiano pogańskie obrzędy: palono ogień ofiarny, śpiewano dziękczynne
pieśni, urządzano korowody, składano dary z pokarmów. Wygląd suchych konarów, szyszek,
ułamanych gałęzi i kolory liści miały znaczenie we wróżbiarstwie.
Dąb zwano bogiem piorunów. Był uznawany za drzewo wszechstronne. Miał ułatwiać rzucanie
uroków, wskazywanie winnych przestępstwa, a nawet wskrzeszanie wisielców. W dziuplach
dębowych mieszkali pustelnicy. Ze starymi dębami jest związanych wiele ciekawych legend, ale
chyba najwięcej inspiracji wzbudza ok. pięćsetletni dąb w Bieździedzy koło Jasła. W jego pniu
tkwią bowiem dwa miecze wbite przed wiekami. Jawor wzbudzał respekt. Nikt nie ważył się ułamać
jego gałęzi ani skaleczyć kory. Grab był ozdobą magnackich ogrodów, sadzono go w parkach.
Lipa była świętym drzewem, nie budziła lęku. Była bardzo często
sadzona z okazji urodzin dziecka lub na pamiątkę ważnych wyda-
rzeń. Trumna z lipowego drewna zapewniała spokojny spoczynek.
Klonowi przypisywano moc odpędzania diabła, dlatego umierających
ludzi kładziono na niemalowanych klonowych deskach i pukano w nie
w celu przegnania czarta od duszy konającego. Sosna, jako święte
drzewo, była przez Słowian traktowana z powagą i szacunkiem.
Z sosnowego drewna robiono łuczywa, czółna i trumny.
Najstarszym drzewem na świecie jest świerk z północnej Szwecji,
który osiągnął sędziwy wiek 9550 lat. Najstarsze polskie drzewo, to
wbrew pozorom nie dąb, lecz cis pospolity w Henrykowie Lubańskim
(woj. dolnośląskie), który ma 1266 lat. Najstarszym dębem w Polsce
jest, również wbrew pozorom, nie „Bartek” (670 lat), lecz „Bolesław”,
rosnący w Lesie Kołobrzeskim i liczący 800 wiosen. Najstarszym
drzewem na Podkarpaciu jest dąb szypułkowy ( )
„Poganin” z Węglówki w okolicy Krosna. Rośnie w pobliżu kościoła,
na brzegu Czarnego Potoku. Ma 621 lat i blisko 900 cm w obwodzie.
W Parku Zamkowym w Łańcucie rosną dwie okazałe lipy szerokolistne
( ). Starsza, rosnąca między fosą a ogrodzeniem przy

Quercus robur

Tilia tomentosa

IV Przyroda
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Przeworsk

O podkarpackich
drzewach
słów kilka

O pod
drzew
słów

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

Dąb „Poganin” z Węglówki
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245-letnia lipa, Łańcut

Sosna wejmutka, Łańcut Lipa, Przeworsk Lipa, Przeworsk



wiek 183 lat. Również za pałacem, na niewielkim wzniesieniu stoi 307-letni,
najwyższy w Polsce, klon jawor ( ). Ma wyjątkowo okazałą
koronę, a na wysokości 4,5 m od ziemi rozdziela się na dwa pnie. W Żyznowie,
w gminie Strzyżów, nad rzeką Stobnicą w odległości 10 m od szosy Strzyżów –
Lutcza rosną trzy okazałe dęby szypułkowe. Najstarszy z nich ma 493 lata.
Jeszcze jeden stary żyznowski dąb stoi w prywatnym ogrodzie. Ma 471 lat.

Acer pseudoplatanus

Bibliografia:
Cezary Pacyniak, Warszawa 1992
Maria Ziółkowska, Warszawa 1988

Najstarsze drzewa w Polsce,
Gawędy o drzewach,

VPrzyroda

RZESZÓW PrzeworskPrzeworsk

TyczynWiśniowa

O podkarpackich
drzewach
słów kilka

odkarpackich
wach

w kilka
Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza…
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!

L. Staff, Wysokie drzewa

Lipa, Przeworsk Grab, Wiśniowa Klon jawor, Wiśniowa

Dąb, Tyczyn

Dąb, Wiśniowa

Dąb, Tyczyn

Łańcut

Węglówka



J
est to typowa solanka, naturalne słone
źródło, jedno z wielu jakie dawnymi
czasy wykorzystywano do warzenia

soli. Nazywano je słoną wodą lub solonką.
Źródło znane było od dawna, zresztą od
niego pochodzi nazwa wioski. Przed II wojną
światową miał tu nawet powstać zakład
kąpielowy. Plany te przerwała wojna. Potem
o nikomu niepotrzebnym źródle zapomniano.
W 2001 roku władze gminy Lubenia posta-
nowiły wykorzystać źródło jako lokalną atrak-
cję i podjęły się jego uporządkowania. W toku
prac okazało się, że w miejscu źródła uwa-
żanego za wyciek naturalny, znajduje się
studnia obudowana cembrowiną z grubych
drewnianych bali, doskonale zresztą zacho-

wanych, zasypana ziemią i kamieniami. Stud-
nia została odkopana i w górnej części zre-
konstruowana. Uporządkowano także jej oto-
czenie urządzając miejsce wypoczynkowe.
Można sądzić, że dawnymi czasy była tu żupa
solna. Na jej temat nie ma jednak w
archiwaliach żadnej wzmianki. Jeżeli była to
istotnie żupa, to jest to jedyna, tak dobrze
zachowana studnia na Podkarpaciu.

VI Przyroda

Międzybr

N
a skraju Broniakówki, przysiółku podrzeszow-
skiej wsi Siedliska, znajduje się tzw. Gipsiarnia.
Jest to wyrobisko starego kamieniołomu, gdzie

co najmniej od kilku stuleci dobywano gips. Najstarsze
informacje na ten temat pochodzą z początków XVIII
wieku. Hetman Jan Klemens Branicki, właściciel dóbr
tyczyńskich, do których należały również Siedliska, wy-
syłał stąd gips na potrzeby budowanego wówczas pa-
łacu w Białymstoku. Tutejsze złoża gipsu eksploatowano
jeszcze w latach powojennych. Uzyskany surowiec
przerabiano w zakładzie nieodległym Czudcu na gips
sztukatorski i dentystyczny.
Złoże gipsu, którego miąższość dochodzi do 30 m,
zalega tu niemal na powierzchni. Na zboczu doliny
małego potoku, w miejscu odkrywki, widoczne są
ławice gipsowej skały, zaś u podnóża leży kilka sporych
odłamów złożonych z pięknie uformowanych krysz-
tałów. Występuje tu także gips przekrystalizowany
w formie alabastrów, o bardzo wysokiej jakości.

SiedliskaGipsiarnia Branickiego
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Po lewej: fronton pałacu

Branickich w Białymstoku;

po prawej: zachowane stiuki

w pałacowej kaplicy

SołonkaSolanka lub solonka
Na południowym skraju wsi Sołonka,

niedaleko Lubeni, w głębokiej debrzy

(czyli parowie), skrywa się niezwykła

studnia. Drewniana cembrowina o wymia-

rach 2,5 x 2 m, od góry zabezpieczona jest

stalową siatką i nakryta daszkiem. Jej

głębokość sięga 26 m. Woda ma mętny,

zielonkawy kolor i wyraźnie słony smak.

W pobliżu, w cieniu starych drzew, kilka

ławek. Idealne miejsce do wypoczynku

i zadumy.

Solanka przed rozpoczęciem prac porządkowych



N
a południe od Beska, dużej wsi
położonej przy drodze z Krosna do
Sanoka, rzeka Wisłok przebija się

przez garby tzw. Wzgórz Rymanowskich,
tworząc malowniczy przełom. Często nazy-

wany jarem Wisłoka, ciągnie się kilkanaście
kilometrów w górę rzeki, aż w rejon nie-
istniejącej wioski Wernejówka. Wyżłobiły go
nurty rzeki w układach fliszu karpackiego
odsłaniając interesujące utwory skalne,
tworząc oryginalne formy i urwiste zbocza.
Występują tu łupki menilitowe i piaskowce
krośnieńskie z wkładkami dolomitów, margli,
wapieni i rogowców. Najbardziej atrakcyjny

fragment przełomu, tworzący prawdziwy
skalny wąwóz, miejscami sięgający głę-
bokości 40 m, znajduje się pomiędzy
Beskiem a położoną 4 km powyżej Sie-
niawą. W rejonie tej miejscowości koryto
rzeki przegradza zapora wodna, która
spiętrza wody rzeki tworząc zalew z wy-
jątkowo czystą wodą.
Powyżej zalewu dolina Wisłoka jest bar-
dziej rozwarta, ale nie mniej interesująca.
Ponownie zwęża się w rejonie Rudawki
Rymanowskiej i położonej dalej na po-
łudnie nieistniejącej Wernejówki, tworząc
mniejsze, innego rodzaju, ale nie mniej
atrakcyjne przełomy. Szczególnie inte-
resujący jest przełom w Rudawce Ryma-
nowskiej gdzie występuje największa
w naszej części Karpat odkrywka łupków
menilitowych, ciekawie ukształtowana,
z wkładkami piaskowców kwarcytowych.
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Sołonka
Siedliska

MiędzybrMiędzybrodzie

BeskoJar Wisłoka

Flisz karpacki
Po wypiętrzeniu pierwszych łańcu-
chów górskich ponad poziom wody,
nastąpił etap ich intensywnego nisz-
czenia na skutek działalności czyn-
ników atmosferycznych. Materiał
skalny powstały w wyniku tego nisz-
czenia był transportowany do zbior-
nika morskiego. W dnie morskim
gromadziły się serie skalne zwane
fliszem karpackim.

Cechą charakterystyczną fliszu jest
naprzemianległe występowanie ławic
zlepieńców, różnobarwnych pias-
kowców, mułowców i iłowców. Flisz
pod względem wieku obejmuje kredę

i dolny trzeciorzęd. Powstałe w ten
sposób monotonne skały fliszu kar-
packiego zostały następnie spraso-
wane i wypiętrzone ponad powierz-
chnię oceanu Tetydy, a w czasie
oligoceńskich i mioceńskich (trze-
ciorzędowych) ruchów górotwór-
czych „odkute”, czyli oderwane od
pierwotnego podłoża i pchnięte ku
północy na odległość kilkudzie-
sięciu kilometrów. Podczas tego
„pchnięcia” utworzyło się szereg
odrębnych, ponasuwanych na siebie
płaszczyzn skalnych zwanych płasz-
czowinami. Spoczywają one bezpo-
średnio na krystalicznym podłożu
platformy paleozoicznej. Międzybrodzie k. Sanoka, odkrywka fliszu

Wisłok, Wernejówka

Wisłok, Besko

Wisłok, Rudawka Rymanowska

Besko
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Bóbrka

P
rzez wiele lat działał tu
kamieniołom. Pozyski-
wany tu wyjątkowo twar-

dy piaskowiec przetwarzano
następnie na kruszywo po-
trzebne do budowy zapory
w pobliskiej Solinie. Po zakoń-
czeniu eksploatacji pozostało
ogromne wyrobisko. U jego
podnóża przetrwały jeszcze
betonowe fundamenty maszyn,
i – jak zwykle – bałagan.
Samo wyrobisko urzeka swo-
im ogromem i grozą wiejącą od
wyniosłych skalnych ścian oraz

przepaści. Są tu cztery pozio-
my eksploatacyjne, które łą-
czy, dziś już zniszczona, ko-
palniana droga, wspinająca
się zakosami mozolnie w górę.
Na najwyższej jego krawędzi
wzniesionej blisko 150 metrów
ponad taflą jeziora, znajduje
się punkt widokowy. Roztacza
się stąd wspaniała panorama
na niemal całe Bieszczady.
W dole widać końcówkę za-
lewu myczkowskiego, zaporę
i zalew w Solinie, a na ho-
ryzoncie grzbiety połonin.

