Wstęp
Roztocze Południowe (opisane w pierwszej części serii
Szlaki Pogranicza), ma swoje naturalne przedłużenie na ziemi
lubaczowskiej. To teren może nie tak „spektakularny”
krajobrazowo jak Roztocze i z całą pewnością znacznie mniej
znany, jednak moim zdaniem, gdy weźmiemy wszystkie jego
zalety pod uwagę, niewiele ustępujący południowej części
Roztocza. Nie ma tu wprawdzie przepastnych wąwozów, skał, czy kulminacji
wzniesień wyraźnie dominujących nad okolicą, to jednak są inne bardzo ważne
walory: duże kompleksy leśne, rzeki i jeziora, cenne zabytki architektury (cerkwie,
kapliczki, przydrożne krzyże) i miejsca, które nazywamy magicznymi. Ziemia
lubaczowska pozbawiona jest niemal zupełnie szlaków turystycznych (z przekąsem
powiedziałbym - na szczęście), daje więc szanse samodzielnego wyboru miejsc,
które uznajemy na interesujące. Pod względem kulturowym to jakby przedłużenie
Roztocza Południowego, z podobnym klimatem pogranicza.
Roztocze Południowe i ziemia lubaczowska wchodzą w skład tego samego
powiatu lubaczowskiego, z niewielkimi korektami (wschodnia część Roztocza
Południowego to już Lubelszczyzna). Nie uczyni błędu ktoś, kto zaliczy do ziemi
lubaczowskiej jej wschodnie fragmenty, tradycyjnie uznawane za część Roztocza to są po prostu inne podziały (geograficzny i administracyjny). Jednak wśród wielu
osób zainteresowanych turystyką tej części kraju, utarło się dzielenie jej właśnie na
Roztocze Południowe i ziemię lubaczowską. Jest to podział w znacznym stopniu
umowny i o wyraźnie praktycznym znaczeniu. Widać to chyba najwyraźniej w
odniesieniu do wydarzeń kulturalnych - trudno jest napisać o inicjatywach
kulturalnych na ziemi lubaczowskiej bez odniesień do podobnych działań na
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południowym (w większości „lubaczowskim”) Roztoczu. To się zazębia (rozdział 5).
Podobnie rzecz się ma w przypadku problematyki kolejowej (rozdział 3).
Teren, po którym będziemy się poruszać w naszych wędrówkach, wykracza
nieco poza powiat lubaczowski, sięgając Suśca na północy (ale tylko
fragmentarycznie, jako punktu wyjścia), Chotyńca na południu i Miłkowa na
zachodzie. Zresztą pojęcie „ziemia lubaczowska” - jak to już zaznaczyłem - jest
potocznie dość pojemne i traktowane elastycznie, podobnie jak rozumienie tego,
gdzie się kończy (czy zaczyna) Roztocze.
Ziemia lubaczowska jest jakby stworzona dla turystów rowerowych, choć bez
żadnych przeszkód można tu uprawiać także turystykę pieszą, samochodową lub
nawet „wodną” (spływ Lubaczówką potrafi dostarczyć niezapomnianych wrażeń!).
Dlatego też w tekście poza neutralnymi sformułowaniami typu „podążamy”,
można też odnaleźć określenia „jedziemy”, wyraźnie nawiązującymi to turystyki
rowerowej. Nie należy jednak tek książki traktować jako przewodnika rowerowego.
Forma wędrówki to decyzja Czytelnika. Natomiast rower w wielu przypadkach
może okazać się wyborem optymalnym z dwóch powodów: po pierwsze, teren jest
dość rozległy i interesujące obiekty często są znacznie (w sensie podążania pieszo)
od siebie oddalone; po drugie, w ostatnich latach stan dróg na ziemi lubaczowskiej
poprawił się w ogromnym stopniu - i nie dotyczy to tylko dróg głównych (a tych
jest niewiele), ale także całkiem drugorzędnych, a dzięki Lasom Państwowym także sieci wspaniałych dróg leśnych. Poza szosą prowadzącą z kierunku Bełżca i
Narola, przez Cieszanów i Lubaczów do Oleszyc i dalej w kierunku Jarosławia,
która jest traktem ruchliwym - reszta dróg, nawet tych „ważniejszych” cechuje się
niewielkim ruchem samochodowym. Wspomniane zaś trasy leśne to raj dla
rowerzystów (np. kompleks lasów kobylnickich, Puszcza Solska, Lasy Sieniawskie,
droga „gazownicza” i wiele innych).
Na końcu książki znajduje się schemat wszystkich tras oraz przebieg
każdej z nich na podkładzie stylizowanej przedwojennej mapy WIG (kolorem
czerwonym zaznaczono główną trasę, żółtym - wycieczki boczne).
Celem przewodnika jest przedstawienie takiego opisu tras, aby turysta nie
musiał znacznej części czasu przeznaczonego na wycieczkę poświęcać na szukanie
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właściwej drogi. To co się wydaje oczywiste autorowi trasy, nie musi być oczywiste
dla turysty w terenie. Sam wielokrotnie na własnej skórze (a raczej – na własnych
nogach) doświadczyłem istnienia tej rozbieżności w dostępnych na rynku
przewodnikach turystycznych. Taki sposób opracowania tras wymagał oczywiście
niewspółmiernie większego wysiłku włożonego w przygotowanie przewodnika. Dla
wszystkich istotnych punktów trasy podano współrzędne GPS; opisy tras zawierają
dokładne pomiary odległości między poszczególnymi etapami. Celem
przewodnika jest umożliwienie turystom skoncentrowanie się na pięknie
krajobrazu i zabytków, poznaniu dziejów regionu, rekreacji wreszcie – a nie na
szukaniu właściwej drogi.
Pisanie przewodnika turystycznego zakłada wykorzystanie różnorodnych
źródeł. Trudno oczekiwać, iż autor przewodnika jest w stanie samodzielnie
„wytworzyć” tę ogromną wiedzę, nawet jeżeli terytorialnie przewodnik odnosi się
do niezbyt wielkiego obszaru. Jest więc oczywiste, iż wykorzystuje dorobek innych
osób. W tym przewodniku, na końcu każdego działu znajduje się krótkie
zestawienie informujące, czyje teksty wykorzystano przy omawianiu konkretnej
problematyki.
Do współpracy przy pisaniu przewodnika zaprosiłem specjalistów, którzy
zgodzili się przygotować na użytek tej publikacji autorskie, wcześniej nie
publikowane teksty. Celem było dostarczenie Czytelnikom pogłębionej wiedzy o
istotnych tematach związanych z ziemią lubaczowską, korzystając z pomocy
profesjonalistów. Dlatego książka składa się z dwóch części. Pierwsza,
wstępna (rozdziały od 1 do 5) to monografie tematyczne, napisane przez znawców
poszczególnych zagadnień; druga - główna (rozdziały od 6 do 10) to opisy tras.
Przeglądając książkę, zwłaszcza koncentrując się na ilustracjach, ktoś mógłby
odnieść wrażenie, że to wędrówka od cerkwi do cerkwi, z uwzględnieniem
kapliczek i przydrożnych krzyży. Jest w tym sporo racji - ale taki właśnie jest rys
specyficzny tutejszej kultury. To pozostało i jest cenne, wyróżnia ten region. Poza
wyjątkami, w krajobrazie brakuje przede wszystkim dworów - spalonych,
zniszczonych lub pozostawionych własnemu losowi i popadających w ruinę. Efekt
wojen, okupacji, działań UPA, zniszczeń i zaniedbań czasu PRL. Zresztą taka jest
natura wędrówek, iż zmierzają zwykle do określonego celu, a jest nim na tym
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terenie najczęściej obiekt sakralny. Ale to nie oznacza, że po drodze brakuje
pięknych widoków, przyrody - lasów, rzek, stawów... Trudno jednak pisać w
przewodniku co rusz, iż właśnie poruszamy się po malowniczym terenie. Zresztą
na ziemi lubaczowskiej trzeba byłoby traktować taki tekst jako dodatek domyślny
do niemal każdego odcinka każdej z tras.
Nie można nie wspomnieć o ważnym szczególe: część ziemi lubaczowskiej leży
w rejonie przygranicznym. Niektóre trasy przebiegają w bezpośredniej bliskości
granicy państwowej. Trzeba więc mieć przy sobie dokumenty, na wypadek
spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Przy dłuższym pobycie,
większych grupach – sugerowałbym nawet zgłoszenie tego faktu (np. telefonicznie)
w odpowiedniej strażnicy (w Budomierzu lub Korczowej). Nie jest to obowiązek,
ale ułatwi pracę SG, a także pozwoli zaoszczędzić czasu samym turystom. Dobrze
jest też pamiętać, iż zabronione jest wchodzenie na pas drogi granicznej (o samej
granicy nie wspominając).
Wybierając się w trasę nie można zapomnieć o dobrej mapie. O ile w
przypadku Roztocza Południowego nie jest to żaden problem, to sytuacja
kartograficzna ziemi lubaczowskiej nie przedstawia się aż tak dobrze. Właściwie to
nie istnieje mapa turystyczna w całości pokrywająca interesujący nas teren, a
mapy roztoczańskie obejmują tylko północno - wschodnią część ziemi
lubaczowskiej. Przytoczę dwa przykłady. W tym roku wydana nowa mapa
„Roztocze. Puszcza Solska”, skala 1: 75 000 (Wydawnictwo Turystyczne Paweł
Wład) obejmuje część okolic Lubaczowa, Oleszyc oraz rejon Cieszanowa. Mapa
„Roztocze Południowe”, skala 1: 50 000, wydawnictwa Kartpol, będąca już na
wyczerpaniu, będzie miała swoje wznowienie w tym roku. Ta mapa obejmuje
Lubaczów i Oleszyce oraz tereny leżące na północ, natomiast nie wychodzi na
południe i zachód (od Oleszyc). Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z map
elektronicznych, udostępnionych przez Pawła Włada (www.wlad.com.pl; zakładka
mapy elektroniczne) dostępnych online oraz wysyłanych na zamówienie w lepszej
rozdzielczości oraz w wersji na odbiorniki GPS. Te mapy pokrywają niemal cały
teren omówiony w przewodniku.
Wybierając się na ziemię lubaczowską wskazane byłoby zaopatrzenie się w
rower górski. Wprawdzie trasy nie mają charakteru wyczynowego, ale z pewnością
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ten typ roweru zapewni większy komfort i bezpieczeństwo niż zwykły rower. Poza
tym – pożądany byłby licznik kilometrów, najlepiej z dokładnością do 10 m.
Ponieważ w przewodniku podane są namiary GPS – wyposażenie w ten sprzęt jest
zdecydowanie warte polecenia (choć nie jest absolutnie konieczne). Poza tym –
dobrze byłoby mieć kompas.
Kwestia noclegów: ze względu na dopiero rozbudowywaną infrastrukturę
turystyczną ziemi lubaczowskiej, proponuję bazę wypadową założyć w pobliskim
Horyńcu - Zdroju, gdzie miejsc noclegowych nie brakuje (pensjonaty, kwatery
agroturystyczne i sanatoria, które również udostępniają noclegi), jest też gdzie
zjeść i popływać (kryta pływalnia „Wodny Świat” przy CRR KRUS). Szczegóły na
www.horyniec.net
Chciałbym gorąco podziękować faktycznym współtwórcom tego przewodnika,
autorom tekstów monograficznych. W części pierwszej, Autorami są (według
kolejności rozdziałów): Zygmunt Kubrak, Grzegorz Szafran, Tomasz Jędruchów,
Katarzyna Warmińska - Mazurek i Iwona Buczko. Dziękuje również autorom
zdjęć i osobom, które użyczyły posiadane przez siebie archiwalia.
Bardzo gorące podziękowania składam Januszowi Mazurowi, za udostępnienie
niezwykle cennych, unikatowych materiałów własnych, efektu wieloletniej pracy
oraz dokumentów o charakterze źródłowym, z których obszernie korzystałem
charakteryzując miejscowości i zespoły cerkiewne na terenie powiatu
lubaczowskiego. Bez pomocy Janusza Mazura ten przewodnik by nie powstał.
Dziękuję Panu Grzegorzowi Kubalowi, który wydał kilka lat temu książkę
Roztocze Południowe (Wydawnictwo Arete II), w sytuacji gdy wydawało się, iż nie
znajdzie się w Polsce wydawca przewodnika tak bardzo różniącego się od innych,
zarówno od strony koncepcji, jak też formy graficznej (i w związku z tym o
relatywnie wysokiej cenie). Podjęcie tego ryzyka okazało się krokiem słusznym, o
czym przekonują liczne i bardzo pozytywne opinie Czytelników oraz reakcja
rynku. Wydanie Roztocza Południowego pociągnęło więc za sobą obecną publikację .
Ale cóż... Ziemia lubaczowska to jednak nie Roztocze, nie ma tej marki i siły
przebicia. Chciałbym, aby ta książka w jakimś stopniu przyczyniła się do zmiany
tego stanu rzeczy.
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Pragnę przypomnieć, że jest to wprawdzie publikacja darmowa, ale materiały
w niej zawarte są chronione prawem autorskim w takim samym stopniu, jak
w przypadku wydawnictw drukowanych.
Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej Roztocza Południowego
(faktycznie także ziemi lubaczowskiej): roztoczepoludniowe.com (krótsza
nazwa: roztocze.pro). To są nowe adresy mojej strony Roztocza Południowego,
dawniej znanej jako roztocze.horyniec.net, a jeszcze wcześniej roztocze.stalwol.pl.
Aby ułatwić kontakt z Czytelnikami, utworzyłem na Facebooku profil pod
nazwą Roztocze Południowe (bez żadnych dodatków w nazwie). Jeszcze uwaga
końcowa - natrafiając w tekście na ewentualne błędy, literówki... - bądźcie proszę,
drodzy Czytelnicy, wyrozumiali. Złożyłem tę książkę samodzielnie, nie mając
żadnych wcześniejszych doświadczeń w tej materii. Drugie wydanie będzie lepsze!