S
potyka się tu wywierzyska
szczelinowe i denne. W pierw-
szych wody wydobywają się ze

skalnych szczelin, w drugich mają
wypływy denne, w których można ob-
serwować charakterystyczne bulgoty
piasku. Typowym przykładem tego os-
tatniego jest wywierzysko Raty w Mo-
nastyrzu koło Werchraty. Wszystkie
mają doskonałą wodę. Dawnymi czasy
stanowiły jedyne źródło zaopatrzenia
mieszkańców w wodę, stąd też były
specjalnie obudowywane, niektórym

przypisywano cudowne właściwości.
Niewątpliwie największe jest wywie-
rzysko w Łukawicy, uważane za źródło
Tanwi. Podobnie obfite źródła wybijają
w płytkiej niecce nieopodal kościoła
w Płazowie. Za cudowne uważane są
źródła w uroczysku Słotwina w Nowi-
nach Horynieckich, gdzie znajduje się
znana w regionie kaplica Matki Bożej.
Podobne właściwości miała mieć wo-
da wybijająca ze źródeł u stóp zrujno-
wanej, greckokatolickiej kaplicy w nie-
istniejącej wsi Stare Brusno.

LubaczowskieWywierzyska lub lubaczowskie źródła
Roztocze Południowe rozciągające się na północno-wschodnim krańcu

powiatu lubaczowskiego to kraina pod wielu względami osobliwa. Jednym

z charakterystycznych, naturalnych zjawisk jest występowanie źródeł

szczelinowych, niekiedy bardzo obfitych, typu wywierzyskowego. Z nich

biorą początek wszystkie wypływające tu rzeki i potoki, m.in. Brusienka,

Rata, Łówczówka, no i oczywiście Tanew.

VIII Przyroda

Kamieniołom na Kozińcu
Po prawej stronie Jeziora Myczkowskiego wznosi się

rozłożyste wzgórze Koziniec (522 m). Na jego południowym

zboczu, ponad wioską Bóbrka, widnieje ogromna wyrwa.
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Wywierzysko Tanwi w Łukawicy Wywierzysko koło Dziewięcierza

Wywierzysko przy kaplicy w Nowinach Horynieckich
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K
witnie bardzo obficie na początku
maja. Poszczególne kwiaty kwitną
przez 7–8 dni, a cały okres kwitnienia

ok. trzy tygodnie. Kwiaty wydzielają odurza-
jący, przyjemny zapach, który można wy-
czuć nawet z odległości 200 m. Ze względu
na zbyt zimny klimat w Polsce jego nasiona
nie kiełkują. Rozmnaża się głównie poprzez
odrośla korzeniowe.
Jest rośliną trująca: liście i młode gałązki
zawierają trujące glikozydy. U zwierząt za-
trucie powoduje śmierć wskutek porażenia
ośrodka oddechowego. U ludzi obserwo-
wano tylko lekkie zatrucia, objawiające się
zawrotami i bólami głowy.
Jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatun-
kową. Na jedynym w Polsce naturalnym
stanowisku utworzono rezerwat przyrody
„Kołacznia”, o powierzchni zaledwie 10 arów.

Główne skupisko rośliny w rezerwacie znaj-
duje się na niewielkim, piaszczystym pa-
górku i liczy kilkadziesiąt osobników. Od
czasu utworzenia rezerwatu (w 1957 r.)
sytuacja różanecznika żółtego znacznie się
poprawiła. Wcześniej bowiem jego zarośla
były dwukrotnie wypalane przez miejscową
ludność, aby na tym miejscu utworzyć pa-
stwiska, jak również dlatego, że azalia po-
wodowała zatrucia wypasanych zwierząt.
O jej pochodzeniu w Kołaczni mówią różne
legendy. Czytamy w nich o zasadzce i o śmier-
ci wodza Tatarów (wydma ma być jego kur-
hanem). Jedna z legend mówi, że nasiona
dostały się tutaj przypadkowo wraz z paszą
dla koni. Azalia byłaby więc w Polsce ga-
tunkiem zawleczonym. Dawniej była pospo-
lita. Z kwiatów robiono herbatę, z liści –
mieszanki ziołowe do odpędzania czarów.

Różanecznik żółty, różanecznik pontyjski, azalia pontyjska – pochodzi z Azji Zachodniej, duży obszar jej występowania znajduje

się na Kaukazie, występuje też na Polesiu, Podolu, wyspach Morza Egejskiego, południowej Austrii, Słowenii, w niektórych

rejonach Rosji i w Kazachstanie. W Polsce jedyne jego naturalne stanowisko znajduje się w Woli Żarczyckiej koło Leżajska.

Wola ŻarczyckaTrujący relikt
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Bóbrka

asteMon rzaste

Stare
Brusno

10 km od Krosna można zobaczyć
osobliwość przyrodniczą: rezerwat
geologiczny „Prządki” obejmujący
grupę skał tzw. ostańców. Rezerwat
został utworzony w 1957 roku i wciąż
cieszy się dużą popularnością. Rocz-
nieodwiedzagook.100 tys. turystów.

Dziwne formy skał działają na wy-
obraźnię. Największe przypominają
postacie ludzkie, dlatego też otrzy-
mały swoje nazwy: Prządka Matka,
Prządka Baba, Herszt, Madej. Mają
i swoją legendę, która mówi o tym, że
panny z kamienieckiego zamku zako-
chały się w rycerzu, a prawo do niego
miała zdobyć ta, która najszybciej

uprzędzie nić na strój ślubny oblu-
bieńca. Nie przerwały pracy w nie-
dzielę i – żeby uniknąć potępienia –
ukryły się na wzgórzu. Za to spotka-
ła jekara: zostałyzamienione w głazy.

W latach 30. ubiegłego wieku orygi-
nalnymi skałami zainteresowali się
krakowscy geolodzy. Aby uniemo-
żliwić eksploatację powstającego
kamieniołomu, próbowano wyku-
pić teren od właścicieli, ale starania
te przerwała wojna. Dopiero po niej
udało się sfinalizować plany objęcia
prawną ochroną grupy skał. Do nie-
dawna „Prządki” były widoczne z da-
leka. Odkąd w okolicy zaprzestano
wypasów bydła, otoczenie rezerwa-
tu zarosły drzewa.

Skalne „Prządki”

W
głębi lasów rozciągających się na
wschód o wioski Tuszyma, w powie-
cie mieleckim, żyje na wolności

tabun dosłownie dzikich koni. To koniki pol-
skie, rasa powstała w drodze naturalnej
krzyżówki dzikiego konia tarpana z pocz-
ciwym chłopskim koniem. Ostatnie tarpany,
dziko żyjące w Puszczy Białowieskiej, wyła-
pano pod koniec XVIII wieku i umieszczono
w zwierzyńcu koło Biłgoraja. Stąd trafiły do
chłopskich zagród i były wykorzystywane do
prac rolnych. W latach międzywojennych wy-
selekcjonowano koniki jako nową rasę, któ-
rej nadano nazwę konik polski. W latach 90.

ubiegłego wieku, staraniem Nadleśnictwa
Tuszyma,sprowadzonotudwieklacze iogiera.
Koniki, które miały pomóc w utrzymaniu
lasu, zadomowiły się na dobre. Ż ą -

ą ą ś ą
ą ż

yj w zgo
dzie z wilkami i inn zwierzyn le n ,
przyjazne s tak e w stosunku do ludzi.

TuszymaKoniki polskie

Tuszyma

Wola
Żarczycka

„Prządki”
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Wieś Medynia Głogowska pow-
stała na początku XVII wieku
staraniem Stanisława Stadnic-
kiego „na kopaniach” tj. terenie
po trzebieży lasu. Niesprzyjają-
ce warunki do rozwoju rolnictwa
zmusiły ludzi do poszukiwania
innych źródeł zarobkowania.
Już co najmniej od XVIII wieku,
na tym terenie odnotowywano
istnienie cechowych ośrodków
garncarskich. Pierwsza opubli-
kowana wzmianka o tym rze-
miośle w Medyni pochodzi z ro-
ku 1899.

P
oczątkowo wyrabiano tu tylko
cegłę i dachówki, jednak już w
drugiej połowie XIX i w XX

wieku okolice Medyni były najwięk-
szym ośrodkiem garncarskim na zie-
miach polskich. Wyrabiano głównie
garnki – różnej wielkości i kształtu.
W okresie letnim następowała wzmo-
żona produkcja dzbanków na wodę
i nosideł na jedzenie, jesienią i zimą
(czas wesel) – garnuszków, mis, mi-
sek i talerzy. Wykonywano także do-

nice, oksynki, cedzaki, szabasówki,
podkurzacze, miodowniki, garnki na
powidło, ziarniaki na ziarno, barszczow-
niki i inne. Lepiono lub odlewano
gwizdki, najczęściej w kształcie pta-
ków, koni, kogutków i jeźdźców na
koniach. Oferowano także naczynia
niepolewane, a raz na kwartał wy-
palano biskwit, przedmioty malowane
i glazurowane oraz siwaki – naczynia
wypalane metodą beztlenową na cha-
rakterystyczny szary kolor.
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lepią w MedyniŚwięciŚwięci

Istnienie garncarstwa po II wojnie
światowej dyktowali ówcześni me-
cenasi sztuki – instytucje państwo-
we. Lata 50. to szeroka akcja
promocyjna sztuki ludowej: liczne
konkursy, kiermasze, wystawy pod-
kreślające wartości sztuki ludowej.
W 1950 roku powstała w Łańcucie
Spółdzielnia „Przemysł Ludowy”,
która w 1960 roku została przenie-
siona do Medyni Głogowskiej, po
jej upadku kolejnym opiekunem
garncarzy stała się Spółdzielnia

„Rękodzieło Artystyczne” w Leżaj-
sku. Koniec lat 60. ubiegłego stu-
lecia to okres wielkiego rozkwitu
sztuki garncarskiej pod skrzydłami
Cepelii. Wówczas głównym odbior-
cą wyrobów staje się miasto – rynek
niezwykle chłonny, niewielka część
produkcji pozostawała na wsi i był to
przeważnie towar drugiego gatun-
ku. Podniosła się jakość wykonywa-
nych zamówień, a wyroby były oce-
niane przez nadzór artystyczny.
Zmienił się też profil tematyczny –
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Medynia Głogowska

lepią w Medynilepią w MedyniŚwięci
wytwarzano wiele naczyń tylko dekoracyjnych, a ornamentyka naczyń
użytkowych stała się dokładniejsza, bogatsza w kolorystyce i wzornictwie.
Znakiem ówczesnego czasu były komplety do kawy i zestawy do wódki.
Niestety – w latach 90. XX w. Cepelia upadła, warsztaty garncarskie
przestawały istnieć, młodzi ludzie zaczęli szukać pracy w mieście, a sta-
rym garncarzom pozostało lepić garnki „dla Pana Boga”.
W Medyni Głogowskiej w 2001 roku powstała „Zagroda Garncarska”
w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej. W jej skład wchodzi chłopska chałupa
drewniana z XIX wieku, zabytkowy budynek gospodarczy, w którym urzą-
dzono typowy warsztat garncarski oraz w oddzielnym budynku tradycyjny
piec garncarski. Uruchomiono trzydniowe warsztaty nauki i pracy w glinie,
połączone ze zwiedzaniem okolicy, poznawaniem tutejszych tradycji
i ciekawostek natury. Można obejrzeć wystawy prac tamtejszych mistrzów
garncarskich: Jana Kota, Janusza Głowiaka, Andrzeja Plizgi i rzeźbiarki
Władysławy Prucnal – jednej z najbardziej znanych postaci w Medyni.
Pokazują oni, jak należy glinę do pracy przygotować: ukopać, namoczyć,
przewalcować, przeklusować, ubić gałę, posadzić na środku koła i mo-
krymi rękami pośligować, tak aby na kręgu, pod naciskiem palców zaczęła
żyć. A oprócz warsztatów można także nauczyć się rzeźbić w drewnie,
albo… piec proziaki. Raz w roku odbywają się Międzynarodowe Warsztaty
Wykonywania Glinianych Instrumentów Muzycznych pod tytułem „Wy-
dobyć melodię z ziemi”.

więcej informacji:
www.gok-czarna.pl; tel. 017226 23 23



S
kansen powstał w zagrodzie łemkowskiej, będącej niegdyś
własnością pradziadka Teodora Gocza, Teodora Kukieły
(1862–1955), pisarza gromadzkiego. Gocz otrzymał ją

w spadku, ale kiedy wybudował nowy dom, chyżę pradziadka
przeznaczył na izbę pamiątek. Wśród eksponatów znajdowały się
stroje, przedmioty codziennego użytku i wytwory kultury Łemków.
Muzeum przez wiele lat rozbudowywane i utrzymywane przez

Teodora Gocza, dopiero w 1990 roku doczekało się dofinansowania
przez krośnieńskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Przez lata gromadzono w niej przedmioty związane z historią Łemków,
zmagano się z nieżyczliwością urzędników i władz, przeżywano
porażki i upokorzenia, m. in. barbarzyńską akcję wysadzania w po-
wietrze pomnika, postawionego obok zagrody ku czci poległych w II woj-
nie światowej. Dzięki uporowi
i ofiarności Teodora Gocza
i społeczności łemkowskiej, izba
pamiątek przekształcona zosta-
ła w muzeum-skansen.
Głównym obiektem skansenu
jest chyża (ukr.: ) Teodo-
ra Kukieły pochodząca z roku
1860. Do kurnej chaty w 1901
roku dobudowano kuchnię oraz
komin. Stajnia pochodzi z roku
1923, a chlew z 1934. Wnętrze
chaty jest rekonstrukcją biura
pisarza wiejskiego, z archiwalia-
mi, książkami, listami i zdjęciami
z terenu Łemkowszczyzny.
W osobnym pomieszczeniu,
tzw. komorze zgromadzono eksponaty sakralne: fragmenty żeliwnych
krzyży, szaty liturgiczne, kopie ikon. Znajduje się tu również bogata
kolekcja pisanek, zdobionych w tradycyjne łemkowskie wzory.
Obecnie zespół muzealny tworzą: chałupa mieszkalno-gospodarcza,
koniusznia, chlewik, dom-świetlica, spichlerzyk, studnia z żurawiem,
wiatrak z Wapiennego, kaplica, kuźnia cygańska z Olchowca, kon-
strukcja traka (piły) oraz elementy współczesne: pomniki ku czci ofiar
Tallerhofu i obozu w Jaworznie. Zabytkowe obiekty pochodzą z końca
XIX i początków XX wieku.
Oryginalne jest ich wyposaże-
nie: sprzęty, narzędzia rolni-
cze, meble, wyroby rzemiosła,
stroje, dzieła sztuki ludowej.
Wystawa narzędzi i wyrobów
kowalskich znajduje się w kuź-
ni. Z kolei w budynku koniusz-
ni urządzona jest wystawa
historyczna – są tu pamiątki
z obu wojen światowej, głów-
nie broń, mundury, sprzęty woj-
skowe. W świetlicy prezento-
wana jest sztuka łemkowska,
a wokół zagrody – rzeźby efekt
organizowanych tu plenerów.

хижа
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ZyndranowaMimo przeciwności – skansen
W 1968 roku Teodor (Fedor) Gocz, z pomocą grona działaczy
społecznych, urządził w rodzinnej zagrodzie w Zyndranowej
Izbę Pamiątek Kultury Łemkowskiej. Przez wiele lat muzeum
funkcjonowało jako placówka prywatna, najpierw w formie
Izby, później jako skansen wydzielony na terenie wsi. Obecnie
muzeum ma status Oddziału Muzeum Okręgowego w Krośnie.

więcej informacji: www.dukla.home.pl/archiwum/turystyka/zyndranowa/



P
od koniec lat 70. ubiegłego
wieku przeniesiono kuźnię
i dom tkacki z przeznacze-

niem na karczmę turystyczną,
później wzbogacił się o modrze-
wiowy dwór z Krzeszowic z dwu-
spadowym dachem. Najciekawsze
obiekty skansenu-zajazdu to:

z ul. Krakowskiej
nr 8 w Przeworsku, to dom miesz-
czański, budowany w latach
1848–1852. Służył również do
skupu masła od okolicznych chło-
pów. Stąd powstała nazwa „Dom
Maślarza”, został on rozebrany
i przewieziony na Pastewnik w ro-
ku 1979.

z ulicy
Cichej w Przeworsku, pochodzi
z końca XIX w., reprezentuje typ
mieszkań najuboższej warstwy
społecznej, zwanej wyrobnikami.
Rozebrany i zmontowany na Pa-
stewniku w 1977 r. służy obecnie
jako recepcja.

z ul. Słowackiego 4 w Przeworsku, par-
terowy, drewniany pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku.
Reprezentuje budynek tkacki po-
siadający po stronie północnej
długi korytarz przeznaczony do
wyrobu płótna. W latach 1976–
–1977 przewieziony na Pastewnik,
gdzie adaptowano go na zaple-
cze kuchenno-gospodarcze za-
jazdu.

uznany
został za najcenniejszy z zacho-
wanych tego typu budynków na

Rzeszowszczyźnie.Domparterowy
z gankiem wzbogaconym tympa-
nonem wspartym na czterech ko-
lumnach.

z ul. Wę-
gierskiej 7 w Przeworsku, dwu-
traktowa z drewna jodłowego
i sosnowego, łączonego w węgły.
W komorze data 1780 r. Dach
wysoki, czterospadowy, kryty sło-
mą, ale z kalenicą pokrytą gon-
tem. Jest to dobrze zachowany
przykład budownictwa przysłupo-
wego i stanowi jednocześnie je-
den z najstarszych zachowanych
obiektów tego typu budownictwa
na terenie ziemi przeworskiej.

W całym obiekcie latem jest 60
miejsc noclegowych (zimą – 30).
Pastewnik wielokrotnie był nagra-
dzany przez Federację Campingu
i Caravaningu, w 1996 roku nada-
no mu tytuł Mistera Campingu '96.

Dom Maślarza

Dom rodziny Urbanów

Dom rodziny Krzanów

Dworek z Krzeczowic

Chałupa Kotlińskich
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więcej informacji:
www.pastewnik.pl
www.ecit.przeworsk.org
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Zyndranowa

PrzeworskSmacznie i na ludowo
Jedną z atrakcji Przeworska jest zajazd Pastewnik, jeden z niewielu w Polsce
,,żywych" skansenów, łączących zabytkową formę budownictwa drewnianego

z funkcją hotelarską i gastronomiczną. Skansen tworzy szereg wiekowych,
drewnianych obiektów, w których można zanocować, a w stylowej karcz-

mie zjeść wyjątkowo smaczne, regionalne dania.

Dom UrbanówDom Krzanów

Przeworsk

Dwór z Krzeczowic Fo
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Dom Gacki



Karczma regionalna w Sanoku wpisała się już na
stałe w krajobraz rynkowej zabudowy miasta.
Usytuowana jest niedaleko od zamku mieszczące-
go Muzeum Ikon, galerię malarstwa Beksińskiego,
galerię sztuki współczesnej oraz ceramiki pokuc-
kiej. Po przeciwnej stronie Rynku sąsiaduje z XVII-
-wiecznym klasztorem franciszkanów. Otoczona
kamienicami, po prawej stronie ma zabytkowy
budynek dawnej CK Rady Powiatowej, a po lewej
stary Ratusz.

O
skar Kolberg pisze, że pracujący na Wę-
grzech Łemkowie, tęsknili za nim, choć
był to chleb ubogi i kiedy wracali w swoje

strony z radością witali go, jak coś wyjątkowego,
co kojarzyło się z domem. Jak opowiadają starsi
mieszkańcy dla uzyskania większej objętości
bochenka nie usuwano ostrych, owsianych łu-

sek, a podczas ostatniej wojny dodawano nawet
trocin. Dzisiaj chleb owsiany wypiekany jest
w gospodarstwie agroturystycznym „U Flika”
Mariki i Romana Glapiak i jest tak zawsze pod-
czas „Święta chleba” w Dźwiniaczu Dolnym,
miejscowości położonej w Parku Krajobrazo-
wym Gór Słonnych. Zgodnie z tradycją „Święto

chleba – od ziarenka do bochenka”,
odbywa się w sierpniu. Podczas
trwającego cały dzień festynu można
także kupić regionalne pamiątki i obej-
rzeć występy zespołów folklorystycz-
nych z Polski, Ukrainy i Słowacji.
Pierwsze „Święto chleba” odbyło się
w 2001 roku i na początku była to
impreza kameralna, tylko dla wąskie-
go grona swoich gości. Natomiast od
2003 roku została przekształcona
w festyn ludowy, podczas którego
w specjalnie wybudowanym do tego
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Dźwiniacz DolnyŁemkowski chleb owsiany
Dawniej oszczypek - łemkowski owsiany „placek” pieczony był przez gospodynie w całym
regionie Beskidów i Bieszczadów. Ponieważ owies, w przeciwieństwie do innych zbóż,
udawał się tutaj najlepiej, siano go wszędzie i z niego wyrabiano płaski, okrągły chleb

celu piecu, na podwórzu, piecze się
chleb w tradycyjny sposób, na liściu
chrzanu, tataraku lub kapusty.

więcej informacji:

www.uflika.republika.pl

Roman Glapiak i jego wypieki

SanokZ portretem cesarza przy ladzie

Nazwa „karczma”, pochodząca z języka węgierskie-
go, określała gospodę w centrum miasta, w przeci-
wieństwie do „czardy” leżącej przy gościńcu, poza
nim. W tej sanockiej można posmakować fuczek,
hreczanyków i wielu innych potraw. Stołującym się
gościom towarzyszy regionalna muzyka, a wnętrzu
z drewnianymi ławami uroku dodają zasłony w ok-
nach zdobione krzyżykowym haftem. Inną ciekawo-
stką jest portret cesarza wiszący tuż przy ladzie,
zgodnie chyba z panującym tu wciąż CK-obyczajem.



czosnkowym, na „drugi ząb” – oscypek na gorąco z żurawiną, a żurek dy-
nowski na pierwsze danie. Przy drugim jak zwykle jest problem, bo które
z serwowanych pierogów wybrać kiedy wszystkie dobre. Wielbiciele
regionalnej i domowej kuchni chwalą kresowe z ka-
szą gryczaną i grzybami.
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Do produkcji trójniaka potrzeba dwie części miodu i jedną
wody. Żeby zrobić dwójniaka, proporcje są jeden do jedne-
go. A półtorak to jest pół litra wody i litr miodu. Dobry
trójniak wychodzi z miodów jaśniejszych. Dopóki jednak
nasze przepisy nie dopuszczają handlu lokalnymi alko-
holami, traktowanymi jako produkt regionalny i cieka-
wostka dla turystów, można je robić jedynie na własny
użytek. A nam pozostaje sycić się miodem tradycyjnym,
a nie tym pitnym z przydomowej pasieki.