Życzę przyjemniej lektury i powodzenia na szlaku,
Paweł Rydzewski
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ROZDZIAŁ 1

Osadnictwo
Zygmunt Kubrak
Krajobraz etniczno-kulturowy terenów nad Lubaczówką i Górną Tanwią,
które w przeszłości wchodziły w skład powiatu lubaczowskiego i współcześnie z
niewielkimi zmianami znajdują się w jego granicach - kształtował się w ciągu
wielowiekowego procesu dziejowego. Był to teren pogranicza, gdzie ścierały się
różne wpływy. Na pierwotne podłoże lechickie nałożyła się tutaj fala osadnictwa
ruskiego, o czym zdaje się świadczyć jednozdaniowy zapis z roku 981 w kronice
kijowskiej o wojnie Włodzimierza z Lachami: „Poszedł Włodzimierz ku Lachom i
zajął grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody, które są i do dziś pod Rusią”. Ta
wzmianka, jak i cała sprawa pierwotnej przynależności grodów czerwieńskich,
doczekała się bogatej literatury i do dziś wzbudza emocje historyków: historycy
rosyjscy i ukraińscy kwestionują wiarygodność zapisu Nestora, polscy wypowiadają
się za dosłowną interpretacją, bądź uważają, że w tej sprawie wiele jeszcze kwestii
pozostaje nadal otwartych.
Odtąd teren pogranicza polsko - ruskiego był przedmiotem konfliktów
polsko-ruskich. Z tego okresu, z roku 1214 pochodzi pierwsza wzmianka o
Lubaczowie, kiedy gród z okręgiem grodowym, należący wówczas do Rusi,
przeszedł na krótko w posiadanie Pakosława, wojewody księcia Leszka Białego.
Lubaczów został wymieniony pod tym rokiem jako stolica wołości (Lubacziwska
wołość), czyli okręgu grodowego sięgającego po kraniec Roztocza, może też i
dalej, bo potem ze staroruskiej wołości ukształtował się powiat lubaczowski.
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Zdaniem niektórych badaczy ranga lubaczowskiego grodu była większa, aniżeli
staroruskich stolic wołości. Gród był korzystnie usytuowany na ważnym szlaku ze
Lwowa do Sandomierza, omijającym Przemyśl i Jarosław, kontrolował ruch na
tym szlaku i mocno oddziaływał na procesy gospodarcze puszczańskiego terenu.
W 1376 r. Władysław Opolczyk, książę opolski i ruski powierzył Mikołajowi Zibur
z Lublina lokować miasto na prawie magdeburskim, przydzielił miastu 80 łanów,
częściowo już uprawnych, obejmujących wioskę Młodów, a częściowo
wymagających karczunku.
Osadnictwo ruskie, które od X w. stykało się ze starym podłożem lechickim,
było procesem ciągłym, przejawiało się w ciągu w. XIV, a nasiliło się w pierwszej
połowie XV w.. W tym właśnie czasie na teren Puszczy Solskiej i lasów Roztocza
napłynęła fala osadnictwa na prawie wołoskim niosąca ze sobą głównie żywioł
ruski, ale także i wołoski. Wołosi to lud pasterski, który spływał przełęczami z
północnych stoków Karpat, z Węgier i Słowacji oraz z Serbii. Ślady osadnictwa
wołoskiego odcisnęły się na trwałe w niektórych nazwach miejscowych, a
szczególnie osobowych, które przewijają się w lustracji królewszczyzn z 1565 r.,
jak: Moszorik, Varzina, Vlian, Thrusz, Vanko (Lubliniec), Orissa (Żuków), Wolosz
(Gorajec), Vollosch, Wolossow (Brusno), Vollos, Drissia i Mericza (Basznia).
Starą metrykę wołoską mają wsie na Roztoczu wzmiankowane w roku 1444:
Brusno Stare, Radruż, Werchrata oraz Basznia leżąca u stóp roztoczańskiego
wału. Pod rokiem 1475 występuje wieś Prusie wzmiankowana przez Długosza. W
XVI w. osadnictwo wołoskie objęło Żuków, gdzie w 1507 r. na trzech łanach było 9
osadników wołoskich (omniae IX valachi). Osadnictwo wołoskie sięgnęło także
południowej części starostwa lubaczowskiego, gdzie przed 1507 r. lokowano wieś
Kobylnicę Wołoską, występującą w 1536 r. jako „Villa Valachica”. Na początku
drugiej połowy XVI w. starostowie lubaczowscy hetman Jan Tarnowski i hetman
Jerzy Jazłowiecki lokowali kolejne wsie wołosko - ruskie: Lubliniec Stary (około
1560 r.), następnie Gorajec występujący w rejestrze z 1564 r. oraz Nowy Lubliniec
na gruncie Starego Lublińca (ok. 1569 r.)
Zachętą do osiedlania się na prawie wołoskim było zakładanie osad na ziemi
nie dzielonej na łany, lecz na obszarze bez określonego wymierzonego areału, czyli
na tzw. dworzyszczach. Tak np. kmiecie w Żukowie jeszcze w 1565 r. mieli według
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Lubaczów i okolice na mapie z XIX w. (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)

lustracji „ról niepomiernych i łąk dosyć, bo orzą kiedy chcą i kiedy im się podoba i
pasą kiedy wola ich”, podobnie w Prusiu, gdzie „dosyć ról niepomiernych i łąk,
pastwiska też mają bardzo dobre”, jak też w Bruśnie, gdzie „dziedzina wielka,
mają ról niepomiernych dosyć”. Ciężary prawa wołoskiego były lżejsze, osadników
nie obowiązywała pańszczyzna, jak na prawie ruskim i niemieckim. Oddawali
więc daniny, tzw. dwudziesczynę czyli stragę od owiec i kóz, a także 20-go wieprza
rocznie, świadczyli daninę dworowi w postaci miodu, płacili podatek na rzecz
skarbu państwa. Nie mniejsze znaczenie dla rozwoju osadnictwa miała też wysoka,
przeważnie 20, a nawet 24-letnia wolnizna. Była ona niezbędna, szczególnie w
późniejszych osadach wołoskich, na wyrobienie w lasach pól i łąk. Wołosi
przynieśli ze sobą umiejętności władania piłą i toporem, budowania młynów,
foluszy i blechów, przyczynili się tym samym do wykorzystania wody jako źródła
energii.
W południowo-zachodniej części powiatu piętnastowieczne korzenie
posiadają Stary Dzików, Ułazów, Stare Sioło, wsie wzmiankowane w roku 1469
oraz Cewków znany w roku 1492 - wszystkie należące do Ramszów z Oleszyc.
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Wsie puszczańskie, osadzone na surowym korzeniu zasiedlili Rusini, później
koloniści mazurscy, być może także osadnicy różnego obcego pochodzenia, jak na
to zdają się wskazywać nazwy osobowe w Starym Dzikowie: Turczyn, Uhryn,
Węgrzyn. Z kolei na południowym skraju powiatu po Szczutkowie (1388) ujawniły
się w XV w. osady: Kobylnica Ruska (1425), Żmijowiska (1450), Łukawiec
lokowany na gruncie Szczutkowa z polecenia Mikołaja z Niedospalina, plebana
lubaczowskiego oraz Kochanówka (1495).
Po okresie intensywnego osadnictwa wiejskiego nastąpiło przyspieszenie
procesów urbanizacyjnych, które do XV w. ledwie zaznaczyły się lokacją
Lubaczowa i Potylicza (przed 1423 r.). Proces ten zapoczątkowała lokacja Oleszyc
(1578). Potem w ciągu niespełna ćwierć w. przy szlaku wiodącym z Jarosławia na
Roztocze powstały kolejne cztery miasta: Cieszanów (1590), Narol (1592), Lipsko
(1613), Płazów (1614). To ostatnie lokowano na surowym korzeniu z inicjatywy
starosty Jana Płazy. Na południe od tej strefy osadniczej próbę lokacji miasta na
gruncie Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołoskiej podjął dworzanin królewski
Mikołaj Tarło, który w 1557 r. uzyskał zezwolenie króla na lokowanie miasta o
nazwie Tarłowiec - 3 września wydany został przywilej lokacyjny, ale do lokacji nie
doszło. Powiodło się to natomiast Andrzejowi Modrzejowskiemu, cześnikowi
sieradzkiemu i rotmistrzowi królewskiemu, który w 1671 r. lokował Wielkie Oczy.
Rozmiary i charakter osadnictwa ulegały zmianom na przestrzeni wieków.
Dawne osady rozrzucone w Puszczy Solskiej i w lasach Roztocza można podzielić
na cztery zasadnicze typy: osiedla nierolnicze, pastersko - hodowlane, rolnicze i
rolniczo - przemysłowe. Mieszkańcy osad pierwszego typu uprawiali niewielkie
kawałki pól wyrobione wśród puszczy, zajmowali się łowiectwem i dość
powszechnie bartnictwem. Łowiectwo przynosiło pożytek w mięsie, a głownie w
skórach kunich, łasiczych lisich i innych. Chłopi uprawiali łowiectwo stosując
wszelkiego rodzaju sidła, sieci, potrzaski („żelaza”), stępnice i wilcze doły, rzadziej
kusze lub broń palną. Kmieci obowiązywały powinności łowieckie, jak np. w
Baszni, Prusiu, Żukowie i Lublińcu, gdzie „w łowy powinni iść wszyscy, kiedy im
rozkażą od pana starosty”. Mieszkańcy leśnych osad polowali też na własny użytek
na drobną zwierzynę, m. in. na kuny, jak na to wskazują daniny, które w ilości od
kilku do kilkunastu skór corocznie lub co drugi rok dostarczali do dworu.
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W pierwszej połowie XVI w. we wsiach starostwa lubaczowskiego
bartnictwem zajmowało się od kilku do kilkunastu bartników w każdej z tych wsi.
W tej dziedzinie wyróżniała się szczególnie wieś Lubliniec, w 1535 r. 17 bartników
oddawało łącznie 65 kuników miodu. W 1565 r. dań miodową w wielu wsiach
dawali wszyscy gospodarze, najwięcej w Lublińcu - 30 bartników, w Radrużu - 25,
w Opace - 15. Także we wsiach pozostających w dzierżawie szlachty byli liczni
bartnicy: w Starym Siole - 36, w Kobylnicy Ruskiej - 25, w Cewkowie - 20,
Ułazowie - 12, w Dachnowie - 8. W Hruszowie z Krowicą według lustracji z 1565
Cieszanów i okolice na mapie z XIX w. (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)

r. bartnicy, około 60, „w wielu lesiech i dąbrowach i borach mieli barcie swoje na
inszych dziedzinach w starostwie lubaczowskim leżących”. Barcie dziano tu w
najlepszych drzewach, dostatecznej grubości, liczących około 120 lat. Często w
celu uzyskania odpowiedniego drzewa na barć kmiecie ścinali jego wierzchołek,
aby zahamować jego wzrost na rzecz przyrostu grubości. Bartnictwem zajmowano
się powszechnie także w osadach rolniczych, a nawet w miastach, jak np. w
Lubaczowie, gdzie w 1535 r. 5 bartników dało dań miodową i w Płazowie, gdzie w
1764 r. 18 bartników zapłaciło do dworu łącznie 28 zł 50 gr tytułem dani
miodowej. Dochody płynące z bartnictwa zajmowały dość znaczące miejsce w
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ogólnym bilansie dochodów starostwa (około 30% , ale narastająca eksploatacja
lasów przez dwór powodowała kurczenie się obszarów bartniczych. Rugowani z
borów przez dwór bartnicy skarżyli się przed sądem królewskim, niekiedy z
pozytywnym dla siebie skutkiem, jak np. w Radrużu i Prusiu, uzyskując w 1592 r.
postanowienie, że starosta „nie ma drzewa, w którym barci są kazać wyrębować
albo psować”, oraz w Lublińcu, gdzie wyrok sądu referendarskiego z 1597 r.
zakazywał staroście wyrębu drzew bartnych i nakazywał „przestrzegać, jakoby
mieli poddani gdzie barci robić”. Powyższe postanowienia okazały się jednak
nietrwałe. Dotkliwe straty ponieśli bartnicy podczas wojen prowadzonych w XVII
w. i pierwszej połowie XVIII w. W czasie najazdu obcych wojsk oraz przemarszów
własnych oddziałów ofiarą padały nie tylko leśne osady,, ale także barcie,
rabowane i niszczone dla uzyskania miodu. Taka sytuacja oraz rabunkowa
eksploatacja lasów musiały zaważyć na losach bartników. W lustracji z 1662 r.
czytamy, że wpływy z dani miodowej do zamku lubaczowskiego całkowicie
zanikły: „Dań miodowa bywała od bartników, ale za spustoszeniem lasów i borów
ten podatek ustał.” W kryzysowej sytuacji bartnictwa coraz większe znaczenie
nabierało pasiecznictwo. W drugiej połowie XVIII w. w niektórych wsiach pnie w
pasiekach miały już przewagę ilościową nad leśnymi barciami.
Dużą rolę w gospodarstwie puszczańskich wsi, niemniej ważną jak
bartnictwo, odgrywało pasterstwo. Wsie pastersko - hodowlane, głównie rządzące
się prawem wołoskim prowadziły eksploatację lasu na potrzeby hodowli, teren
leśno - łąkowy i sam las był bowiem głównym źródłem paszy. W lasach wypasano
nierogaciznę, głównie w bukowych i dębowych, gdzie żołądź i bukiew były
podstawą hodowli trzody. Wypasano także kozy i owce płacąc dań, tzw.
dwudziesczynę, najczęściej w ilości 2-4 owiec oraz 1 do 2 kóz, czyli od stad
liczących 40-80 owiec i 20-40 kóz. Byli też kmiecie płacący dwudziesczynę od
stada liczącego nawet 120 owiec, jak np. w Żukowie (1534 r.). W 1565 r. w
Lublińcu wzięto dań baranią od 900 owiec, a w Żukowie, w którym liczono 37
osiadłych, wzięto 60 baranów, zatem od stada liczącego 1200 tych zwierząt.
W drugiej połowie XVI w. nastąpił kryzys gospodarki hodowlanej we wsiach
osadzonych w puszczy. Osady wołoskie stopniowo zmieniały swój charakter z
pasterskiego na rolniczy. Powodów tego rodzaju przemian było kilka, jak rozwój
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gospodarki towarowo - pieniężnej, mniejsza opłacalność hodowli w związku z
dużym wzrostem cen zboża, wreszcie kurczenie się terenów pastwiskowych i brak
odpowiedniej bazy paszowej wskutek ograniczenia zasięgu chłopskiej eksploatacji
lasów. Proces przechodzenia z gospodarki hodowlano - pasterskiej na rolniczą
obserwujemy na przykładzie Żukowa, gdzie włościanie za zgodą starosty przeszli z
prawa wołoskiego na prawo ruskie. W 1569 r. król Zygmunt August zatwierdził dla
tej wsi nową ordynację co do danin i innych powinności. Istotne dla dworu w tejże
ordynacji było postanowienie o robociźnie chłopskiej na rzecz folwarku w
wymiarze dwóch dni tygodniowo z łanu. Wsie rolnicze kosztem lasu powiększały
swój areał uprawny „kopając na każdy rok lasy królewskie”, jak czytamy w
lustracji Lublińca z 1565 r., często też drogą nielegalnej trzebieży. Trwałe ślady
tego rodzaju praktyk odnajdujemy w materiałach toponomastycznych, w licznych
nazwach wsi, przysiółków, pól i lasów, jak Nowiny, Łazy, Przymiarki, Żarki.
Kolejne osiedla typu rolniczo – przemysłowego powstawały w ścisłym związku
z przemysłową eksploatacją lasów. Sprawa powiązania akcji osadniczej z
przemysłem miała dwa uwarunkowania. Z jednej strony obiekty przemysłu
leśnego, jak huty szkła, rudy, węglanie i smolarnie zużywały ogromne ilości
drewna, z drugiej strony organizacja produkcji przemysłowej wymagała
odpowiedniej ilości siły roboczej: popielarzy, hutników, węglarzy i rudników oraz
niewykwalifikowanych robotników do wyrębu i transportu drewna. Takie obiekty
przemysłowe, jak huty i rudy, węglanie i popielarnie, smolarnie, gontarnie, a także
młyny zbożowe, folusze i blechy powstawały często w głębi lasów lub na ich skraju.
Zakładane majdany na obszarach wykarczowanych stawały się zalążkiem osady
przemysłowej. Wokół majdanu wznoszono prymitywne budynki, z czasem
powstawała osada leśna, której mieszkańcy palili popioły, wyrabiali potaż, topili
smołę, palili węgle, kopali rudę darniową, wytapiali żelazo, uprawiali rzemiosło
drzewne, jak gontarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i inne.
Takie były początki m.in. Rudy Różanieckiej, osady dymarskiej z końca
pierwszej połowy XVII w., wzmiankowanej pod r. 1645 oraz Huty Prostej
Płazowskiej (Huty Różanieckiej). Przy rudzie na rzece Różaniec osiedli rudnicy i
włościanie robiący do rudy, jak to stwierdza inwentarz tej wsi z początku XVIII w.:
„Osady we wsi jest chałup No 20. Ci siedzą na gruntach z lasu wyrobionych”.
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Podobnie w Hucie Różanieckiej, gdzie: „Osady w tej wsi jest chałup No 25. Ci
siedzą na niwach z lasu pańskiego wykopanych”. Zajęcia tych osadników przeszły
na ich nazwy osobowe, jak Marcin Kowal, Franek Dymarz, Bartek Płukarz, Jakub
Kositarz, Szymek Szularz, Tomek Maziarz, Michał Maziarzów, Jaśko Kołodziej,
Michał Bednarz, Wawrzek Tokarz, Błażek Gontarz i inne.
Tradycje hutnictwa żelaza w starostwie lubaczowskim, opartego na
miejscowych złożach rudy darniowej i zasobach węgla lub drzewnego, sięgają co
najmniej lat 80. XV w., kiedy to Andrzej Brożyna z królewskiego polecenia
przystąpił do budowy rudy w pustce Wroców nad rzeka Hedwisznią. W 1487 r.
temuż rudnikowi Kazimierz Jagiellończyk nadał bory i lasy, zalecił zbudowanie
młyna o pięciu kołach, w tym trzech kół do mielenia rudy. W pierwszej połowie
XVI w. źródła notują w starostwie lubaczowskim trzy rudy: wroczowską,
szczutkowską i borchowską (1531). Nieco późniejsza metrykę może mieć ruda w
Opace pod Lubaczowem, wzmiankowana w 1539 r. Lustracja z 1616 r. oraz
rejestry poborowe lat 1618 i 1628 wymieniają rudnie szczutkowską, baszeńską,
Ruda Różaniecka i Płazów na mapie sprzed I wojny światowej (ze zbiorów Pawła
Rydzewskiego)
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dziewięcierską, wroczowską oraz opacką. W drugiej połowie XVII w. rudy zaczęły
podupadać ,jak wroczowka, w której „żelazo jest złe” lub baszeńska. Ta ostatnia
czynna była jeszcze w 1626 r., ale niedługo potem „spustoszała”. Jedną z przyczyn
upadku tych rud było wyeksploatowanie pobliskich lasów z drewna, które było
niezbędne do wypalania węgli, a także wyczerpanie się zasobów rudy. W takich
przypadkach opłacało się rozebrać proste urządzenia i przenieść je w głąb lasu, jak
zalecał Jan Jakub Haur, teoretyk leśny z drugiej połowy XVII w.: „Od majdanu,
gdy przez wyrobienie umkną się lasy, to też za lasami majdan z robotnikami
pomykać się i przenosić trzeba”.
Niektóre rudy przetrwały do XVIII w. W pierwszej połowie tego w. czynna
była rudnia nowogrobelska (dymarka i kuźnia) oraz hamernia oleszycka w
dobrach Sieniawskich, utrzymała się również ruda w Smolinie. Największym i
najbardziej trwałym obiektem metalurgicznym okazała się dymarka z kuźnicą nad
Różańcem. Pierwotna osada dymarska zaczęła się tu szybko rozwijać na początku
XVIII w., gdy „rębacze” różanieccy wrębywali się w ściany lasu tworząc rozległe
poręby zwane węglarkami. Na wyrobionych polach wokół rudy osiadła wieś
świadcząca pańszczyznę do tego obiektu. Za dzień pańszczyzny poddani wywozili
z leśnych węglarek po dwa kosze węgli albo po 18 koszy rudy, palili węgle,
świadczyli robociznę przy naprawie stawów kuźniczego i dymarskiego. Za
wynagrodzeniem pracowali fachowcy: fryszerze, szychtarze, smelcarze, kowale,
węglarze i płukarze rudy. Wywodzili się oni z miejscowych chłopów, których
potomkowie do dziś zamieszkują w Rudzie Różanieckiej. Na początku drugiej
połowy XVIII w. nastąpił tu istotny postęp technologiczny polegający na
zastosowaniu wielkiego pieca do wytopu surówki. W 1765 r. był tutaj „piec wielki
kuźniczy” i cztery fryszerki przy stawach. Produkowano tu żelazo kute w trzech
gatunkach, które było przerabiane na kotły, armatki, moździerze,, „naczynia”
kowalskie, młyńskie i kuźnicze. Żelazo kute „podlejsze” przeznaczano na
narzędzia rolnicze. Kużnica produkowała także kotwie i haki do szkut na potrzeby
spławu do Gdańska. W końcu XVIII w. huta zaczęła podupadać. W latach
1809-1811 pracowało tutaj 19 majstrów i tyle samo czeladników. Huta nie miała
już wielkiego pieca, lecz tylko dymarkę. Wprawdzie w 1821 r. pisano o hucie, że
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„dobrze urządzona”, ale chodziło w tym przypadku o korzystną sprzedaż dóbr.
Huta przetrwała do drugiej połowy XIX w.
Proces technologiczny wymagał użycia węgli drzewnych podobnie jak w
dymarce, ale w znacznie większej ilości. Do wielkiego pieca i fryszerek wycinano
kilka tysięcy sążni drewna rocznie, z czego węglarze - „kurzacze” wypalali tysiące
koszy węgli, jak np.w 1706 r., kiedy „Rębacze, aby nie insi, ale różanieccy na
Milerze roboty robieli, rąbiąc miejsce podle miejsca, drzew nic nie zostawiając”.
Tym sposobem ofiarą kuźnicy padły duże obszary lasów w rejonie Rudy
Różanieckiej aż po granicę dóbr klucza cieszanowskiego Zamoyskich, jak przed
sądem bełskim zeznał leśniczy (1775 r.): „Widziałem…lasu wyciętego na
kilkanaście tysięcy sosen, także na węgle do Rudni lubaczowskiej”.
W głębi lasów powstawały także osady towarzyszące hutom szkła, zwykle w
pobliżu drzewostanów liściastych, jak w podręczniku z 1785 r. (Rozmowa o
sztukach robienia szkła, palenia popiołów i topienia żelaza) zalecał J. Torżewski
najlepsze jego zdaniem miejsce: „W lesie czarnym, żeby na wszystkie strony był las
czarny, dobry dla dostarczenia drew do huty potrzebnych”.
Huty szkła funkcjonowały w starostwie lubaczowskim w okresie XVI-XVIII
w., a niektóre nawet utrzymały się w dobrach kameralnych do pierwszej połowy
XIX w. Najdawniejsza wzmianka, jaką udało się ustalić pochodzi z 1550 r. i
odnosi się do huty na przedmieściu Potylicza, w miejscu zwanym dziś Zielona
Huta. Huta ta czynna była jeszcze w 1628 r. Pod rokiem 1570 pojawiła się
informacja o drugiej hucie pod Potyliczem - Starej Hucie. W latach 1637 i 1662
wzmiankowana jest huta bruśnieńska należąca do arendy potylickiej. Na obszarze
Starego Brusna huta funkcjonowała także w XVIII w. W 1713 r. czynna była huta
szkła założona pod Płazowem, zwana Hutą Prostą Różaniecką lub Hutą
Różaniecką. W 1729 r. było przy tej hucie 25 domostw osadników, którzy „siedzą
na niwach z lasu pańskiego wykopanych”. Huta funkcjonowała do początku
drugiej połowy XVIII w., potem przerwała działalność i pojawiła się znowu na
początku lat 90. tego w..
W latach 1717-1718 hetman wielki koronny Adam Mikołaj Sieniawski założył
we wsi Hucisko manufakturę szkła, nazywając ja Hutą Kryształową. Powstała tu
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Sieniawka i Huta Kryształowa na mapie sprzed I wojny światowej (ze zbiorów
Pawła Rydzewskiego)

osada hutnicza, folwark oraz wieś lokowana na niwach z lasu wykopanych.
Poddani z tej wsi byli zobowiązani do wyrębu drewna na użytek huty i zwózki.
Huta produkowała szkło kryształowe wysokiej jakości: szklanice, kielichy toastowe,
kieliszki szlifowane, zdobione herbami, jak też luksusowe świeczniki i żyrandole
przeznaczone dla dworów, pałaców i kościołów. Po śmierci założyciela huta zaczęła
podupadać, w 1729 r. urządzenia były częściowo zdewastowane, jak np. piec
hutniczy „teraz zagaszony i obalony”. W 1757 r. huta została przeniesiona w
okolice Baszni pod nazwą Nowa Huta Kryształowa, gdzie między Smolinem i
Basznią był drzewostan bukowy zdatny na potaż. Zlokalizowano tu również
prawdopodobnie potażernię, która pracowała na rzecz huty. Na początku XIX w.
huta ostatecznie zakończyła swą działalność.
W sumie od XVI do końca XVIII w. na terenie starostwa lubaczowskiego
stale były czynne huty szkła, przynajmniej dwie, a okresowo równocześnie trzy lub
nawet cztery. Huty wielokrotnie zmieniały swoje położenie, hutnicy przenosili się
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na inne miejsce, jak na to wskazują licznie występujące nazwy miejscowe: Huta,
Stara Huta, Hucisko, Huta Kryształowa, Huta Różaniecka, Huciany.
Osadnictwo przemysłowe w lasach prowadziło w konsekwencji do
zmniejszania się obszarów leśnych. Równocześnie z cofaniem się puszczy
następowały przemiany w drzewostanie. Dawny drzewostan tworzyły lasy
jodłowo-świerkowe oraz bukowe przemieszane z dębami i grabami. Występowały
tutaj także sosny, brzozy, lipy, rzadziej cisy. Drzewa bukowe i dębowe cenione były
najwyżej. One też pierwsze stały się ofiarą trzebieży, mimo że statut warecki
przewidywał wysokie kary za wyrąb tych gatunków. Drewno cisowe używano
powszechnie do wyrobu kopii, łuków, strzał, a także na kubki i miski. Doceniano
również wartość dębiny, bo jak pisał Jan Ostroróg „Kto dębu zetnie, jakoby chłopa
zabił”. Dęby były niszczone przez szewców i garbarzy dla pozyskania kory, ale
przede wszystkim eksploatowane na materiał budowlany, szczególnie przydatny do
urządzeń przemysłowych. Ogromne ilości drewna palono na popioły i na węgle,
przerabiano na bale, tarcicę, klepki i na pół obrobione drewno okrętowe. Znaczne
zagrożenie dla gatunków liściastych, buków, grabów i dębów stanowiły pasące się
stada, ale największe spustoszenie tych gatunków, szczególnie buków było
spowodowane paleniem popiołów, bowiem z tych popiołów produkowano biały
potaż, tzw. szmelcugę, która miała duży popyt na rynku gdańskim. Przerzedzenie
się lasów wpłynęło na rozwój gatunków światłożądnych, jak brzoza i sprzyjało
szerzeniu się sosny jako gatunku o dalekim zasięgu wysiewu i szybszym poroście.
Dokumenty starościńskie dowodzą, że już w końcu XVIII w. sosna była gatunkiem
panującym w drzewostanie puszczy. Należy tez wspomnieć o materiale
toponomastycznym, który rzuca pewne światło na gatunek i rozmieszczenie
dawnej formacji roślinnej. Są to dawne i zachowane współcześnie nazwy
miejscowe, jak: Poddębina, Dębisko, Dębina (Horyniec), Bukowy Las, Lipina
(Puchacze), Grabina, Lipina, Sośnina (Niemstów), Dębnik, Brzezina (Krowica),
Czarny Borek (Lipie), Buczyna (Łukawiec), Dębina (Wólka Horyniecka),
Brzeźniki, Dębnik (Szczutków).
Koniec XVIII w. przyniósł ożywienie procesów osadniczych, kiedy w zwartej
masie pojawiła się nowa grupa etniczna niosąca z sobą odmienny model życia
gospodarczego, inną kulturę, inne obyczaje, inne nawet wyznanie. W latach
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1783-1785 w lubaczowskich dobrach kameralnych na mocy patentu cesarza
Józefa II z 1781 r. założono 10 kolonii, które pierścieniem otoczyły Lubaczów. W
osadach osiedlili się koloniści przybyli z Prus, Górnej Austrii i Palatynatu, w każdej
Niemieccy osadnicy w Dąbkowie (ze zbiorów Władysława Szyka)