– Na początku było trzy ule. Nasza pszczoła jest dobra, rojna.
Następnego roku było już dziewięć uli i było już trochę
miodu. Ludzie zaczęli go kupować. Zacząłem swój miód
sygnować nazwą „Biesz-
czadzki dar natury”, to
dało impuls do dalszej
pracy, szczególnie kie-
dy się widzi jej owoce –
mówi Zbigniew Grela
z Bandrowa Narodo-
wego. – Zrodził się po-
mysł, aby „pójść w pasie-
kę” i w tej chwili jest już
45 rodzin pszczelich.
Pracy jest przy tym bar-
dzo dużo, ale w zimie
jest troszkę więcej cza-
su – dodaje z uśmie-
chem pszczelarz.

Bandrów
Narodowy

Sanok

Bachórz

Miody z domowej pasieki

K
arczma „Pod Semaforem" w Bachórzu leży na prze-
cięciu szlaków z Przemyśla i Ukrainy do Barwinka i na
Słowację oraz z Rzeszowa i Łańcuta w kierunku na

Bieszczady, a także przy trasie kolei wąskotorowej „Po-
górzanin" Przeworsk–Dynów, jednej z największych atrakcji
turystycznych Podkarpacia.
Budynek karczmy znajduje się tuż obok stacji kolejki wąsko-
torowej w Bachórzu. Drewno i kamień, tworzące bryłę karcz-
my, wkomponowują się w krajobraz Pogórza Dynowskiego.
Jej wystrój związany jest z kolejnictwem. Na ścianach wiszą
zdjęcia parowozów, przedwojenne mapy kolejowe, litografie,
zabytkowe kartki pocztowe z najbliższych okolic i inne ory-
ginalne bibeloty.
Specjalnością karczmy jest żurek dynow-
ski oraz dania z rusztu. W środku stoi
palenisko i na oczach klientów przyrządza
się potrawy. Szczególnie godne polecenia
są – na dobry początek – proziaki z masłem

BachórzZjeść przy peronie

więcej informacji:
www.podsemaforem.pl

Te
ks

t
i f

ot
. K

rz
ys

zt
of

Z
ie

liń
sk

i (
3

)

Proziaki i czosnkowe masło



T
o wysokoprocentowe likiery o smakach:
różanym, ziołowo-gorzkim i kawowym.
Moc: 35–40 proc. Rosolisy były znane

w Europie już w XIV w. Jako pierwsi zaczęli je
wyrabiać Włosi, najpierw alchemicy, a później
zakonnicy i likworyści. Alchemikom zawdzię-
czają rosolisy swoją nazwę, pochodzącą od
łacińskiego określenia „ros Solis”, czyli rosa
słoneczna. Nalewki te uważano nie tylko za
przysmaki, ale i za lekarstwa. W Łańcucie ro-
solisy produkowane są od czasów Alfreda I
hr. Potockiego. Obecnie w Polsce tylko Fabryka
Wódek „Polmos Łańcut” posiada prawo ich wy-
twarzania. Receptury rosolisów stanowią ta-
jemnicę firmy. Etykiety są wzorowane na XIX-
-wiecznych oryginałach, które można obejrzeć
w należącym do spółki Muzeum Gorzelnictwa
w Łańcucie.

– swój smak zawdzięcza
naturalnym składnikom, a w szczególności
oryginalnemu bułgarskiemu olejkowi różane-
mu, a także wodzie i rektyfikatowi zbożowemu,
podlegającym trzykrotnej filtracji. Fabryka Wó-
dek w Łańcucie jest jedynym w Polsce i jednym
znielicznychnaświecieproducentówtegotrunku.

– wytwarzany jest na
bazie destylatu kawowego oraz składni-
ków aromatycznych takich jak kakao i le-
żakowany destylat winny.

– najbardziej
wyrafinowany smakowo rosolis, jego skład
tworzy ponad 20 gatunków ziół ręcznie
zebranych z terenu Podkarpacia. Zawiera

także orientalne przyprawy, stanowiące
specyfikę tego napoju. Rosolis Ziołowy
Gorzki to trunek słodki, ale zarazem mocny,
polecany jako dodatek do aperitifów, pobu-
dza apetyt i trawienie. Producent: Fabryka
Wódek „Polmos Łańcut” SpółkaAkcyjna.

Rosolis Różany
Rosolis Kawowy

Rosolis Ziołowy Gorzki

więcej informacji:
www.polmoslancut.com.pl/nowa/rosolisy
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ŁańcutRosolisy – krople rosy

O
becnie lokalne bimbrownie i gorzelnie
działają legalnie w Czechach, na Sło-
wacji i w Austrii. W Polsce w dalszym

ciągu jest to proceder ścigany prawem, za
bimbrownictwo można trafić nawet na rok do

więzienia.
Jest tajemnicą poliszynela, że w pod-

dynowskiej Harcie produkowany był
przez wszystkie lata powojenne –

a zapewne i wcześniej też – naj-
lepszy na całym Podkarpaciu
bimber, zwany przez konese-
rów „hartini”. Zdarzają się
wprawdzie malkontenci, któ-
rzy twierdzą, że jakość pro-
duktów z Harty pozostawia
nieco do życzenia, ale nawet
oni podkreślają powszech-
ność tej produkcji i życzliwość
mieszkańców gminy.
Rada od koneserów. Jeśli nie
zmuszają was do tego względy
związane z dobrymi manierami,

starajcie się pić bimber nie młod-
szy niż 4–5 miesięcy, a najlepiej

roczny. To tak jak z winem, dobrze
zrobiona „księżycówka” nabiera

harmonii zamknięta w butelce.

Harta„Hartini”
z tradycją

Nowy trunek

Na organizowanym od dwóch lat

Festiwalu Podkarpackich Smaków

w Górnie, w tym roku pojawił się

nowy produkt – nalewka flisacka

ulanowska. Czy przyjmie się na ryn-

ku – zobaczymy. Ale pomysłowości

kulinarnej i marketingowej miesz-

kańców Ulanowa należy życzyć in-

nym propagatorom tradycyjnego ja-

dła i napitku z Podkarpacia.

Śliwowica
krzeszowska
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Na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa wpisany 10 marca 2006
roku. Napój o słodkim smaku o owocowym zapachu, zawartość alkoholu około 8
proc. Mieszkańcy Krzeszowa zajmowali się powszechnie sadownictwem i uprawą
roli. Lessowe urodzajne gleby sprzyjały uprawie drzew owocowych, a szczególnie
popularnej tu śliwki węgierki, jabłoni, grusz i winogron, z których wytwarzano wino
– podstawowy składnik kruszonu. Jak podają najstarsi krzeszowianie, kruszon
gościł na ich stołach od niepamiętnych czasów. Na kruszon składają się: białe
wino, suszone owoce (śliwki, gruszki, jabłka), cukier i woda gazowana. Kruszon
najlepiej smakuje schłodzony w upalne wieczory. Przepis na ten napój stanowi
część tradycji kulinarnych Krzeszowa.

Wysokoprocentowy
(ponad 70%), wy-
trawny, napój alko-
holowy, wypalanka ,
produkowana ze
specjalnie dobra-
nych śliwek węgierek.
Zazwyczaj śliwowi-
ca jest spożywana
w postaci czystej,
ale jak każdy silny

napój alkoholowy może być dodatkiem do herbaty, np.
w stosunku 1:4. Śliwowica produkowana jest z przefer-
mentowanego zacieru uzyskanego z miazgi przebra-
nych i rozdrobnionych śliwek węgierek. Niekiedy ok.15
proc. owoców miażdżonych jest razem z pestkami.
Zacier destylowany jest najczęściej dwukrotnie i naj-
częściej poddawany leżakowaniu w beczkach dę-
bowych.
W Polsce produkowana bez zezwolenia głównie na
południu w okolicy Łącka (śliwowica łącka), w okolicy
Nowego Sącza, w gminie Szydłów oraz okolicach

Krzeszowa. Sztuka
produkcji śliwowicy
jest w tym regionie
przekazywana z po-
kolenia na pokolenie
od XVII wieku. Ta-
jemnica produkcji
polega na doborze
odpowiednich śliwek.
Jest to bardzo waż-
ne, gdyż prawdziwa

śliwowica powinna być destylowana wyłącznie dzięki
alkoholowi powstałemu z cukru zawartego w owocach
(bez domieszki cukru).
Produkcja nie może doczekać się legalizacji, mimo
uznania produkcji śliwowicy za niematerialne dobro

kultury przez kon-
serwatora zabytków.
Do jednego z najbar-
dziej znanych pro-
ducentów śliwowicy
w Krzeszowie zali-
czyć należy Jerzego
Łysikowskiego, któ-
rego wyroby znajdu-
ją uznanie na licznych
imprezach promu-
jących regionalne
wyroby tradycyjne.

Śliwowica
krzeszowska
Śliwowica
krzeszowska

Orzechówka krzeszowska
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
20 lipca 2007 roku. Ma charakterystyczną ciemnobrązową barwę,
smak wytrawny z wyczuwalną nutą goryczki, zapach zielonych orze-
chów. Zawartość alkoholu 40–60 proc. Lessowe gleby w okolicach
Krzeszowa sprzyjały uprawie drzew owocowych, a szczególnie orze-
chów włoskich. Dokładnie nie wiadomo, od kiedy zaczęto wytwarzać
orzechówkę, jednak z przekazów ustnych wynika, że od niepamięt-
nych czasów. Produkt ten był wytwarzany indywidualnie, w gospo-
darstwach domowych, a przepis był przekazywany i kultywowany
z pokolenia na pokolenie. Należy przypuszczać, że tradycja i sposób

sporządzania nalewki została przejęta od
rodów szlacheckich przebywających w tu-
tejszym dworze obronnym. Po dziś dzień
wytwarza się orzechówkę w Krzeszowie

według starej, niezmienionej od lat
receptury. Specjalistą od orzechówki
krzeszowskiej nalewki wysokiej klasy
jest Teresa Łysikowska, przewodnicząca
Koła Gospodyń w Krzeszowie.

Kulinaria

Krzeszów nad Sanem – to jedyna miej-
scowość na Podkarpaciu, która posiada
zarejestrowane na Liście Produktów Tra-
dycyjnych aż trzy wyroby alkoholowe

o wieloletniej tradycji.