z osad od kilku do kilkudziesięciu rodzin. Były to kolonie: Burgau (Karolówka) -6
rodzin, 38 osób; Deutschbach (Polanka Horyniecka) -18 rodzin, 83 osoby;
Einsingen (Dziewięcierz)- 33 rodziny, 172 osoby; Fehlbach (Potok Jaworowski) -16
rodzin, 62 osoby; Felsendorf (Dąbków) -12 rodzin, 62 osoby; Freifeld (Kowalówka)
-20 rodzin, 95 osób; Lindenau (Lipowiec) -10 rodzin, 48 osób; Ostrowiec -20
rodzin, 50 osób; Reichau (Górna Basznia) -18 rodzin, 91 osób; Smolin-Deutsch
(Smolin) -15 rodzin, 79 osób. W 10 koloniach łącznie osiedliło się 680 osób -159
rodzin.
Celem osadnictwa było podniesienie kultury rolnej i rzemiosła w Galicji.
Wśród osadników przeważali rolnicy, natomiast rzemieślników, a właściwie
półrzemieślników (Halbhandwerker) było zaledwie 23, w tym najwięcej w
Ostrowcu -7 i w Reichau -6, byli to m.in. tkacze, cieśle, murarze, szewcy, kowale.
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Koloniści otrzymywali ziemię i dom. Ci, którzy mieli własny majątek w gotówce
(200-1000 złr) otrzymali więcej gruntu, większe zabudowania i więcej bydła.
Półrzemieślnicy otrzymali dom ze stodołą i nadziały ziemi, ale o mniejszym areale
aniżeli rolnicy. Tak np. koloniści w Burgau przy wsi Młodowie-6 rodzin otrzymali
łącznie 96 mórg 102 sążnie ziemi ( mórg austriacki -0,57 ha), najwięcej Peter
Bauman, zapewne uprzywilejowany-ponad 23 morgi, dużo mniej murarz Johann
Low-niespełna 6 mórg i tkacz Franz Leblich-nieco ponad 8 mórg. Większe
uposażenie w ziemię mieli osadnicy w Ostrowcu pod Lubaczowem: 10 rodzin
otrzymało w sumie 227 mórg 956 sążni, najwięcej uprzywilejowani, jak Adam
Spatz -34 morgi, inni o połowę mniej, jak np. Mathias Meder- 19 mórg.
Koloniści byli zróżnicowani pod względem wyznaniowym: luteranie,
reformowani, rzymskokatolicy. W Reichau została założona parafia ewangelicka,
która składała się z siedmiu kolonii (Reichau, Deutschbach, Einsingen, Felsendorf,
Lindenau, Ostrowiec, Smolin). W każdej z tych kolonii znajdowały się domy
modlitwy, za wyjątkiem Ostrowca. W 1856 r. w Reichau, w siedzibie parafii, został
zbudowany kościół ewangelicki z pastorówką. Zbór ewangelicki wznieśli także
koloniści w Felsendorfie. Posługa kapłańska w koloniach wchodzących w skład
parafii nie była regularna, pastorzy pojawiali się sporadycznie, koloniści w razie
potrzeby (śluby, chrzciny, pogrzeby) zwracali się o posługę do duchownych
katolickich, z czasem przechodzili na katolicyzm. W siedmiu koloniach
ewangelickich były prowadzone szkoły z niemieckim językiem nauczania. Uczono
również w tych szkołach języka polskiego.
W trzech koloniach zamieszkali wyłącznie katolicy: Burgau, Fehlbach,
Freifeld, a dwie rodziny katolickie osiedliły się w Ostrowcu.
Celem osadnictwa było podniesienie kultury rolnej i rzemiosła w Galicji.
Koloniści przyczynili się przede wszystkim do upowszechnienia nowych upraw,
głownie ziemniaków i koniczyny. Koniczyna rozwiązywała częściowo problem
braku nawozów, umożliwiała większą wydajność zbóż i wzbogacała zasoby paszy
dla bydła, z kolei ziemniaki usuwały widmo głodu na przednówku. W koloniach
rozwinęła się hodowla bydła i koni, szczególnie w tych osadach, które otrzymały
osobne pastwiska (Deutsbach, Einsingen, Fehlbach, Felsendorf Freifeld). Nastąpiły
przemiany w ogrodnictwie na rzecz mało dotąd uprawianych na wsi warzyw, jak
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marchew, pietruszka, cebula i groch. Osadnicy upowszechnili szlachetniejsze
odmiany drzew owocowych, zakładali sady i sadzili drzewa owocowe w ogrodach
przydomowych. W koloniach powszechnie stosowano ulepszone narzędzia
rolnicze, jak kosy, żelazne pługi i brony, a w drugiej połowie XIX w. maszyny
rolnicze. Wszystko to miało wpływ na polskie gospodarstwa, gdzie przeważały
wówczas woły jako siła pociągowa, drewniane pługi z żelaznymi lemieszami, takie
też brony oraz sierpy do sprzętu zbóż.
W drugiej połowie XIX w. rozpoczęła się emigracja kolonistów w poznańskie,
do Dolnej Austrii i Ameryki. Do 1880 r. w zasadzie zniknęli Niemcy z Ostrowca, a
do 1990 r. także z Burgau. Emigracja trwała również w dwudziestoleciu
międzywojennym. Pozostali koloniści w środowisku polskim asymilowali się,
przechodzili na katolicyzm, dzieci uczyły się w polskich szkołach. Według spisu
ludności z 1931 r. do wyznania ewangelickiego w powiecie lubaczowskim
Zdjęcie rodzinne potomków osadników niemieckich z Freifeld - Kowalówki (ze
zbiorów Ewy Grądzkiej)
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przyznało się tylko 71 osób, a język niemiecki jako ojczysty podało 124
mieszkańców kolonii.
W samym Lubaczowie i w okolicznych wsiach przetrwali nieliczni
potomkowie kolonistów józefińskich, jak na to wskazują występujące tutaj
nazwiska: Bauman, Beigert, Emerle, Folta, Hass, Kapel, Kopf, Margraf, Meder,
Presz, Szyk, Tabaczek, Urban, Weber, Wilhelm.
Przegląd procesów osadniczych byłby niepełny gdyby pominąć osadnictwo
żydowskie. Pierwsze informacje o Żydach w Lubaczowie pochodzą z końca XV
w.( dzierżawcy cła Chaczko i Josko z Hrubieszowa), chociaż ich obecności można
się spodziewać już niedługo po wydaniu przywileju lokacyjnego (1376 r.). Polityka
panujących, możnowładztwa i szlachty była korzystna dla osadnictwa Żydów,
którzy uciekali przed prześladowaniami w Europie Zachodniej i szukali
schronienia w Polsce. Napływem Żydów do miast zainteresowana była szlachta,
starostowie, dzierżawcy dóbr królewskich spodziewający się wzrostu dochodów.
Lubaczów nie miał przywileju „de non tolerandis Judeis”, jak np. w Jarosławiu i
Przeworsku, gdzie zakazano Żydom osiedlania się, a wydany przez króla
Zygmunta I na prośbę mieszczan dokument zakazywał jedynie Żydom handlu po
wsiach okolicznych i warzenia piwa w obwodzie jednomilowym. Liczebność
Żydów w mieście w XVI w. nie była duża: w 1538 r. podatek płaciło 18 Żydów, a
w 1578 r. odnotowano tutaj 12 gospodarzy żydowskich. Podobnie było w
Oleszycach, mimo iż przywilej Hieronima Sieniawskiego z 1576 r. zrównywał w
prawach wszystkich mieszczan, w tym także Żydów, a lepiej w Lipsku i
Florianowie, gdzie swobody nadane Żydom sprawiły, że te dwa miasta należały do
miast o najwyższym odsetku ludności żydowskiej w województwie bełskim. W
1635 r. na 220 domów w Lipsku, 37 należało do Żydów i jeszcze więcej we
Florianowie, gdzie na 218 domów, 60 należało do Żydów.
Wojny XVII w. zahamowały rozwój osadnictwa żydowskiego, a nawet
nastąpiła emigracja na zachód, gdzie zapanowała tolerancja religijna. Duże straty
ponieśli Żydzi w czasie powstania Chmielnickiego, które zwróciło się przeciwko
polskiej szlachcie i Żydom, największe we Florianowie, gdzie napastnicy wycięli
Żydów w mieście i wymordowali kilkuset Izraelitów, którzy zamknęli się w bożnicy.
Ten sam los spotkał Żydów w Lipsku. Żydzi ucierpieli też podczas najazdu
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szwedzkiego w 1655 r. Według lustracji z 1662 r. w Lubaczowie mieszkało 460
osób, prawdopodobnie samych chrześcijan, bo czytamy: „Teraz dla żołnierzy
Żydów nie masz”. W końcu XVII w. nastąpił wzrost populacji Żydów, ale znów
Żydzi stali się ofiarą przechodzących wojsk od początku pierwszej połowy XVIII
w.: szwedzkich(1703), królewskich (1716), rosyjskich (1735). W Lubaczowie w tym
czasie (1729 r.) było 12 domów żydowskich. Jeśli przyjąć za Maurycym Hornem
średnio 12 osób na jeden dom, to w tym mieście mieszkało wówczas 140-150
Żydów.
Pierwsze dokładniejsze dane statystyczne o liczbie ludności pochodzą z końca
XVIII w. W 1799 r. Lubaczów w 509 domach liczył 2444 mieszkańców, w tym
372 Żydów (15%). Więcej Żydów było w Oleszycach -548, Cieszanowie -473,
Wielkich Oczach -402, mniej w Narolu -287 i Lipsku -231. Sporadycznie Żydzi
osiedlali się na wsi, najwięcej w Starym Siole -28 na 1757 zamieszkałych w tej wsi,
w Reichau -23, w Lublińcu Nowym -17, w Dachnowie -15, w Nowej Grobli- 11, w
Horyńcu -10, w innych wsiach po kilku lub wcale. Od drugiej połowy XIX w.
populacja Żydów w Lubaczowie systematycznie rosła: w 1862 r. -925 osób, w 1872
r. -1304, w 1895 r. -1821. Przed I wojną światową mieszkało w tym mieście 2278
Żydów -39 % ogółu mieszkańców.
Po I rozbiorze władze austriackie zmierzały do zintegrowania Żydów z
innymi mieszkańcami, wprowadzono księgi metrykalne, gminy żydowskie
poddano ścisłemu nadzorowi. Patenty Józefa II zobowiązały Żydów , by każdy
wybrał sobie nazwisko rodowe niemieckobrzmiące, które miał aprobować starosta
(Żydzi wcześniej nie posiadali nazwisk, używali wyłącznie patronimików). Za ładne
nazwiska pochodzące od szlachetnych metali (np. Goldman, Silber) lub od
kwiatów (np. Rosental) trzeba było drogo zapłacić, tańsze były nazwiska pochodne
od pospolitych metali (np. Eisen, Stahl), a bezpłatne pochodzące od zwierząt (np.
Katz, Fuchs, Wolf), pospolite w Lubaczowie i okolicznych miasteczkach.
Mimo pewnych ograniczeń i restrykcji, zwłaszcza w handlu, Żydzi w XIX w.
zdominowali przemysł, rzemiosło i handel. Na tym tle dochodziło do konfliktu
interesów polsko-żydowskich. Żydom zarzucano uprawianie lichwy, nieuczciwy
handel, rozpijanie chłopów i doprowadzanie ich do ruiny. Chłopi pili w karczmie
na kreskę, popadali w długi, których nie mogli spłacić. Postępowi ziemianie
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próbowali walczyć z zacofaniem wsi i pijaństwem w żydowskich karczmach. Anna
z Działyńskich Potocka, która od 1867 r. była dziedziczką Oleszyc, wspominana w
swym pamiętniku, że w swoich dobrach odebrali Żydom karczmy, dali na nie
katolików, ale skutek był jeszcze gorszy, jak pisze: „Strach co się działo. Każdy z
tych karczmarzy rozpił się na dziadowski bicz, niemoralność była sto razy gorsza
jak u Żydów”. W rezultacie trzeba było znów oddać karczmy w ręce żydowskie.
Zaletą Żydów była przedsiębiorczość i oszczędność. Żyd galicyjski wydawał w
ciągu miesiąca tyle, ile chrześcijanin w ciągu tygodnia.
Żydzi posiadali swój samorząd religijny - gminę (kahał). Gmina żydowska
utrzymywała instytucje religijne: rabinat, synagogi, cmentarz, mykwę, rzeźnię
rytualną, organizowała pomoc dla ubogich, czuwała nad religijnym
wychowaniem. Do obowiązków rabina należał nadzór nad nabożeństwem,
obsługa kaznodziejska, udzielanie ślubów, prowadzenie ksiąg metrykalnych,
nadzór nad koszerną rzezią bydła (ubój zwierząt odbywał się według pewnych
zasad zwanych Szechitą)
W niepodległej Polsce Żydzi stanowili około 10% ludności i prawie tyle samo
w powiecie lubaczowskim. Według spisu z 1921 r. powiat cieszanowski (od 1923 r.
lubaczowski) liczył 79 240 ludności, w tym 8 490 Żydów. W samym Lubaczowie
liczącym 5.303 mieszkańców, było 1715 Żydów. Większość Żydów mieszkała w
gminach, głównie w miasteczkach, (Narol, Oleszyce, Lipsko, Płazów) mniej na wsi,
jak np. w Baszni Dolnej -94, w Baszni Górnej -58, Młodowie -63, Krowicy Samej
-62 Krowicy Lasowej -53, Ostrowcu -53, Borowej Górze- 38, Lisich Jamach -18,
Opace -15, Burgau -12, Felsendorfie -10. Według danych z 1934 r. najwięcej
Żydów było w Lubaczowie -1973 na 6377 ogółu mieszkańców tego miasta (33%),
więcej jednak w Oleszycach w stosunku do ogółu ludności -1803 osób (53%), nieco
mniej w Cieszanowie -1283 i w Narolu -1163. Stosunkowo dużo Żydów mieszkało
na wsi w Gminie Stary Dzików -952 osoby oraz na terenie Gminy Lisie Jamy -702
Izraelitów. W miastach ludność żydowska zasiedliła głównie centrum i ulice
przyległe do rynku. Żydzi dominowali w rynku, jak np. w Narolu, gdzie na 46
budynków polskie rodziny zajmowały dwa domy, a w Lubaczowie tylko jeden.
Żydzi zajmowali się głownie handlem i rzemiosłem, sporadycznie tylko
rolnictwem. Było to zjawisko charakterystyczne dla miasteczek w powiecie
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lubaczowskim i wynikało głównie z przesłanek ekonomicznych. Urządzenie
warsztatu rzemieślniczego, np. krawca, szewca, rzeźnika nie wymagało takich
środków finansowych, jak w dziedzinie rolnictwa (zakup ziemi, budynków, koni,
narzędzi rolniczych itp.). Natomiast Żydzi, którzy posiadali siłę pociągową
angażowali się w usługi przewozowe, zajmując się fiakierstwem i furmaństwem.
Wśród Żydów widoczne było duże zróżnicowanie majątkowe: byli bogaci Żydziwłaściciele przedsiębiorstw lub dzierżawcy, do bogatych należeli także hurtownicy
zajmujący się handlem zbożem, tytoniem, piwem, mniej zamożni byli detaliści
mający swoje sklepy w rynku, dalej biedniejsi kramarze i najbiedniejsi, którzy
krążyli po okolicznych wsiach, mając cały swój majątek na plecach. Do
najbiedniejszych należeli tzw. zarobnicy. którzy najmowali się do różnych robót.
Najbiedniejszym Żydom udzielały pomocy stowarzyszenia dobroczynne i
organizacje, najliczniejsze w Oleszycach, jak Linas Hacedek (Uczciwy Nocleg),
Bejs Lechem (Dom Chleba), Chewra Kadischa, Stowarzyszenie Rękodzielników
Jad Charuzim i inne. Biedni Żydzi korzystali w skromnym wymiarze także z
pomocy władz gmin chrześcijańskich, jak np. w Narolu, gdzie w1937 r. zarząd
gminy uchwalił zabicie jednej sztuki bydła „sposobem rytualnym”, aby rozdać
mięso ubogim Żydom w okresie przedświątecznym. Zamożnymi Żydami w
Lubaczowie byli m.in. Hersz Dorner -eksporter węgla i koksu, mający też
cegielnię w Baszni, Markus Gabel -hurtownik zboża, Abusch Brunner -przemysł
drzewny, Leib Scheidling -hotel z restauracją, Markus Strasberg-młyn na
Ostrowcu, Ire Schickler -stacja benzynowa w Rynku i inni.
Liczni też Żydzi byli rzemieślnikami. W 1930 r. do Cechu Zbiorowych
Rzemieślników razem z chrześcijanami należało 35 żydowskich rękodzielników,
najwięcej krawców (14), piekarzy, stolarzy, szewców i rzeźników. Tych ostatnich
zaliczano do bogatych. Rzemieślnicy należeli też do Towarzystwa Rękodzielników
Jad Charuzim w Lubaczowie, Cieszanowie, Oleszycach i Starym Dzikowie.
Konstytucja II RP zapewniała mniejszościom pełną równość obywatelską,
niezależnie od narodowości i wyznania, w tym również Żydom. Żydzi byli aktywni
w samorządzie, szczególnie w miejskim. W wyborach 1939 r. w Lubaczowie, gdzie
Żydzi startowali ze wspólnej listy razem z Polakami, na 16 mandatów uzyskali 4
miejsca w radzie (dr Józef Osterman, Pinkas Klein, Samson Schneider, Bertold
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Scheiner). W Narolu Żydzi uzyskali również cztery miejsca w radzie (Berisch
Federbusch, Izaak Kessler, Menasche Czermak, Sender Konigsberg). W
Oleszycach działaczami samorządowymi byli Chiel Laufer i Naftali Dawid
Schipper.
Od początku okupacji niemieckiej Żydzi znaleźli się w stanie zagrożenia,
zabroniono im handlu, zakazano podejmowania pracy, w rodzinach żydowskich
zapanował głód. W lecie 1940 r. Niemcy utworzyli obozy pracy w Cieszanowie,
Płazowie, Lipsku i Starym Dzikowie, gdzie Żydzi ginęli z niedożywienia i
wycieńczenia przy robotach fortyfikacyjnych na granicy niemiecko-sowieckiej. W
jesieni 1941 r. okupant zorganizował również getto w Cieszanowie. Z kolei w
połowie września 1942 r. okupanci utworzyli getto w Lubaczowie. Po święcie
Sukot-szałasów, we wrześniu i październiku przywieziono do getta Żydów z
Niemirowa i Potylicza, a następnie z Horyńca i Oleszyc. Od 1 grudnia tzw. Getto
wtórne w Lubaczowie zostało zamknięte, co oznaczało zakaz jego opuszczania
pod karą śmierci. Podobnej karze w myśl rozporządzenia d-cy SS i Policji gen. F.
Krugera podlegał ten, „kto Żydowi świadomie udziela schronienia, tzn. kto w
szczególności umieszcza Żyda poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej,
żywi go lub ukrywa”. To zarządzenie, jak się okazało miało poważne
konsekwencje i dla Polaków i dla Żydów.
8 stycznia 1943 r. rozpoczęła się likwidacja getta. Do centrum wtargnęli
żandarmi z policją ukraińską i zaczęli wypędzać Żydów z domów. Do opornych i
ukrywających się strzelano na miejscu. Ciała wywożono na cmentarz żydowski.
Tam też odbywała się egzekucja. Ponad 1000 Żydów pogrzebano na tzw. „Polu
plebańskim” pod Dachnowem w rowach przeciwczołgowych i w wykopach pod
schrony bojowe linii Mołotowa. Strzelano również do Żydów we wsiach i
miasteczkach, dokąd uciekli z getta lub wcześniej się schronili. W samych tylko
Oleszycach w okresie od 14 stycznia do końca marca żandarmi i policjanci
zamordowali około 180 Żydów, których pogrzebano na cmentarzu żydowskim w
siedmiu masowych grobach. W Lubaczowie na końcu zostali rozstrzelani
przewodniczący Judenratu Józef Osterman oraz policjanci żydowscy.
Osadnictwo w powiecie lubaczowskim było procesem ciągłym i trwało z
różnym natężeniem od średniowiecza do końca lat 40. XX w. W latach 1947-48
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na gruntach poukraińskich i pofolwarcznych osiedlono osadników z Brzeska,
Dębicy, Leżajska, Łańcuta, Mielca Niska,Tarnowa i z innych miejscowości.
Przybyła ludność osiedlała się m.in. w Dziewięcierzu, Werchracie, Prusiu, Nowym
i Starym Siole, Nowym i Starym Lublińcu, Suchej Woli, Starym Dzikowie,
Krowicy Samej i innych wioskach. Dla osiedleńców wybudowano też dwie nowe
wsie: Piastowo i Kowalówkę, przeznaczono również dla nich ponad 50 nowych
budynków w Lublińcu.
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ROZDZIAŁ 2

Świat roślinny i
zwierzęcy
Grzegorz Szafran
Obszar opisany w Przewodniku obejmuje wschodni, graniczący z Roztoczem
fragment Kotliny Sandomierskiej, co sprawia, że jest to obszar przyrodniczo
bardzo zróżnicowany i bogaty.
Roślinność opisywanego terenu łączy w sobie niżową florę Kotliny
Sandomierskiej (Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Niziny Biłgorajskiej) oraz wyżynne
elementy flory Roztocza. Występują tu zarówno gatunki osiągające w Polsce
północny kres zasięgu np. czosnek siatkowaty i kłokoczka południowa, gatunki
karpackie, osiągające w Polsce granicę północno-wschodnią np. jodła pospolita,
buk zwyczajny, jawor, klon polny oraz gatunki mające w Polsce południową
granicę zasięgu jak bagno zwyczajne. Liczna jest również grupa gatunków
górskich (reglowych) np. bodziszek żałobny, czosnek niedźwiedzi, czosnek
siatkowaty, sałatnica leśna, wilczomlecz migdałolistny, wroniec widlasty, żywiec
gruczołowaty.
Pomimo znacznych zmian dokonanych w naturalnej roślinności wschodniej
części Kotliny Sandomierskiej przez gospodarkę człowieka jest ona bogata i
zawiera szereg gatunków chronionych i rzadko w Polsce spotykanych. Wg danych
nadleśnictw Lubaczów, Narol i Oleszyce stwierdzono tu występowanie ok. 60
gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej i 17 gatunków
podlegających ochronie częściowej. Do najciekawszych gatunków objętych
ochroną ścisłą należą: buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, cebulica
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Groszek wschodniokarpacki (fot. Grzegorz Szafran)

dwulistna, goryczka wąskolistna, groszek wschodniokarpacki, kłokoczka
południowa, kosaciec syberyjski, kruszczyk siny, lilia złotogłów, lulecznica kraińska,
mieczyk dachówkowaty, pokrzyk wilcza jagoda, ponikło kraińskie, powojnik prosty,
śnieżyczka przebiśnieg, widłaczek torfowy. Wśród gatunków objętych ochroną
częściową występują tu między innymi: barwinek pospolity, bluszcz pospolity,
czosnek niedźwiedzi, grążel żółty, grzybienie białe, turówka leśna.
Na omawianym terenie znajdują się również stanowiska roślin bardzo
rzadkich, umieszczonych w „Polskiej czerwonej księdze roślin”: turzycy
wąskolistnej i turzycy zgrzebłowatej.
Ciekawostką jest również spotykana na zdziczałych śródleśnych poletkach
trojeść amerykańska – gatunek północnoamerykański sprowadzony do Europy
jako roślina miododajna. Roślina ta jest byliną osiągająca 1,5 m wysokości. Na
pojedynczej łodydze osadzone są grube, skórzaste, ciemnozielone liście i
wielokwiatowe silnie pachnące kwiatostany. Owocem jest mieszek, zawierający
nasiona z pęczkami długich włosków (włoski są niezwilżalne przez wodę i były
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stosowane do wyrobu kół ratunkowych i boi). Roślina wydziela po uszkodzeniu
biały, mleczny sok.
Bardzo charakterystycznymi, pospolitymi roślinami w krajobrazie terenu
opisanego w przewodniku są dwa inne północnoamerykańskie gatunki: rudbekia
naga (roztocznica) i nawłoć późna. Rudbekia naga występuje na siedliskach
zniekształconych przez człowieka, najczęściej wzdłuż regulowanych rzek i potoków
oraz na podmokłych, nadrzecznych terasach, tworząc w okresie kwitnienia zwarte,
żółte łany dochodzącej nawet do 3 m wysokości. Z kolei nawłoć późna jest rośliną
zarastającą ugory i zniekształcone łąki. Kwitnie w sierpniu i wrześniu, tworząc
żółtym kolorem swoich kwiatostanów i charakterystycznym zapachem okoliczne
jesienne klimaty.
Niewątpliwą atrakcją tych okolic są występujące pospolicie gatunki ziół i
owoców leśnych, które można zbierać podczas wędrówek. Przemierzając
opisywane szlaki bez trudu zaopatrzymy się w ziele dziurawca, lebiodki
(Origanum sp.), macierzanki, mięty czy szałwi, a także owoce borówek, żurawiny,
jeżyny, maliny, tarniny i głogu.
Obok roślin naczyniowych na opisywanym obszarze występują liczne gatunki
mszaków, porostów i grzybów. Na dnie suchych borów sosnowych występują
chrobotki z rodzaju Cladonia, między innymi chrobotek leśny, reniferowy, cienki,
mączysty, niekształtny, gwiazdkowy, kieliszkowy, kubkowaty, a także płucnica
islandzka. Towarzyszy im zwykle poduszkowaty mech bielistka siwa (modrzaczek).
Na korze drzew liściatych (najczęściej na pniach dębów) występuje często
krzaczkowaty szarozielony porost mąkla tarniowa. Innymi pospolitymi porostami
są występujące na korze drzew liściastych, zwłaszcza przydrożnych topoli,
złotorosty.
Zainteresowanie wzbudza często intensywna, cynamonowobrązowa barwa
pni, zwłaszcza topoli na plantacjach topolowych lub przydrożnych drzewach.
Barwa ta nie wynika z obecności porostów, lecz glonów (zielenic) z rodzaju
Trentepolia sp.
Równie ciekawy jest bogaty świat grzybów. Na prezentowanym obszarze
obok licznej, chętnie zbieranej grupy grzybów jadalnych, występują rzadkie grzyby
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Szmaciak gałęzisty (fot. Grzegorz Szafran)

chronione: buławka pałeczkowata, podgrzybek posożytniczy, purchawica
olbrzymia, soplówka jodłowa, szmaciak gałęzisty. Dość często spotykany jest także
efektownie wyglądający okratek australijski, zawleczony do Polski gatunek
tropikalny.
Opisane w przewodniku trasy prowadzą przez tereny o dużej lesistości i
właśnie zróżnicowane lasy decydują głównie o jego bogactwie przyrodniczym. Na
terenach graniczących z Równiną Biłgorajską, gdzie dominują gleby piaszczyste
przeważają bory sosnowe. Na siedliskach suchych są to sosnowe bory chrobotkowe
– ubogie jednopiętrowe sośniny bez podrostów i podszytów z runem złożonym z
różnych gatunków porostów, głównie chrobotków oraz kęp mchu – bielistki siwej.
Na siedliskach nieco żyźniejszych są to sosnowe bory świeże z runem
zdominowanym przez borówkę czernicę i brusznicę. Bardzo interesujące są bory
na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Sosnowe bory bagienne mają
charakterystyczną fizjonomię: złożony z sosny i brzozy omszonej drzewostan jest
luźny, drzewa osiągają niewielkie wysokości i występuje bujne krzewinkowe runo
złożone z bagna zwyczajnego, borówki łochyni, wrzosu i żurawiny błotnej.
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Występują też wełnianka pochwowata i różne gatunki turzyc. Dno lasu budują
duże kępy torfowców i płonników.
Siedliska przejściowe pomiędzy borami i żyznymi lasami liściastymi zajmują
bory mieszane. Są to lasy o złożonej budowie pionowej. Drzewostan tworzy sosna
oraz dąb szypułkowy, w domieszce występuje brzoza brodawkowata, grab i osika.
Silnie rozwinięta jest warstwa krzewów złożona z kruszyny, leszczyny, jarzębiny. W
runie występują konwalia majowa, pszeńce, borówka czernica i wysoka paproć
orlica pospolita. Najżyźniejsze siedliska zajmują grądy, czyli wielogatunkowe lasy
liściaste złożone z dębu, lipy i grabu oraz licznych gatunków domieszkowych:
jaworu, klonu zwyczajnego, wiązu górskiego, szypułkowego i polnego, jesionu,
brzozy i osiki. Lasy grądowe to lasy o bardzo bogatej strukturze. Drzewostan
składa się zwykle z 2-3 pięter, dobrze rozwinięta jest również warstwa krzewów i
runa. Runo grądów jest bardzo bogate, występuje tam ok. 40 gatunków roślin
naczyniowych między innymi: gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, groszek
wiosenny, jaskier kaszubski, przytulia Schultesa, kokoryczka wielokwiatowa, lilia
złotogłów, miodunka ćma, przylaszczka, wawrzynek wilcze łyko, turzyca orzęsiona
zawilec gajowy i żółty, zdrojówka rutewkowata.
Tereny wilgotne zajmują zbiorowiska łęgów i olsów. Fragmenty okresowo
podtopione i bezodpływowe zajmują olsy. Są to lasy utworzone przez olchę czarną
o charakterystycznej kępiastej budowie dna lasu. W olsach ponad stagnującą wodę
wystają jedynie kępy, na których rosną olchy, pomiędzy nimi zaś znajdują się
obniżenia zalane wodą, które porasta roślinność szuwarowa. Roślinami
charakterystycznych dla olsów jest porzeczka czarna oraz paproć zachylnik błotny.
Obszary wzdłuż rzek i potoków oraz grunty z wodą przepływową zajmują łęgi.
Zbiorowiska łęgów tworzą olcha czarna, topole, osika, wiązy i jesion wyniosły. W
łęgach występuje zwykle silnie rozwinięta warstwa krzewów złożona z czeremchy,
bzu czarnego, trzmieliny europejskiej, derenia świdwy i porzeczki czerwonej.
Bardzo ciekawe są występujące na terenach zalewowych większych rzek łęgi
wierzbowe. Drzewostan łęgu wierzbowego tworzy najczęściej wierzba krucha. W
podszycie występują krzewiaste wierzby: purpurowa, wiciowa i trójpręcikowa, a
runo budują wysokie byliny: pokrzywa, tojeść pospolita, lepiężnik różowy,
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przytulia czepna. Charakterystycznym elementem tych łęgów są zwisające z drzew
pnącza chmielu.
Bardzo rzadkie w tej części Polski jest, chronione w rezerwacie Kamienne,
zbiorowisko świetlistej dąbrowy. Są to widne lasy dębowe porastające wypukłe
formy terenu z bardzo bujnym i bogatym florystycznie runem. W świetlistej
dąbrowie obok gatunków leśnych występują gatunki łąkowe i kserotermiczne
(ciepłolubne).
Świetlista dąbrowa w rezerwacie Kamienne (fot. Grzegorz Szafran)