Kruszon
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Krzeszów

Harta

Ulanów

Łańcut

Nalewka śliwkowa

Jerzy i Teresa Łysikowscy
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B
atalia o przewodzenie wśród re-
gionów rejestrujących najwięcej
produktów tradycyjnych toczy

się od lat pomiędzy Podkarpaciem,
Śląskiem i Pomorzem. Nasze woje-
wództwo przez długi okres zajmowało
na tej liście pierwsze miejsce. Teraz
wyprzedził nas Śląsk (82 wyroby) i wo-
jewództwo pomorskie (76).
Jedną z firm-liderów pomagającym od-
zyskać Podkarpaciu właściwą pozycje
jest Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO,
który zarejestrował już ósmy produkt tra-
dycyjny, oparty na przepisach kuchni
regionalnej. Do studzieniny, kiełbasian-
ki, kiełbasy suchej pieczonej, wiejskiej
pieczonej, golonki w słoju, szynki tra-
dycyjnej i boczku pieczonego dołączył
schab pieczony z Górna.
– Jak zapisano, musi on mieć 25–35 cm
długości, odpowiednią kruchość, smak

i zapach mięsa przygotowanego metodą tradycyjną. Co waż-
ne barwa mięsa musi być charakterystyczna dla schabu,
w którym nie stosuje się solanek z azotynami, czyli szary kolor
– wyjaśnia wiceprezes Kazimierz Smolak.
Zgodnie z dokumentacja przygotowaną przez Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej polędwicą nazywano mięso
schabowe. Niekiedy przed wielkimi uroczystościami, u boga-
tych gospodarzy, część schabu przeznaczano do wędzenia.
Takie mięso wymagało długiego moczenia w specjalnie zro-
bionej zalewie. Metodę tę stosowali wiejscy rzeźnicy z okolic
Górna. Dla lepszego wchłaniania zalewy mięso nakłuwano,
następnie wyjęte nabijano na kij i wędzono na ruszcie.
– Wyroby mięsne produkowane na wsi na własny użytek,
jeżeli były dobrze przygotowane, mogły być spożywane jesz-
cze przez kilka tygodni w okresie letnim i przez parę miesięcy
w okresie jesienno-zimowym. Nasz schab ma gwarancję
dwutygodniową - dodaje wiceprezes Smolak.

Smacznie i tradycyjnie
Lista Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa liczy obecnie
537 produktów związanych z tradycyjną polską kuchnią, w tym 69 po-
chodzi z Podkarpacia. Aż osiem z nich to wyroby rodem z Zakładu
Mięsnego SMAK-GÓRNO. Najnowszy – schab pieczony – wpisano na
Listę 29 kwietnia br.

Górno

To największa impreza związana z tradycyjnymi produktami

kulinarnym na Podkarpaciu. Gromadzi zawsze ponad 100 wy-

twórców, prezentujących kilkaset wyrobów i produktów regio-

nalnych. Dla wielbicieli dobrego i zdrowego jedzenia, festiwal ten

to prawdziwą ucztą i okazja obejrzenia w jednym miejscu wszy-

stkich zarejestrowanych produktów tradycyjnych z Podkarpacia.

Swoje wyroby prezentują producenci i wytwórcy produktów

tradycyjnych i lokalnych (rolnicy, przedstawiciele tradycyjnych

zakładów produkcyjnych, Koła Gospodyń Wiejskich).

Podkarpacki Festiwal Smaków w GórniePodkarpacki Festiwal Smaków w Górnie

K
rzeszów jest jedną z niewielu miej-
scowości w kraju, w których kultywo-
wana jest ponad 100-letnia tradycja

wysmażania powideł. Zawdzięczają one
swą wyjątkowość tradycyjnej produkcji, for-
mule przekazywanej z pokolenia na poko-
lenie. Nie tylko przepis, ale i ciężkie, miedzia-
ne kotły pamiętają niejednokrotnie i prababcie
obecnych gospodyń. W kotłach mieści się
nawet kilkadziesiąt kilogramów śliwek.
W największych kotłach trzeba bez ustanku
mieszać aromatyczną masę, aby nie „zła-
pała kocura" – jak mówią gospodynie – czyli
uważać, aby się nie przypaliła. Po pewnym
czasie oddziela się podsmażone powidła
od pestek i nadal smaży. Najbardziej chyba

charakterystyczne dla tego wyboru jest to,
że nie dodaje się do niego nawet grama
cukru. Dzięki temu, bez obaw, powidła mo-
gą jeść także diabetycy. Kiedy powidła tak
zgęstnieją, że nie odpadają od odwróconej,
drewnianej łyżki, są już gotowe.
Na poznańskiej PolAgrze Farm w 2004 roku
prezentowano słoik powideł liczący ponad
dwadzieścia lat – i nadal zachwycały sma-
kiem. Ale warto zwrócić uwagę, że już od
ponad stu lat w taki tradycyjny sposób
w Krzeszowie wytwarzano powidła; później
można je było kupić w sklepach kolonial-
nych Warszawy, Lwowa lub Krakowa. Po
wojnie przez lata były zapomniane, a teraz
triumfalnie powracają na nasze stoły.

Powidlaki czas zacząć Krzeszów

Więcej informacji o wyrobach

w powyższej książce oraz

www.smakgorno.pl

Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AgroBieszczady”
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Podkarpacki Festiwal Smaków w Górnie

Pilzno

O
„sile” produktów spółki PPM TAURUS świadczy wpis 11 produktów

firmy na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Są to: kiełbasa
swojska pilzneńska, szynka biesiadna pilzneńska, szynka swojska

pilzneńska, salceson wiejski pilzneński, kaszanka wiejska pilzneńska, go-
lonka podkarpacka z Pilzna, pie-

rogi z jagodami pilzneńskie,
pierogi z mięsem pilz-

neńskie, pierogi z kapu-
stą i grzybami pilz-
neńskie, pierogi ruskie
pilzneńskie, gołąbki
pilzneńskie.
Modę na produkty

regionalne, ekologicz-
ne, oparte na tradycji

z powodzeniem wykorzy-
stuje spółka TAURUS.

Produkowane przez nią wy-
roby tzw. swojskie cieszą się

dużym powodzeniem w regionie.
Mają też coraz więcej zwolenników poza Podkarpaciem i Małopolską,
których zachęca niepowtarzalny, swoisty smak i aromat, a także walory
zdrowotne, bowiem wyroby swojskie produkowane są z czystego mięsa
wieprzowego, bez zamienników i bez konserwantów, z dodatkiem wyłącznie
naturalnych przypraw. Ostatnio wyroby TAURUSA trafiły za granicę, bowiem
rynek zbytu poszerzył się o odbiorców zAnglii,Austrii i Słowacji.
W 2006 roku pierogi z borówkami otrzymały Złoty Medal na Targach
Zdrowego Życia ECOLIFE 2006 w Tarnowie. Na tych samych targach
wyróżniono tytułem „Specjał Regionalny” szynkę swojską pilzneńską. W roku
ubiegłym szynka ta – z nominacji Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego – została laureatem I edycji konkursu „Teraz Polska” dla produktu
lokalnego.

Pilzno

Zadaniem targów w Lesku jest pre-

zentacja możliwości, jakie drzemią

w Bieszczadach. W imprezie bierze

udział zawsze kilkudziesięciu wy-

stawców. Część z nich prezentuje

potrawy i produkty spożywcze,

m.in. miody z własnej pasieki, wę-

dzone owcze i kozie sery, pieczywo

oraz wędliny. Organizowany jest

Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AgroBieszczady”Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AgroBieszczady”
także kiermasz roślin ozdobnych

i bylin, wystawa zwierząt, kiermasz

rzemiosła i rękodzieła ludowego,

sprzętu rolniczego i ogrodniczego.

Przyznawany są tytuły: „Tradycyjny Pro-

dukt Podkarpacki”, „Podkarpacki Pro-

dukt Lokalny”, „Ekologiczna Podkar-

packa Żywność” oraz „Najciekawsze

stoisko wystawowe”.

ówJedenaście tradycyjnych smaków

Szynka swojska Salceson wiejski

Pierogi z borówkami

Marzenie smakosza – szynka biesiadna pilzneńska
prezentowana przez dyrektora Waldemara Kluska

więcej informacji: www.stan-taurus.com.pl Fo
t.
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We wnętrzu prawosławnego soboru
archikatedralnego pw. Trójcy Świętej
w Sanoku możemy podziwiać ikonę
Bogurodzicy. Obraz znajduje się w le-
wym ołtarzu bocznym. Jest to siedem-
nastowieczna kopia, namalowana na
podstawie wcześniejszej ikony pocho-
dzącej z cerkwi, która stała przy dzi-
siejszej ulicy Sobieskiego. Należy ona
do ikon tzw. „jawlennych” – według
tradycji, pojawiła się sama w cudowny
sposób na progu spalonej cerkwi.

Namalowana została w typie „umile-
nie”, jest uważana za cudowną. W 1997
roku dopisano ją do listy ikon słyną-
cych cudami świata prawosławnego
oraz została „prosławena” – jest to
odpowiednik koronacji obrazu w ka-
tolicyzmie – przez synod Prawo-
sławnej Cerkwi w Polsce. Ponieważ w
prawosławiu ikony „prosławene” nie
mają koron, a tylko promienie wokół
głowy Marii również na sanockim
obrazie dostrzeżemy takie promyki.

Cudowna ikona Bogurodzicy

K
iedy w 1848 r. cesarz monarchii austrowęgierskiej
Franciszek Józef zniósł na terenie Galicji pańszczyz-
nę, w wielu miejscowościach zakopano wtedy księgi,

w których zapisywano powinności chłopów wobec dworu.
Taki symboliczny pogrzeb pańszczyzny urządzono także
w bieszczadzkiej Bibrce (tak kiedyś nazywała się ta miej-
scowość). W miejscu zakopania ksiąg wystawiono w 1848 r.
kapliczkę, niczym symboliczny nagrobek na zawsze pocho-
wanej niedoli chłopskiej. Znajdował się w niej obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem.
W 1932 r. stała się ona przyczyną rozruchów chłopskich,
zwanych przez historyków Powstaniem Leskim. Kiedy
w 1932 r. poszerzano drogę wiodącą do Myczkowiec, na
przeszkodzie stanęła kapliczka. Postanowiono ją przesu-
nąć. Wtedy do głosu doszli agitatorzy KPZU (Komunistycz-
nej Partii Zachodniej Ukrainy dążący do oddzielenia od
Polski jej południowo-wschodniej części i przyłączenia jej do
ZSRR) i udało im się podburzyć mieszkańców plotką, iż
sanacyjne władze II Rzeczpospolitej usiłują przywrócić pań-
szczyznę i w tym celu odkopują księgi spod kapliczki. Kiedy
wieść o tym wydarzeniu rozniosła się po okolicy, chłopi
uzbrojeni w widły i siekiery ruszyli bronić swoich praw.
Podobne rozruchy wybuchły także w okolicy, a ich przyczyną
było aresztowanie chłopów, którzy protestowali przeciwko
nakazowi pracy bez wynagrodzenia przy budowie drogi
w Brzegach Dolnych. Wydarzenia te rozpropagowane przez
agitatorów KPZU wśród mieszkańców okolicznych wsi
(zwłaszcza Łobozewa, Teleśnicy Sannej i Oszwarowej) spo-
wodowały, że chłopi zaczęli napadać, najpierw na robot-
ników pracujących przy budowie dróg, później na policjantów
i urzędników państwowych. Do zaprowadzenia porządku
ściągnięto oprócz policji także wojsko z Przemyśla. Ponie-
waż zamieszki rozszerzały się na dalsze wsie, sprowadzono
żołnierzy z Sanoka oraz oddziały policji konnej. Doszło do
starć chłopów z uzbrojonymi oddziałami w kilku większych
bitwach, a później w walkach przypominających starcia par-

tyzanckie. Oficjalnie podaje się, że
w okresie między 21 czerwca a 9 lip-
ca 1932 r. śmierć poniosło kilkaset
osób, aresztowano około 800 chło-
pów, a w zamieszkach brało udział
prawie 15 tys. ludzi.
W Bieszczadach najstarsi miesz-
kańcy patrząc na pomnik, jaki wy-
stawiono na pamiątkę tamtych wyda-
rzeń koło osiedla Solina opowiadali,
że całe powstanie zakończyło się,

kiedy wojsko rozdało po wsiach dzie-
ciom cukierki, a baby odciągnęły mę-
żów do domów.
Przez powojenne lata kapliczka
niszczała. Doczekała się jednak
swego remontu w 2001 r. W odno-
wionej umieszczono ikonę Umilenia
wykonaną przez Leona Chrapkę,
bieszczadzkiego artystę, początko-
wo związanego z Orelcem, a od lat
90.ub.wiekumieszkającegowBóbrce.