Wśród zbiorowisk nieleśnych cenne są dobrze zachowane fragmenty łąk
trzęślicowych. Są to bardzo bogate gatunkowo, zmienno wilgotne łąki z trześlicą
modrą, której towarzyszą: kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, czarcikęs
łąkowy, sierpik barwierski, bukwica zwyczajna, olszewnik kminkolistny i krwiściąg
lekarski. Te półnaturalne, ekstensywnie zagospodarowane łąki są bardzo
zagrożone, ponieważ zajmują trudno dostępne zabagnione tereny. W przypadku
zaniechania koszenia szybko zarastają i przekształcają się w inne zbiorowiska.
Niewątpliwą atrakcję stanowią również torfowiska wysokie i przejściowe
zlokalizowane w pobliżu miejscowości Huta Kryształowa, Budomierz, Nowa
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Grobla, Sucha Wola. Są to zbiorowiska, w których dominują mchy torfowce,
którym towarzyszą wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna, żurawina
błotna, rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne.
Na piaszczystych wzniesieniach w pobliżu torfowisk można z kolei napotkać
zbiorowiska kserotermiczne – murawy bliźniczkowe i wrzosowiska.
Całość dopełniają zbiorowiska szuwarowe i wodne związane z kompleksem
stawów hodowlanych w Chotylubiu oraz mniejszymi stawami rozsianymi po
okolicy.
Świat zwierzęcy terenu ziemi lubaczowskiej jest równie ciekawy i
zróżnicowany, chociaż niezbyt dobrze zbadany. Na opisanym obszarze występują
niemal wszystkie polskie duże ssaki: łoś, jeleń europejski, sarna, dzik, wilk, ryś,
borsuk, lis, kuna, jenot, bóbr. Dużą atrakcją są zwłaszcza duże drapieżniki wilk i
ryś. Liczebność wilka szacuje się obecnie na tym terenie na kilkadziesiąt sztuk. W
związku z tym obserwacje tych zwierząt i śladów ich bytowania stały się dość
częste. W ostatnich latach na terenie nadleśnictw Lubaczów i Narol obserwowane
są również rysie.
Bardzo pospolitym zwierzęciem stał się tej chwili bóbr europejski, mimo że
jego historia na tym terenie jest bardzo krótka. Bobra introdukowano w dorzeczu
Lubaczówki, Wirowej i Szkła w latach 1990-1995. Ku zaskoczeniu inicjatorów
akcji gatunek w krótkim czasie gwałtownie zwiększył swoją liczebność i zasiedlił
wszystkie cieki w dorzeczu wspomnianych rzek. Bobra trudno jest co prawda
zaobserwować, ponieważ prowadzi bardzo skryty tryb życia, jednak bardzo łatwo
można zobaczyć ślady jego bytowania – bobrowe tamy, ścięte lub nadgryzione
drzewa, żeremia i nory. W okolicach Huty Kryształowej i Rotysk koło Wielkich
Oczu bobrze rodziny wybudowały imponujące żeremia kilkumetrowej wysokości.
Ważną grupą zwierząt zasiedlających opisywane tereny są ptaki. Występują tu
rzadkie gatunki leśne np. bocian czarny, zamieszkujący stare lasy bukowe puszczyk
uralski, a także bytujący na śródleśnych rozlewiskach żuraw. Z terenu
Nadleśnictwa Narol podawane są również cietrzewie. Na terenie tego
Nadleśnictwa podjęto też próby introdukcji głuszca z hodowli w Leżajsku.
Występowanie wielu rzadkich gatunków ptaków związane jest w dużymi
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Żmija zygzakowata (fot. Grzegorz Szafran)

kompleksami stawów w Chotylubiu. Można tam dość łatwo zaobserwować orła
bielika, rybołowa, łabędzia niemego, gęś gęgawę, czaplę siwą i białą, zimorodka,
remiza, błotniaka stawowego oraz liczne gatunki kaczek, rybitw i innych gatunków
związanych z wodą. Na terenach otwartych, w pobliżu lasów można łatwo
napotkać krążącego myszołowa, a w pobliżu starych lasów liściastych i zalewanych
łąk bardzo rzadkiego orlika krzykliwego.
Na opisywanym obszarze występują też liczne gatunki nietoperzy. Związane
jest to z istnieniem bunkrów na linii Mołotowa, w których nietoperze znajdują
schronienie, i które są miejscami ich zimowej hibernacji. Podczas inwentaryzacji
nietoperzy, wykonanej w 2007 roku, w bunkrach linii Mołotowa stwierdzono
występowanie następujących gatunków: mopek, gacek brunatny, gacek szary,
nocek duży, nocek rudy, nocek łydkowłosy
Fauna bezkręgowców w tej części Polski nie została jeszcze dokładnie
zbadana, ale wstępne wyniki przeprowadzonej w 2007 r. w Lasach Państwowych
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inwentaryzacji siedlisk oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt wskazują, że
występują tu licznie chronione i rzadkie gatunki motyli: czerwończyk nieparek,
przeplatka aurinia, modraszek nausitous, modraszek telejus, a niektóre z nich jak
np. chroniony i umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” osadnik
wielkooki jest na ziemi lubaczowskiej gatunkiem bardzo częstym.
Tereny o największych walorach przyrodniczych zostały objęte różnymi
formami ochrony przyrody. Na obszarze, na którym wytyczono trasy rowerowe
jest wiele bardzo ciekawych obiektów chronionych: rezerwatów przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz
użytków ekologicznych. Do najciekawszych należą:

Rezerwaty przyrody

1. Jedlina – rezerwat leśny, pow. 66.97 ha, położony w leśnictwie Załuże
(Nadleśnictwo Lubaczów). Przedmiotem ochrony jest starodrzew jodłowy
występujący na granicy zasięgu jodły.
2. Kamienne – rezerwat biocenotyczny, pow. 8,27 ha, położony w leśnictwie
Nowa Grobla (Nadleśnictwo Lubaczów). Przedmiotem ochrony jest zbiorowisko
świetlistej dąbrowy z rzadkimi gatunkami runa.
3. Moczary – rezerwat florystyczny, pow. 12,25 ha, położony w leśnictwie
Łukawiec (Nadleśnictwo Lubaczów). Przedmiotem ochrony jest bogate
stanowisko czosnku siatkowatego.

Wybrane pomniki przyrody

1. Grupa 5 sosen w Majdanie Lipowieckim. Chronione jest 5 zrośniętych ze
sobą sosen w w. ok. 150 lat, o wysokości 30 m i obwodzie pnia 460 cm. Miejsce
kultu Matki Boskiej.
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W rezerwacie Jedlina (fot. Grzegorz Szafran)

2. Wiąz górski na cmentarzu żydowskim w Lubaczowie. Chroniony jest
potężny wiąz górski w w. ok. 200 lat, o wysokości 23 m i obwodzie pnia 400 cm.
W odziomek drzewa wrośnięte są macewy z żydowskich nagrobków.
3. Grupa dwóch dębów szypułkowych w Sieniawce – leśnictwo Budomierz,
oddz. 56g. Chronione są dwa dęby szypułkowe (pierwotnie 3, jeden został
zniszczony) zwane Dębami Sobieskiego, w w. ok. 300 lat, o wysokości 26 m i
obwodzie pnia 345 cm i 375 cm
4. Grupa dwóch dębów szypułkowych w Małym Budomierzu – leśnictwo
Budomierz, oddz. 264g. Chronione są dwa dęby szypułkowe w w. ok. 300 lat, o
wysokości 28 m i 22 m oraz obwodach pnia 520 cm i 395 cm
5. Grupa 3 dębów szypułkowych w parku podworskim w Oleszycach.
Chronione są 3 dęby szypułkowe o wysokościach 25 -26 m i pierśnicach 1,15 –
1,50 cm.
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6. Dąb szypułkowy w leśnictwie Stare Sioło, oddz. 257o, tzw. „Dąb Kunasza”.
Chroniony jest ok. 200 letni dąb o wysokości 20 m i pierśnicy 1,40 m.
7. Dąb szypułkowy w leśnictwie Czerniakowa Buda, oddz. 302d, tzw. „Dąb
Bolesław”. Chroniony jest ok. 200 letni dąb szypułkowy, o wysokości 26 m i
pierśnicy 1,30 m.
Oczywiście nie wszystkie cenne obiekty przyrody zostały formalnie objęte
ochroną, mimo że na nią zasługują. Do takich obiektów należą np. pomnikowe
drzewa (modrzew europejski, sosny wejmutki i dęby szypułkowe) oraz aleja dębów
szypułkowych w Hucie Kryształowej.
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ROZDZIAŁ 3

Linia kolejowa
Munina – Hrebenne
Tomasz Jedruchów
Jeżeli przyjrzymy się układowi linii kolejowych na terenie Polski, to nawet
dzisiaj można bardzo dobrze zobaczyć różnice, jakie dzielą wschodnią i zachodnią
część kraju. Co bardziej wprawne oko będzie mogło łatwo dostrzec nie tylko trasy,
którędy przez lata prowadziły główne szlaki komunikacyjne, ale także wskazać
linie graniczne naszych zaborców, którzy na ponad 100 lat zawładnęli ziemiami
Rzeczypospolitej.
Spoglądając na Polskę w jej obecnym kształcie, bez trudu zobaczymy, że
zachód kraju jest pokryty o wiele gęstszą siecią linii kolejowych niż jego wschodnia
część. Jeżeli jeszcze przypomnimy sobie, że od czasu II wojny światowej na
tamtych terenach wschodnich zlikwidowano od 30 do 50% szlaków, to łatwo sobie
wyobrazić, jak wielka przepaść komunikacyjna dzieliła i nadal dzieli tak zwaną
Polskę „A” od Polski „B”. Od razu pragnę wszystkich przeprosić za użycie tego
sformułowania, ale nawet jeśli przywołamy nasze sentymenty oraz całą sympatię
dla tych okolic, to czarno na białym widać, jak bardzo historia skrzywdziła te
tereny, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową.
Z drugiej jednak strony, to właśnie rzadka sieć linii kolejowych we wschodniej
Polsce wspaniale pokazuje, jak ogromne znaczenie dla rozwoju miast i
miejscowości ma żelazna droga. Bo to właśnie tutaj – jak nigdzie indziej – kolej
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Pocztówka przedstawiająca budynek stacyjny w Lubaczowie (ze zbiorów Tomasza
Jędruchów)

zmieniała historię. To właśnie na tych, często bezludnych terenach kolej budziła
do życia małe wioski lub spychała miasta w otchłań niepamięci. Dla niejednego
człowieka kolej była pierwszą możliwością udania się w podróż do wielkiego
świata. Niejedna rodzina związała swoje życie z Polskimi Kolejami Państwowymi,
oddając w ich służbę wszystkie pokolenia.
Wszystko to, o czym napisałem powyżej, stało się za sprawą linii 101 –
Munina – Hrebenne. Na pierwszy rzut oka jest to zwykła jednotorowa linia o
znaczeniu lokalnym. Co jakiś czas władze samorządowe usiłują wpłynąć na
zmianę jej klasyfikacji, tak, aby stała się linią wojewódzką, lub nawet o znaczeniu
państwowym, jednak do tej pory nie udało się przekonać urzędników do zmiany
swojego nastawienia wobec „stojedynki”.
Dziś kursują tu nieliczne pociągi pasażerskie i towarowe. Jeszcze do niedawna
na wielu stacjach stały dziesiątki starych i zardzewiałych węglarek przeznaczonych
do kasacji. Przypominały one o tym, że jeszcze 15 lat temu dominował tu ruch
towarowy. Dziś nie ma już nawet węglarek. Zostały zabrane i oddane do kasacji.
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Pozostały jedynie zarośnięte rampy i bocznice, opuszczone magazyny i
zdewastowane budynki stacyjne.
Spojrzenie na mapę każe nam zastanowić się – skąd wzięła się tu kolej? Jak
okiem sięgnąć, nie ma tu ani żadnych wielkich skupisk ludności, ani zakładów
przemysłowych. Kiedy zaś będziecie jechać „bałajem” za oknami będą rozciągać
się bezkresne pola, które dopiero od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej na
nowo zaczynają rodzić plony i wydawać owoce.
Mało tego. Połączenie Muniny z Hrebennem nie jest też jakimś powalającym
na kolana rozwiązaniem komunikacyjnym, które zrewolucjonizowałoby
poruszanie się między regionami wschodniej Polski. I chyba właśnie dlatego linia
101 od lat wzbudza uwagę miłośników kolei. Mimo wielu niesprzyjających
warunków, przeciwności losu i trudności, linia ta powstała, rozwijała się i ma przed
sobą całkiem ciekawe perspektywy. Zacznijmy jednak od początku.
Linia 101 w swoim obecnym kształcie jest pozostałością po Kolei Jarosławsko
– Sokalskiej i Lwowsko – Bełżeckiej. Warto przypomnieć, że kiedy rodziła się kolej,
Polski nie było na mapie Europy. To właśnie nasza sytuacja sprawiła, że po
pierwszej wojnie światowej odziedziczyliśmy trzy różne systemy komunikacyjne.
W tamtych latach tereny powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego znajdowały
się na wschodnich rubieżach Galicji – regionu należącego do Cesarstwa –
Królestwa Austro – Węgier. Jeżeli porównamy innowacyjność Austriaków z
Przedwojenny przebieg linii 101 na odcinku roztoczańskim
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Rosjanami, to trzeba przyznać, że ziemia lubaczowska i Roztocze Południowe
miały szczęście, że znalazły się właśnie w tym zaborze.
Cesarz Franciszek Józef w czasie swojego wieloletniego panowania miał czas
na to, by zadbać o jak najlepszy rozwój swojego kraju. W systemie komunikacji
postawił na kolej. Szybko zrozumiał, jak ważny jest to element państwa. I tu
pomyli się ten, kto uzna, że Galicja otrzymała kolej dzięki dobroci cesarza.
Chodziło raczej o to, by w razie zamieszek można było szybko przerzucić wojsko,
które stłumi bunt w zarodków. A że tereny te skorzystały na tym – to już inna
historia.
Kiedy istniało już połączenie kolejowe Kraków – Lwów, dostrzeżono potrzebę
przeprowadzenia linii w kierunku północnym. Zapadła więc decyzja o budowie
tak zwanej Kolei Jarosławsko – Sokalskiej. Okazuje się jednak, że nazwa może być
myląca. Linia ta bowiem, ani nie zaczynała się w Jarosławiu, ani nie kończyła w
Sokalu. Swój początek brała na stacji Munina – pierwszym posterunku za
Jarosławiem w stronę Lwowa. Szła dalej przez Oleszyce, Lubaczów, Horyniec,
Rawę Ruską do Sokala i jeszcze dalej do Włodzimierza. Warto w tym miejscu
dodać, że w czasie budowy linii Włodzimierz leżał po stronie rosyjskiej, a
połączenie zostało dokończone dopiero w czasie I wojny światowej.
W drugiej kolejności wybudowano linię Lwów – Bełżec. Oba szlaki
krzyżowały się w węźle kolejowym Rawa Ruska.
Za centralny punkt ówczesnej linii obrano miasto Lubaczów. Jednak sama
obecność kolei w tej miejscowości jest jakby dziełem przypadku. A historia tego
jest niecodzienna.
Gdy pod koniec XIX w. władze Galicji przygotowywały się do budowy
nowego połączenia kolejowego, pierwotne plany zakładały, że linia będzie
przebiegać przez Cieszanów. Powód był prosty – wypadało aby Cieszanów, jako
miasto powiatowe – miał połączenie z resztą regionu. Niestety cieszanowscy rajcy
nie podzielali tej opinii. Szeroko bowiem rozniosła się wieść, że przejeżdżające
przez pola lokomotywy będą wzniecać pożary. Jeszcze bardziej miejscowi
włodarze obawiali się tego, że buchające parą i dymem parowozy będą płoszyć
krowy, które w rezultacie przestaną dawać mleko. Przekazy nic nie mówią o
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obawach związanych z drobiem i innym ptactwem domowym. Tak oto zapadła
decyzja, aby żelazna droga wiodła przez Lubaczów.
Zresztą, nie była to jedyna „roztropna” decyzja postępowych radnych z
Cieszanowa. Gdy władze regionu nakazały budowę szpitala, absolutnie sprzeciwili
się temu włodarze miasta powiatowego. Na nic zdały się tłumaczenia i prośby.
Szpitala w Cieszanowie miało nie być, bo nie godzi się, aby wszelka zaraza do
powiatu była znoszona. W taki to sposób, w szpital wzbogacił się Lubaczów.
Nie inaczej było w przypadku koszar. Również tutaj Cieszanowianie wykazali
się przytomnością umysłu i w porę dostrzegli zagrożenie. Pewnym bowiem było, iż
obecni w mieście wojacy, miejscowe dziewki będą „psować”. Koszary
wybudowano więc w Lubaczowie.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pierwszy pociąg odbył podróż po linii
Jarosław – Munina – Rawa Ruska – Sokal 6 VI 1884 roku. W kilka lat później
Cieszanów utracił statut powiatu. Od tej pory rajcy obradowali w Lubaczowie.
Jeśli chodzi o personel zatrudniony do pracy na obu liniach, to tak jak w całej
Galicji był on głównie polski. Warto też dodać, że przez długie lata kolej galicyjska
cieszyła się najlepszą opinią w całym Cesarstwie – Królestwie. Historycy tłumaczą
to nie tylko etosem kolejarskim, ale także świadomością ludzi tamtych czasów.
Polacy zawsze dążyli do odzyskania niepodległości. A polscy kolejarze wiedzieli, że
w dniu, kiedy do tego dojdzie, kolej będzie gwarancją szybkiego rozwoju. Dlatego
zawsze dbali o nią, jakby była ich własnością.
Wobec intensywnej rozbudowy sieci kolejowej w całej Galicji, padały
propozycje utworzenia kolejnych linii przebiegających przez ten teren.
Sugerowano połączenia: Lubaczów – Cieszanów – Narol – Lubycza, Radymno –
Jaworów – Janów – Lwów, Rawa Ruska – Jaworów – Sądowa Wisznia oraz Mielec
– Kolbuszowa – Cieszanów – Rawa Ruska.
W związku z rosyjską polityką obronną, Sokal nie miał połączenia z
Włodzimierzem. Sytuacja ta zmieniła się w chwili, gdy latem 1914 roku armia
carska zajęła tereny należące do Galicji i jednocześnie została odcięta od swojego
kraju. W związku z tym Rosjanie zostali zmuszeni do budowy 50. kilometrowego
odcinka Sokal – Włodzimierz, co uczynili zimą 1914/1915 roku w ciągu 90 dni.
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Do dalszego rozwoju sieci kolejowej na tym terenie (budowa szlaku Bełżec –
Rejowiec o długości 122 km) przyczyniła się ofensywa austriacko-pruska latem
1915 roku.
Okres międzywojenny był czasem porządkowania, modernizacji i planowania
dalszej rozbudowy istniejących linii. Na liniach Kleparów – Rawa Ruska i Rawa
Ruska – Jarosław utrzymywano ruch pociągów, przeprowadzono modernizację
zbudowanego w czasie wojny szlaku Sokal – Włodzimierz oraz planowano
budowę linii Bełżec – Lublin, Sokal – Chełm i Kiwerce – Łazy.
Również w czasie II wojny światowej można było łatwo zauważyć, jak
ogromne znaczenie dla wojska i gospodarki ma transport kolejowy. Gdy granica
niemiecko – rosyjska podzieliła linię Munina – Rawa Ruska na Sanie pod
Surochowem, Rosjanie chcąc ominąć niemiecki węzeł Munina, a połączyć linię z
resztą sieci, rozpoczęli budowę łącznicy odchodzącej na południe od starej za
stacją Nowa Grobla w stronę Mościsk. Jednak zdołali ją doprowadzić tylko do
rzeki Szkło (choć pozostałości nasypów widoczne są jeszcze dalej). Po niemieckiej
agresji na ZSRR pracę przerwano, a tory rozebrano.
Gdy latem 1944 roku Armia Czerwona zajęła tereny nad Bugiem i Sanem,
linie Rawa Ruska – Jarosław i Lwów – Rzeszów dla potrzeb wojska przebudowano
na szerokość 1524 mm.
Po zakończeniu działań wojennych bilans był następujący: linia bełżecka
została po stronie radzieckiej, natomiast sokalska należała do Polski, jednak
kończyła się w Werchracie, bowiem Rawa Ruska leżała już za granicą. Wobec
takiego stanu rzeczy należało połączyć obie linie w całość budując odcinki:
normalnotorowe Werchrata – Hrebenne i Hrebenne – Uhnów i szerokotorowy
Rawa Ruska – Werchrata.
Aż do końca II wojny światowej linia 101 miała znaczenie tylko lokalne. Po
wojnie okazało się, że połączenie to może być przydatne także dla wojsk
„sprzymierzonych”. Wojskowi upatrzyli sobie biegnącą przez lasy linię jako idealne
miejsce do zorganizowania miejsca dla swoich działań. To właśnie między Basznią
i Horyńcem – w przygranicznych lasach – zdecydowano się zorganizować miejsce,
które pozwalałoby na szybki i w miarę możliwości niezauważony przerzut wojsk
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Resztki podkładów na nasypie - współczesny fragment szerokiego toru do Kapliszy
(fot. Paweł Rydzewski)

szerokiego toru na normalny i odwrotnie. Prace przy budowie ruszyły niezwykle
szybko. Oficjalna wersja głosiła, iż trwa budowa systemu stacji przeładunkowych –
Werchrata, Dziewięcierz, Horyniec. Mimo iż inwestycja zakończyła się jeszcze w
latach czterdziestych, przeładunek na wymienionych wcześniej stacjach ruszył
dopiero w 1974 roku. Cała ta instalacja, a szczególnie jej wojskowa część o nazwie
Kaplisze, była utrzymywana, konserwowana i strzeżona nieprzerwanie aż do 1989
roku. Na szczęście przez te wszystkie lata nie wjechał tam ani jeden pociąg.
Torowisko rozebrano na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., a o dawnej ich
obecności w Kapliszach przypominały nasypy, pojedyncze szyny, ruiny budynków i
kikuty po ściętym przez złomiarzy semaforze kształtowym, który stał w środku
lasu. Obecnie śladów tych jest coraz mnie.
Całość wojskowych inwestycji musiała ograniczyć się w tym właśnie rejonie,
ponieważ za Basznią, jadąc w stronę Lubaczowa, linia 101 biegnie przez otwarte
pola i w pobliżu skupisk ludzkich. Poza tym o wiele łatwiej było wykorzystać
pozostałości po linii do Rawy Ruskiej i dalej Sokala i tylko dobudować kilka
kilometrów szerokiego toru, niż prowadzić nową linię daleko w głąb kraju.
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Niewprawne oko nie dostrzeże zbyt wielu śladów obecności wojska w tym
miejscu. Jednak do dnia dzisiejszego na stacjach Basznia i Horyniec stoją budynki,
które nazywano „Pięciopokojowy” i „Kipiatok”. Pierwszy, to miejsce, gdzie
przebywało dowództwo jednostki wojskowej działającej w obrębie stacji. Drugi –
to zaopatrzony w bieżącą wodę, prąd i gaz domek, który służył jako kuchnia
wojskowa.
O tym, jak wielkie nakłady wchodziły w grę podczas realizacji tej inwestycji
może świadczyć fakt, że elektryfikacja tego regionu to lata pięćdziesiąte i
sześćdziesiąte, a gazyfikacja to dopiero schyłek ósmej dekady. Na marginesie tylko
dodam, że jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. budka lubaczowskiego
dróżnika nie miała prądu, a nikt nawet nie zastanawiał się nad jego elektryfikacją.
Gazowe i naftowe lampy oraz ręcznie opuszczane zapory – to codzienność tego
miejsca.
Na stacji Munina rozpoczyna się linia 101. W lewo - do Hrebennego, prosto - do
Medyki (fot. Tomasz Jędruchów)
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Ale wróćmy do historii naszej głównej linii. Po wojnie cały czas wzrastał ruch
pociągów towarowych. Mimo iż po uruchomianiu Lini Hutniczo – Siarkowej
znacznie spadły przewozy węgla i rudy, to pojawiały się inne towary, które
przemieszały się za pośrednictwem kolei. Linią tą nadal przewożono węgiel.
Miejscem docelowym był głównie Lubaczów i giełda węglowa w Baszni. Ale
niejedna węglarka została rozładowana w Oleszycach, czy w pobliżu horynieckich
sanatoriów. Tędy właśnie kursowało większość transportów gliny do zakładów
ceramicznych w Opocznie i miału dla Huty Stalowa Wola. Oczywiście na bieżąco
odprawiane były płody rolne z Lubaczowa, drewno z zakładów drzewnych w
Oleszycach, siarkę z kopalni siarki w Baszni, a także maszyny wyprodukowane w
lubaczowskiej filii bielskiej Befamy.
Ruch towarów odbywał się oczywiście w obie strony. Do Lubaczowa
dowożono nie tylko węgiel, ale także artykuły żywnościowe, gospodarcze,
przemysłowe i chemiczne dla miejscowych GS-ów. Warto wspomnieć, że
spółdzielnie miały świetnie rozbudowaną infrastrukturę, bowiem przybywające
wagony były podstawiane na ich własną bocznicę, która prowadziła prosto do
magazynów. Towary przywożono też do okolicznych kółek rolniczych. W
Lubaczowie rozładowywano cysterny z paliwem dla PGR-ów, spółdzielni
rolniczych i miejscowego CPN-u. Był też taki moment, że w na stacjach
przeładunkowych w Werchracie i Dziewięcierzu przeładowywano z szerokiego na
normalny tor samochody ciężarowe marki KAMAZ, które można było nabyć w
miejscowym Polmozbycie.
Dynamiczny rozwój przewozów w tym rejonie, oraz dość dobra sytuacja
gospodarcza (tzn. sprawiająca wrażenie dobrej), sprawiły, że władze Polskich Kolei
Państwowych zaczęły poważnie myśleć nad modernizacją omawianej linii. Prace
rozpoczęto w roku 1978 i prowadzono na całej długości linii. W ramach
modernizacji wymieniono szyny z wycofywanych lekkich S42 na cięższe i bardziej
wytrzymałe S49. Dodatkowo połączono je bezstykiem. Efektem tego jest mniejsze
zużycie nawierzchni, a dla pasażerów – brak uciążliwego stukotu w czasie jazdy.
Ogólna sytuacja pozwalała przypuszczać, że linia będzie wykorzystywana
jeszcze intensywniej niż do tej pory. Dlatego w czasie prac przygotowano ja do
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„Bałajska brama” - jedyny wiadukt na linii 101 - między Muniną i Surochowem
(fot. Tomasz Jędruchów)

elektryfikacji, a także podjęto wstępne działania, mające dać początek
przebudowie linii na dwutorową.
Wielu wspomina, że były to złote czasy dla tej linii. Rozmach modernizacji i
śmiałość planów inwestycyjnych nie były bezpodstawne. To właśnie w latach
siedemdziesiątych z linii odstawiano 6 pociągów zdawczych. Normalną też była
sytuacja, gdy w rozkładzie znajdowało się 46 a nawet 48 pociągów na dobę. Jeżeli
uzmysłowimy sobie, że jest to nadal linie jednotorowa i że pociągi musiały czekać
na kolejnych stacjach na mijankę, to nietrudno wyobrazić sobie, jaki ruch musiał
panować na stacjach.
Dyżurni ruchu z rozrzewnieniem wspominają, gdy na stacji dwa pociągi
czekały na mijankę, a pod semaforem zatrzymywały się kolejne dwa. Jak wiele
wprawy, doświadczenia i rozwagi wymagało nie tylko zmieszczenie czterech
pociągów na trzech torach, ale także utrzymanie rozkładu jazdy!
Tak duże natężenie ruchu nie mogło się oczywiście obejść bez problemów.
Kolejarze z Horyńca do dziś wspominają trudności z utrzymaniem
49