32 Miejsca niezwykłe

LeżajskGdy walczono o kapliczkę
Różne były powody stawiania w Polsce kapliczek. Nierzadko fundowano je
z okazji ważnych wydarzeń związanych z daną miejscowością. Podobną historię
ma domkowa kapliczka stojąca na skraju Bóbrki przy drodze biegnącej wzdłuż
Zalewu Myczkowieckiego. Była nie tylko świadkiem ważnych wydarzeń histo-
rycznych, lecz nawet sama stała się ich przyczyną.

ecach



Wizerunek diabła odkryto na malowidłach z 1674 r. w kościele pw. św.
Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich. Demon ten nie był po-
słany, by namawiać czy kusić – nie był też dojrzałym wcieleniem zła. Nie
ciągnął potępieńców do czeluści piekielnych, nie był również samozwań-
czym księciem zła, czy małpiątkiem cieszącym się z grzechów człowieka.

W
cerkwi greckoka-

tolickiej pw. Naro-
dzenia Przenajświęt-

szej Bogurodzicy, wzniesionej
ok. 1600 r., zachowała się m.in.

olbrzymia polichromia
z 1735 r., przedstawia-
jąca Sąd Ostateczny na
południowej ścianie na-
wy. Jednym z jej elemen-
tów, tuż nad drzwiami,
prowadzącymi kiedyś do
świątyni artysta malarz
przedstawił maleńką syl-
wetkę „kusego”, podpie-

33Miejsca niezwykłe

W okolicach Nowin Horynieckich,
w lesie Buczyna, znajdują się megali-
ty wapienne potocznie zwane Rozto-
czańskim Stonehenge. Zgodnie z tra-
dycją mieściła się tam świątynia
słońca, miejsce mocy poświęcone
Swarogowi. Na jej istnienie wskazy-

wać mają nie tylko legendy, lecz rów-
nież położenie w eksponowanym
miejscu i regularny układ kamieni.
Różnej wielkości głazy są ułożone
w figurę geometryczną. Dwa z nich
tworzą zachowaną do dzisiaj ka-
mienną „bramę”.

Pogańska świątynia?

rającego się laską i zgarbionego pod ciężarem ksiąg z zapisanymi
grzechami, niesionych na plecach. Co bardziej ostrożni wierni „wydłu-
bali” oczy diabełkowi, i ten akt wandalizmu pozostał do tej pory widocz-
ny, mimo prowadzonych w świątyni prac konserwatorskich.

P
ierwowzorem Tutivillusa był Diabeł Piszący, siedział
u wrót świątyni i zapisywał spóźnialskich. Był du-
chem (jak wszystkie diabły), a swoją służbę już pod

nazwą Tutivillus rozpoczął 800 lat temu, gdy dwunasto-
wieczni mnisi i kanonicy modlili się często – siedem razy na
dobę, również w nocy i o bladym świcie. Każda liturgia
kończyła się recytacją psalmów i hymnów, a także obo-
wiązkowym śpiewem czterech psalmów. Każdy kapłan po-
nadto winien był odprawić jedną mszę świętą raz dziennie.
Było to tak wielkie obciążenie, że niektórzy nie wytrzy-
mywali tej ascetycznej dyscypliny, a Tutivillus tylko na to
czyhał... Ukrywał się często w zakamarkach kościoła i tylko

Poręby DymarskieJedyny Tutivillus w Polsce

nieliczni potrafili go dostrzec. On jednak dostrzegał uchybienia każdego. Rola
demona była tak nieoceniona w kościele, iż powtórnie zasięgnięto jego
motywu. Tak oto znalazł się w kościele w Porębach Dymarskich, a jest to jedyne
przedstawienie tego diabła w Polsce.
Przysiadł sobie pod amboną, zało-
żywszy nogę na nogę, z gotowym
pergaminem do pisania i ptasim pió-
rem w ręku. Na plecach ma skrzy-
dełka, na głowie zadziorne rogi,
a z pyska bucha mu ogień piekielny.
Za nim zaś „słychać” jęki potępio-
nych ludzi. Nikt nie umknie jego
uwadze, każdego grzesznika wpi-
sze na swą piekielną listę. Tak mó-
wią stare pisma, a czy to prawda –
trudno powiedzieć.

ChotyniececachCzart z księgami na plecach
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Sanok

Bóbrka
więcej informacji:
www.poreby.republika.pl
www.poreby.dymarskie.rzeszow.opoka.org.pl

Nowiny Horynieckie

Chotyniec

Poręby
Dymarskie



C
erkiew jest i ładna, i ciekawa: ufun-
dował ją w 1901 r. międzybrodzki
rodak, potomek osadników, którzy

w średniowieczu zakładali wieś w zakolu
Sanu, dr Aleksy Wajcowicz – lekarz, uczest-
nik Powstania Styczniowego, zesłany za
udział w polskim zrywie przeciw caratowi na
Sybir. Wyrok nie zakazywał mu prowadzenia
na katordze praktyki zawodowej, toteż parał
się tam swoją profesją. Po odzyskaniu wol-
ności oraz powrocie na stare lata w rodzinne
strony, był w stanie wyłożyć fundusze na
budowę świątyni, towarzyszącej jej dzwon-
nicy, plebani oraz szkoły.
Z fundacji Wajcowicza pochodzi całe wypo-
sażenie i dekoracja cerkwi pod wezwaniem
Trójcy Świętej: ikonostas, paramenty, poli-
chromie. Parafialna świątynia (murowana na
planie krzyża greckiego, z trójbocznym
prezbiterium i centralną kopułą; dzwonnica
z kolei ma rzut ośmioboku) nieźle przeżyła
okres powojennego „interregnum” – dlatego

gdy międzybrodzianie zapragnęli przywrócić
jej sakralny charakter wydawało się, że pro-
blemów nie będzie żadnych. Próba zaadap-
towania budowli na kościół filialny sanockiej
parafii Przemienienia Pańskiego wywołała
gwałtowny opór władz PRL-owskich. Było
zrywanie kłódek, było blokowanie dostępu,
były grzywny, ferowane przez kolegia... Os-
tatecznie utarczki skończyły się przekazaniem
cerkwi przez skarb państwa Kościołowi.
Jeśli cerkiew jest ciekawa, to jeden z nagrob-
ków, wznoszących się na otaczającym ją
cmentarzu, zasługuje także na szczególne
zainteresowanie. Nagrobkiem tym jest ka-
mienna piramida, opatrzona ruską inskryp-
cją „Hrib Kulczyćkych i Dobrjańśkych”.
Spoczywają w nim – jak głoszą osobne epi-
tafia – dwaj naukowcy: profesorowie ze stop-

niami doktorskimi – Włodzimierz i Jerzy
Kulczyccy. Byli to lwowiacy, kolekcjonerzy
tkanin wschodnich, dobroczyńcy Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem, które po dziś
dzień szczyci się kolekcją kobierców ich
imienia. Dlaczego więc Kulczyccy spoczęli
w Międzybrodziu? Wdowa po Jerzym, Anna
Piotrowicz-Kulczycka, zna tylko jedno wytłu-
maczenie: – Podobno siostrzenicy teścia
spodobało się to miejsce nad Sanem i wy-
myśliła sobie, że stworzy tam rodzinne
mauzoleum.
Mowa o Irenie Dobrzańskiej, córce siostry
Włodzimierza Kulczyckiego, znana przed
wojną w Sanoku nauczycielce, działaczce
ukraińskiego ruchu społeczno-kulturalnego,
współzałożycielce Muzeum „Łemkowszczy-
na”. Po śmierci wuja doprowadziła do eks-
humacji jego zwłok z cmentarza we Lwowie
i przeniesienia ich do zbudowanej podług

własnego pomysłu piramidy w Międzybro-
dziu. Razem z trumną Włodzimierza ekshu-
mowano też prochy jego żony, Marii Ludwiki
z Michałowskich (1870–1935). Żona otrzy-
mała epitafium wypisane w języku polskim,
mąż – cyrylicą. Dlaczego?
– Kulczyccy nie byli Ukraińcami – jest pewien
Edward Zając. – To musiała być decyzja pani
Dobrzańskiej, uważającej się za Ukrainkę.
Fundatorka grobowca sama w nim nie spo-
częła. Po zakończeniu „misji” sprowadzenia
zwłok wuja i jego żony ze Lwowa wyjechała
do tego miasta, gdzie miała własną willę.
Tam zmarła i – co za paradoks – spoczęła na
lwowskim cmentarzu.
W 1974 przycerkiewna nekropolia przeżyła
kolejną uroczystość: pogrzeb prof. dr. Je-
rzego Kulczyckiego. W tym przypadku nie

ma już żadnych zagadek. – Mąż tak chciał –
mówi Anna Piotrowicz-Kulczycka. – Pragnął
spocząć przy rodzicach. Do Międzybrodzia
nie można było wtedy dojechać, dlatego ka-
rawan stanął na drugim brzegu Sanu, na wy-
sokości cerkwi, i trumnę przełożono na łódkę.
Wszyscy uczestnicy pogrzebu mieli te same
skojarzenia: ze Styksem, z Charonem…
Przez lata piramidę znali tylko bardziej wpra-
wni turyści, którym chciało się podejmować
trud wędrówki bezdrożami z Sanoka do
Międzybrodzia. Cmentarzyk tonął wtedy
w chwastach i samosiejkach. Dopiero dwa lata
temu sanoccy weterynarze – poczuwający
się do odpowiedzialności za stan miejsca
spoczynku luminarza ich fachu – doprowa-
dzili do odkrzaczenia części cmentarzyka
i renowacji piramidy. Wbrew inskrypcji, nie
kryjącej bynajmniej szczątków przedstawi-
cieli rodu Dobrjańsykch/Dobrzańskich.
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piramidy

Przez wiele lat o oglądaniu cerkwi w Mię-
dzybrodziu koło Sanoka można było
tylko marzyć: nie prowadziła tam żadna
droga prócz błotnistego, nieprzejezd-
nego przez większą część roku duktu,
jedyną zaś komunikację, jaką miesz-
kańcy wsi mieli ze światem, zapewniały
wąskie, płaskodenne łódki. W latach 90.
minionego stulecia, gdy o istnieniu Pol-
ski przypominała sobie Unia Europej-
ska, zmyślny wójt gminy Sanok skorzy-
stał z jej oferty i doprowadził tam drogę.
Od tej pory oglądana jedynie z szosy
Sanok–Mrzygłód zgrabna, mała, pokryta
białym tynkiem, zwieńczona obłą bla-
szaną kopułą cerkiew bywa odwiedzana
często i licznie.

Zagadki przycerkiewnej



S
tarszym obiektem jest obelisk, wznoszący się na rynku
w Krzeszowie. Zbudowano go w pierwszych latach XX
wieku na chwałę cara Rosji: Krzeszów leżał bowiem

wówczas w zaborze rosyjskim. I co ciekawe, mimo ciężkich walk
w 1914 i 1915 roku, kiedy to miasteczko uległo prawie doszczętnemu
zniszczeniu, pomnik ocalał. Po wojnie obdarto go z symboli, ale że
mieszczanom żal było solidnego cokołu, zainstalowali na nim brą-
zowy medalion z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. „Dziadek” prze-
trwał tam całe międzywojnie i okupację, jednak w nowej Polsce
zabrakło dlań miejsca. Konterfekt wąsatego bohatera zerwano
i umieszczono na jego miejscu kawał miedzianej blachy, przedsta-
wiającej wyobrażenie półprofili czterech herosów komunizmu: Mar-
ksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Dekoracja ta przetrwała długo, bo aż
do końca PRL-u. Niestety, kiedy ją usunięto, nikt nie wymyślił ni-
czego, co mogłoby się znaleźć na wiekowym cokole. I dlatego długo
tkwił na rynku, zupełnie niepotrzebny. Aż 11 listopada 2004 roku
pojawiła się na niej tablica upamiętniająca pierwszą grupę krze-
szowian zesłanych na Sybir za udział w Powstaniu Styczniowym.

Z kolei założenie pomnikowe w Dubiecku stworzono w 1934 r. dla
upamiętnienia Józefa Piłsudskiego oraz walczących pod jego ko-
mendą rodaków, poległych w walkach o odzyskanie niepodległości
w latach 1914–1921. Dziwnym zrządzeniem losu, monument prze-
trwał okupację niemiecką ale już pod koniec lat 40. oryginalne ele-
menty usunięto i na jednym obelisku umieszczono medalion, przed-
stawiający... marszałka Związku Radzieckiego i Polski Konstantego
Rokossowskiego. Rzekomy „syn robotniczej Warszawy” nie utrzymał
się długo; kiedy odesłano go do Moskwy, jego wizerunek zastąpiono
konterfektem bohatera, choć równie dwuznacznego, to jednak pew-
niejszego, gdyż martwego:
gen. Karola Świerczewskie-
go. „Walter”, legenda repu-
blikańskiej Hiszpanii, od-
bierał hołdy do roku 1992.
Usunięto go wtedy z miej-
sca przeznaczonego dla
Pierwszego Marszałka Pol-
ski i przywrócono pomni-
kowi pierwotny wygląd.
Było to o tyle łatwiejsze, że
będące nie do przyjęcia dla
komunistów elementy z brą-
zu, zdarte po wojnie, szczę-
śliwie przetrwały „historii za-
wirowania”.

Na skraju wiejskiego cmentarza w Cie-
klinie, dużej wsi położonej w powiecie ja-
sielskim, znajduje się zagadkowa mogiła.
Na kamiennym obelisku widnieje po czę-
ści już zatarty napis:

Tadeusz Kościuszko, bohater Polski i Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki, nie miał
potomka. Kim więc był człowiek, którego
szczątki spoczywają na cieklińskim cmen-

tarzu? Czyżby był to jakiś nieznany epi-

zod z życiorysu Naczelnika? Zapewne

wiedziała coś o tym pani Bronisława

Fiałkowska, ale tajemnice zabrała z sobą

do grobu. W Cieklinie postać Fiałkow-

skiego owiana jest legendą. Kiedy poja-

wił się w tej miejscowości, dokładnie nie

wiadomo. Ustalono jedynie, że pocho-

dził z województwa lubelskiego, wal-

czył w powstaniu styczniowym, wzięty

do niewoli został zesłany na Sybir. Do

kraju wrócił w bliżej nieznanym czasie.

W drugiej połowie XIX wieku przez

pewien okres był zarządcą lub dzier-

żawcą tutejszego folwarku. Podobno

przeczuwając śmierć kazał się ubrać

w powstańczy mundur z szablą przy bo-

ku, tak zmarł, i tak został pochowany.

D.O.M.

Bolesław Fiałkowski

prawnuk Kościuszki

oficer wojsk polskich 63

1845–1894

stroskana żona wraz z dziećmi

ukochanemu mężowi
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Międzybrodzie

Krzeszów–DubieckoPomniki „przechodnie”
Krzeszów i Dubiecko nie łączy w gruncie rzeczy nic poza
tym, że obie miejscowości są stolicami gmin w woje-
wództwie podkarpackim. Istnieje jednak między nimi
oryginalna paralela. Są nią pomniki, do których jak ulał
pasuje określenie: „przechodnie”. Oba monumenty –
niejako wbrew polskiej tradycji, która raczej nakazuje
niszczyć monumenty z jakichś powodów źle widziane,
niż je przekształcać – służyły różnym celom, upamięt-
niały zgoła odmiennych bohaterów, zdarzenia.

Grób prawnuka Kościuszki?

Cieklin

Dubiecko

Krzeszów
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P
rzy głównej ulicy Leżajska znaj-
duje się murowana i otynkowana
kapliczka, według tradycji stojąca

w miejscu spalenia kobiety posądzonej
o czary. Wzniesiono ją końcem XVIII w.
Jest to budowla jednokondygnacyjna opar-
ta na cokole, zbudowana na planie kwa-
dratu. Z przodu kapliczki znajduje się
przeszklona wnęka sklepiona żaglasto,
w której schronienie znalazła przez jakiś
czas rokokowa rzeźba św. Jana Nepomu-
cena. Budowla pokryta jest czterospa-
dowym, blaszanym dachem i zwieńczona
prostym krzyżem. Otacza ją obramowa-
niez kamieni, tworząceswoisty skalniak.
Według tradycji w wieku XVII odbył się
w Leżajsku sąd wójtowski nad Mielczar-
kową, matką trójki dzieci. Nieszczęsną
kobietę posądzono o czary. Miała przy po-
mocy diabła nie tylko mleko krowom od-
bierać, uroki na kobiety rzucać, ale także
wyłudzić zapis testamentowy od jednego
z mieszczan. Chociaż kobieta zaklinała
się, że jest niewinna, skazano ją na Sąd
Boży. Na próżno wstawiali się za nią bo-

żogrobcy z fary, a bernardyni z pobliskiego
klasztoru nawoływali otumanionych miesz-
kańców do opamiętania. Biedną kobietę
skazano na śmierć przez spalenie na sto-
sie. Chociaż Leżajsk podlegał jurysdykcji
starosty Opalińskiego, nie czekano na za-
twierdzenie wyroku, lecz postanowiono
wykonać go natychmiast. Zapłonął stos
i rzekoma czarownica poniosła śmierć
w okropnych męczarniach, a oczekiwany
przez wszystkich diabeł nie przybył jej na
pomoc. Powiadomiony o wszystkim Opa-
liński nakazał wójtowi odstąpić od wymie-
rzenia kary, lecz wiadomość ta nadeszła
do miasta za późno. Wtedy dopiero miesz-
kańcy Leżajska opamiętali się, oskarżyciel
skruszony odwołał swe pomówienia, lecz
zamęczonej kobiecie nic już nie mogło
przywrócić życia. Postanowiono jej wtedy
przy drodze prowadzącej z klasztoru do
fary w miejscu męczeńskiej śmierci posta-
wić kapliczkę. Według innych podań, miesz-
kańcy Leżajska nie wyrzekli się swego
przekonania o jej diabelskiej mocy. Aby
zapobiec czarom rzucanym przez nią z tam-

tego świata, postanowiono postawić w miejscu,
gdzie bywają złe duchy, kapliczkę. I od tej pory
przestało podobno w tym miejscu straszyć.
Dziś kapliczka jest obok innych zabytków leżaj-
skich jedną z głównych atrakcji grodu. Mijają ją
wszyscy, których wędrują główną ulicą miasta.
Figurka Jana Nepomucena trafiła do muzeum pro-
wincji bernardynów mieszczącego się przy leżaj-
skimklasztorze,zastąpiła jąstatuetkaMatkiBoskiej.
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LeżajskSpalona czarownica
Polska chlubi się mianem państwa bez stosów. Kiedy w Europie powszechnie palono
czarownice, w naszym kraju panowała tolerancja religijna. W Leżajsku jednak roz-
gorzał stos, o czym przypomina do dziś kapliczka stojąca przy ulicy Mickiewicza.

StrzyżówMogiła mieszczan

W
1657 r. podkarpacka ziemia płonęła w wyniku najazdu wojsk Rakoczego. Po

przejściu oddziałów księcia siedmiogrodzkiego pozostawały ruiny, zgliszcza i mo-
giły. Jedna z nich – upamiętniona kapliczką – znajduje się w Żarnowej koło

Strzyżowa. Leżąca na wschód od Strzyżowa wieś Żarnowa znajduje się w miejscu dawnej
przeprawy na rzece Wisłok. Takie położenie sprzyjało rozwojowi miejscowości, to zarazem
stawało się także przyczyną jej wielu nieszczęść. Jedną z takich tragedii był najazd wojsk
Rakoczego, które sprzymierzone ze Szwecją, spustoszyły całe Podkarpacie. W 1657 r.
oddziały księcia siedmiogrodzkiego nie ominęły także Strzyżowa. Miejscowość i jego miesz-
kańców spotkał tragiczny los. Grupa mieszczan strzyżowskich została stracona za miastem,
w Żarnowej. Miejsce ich tragicznej śmierci upamiętniono sypanym zwykle w takich wypad-
kach niewielkim kopcem.
Wkrótce po tym wydarzeniu na pagórku wzniesiono kamienny pomnik. Ma on kształt kolumny
ustawionej na czworobocznym cokole. Jej szczyt wieńczy kapliczka w formie zamkniętej
altanki. Od strony zachodniej znajduje się w niej prostokątny otwór. W XIX w. umieszczono

wnim ludową rzeźbęprzedstawiającąChrystusa Frasobliwego.
Kapliczka w dokumencie stwierdzającym wpisanie jej do reje-
stru zabytków została nazwana obeliskiem. Chociaż wznie-
siona jeszcze w drugiej połowie XVII stulecia, w minionych
wiekach nie pozostała jednak opuszczona. Dwukrotnie ją od-
nawiano: w XIX i XX wieku.
Obiekt ten znajduje się przy drodze z Rzeszowa do Strzyżowa,
po lewej stronie szosy. Usytuowany jest w północnej części
wsi, ok. 200 m. od przystanku kolejowego. Otaczają go stare
drzewa. Kamienny obelisk stanowi nie tylko zabytek o dużym
znaczeniu historycznym, ale stanowi także cenny element
krajobrazu, zwracając uwagę podróżujących drogami Pod-
karpacia.

Panteon miasta
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Strzyżów

Leżajsk

O
ficjalnie był czynny do roku
1910, jednak podczas II
wojny światowej chowano

tu nadal ludzi. Niemcy zabrali
z cmentarza, na potrzeby wojen-
ne, znaczną część metalowych
elementów nagrobków. Po wojnie
był niszczony przez wandali.
Istniał nawet projekt, aby zamienić
cmentarz na park i podczas prac
wstępnych wycięto wiele wieko-
wych drzew.
W 1957 roku wydano powtórną de-
cyzję zamknięcia cmentarza. Ale
dopiero w 1968 roku uznano ne-
kropolę za obiekt zabytkowy.
W latach 80. XX wieku dzięki
działaniom Włodzimierza Kozło,
zainteresowano się losem cmen-
tarza. Rozpoczęły się pierwsze pra-
ce konserwatorskie ważniejszych

Panteon miastaPanteon miasta
Stary Cmentarz w Rzeszowie to najstarsza zachowana
nekropola miasta. Założony został w 1792 roku na
granicy ówczesnego Rzeszowa, gdy zgodnie z edyk-
tem cesarza Józefa II zamknięto wszystkie miejskie,
przykościelne cmentarze. Nowe miejsce zlokali-
zowano, powiększając go trzykrotnie, na wcześniej-
szym cmentarzu związanym z kościołem i szpitalem
św. Ducha. Obecnie zajmuje on powierzchnię 3,65 ha
i zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Targową a rzeką
Wisłok. Szacuje się, że spoczywa na nim ok. 40 000
ludzi, przetrwały 622 nagrobki.

obiektów oraz starania o zdobycie funduszy na ich konty-
nuację. Obecnie na cmentarzu każdego roku są prowadzo-
ne prace renowacyjne, opiekuje się nim „Stowarzyszenie
Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im.
Włodzimierza Kozło”.
Nekropolia charakteryzuje się dużą różnorodno-
ścią form i kształtów nagrobków. Spotyka się tu
murowane grobowce, obeliski, nagrobne pom-
niki w formie sarkofagu, kapliczek, kolumn czy
żelaznych krzyży na kamiennych cokołach.
Przeważają dzieła klasycystyczne, jednak wiele
jest obiektów w stylach historyzujących. Spoty-
kamy tu dzieła sztuki kamieniarskiej o wysokich
walorach artystycznych, autorstwa rzeźbiarzy
z Krakowa i Lwowa m.in.: Józefa Kuleszy, Kazi-
mierza Chodzińskiego, Jana i Antona Schimse-
rów czy Juliana Markowskiego. Wśród setek
nagrobków znajduje się m.in. pomnik Józefa Łu-
kasiewicza – ojca Ignacego Łukasiewicza.

Więcej informacji:
www.rzeszow-cmentarze.pl
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T
rasa spina trzy jego pierzeje: południową, wschodnią i pół-
nocną. W południowej trasę tworzą piwnice pod kamienicą
o numerach 11 i 12, we wschodniej – pod budynkiem nr 13 i 14,

zaś w północnej pierzei trasa sięga kamienicy oznaczonej nr 19.
Warta uwagi jest szczególnie ta ostatnia. Pod jej tarasem zachowały
się bowiem relikty najstarszej średniowiecznej zabudowy rynku.
Skąd wzięły się piwnice? Przed wielu laty rzeszowskim kupcom
zabrakło miejsca na magazynowanie różnych towarów na powierz-
chni. Potrzebne były również składy dla kupców przyjeżdżających
z różnych stron kraju i zagranicy. Dlatego zaczęli oni drążyć komory

pod kamienicami, rynkiem, uli-
cami i podwórkami, często na
różnych głębokościach docho-
dzących nawet do 10 metrów.
Były także piwnice murowane
i drewniane. Tworzyły one nie-
regularną sieć komór i koryta-
rzy różnych wielkości. Niewy-
kluczone, że oprócz „legalnych”,
w piwnicach składowano towa-
ry ukrywane przed ocleniem.
W zależności od pełnionych
funkcji handlowych i historii ka-
mienic, pod którymi powstały,
kupcy nadawali im nietuzinko-
we nazwy: „Piwnica Miodowa”,
„Ratuszowa”, „Rzeszowskich”,
„Ligęzy” – to zaledwie nieliczne
przykłady. Niektóre, głównie
znajdujące się na I kondygnacji
pod kamiennymi, nosiły miano
sklepów ziemnych. Czynne

były aż do lat 70. XX wieku. Po tym
okresie użytkowano już tylko część piw-
nicznych pomieszczeń. Pozostałe, szcze-
gólnie mieszczące się na II i III kondy-
gnacji, zasypywano śmieciami, gruzem
i ziemią, bądź pozostawiano w postaci
pustek. Do innych wejścia zamurowy-
wano. Wiele z nich, w wyniku rozmięk-
czenia podłoża lessowego wodami
z nieszczelnych sieci zaczęło się zapa-
dać tworząc widoczne na powierzchni
ulic i rynku zapadliska. Chcąc zapo-
biec dalszym zniszczeniom, w latach
1960–1967 przystąpiono do likwidacji
komór podziemnych, ciągnących się
wzdłuż południowej i wschodniej pierzei
rynku i pod ulicą Mickiewicza oraz
wzmocniono fundamenty najbardziej
zagrożonych kamienic rynkowych.
Podczas tych robót zrodził się pomysł
udostępnienia podziemi turystom, który
został w pełni zrealizowany w 2007 roku.

Podziemna Trasa Turystyczna to atrakcja stolicy Podkarpacia.
Pierwotnie liczyła ona 213 metrów, ale podczas ostatnich prac
remontowo-modernizacyjnych rynku wydłużono ją do 369 m.
Piwnice pochodzą z XV–XX wieku i są położone na różnych
poziomach. Najniższa – na głębokości 9,58 m – znajduje się
pod rynkiem.
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Dla uczczenia obchodów 650-lecia
miasta Rzeszowa rzeszowski Oddział
Gazety Wyborczej wraz ze sponso-
rami odtworzył na ścianie kamienicy
przy ul. Sokoła 2 najstarszy plastyczny
widok miasta z roku 1762. Plan,
widocznyodstronyplacuFarnego,
to powiększony rysunek wyko-
nany przez architekta-inżyniera
Karola Henryka Wiedemanna
w latach 1734–1735. Oryginał
jest przechowywany w Muzeum
Okręgowym. Zarówno on, jak
i kopia na kamienicy to doskonałe
źródło wiedzy o mieście, jego
układzie przestrzennym i wyglą-
dzie poszczególnych budynków

w połowie XVIII wieku. Bardzo wyraź-
nie widać na nim dawny rynek z ratu-
szem, kościoły i klasztory pijarów, re-
formatów, bernardynów, farę, zamek
z pałacykiem letnim Lubomirskich, ota-
czające go ogrody, oraz rynek Nowego
Miasta.
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A
leja Pod Kasztanami swoją
historyczną nazwę straciła
w czasach PRL-u, kiedy to

zmienioną ją na Aleję… Komuni-
stów. Odzyskała ją dopiero po
roku1989. Na tej krótkiej, ulubionej
szczególnie przez spacerowiczów,
alejce na przełomie XIX i XX wieku
wybudowano kilka godnych uwagi
obiektów. Pod numerem 6 stoi –
powstała w 1903 roku według
projektu inż. Hołubowicza – willa
eklektyczna o cechach neobaro-
kowych. Na bogato zdobionej ele-
wacji znajduje się nisza z popier-
siem Adama Mickiewicza. Z kolei
pod numerem 8 znaleźć można,
zbudowaną w 1899 roku, willę
w tzw. stylu szwajcarskim. Jej pro-
jektantem, podobnie jak sąsiedniej
był znany krakowski architekt Teofil
Tekielski. Dom pod nr 10, dawniej

zwany Pod Sową, powstał w roku
1900. Willa ta przypomina kształ-
tem romantyczny zameczek. Na
jej frontonie umieszczono zegar
słoneczny wykonany techniką
sgraffito z tarczą w kształcie pro-
mieniejącego słońca. Ozdobiony
jest on łacińskim napisem, któ-
rego tłumaczenie brzmi: „Widzisz
godzinę, nie znasz godziny”.
W połowie ulicy stoi zabytkowa
kordegarda, jedyna pozostałość
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Aleja KasztanowaMalowniczy zakątek

po niezachowanych, baroko-
wych ogrodach Lubomirskich.
Powstała w pierwszej połowie
wieku XVIII pałacowa stróżów-
ka od lat czeka na remont, który
przywróciłby jej historyczną
świetność. Planowany remont
i rozbudowa kordegardy, prze-
kształcającej ją w luksusową
restaurację, nie mogą jednak
doczekać się szczęśliwego
zakończenia.
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Dla mających trzy-cztery dni wolnego czasu to idealne narzędzie, aby z Podkarpacia dotrzeć
w okolice Pragi i nie tylko. Najważniejsze obiekty zabytkowe i atrakcje przyrodnicze widoczne
jak na widelcu, a redakcja przewodnika wybrała miejsca szczególnie atrakcyjne – ciekawe,
pełne uroku, pozwalające wypocząć. Co ważne duża ilość map i planów miast (29) daje nam
pewność, że nie pobłądzimy. A jak zapewniają autorzy „wolny czas jest zbyt cenny, żeby po-
dróżowaniepozostawićprzypadkowi”,więctymbardziejfachowynawigatorjestniezwyklecenny.

Czechy i północna Austria. Nawigator turystyczny, Wydawnictwo carta blanca, Warszawa 2007

Dla turysty-globtrotera po raz pierwszy odwiedzającego kraj, region czy też miejscowość zawsze nieocenione są przewod-
niki. I to niezależnie od tego w jakim okresie tam się wybiera: w wakacje, czy tylko na długi weekend. Naszym Czytelnikom
polecamypraktyczny zestawprzewodników-nawigatorów turystycznych dokrajównapołudnie odPolski:

Dla mieszkańców naszego województwa to niezwykle
ważny przewodnik do naszych sąsiadów od południa.
Do granicy jedziemy maksymalnie półtorej godziny
i – Słowacjo witaj. To na szczęście niezbyt duży kraj i do
każdej miejscowości jest tam blisko. Przewodnik to ta-
ka „Słowacja w pigułce”. Zawiera zestaw najcenniejszych
i najważniejszych obiektów, które odwiedzając ten kraj
powinniśmy poznać, w sumie kilkaset opisów i ponad
1000 atrakcji turystycznych na mapie samochodowej.
Wprawdzie żyjemy w epoce internetu, dzięki któremu
możemy znaleźć wszystko i wszędzie, ale zestaw 500
adresów i telefonów restauracji, hoteli, moteli, pensjo-
natów i schronisk nie jest też bez pogardzenia.

Słowacja i północne Węgry. Nawigator turystyczny, Wydaw-
nictwo carta blanca, Warszawa 2008

Ale nie wszyscy wyjeżdżają za granicę i wiele osób szuka wypoczynku w kraju. Dla nich
z kolei wydawnictwo ma w zapasie blisko 600 stronicowy przewodnik po Polsce z 3000
atrakcjami zaznaczonymi na mapie. Gdy dodamy do tego 2000 adresów gdzie można
smacznie i ciekawie zjeść oraz się dobrze wyspać, to okazuje się, że trzymamy w ręku
kompendium wiedzy o turystycznej Polsce. Tysiąc opisanych szczegółowo obiektów poz-
wala nam ciekawie zaplanować wyjazd i nie zmarnować tej chwili wypoczynku i relaksu –
najcenniejszej rzeczy na jaką możemy sobie pozwolić.

Polska. Nawigator turystyczny,
Wydawnictwo carta blanca, Warszawa 2008

Gdy wolny mamy dzień lub dwa nieodzowne staje się ograniczenie planów wyjazdowych do
samego Podkarpacia. I tutaj niezwykle cenny wydaje się przewodnik z serii „Polska nie-
zwykła”. To jedna z ciekawszych publikacji przygotowana przez warszawską redakcję o na-
szym regionie. Z perspektywy stolicy ważniejsze wydają się informacje o śladach naszej
wieloetniczności, niż tradycyjnie o zamku w Łańcucie. Nawet dla regionalistów mogą się tutaj
pojawić ciekawe wiadomości, np. o przepędach bydła w Odrzechowej czy adresy, gdzie
można kupić pyszne sery kozie. Po raz pierwszy znaleźć także można rozdział poświęcony
regionalnym kulinariom. Ta książka to idealny punkt wyjścia do krótkich wypadów w teren.
Jeżeli chcesz poznać Podkarpacie od innej strony kieruj się tym przewodnikiem. Ach, żeby
jeszcze tylko niektóre zdjęcia były aktualne, a nie sprzed lat…

Polska niezwykła. Województwo Podkarpackie, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2008