przepustowości stacji. Było to tym trudniejsze, że względy bezpieczeństwa
wymagały od dyżurnego, aby zawsze jeden tor na stacji był pusty. Wynikało to z
faktu, że na szlaku z Horyńca do Dziewięcierza i dalej do Werchraty linia pnie się
pod górę, a wniesienie sięga miejscami 15 ‰. Taki podjazd dla wielu maszyn jest
trudny do pokonania nawet dziś. Dlatego niejeden pociąg wracał „tyłem” do
Horyńca, bo nie dał rady „wdrapać się” do Dziewięcierza.
Miejscowi często wspominają, gdy dwa wagony wyładowane po brzegi
pszenicą oderwały się od składu i wróciły na stację. Sytuacja była tym bardziej
niebezpieczna, że na pusty tor wjeżdżał właśnie osobowy pociąg z Przeworska.
Tylko dzięki refleksowi nastawniczego udało się uniknąć katastrofy. W ostatniej
chwili udało mu się wykoleić powracające wagony na bocznym torze.
Pamiętną była też katastrofa, do której doszło 29 października 1980 roku.
Wtedy to w wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów towarowych na szlaku
Dziewięcierz – Werchrata jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych. W
wypadku zniszczone zostały też trzy parowozy (Ty2 146, 154 i 900). W tamtych
czasach był to jedyny odcinek linii bez blokady liniowej. Z tego powodu pociągi
wyprawiano „na telefon”. Gdy na linii działa blokada, w momencie wyjazdu
pociągu na szlak, żaden pociąg nie może opuścić sąsiedniej stacji w tym samym
kierunku. System ten ma na celu zapobieganie zderzeniom pociągów jadących z
naprzeciwka. Gdy blokady nie ma, dyżurni dzwonią do siebie z zapytaniem, czy
można wysłać pociąg. Tej nocy jednak pełniący służbę kolejarze nie zrozumieli się
i obaj w tym samym czasie wyprawili do siebie pociągi towarowe.
W normalnych warunkach, gdy maszynista na linii jednotorowej widzi jadący
z naprzeciwka inny pociąg, od razu rozpoczyna hamowanie. Tutaj niestety było
inaczej. Przypomnijmy – między Dziewięcierzem i Werchratą szlak jest
dwutorowy. Jeden tor, to linia 101, a drugi, to tor szeroki, prowadzący z Rawy
Ruskiej przez Werchratę, Dziewięcierz, Horyniec do wojskowej rampy w
Kapliszach. Warto też dodać, że w tym miejscu linia jest dość kręta. Dlatego gdy
na jednym z zakrętów drużyny zobaczyły naprzeciwko siebie światła parowozu,
wszyscy byli przekonani, że drugi pociąg jedzie po szerokim torze. Dlatego żaden z
maszynistów nie rozpoczął hamowania na czas. Po tej tragedii natychmiast
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zabudowano blokadę i kategorycznie zakazano równoczesnych jazd po torze
normalnym i szerokim.
Na linii 101 regularnie pracowały parowozy serii Ty2 oraz Ol49. Oprócz nich
można było tam spotkać lokomotywy spalinowe serii SP32, SM42 i SP42, a w
ruchu towarowym ST43, ST44 i SM48, a obecnie SU45. Na torze szerokim
pracował parowóz Ty23 obrządzany w Werchracie, a potem SM48.
W pamięci mieszkańców ziemi lubaczowskiej linia nr 101 zapadła jako
ośrodek życia i gospodarki. Oprócz korzyści czysto handlowych, jakie dawały
przewozy towarowe, Lubaczów i inne stacje oraz przystanki położone na trasie
przebiegu linii zyskały wygodne połączenia z innymi miejscowościami nie tylko w
regionie, ale i w innych częściach kraju.
Linia ta była miejscem dla najróżniejszych eksperymentów komunikacyjnych.
Twórcy rozkładów jazdy „puszczali” przez Lubaczów pociągi najdziwniejszych
relacji.
Charakterystycznym dla tej linii pociągiem był skład kursujący na trasie
Przeworsk – Bełżec. Kursował on od zawsze i dopiero w ostatnich latach
restrukturyzacja jednostek administracyjnych kolei sprawiła, że stacją końcową stał
się Horyniec Zdrój.
Oprócz tego, w Lubaczowie zatrzymywały się pociągi relacji: Zamość –
Kraków, Lublin – Zamość – Zakopane (to były dwa składy, jeden z Lublina, drugi
z Zamościa, łączone w Rozwadowie), Zamość – Kędzierzyn-Koźle, Lubaczów –
Rzeszów, Przeworsk – Zamość.
Tak jak na całej kolei, zmiany przyszły wraz z rokiem 1989. Pierwszą ofiarą
transformacji ustrojowej padł transport towarowy. Zlikwidowano PGR-y i skupy
płodów rolnych. Zaprzestano wydobycia siarki, a w końcu zamknięto kopalnię w
Baszni. W Lubaczowie zlikwidowano Polmozbyt, natomiast Befama i roszarnia
lnu zostały postawione w stan upadłości aż końcu zniknęły całkowicie. Benzynę i
węgiel zaczęto dowozić samochodami. Także wojsko wycofało się z urządzeń w
Baszni, Horyńcu i w Kapliszach. Prawie całkowicie upadł transport przez granicę
polsko – ukraińską.
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Tor normalny i tor szeroki (z lewej) w Dziewięcierzu (fot. Paweł Rydzewski)

Jednocześnie rozpoczęto stopniową, ale konsekwentną redukcję przewozów
osobowych. Jest to o tyle zastanawiające, że nawet kilkanaście lat po transformacji,
na tych terenach nie wykształciły się alternatywne środki transportu.
Doprowadzono więc do sytuacji, iż mieszkańcy tych rejonów pozostali bez
możliwości dostania się do Jarosławia, a stamtąd do innych części kraju. Również
PKS – wydawałby się mogło główny konkurent kolei – nie zaoferował większej
liczby autobusów, które zrekompensowałyby zabrane pociągi. Stopniowo zaczęto
też zamykać kolejne stacje, zmieniając ich rangę na przystanki lub bocznice
szlakowe.
Lata dziewięćdziesiąte to wycofanie z użytkowania parowozów i zastąpienie
ich lokomotywami spalinowymi. I jeśli chodzi o reformy – to wszystko. Stopniowo
zabierano kolejne pary pociągów.
Najtrudniejszym okresem dla linii 101 był początek XXI w.. Kiedy w roku
2001 PKP przeszły restrukturyzację, praktycznie runęły wszystkie rozkłady jazdy.
Nowa spółka PKP Przewozy Regionalne masowo wycofywała połączenia lub
zmieniała relacje pociągów tak, by przynosiły jak najmniejsze straty. Realne

52

zagrożenie dla istnienia kolei w Lubaczowie pojawiło się już w roku 1995, ale od
tej pory walkę o żelazną drogę podjęli samorządowcy.
W roku 2004, mimo wprowadzenia do rozkładu jazdy pierwszego w historii tej
linii pociągu pospiesznego relacji Wrocław – Zamość, ostatecznie prawie
całkowicie zlikwidowano ruch pociągów na tej linii. Pozostała jedna para
pociągów osobowych.
Na szczęście rok 2004 okazał się dnem, od którego udało się odbić
Podkarpackim Przewozom Regionalnym. 12 grudnia na linii zaczął kursować
autobus szynowy SA109. Wzorem innych województw, Podkarpacie postanowiło
zainwestować w kolej. Dzięki tej jednej decyzji na szlak wróciło pięć par pociągów
osobowych na dobę i jedna para w okresie letnim. Udało się też coś, co do tej pory
było niespotykane w przewozach kolejowych. Do pociągów wrócili pasażerowie,
którzy bardzo często mieli trudności ze zmieszczeniem się w szynobusie.
Późniejsze lata, to czas stabilizacji przewozów i liczby połączeń. Mimo to
nadal nie przedłużono kursowania szynobusów do Bełżca czy choćby do
Hrebennego. Z tego powodu miejscowości takie jak Siedliska Tomaszowskie czy
Werchrata miały tylko jedną parę pociągów na dzień.
Rok 2015 to ograniczenie przewozów na Podkarpaciu: ostatecznie na trasie
Rzeszów – Horyniec pozostaje tylko jedna para pociągów dziennie, ponadto od
początku maja do końca września jedna para na trasie Rzeszów – Horyniec –
Zamość, kursująca jednak tylko w soboty i niedziele. Połączenia obsługiwane są
szynobusem serii SA-135. Reakcją samorządowców jest podjęcie wspólnych
działań w obronie linii, np. akcja „#szynobusem”.
Spójrzmy jeszcze raz na historię linii Munina – Hrebenne:
• 1881 początek budowy linii z Jarosławia do Sokala przez Rawę Ruską.
• 6 VI 1884 przejazd pierwszego pociągu na trasie Jarosław – Munina – Rawa
Ruska – Sokal
• 1890 - 1910 plany budowy nowych połączeń: Lubaczów – Cieszanów – Narol
– Lubycza, Radymno – Jaworów – Janów – Lwów, Rawa Ruska – Jaworów –
Sądowa Wisznia oraz Mielec – Kolbuszowa – Cieszanów – Rawa Ruska.
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• zima 1914/1915 - budowa przez Rosjan odcinka Sokal - Włodzimierz (50 km
w ciągu 90 dni).
• lato 1915 Austriacy budują szlak Bełżec - Rejowiec (122 km długości).
• 1918-1939 porządkowanie, modernizacja i planowanie dalszej rozbudowy
istniejących linii: utrzymanie ruchu pociągów na liniach Kleparów – Rawa Ruska
i Rawa Ruska – Jarosław i modernizacja zbudowanego w czasie wojny szlaku
Sokal – Włodzimierz
• Plany budowy linii Bełżec – Lublin, Sokal – Chełm i Kiwerce – Łazy.
• Rozpoczęcie budowy łącznicy Nowa Grobla - Mościska, omijająca zajęty
przez Niemców węzeł Munina.
• lato 1944 przebudowa linii Rawa Ruska – Jarosław i Lwów – Rzeszów na
szerokość 1524 mm dla potrzeb wojska radzieckiego
• budowa odcinków normalnotorowych: Werchrata – Hrebenne i Hrebenne –
Uhnów
• budowa odcinka szerokotorowego: Rawa Ruska – Werchrata.
• 1944-1946 (?) budowa systemu stacji przeładunkowych i przyległych do niego
obiektów wojskowych.
• 1974 Uruchomienie systemu stacji przeładunkowych Werchrata Dziewięcierz - Horyniec Zdrój
• 1978-1979 Modernizacja linii: wymiana szyn S42 na S49, bezstyk,
przygotowanie do elektryfikacji,
• dalsze przygotowanie do rozbudowy na linię dwutorową.
• lata 70. i 80. szczyt przewozowy dla linii 101: 46 do 48 pociągów na dobę
• lata 90. stopniowa utrata znaczenia linii, likwidacja przewozów towarowych,
zamykanie stacji
• otwarcie kolejowego przejścia granicznego Werchrata - Rawa Ruska
• 1995 pierwsza propozycja zamknięcia linii - w obronie stają parlamentarzyści
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• październik 2004 wzdłuż linii rozpoczynają kursowanie autobusy kolejowej
komunikacji samochodowej
• 12 grudnia 2004 z nowym rozkładem jazdy całość przewozów pasażerskich
przejmuje autobus szynowy
• 4 kwietnia 2005 powrót na linię składów wagonowych - pociąg
pospieszny/osobowy - (Wrocław) Rzeszów - Zamość
• 1 września 2009 – likwidacja składów wagonowych, w ich miejsce
wprowadzono autobusy kolejowej komunikacji samochodowej, zlikwidowane w
grudniu tego samego roku. Pozostał szynobus na trasie Jarosław – Horyniec
Zdrój.
• 28 kwietnia 2012 – uruchomienie sezonowych (weekend majowy i wakacje) 3
par szynobusów (maszyny serii SA-134 i SA-135) na trasie Jarosław – Horyniec –
Zamość, to wspólne porozumienie lubelskiego i podkarpackiego urzędów
marszałkowskich.
• Maj/czerwiec 2015 – ograniczenie przewozów na Podkarpaciu: ostatecznie
na trasie Rzeszów – Horyniec pozostaje tylko jedna para dziennie, ponadto od
początku maja do końca września jedna para na trasie Rzeszów – Horyniec –
Zamość, kursująca jednak tylko w soboty i niedziele. Połączenia obsługiwane są
szynobusem serii SA-135.

Przebieg linii

Linia 101 rozpoczyna swój bieg w Muninie, gdzie odłącza się od magistrali
Kraków - Medyka i odchodzi w kierunku północno - wschodnim. Najpierw
przechodzi pod jedynym na tej linii wiaduktem (biegnie tutaj w głębokim
wykopie), a następnie przekracza drogę krajową Kraków - Przemyśl, potem zaś
rzekę San.
Na 5,273 km linii znajduje się stacja Surochów obecnie zdegradowana do
przystanku osobowego. Dalej linia prowadzi na przemian - to przez pola, to przez
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Jeden z ostatnich parowozów na linii 101 zbliża się do stacji Lubaczów (fot. Paweł
Rydzewski)

Most na Lubaczówce. Tuż przed stacją Nowa Grobla (fot. Tomasz Jędruchów)
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lasy, by w końcu dotrzeć do pierwszej stacji, którą jest ulokowana na 13,164 km
Bobrówka.
Następnie linia przebiega przez równinne tereny, a na jej trasie położone są
przystanki: Zagrody (16,554 km), Korzenica (18,832 km), Nowa Grobla (24,542
km) i Oleszyce (32,894 km), przy czym dwa ostatnie to stacje zdegradowane do
przystanku osobowego.
Między Zagrodami i Korzenicą jest zauważalne wzniesienie, za którym linia
opada do doliny Lubaczówki.
Przed dawną stacją Nowa Grobla można zobaczyć pozostałości wybudowanej
przez sowietów łącznicy, która miała połączyć przerwaną przez granicę linię z ich
systemem komunikacji, i prowadziła w kierunku Mościsk (dokładnie do Woli
Arłamowskiej), aby ominąć zajęty przez Niemców węzeł w Muninie.
Tutaj też linia przekracza most nad rzeką Lubaczówką, zaraz za którym linię
przecina nieczynna linia wysokiego napięcia biegnąca z Chmielnickiego na
Ukrainie.
Za Oleszycami linia zaczyna łagodnie się wspinać, by po przebyciu długiej
prostej i jednego zakrętu dotrzeć do kolejnej stacji, jaką jest Lubaczów (39,335
km). Mniej więcej tutaj przypada środek linii.
Od Lubaczowa linia coraz bardziej pnie się w górę. Biegnąc otwartymi
przestrzeniami mija Basznię Dolną (46,189 km) i Basznię (49,534 km).
Od przystanku Basznia, na prawo odchodzi nasyp, na którym kiedyś był
położony tor prowadzący to tajnej rampy przeładunkowej Kaplisze. Nasyp
odchodzi w prawo i znika w lesie. Nieco dalej z tegoż lasu do linii dołącza się tor
(szeroki), który biegnie równolegle wzdłuż linii aż do Werchraty, za którą skręca w
prawo i przekracza Granicę Państwa.
Pierwsza stacja, na którą wchodzą oba tory to Horyniec Zdrój (57,542 km).
Stąd linia już cały czas biegnie przez lasy. Wcześniej był to tylko odcinek między
Korzenicą i połową drogi między Nową Groblą i Oleszycami.
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Między Horyńcem i Dziewięcierzem znajduje się najbardziej stromy na całej
długości linii podjazd (15 ‰), który prowadzi do najwyższego punktu linii
znajdującego się na wysokości przystanku Dziewięcierz (64,485 km). Po drodze,
między Horyńcem i Dziewięcierzem znajduje się kapliczka św. Antoniego z
cudownym źródełkiem. Dawniej (tzn. gdy kursowało więcej pociągów) był zwyczaj,
że na odpust w św. Antoniego pociągi zatrzymywały się na wysokości kapliczki, a
aby wiernym ułatwić dotarcie w to święte miejsce.
Linia dalej prowadzi przez lasy między malowniczymi wzniesieniami
Roztocza. Za stacją Werchrata (71,385 km) szeroki tor odbija w prawo i przecina
Granicę Państwa, a następnie kieruje się do Rawy Ruskiej.
Kolejnym przystankiem na linii są niewielkie Siedliska Tomaszowskie (78 km).
Jest to ostatni przystanek osobowy na tej linii. Niewielki, samotny i opuszczony.
Tuż przed zakończeniem linii w miejscu o nazwie Jelinka, odchodzi
odgałęzienie, które jest łącznicą z linią 69. Jest to krótka łącznica, dzisiaj już
niestety nieprzejezdna.
Linia kończy swój bieg w Hrebennem (83,032 km), do którego wbiega od
strony południowo - wschocniej wraz z linią z Rawy Ruskiej. Hrebenne jest
węzłem dla linii 101 i 69.

Wybrane stacje kolejowe

Stacja Lubaczów

Na 39,3 km linii nr 101 usytuowana jest stacja Lubaczów. Jadąc od strony
Rzeszowa pierwsze miejskie zabudowania widzimy na dwa kilometry przed stacją.
Na 38,5 km mijamy mostek na rzecze Sołotwa. Ze względu na jego bardzo zły
stan (ktoś kiedyś zobaczył obsuwające się spod niego kamienie) pociąg jest
zmuszony do ograniczenia prędkości do 10 km/h. Dawniej, po lewej stronie nad
brzegiem rzeki znajdowała się pompa, która zaopatrywała w wodę stację
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Pociąg towarowy z Werchraty, na szlaku między Basznią Dolną i Lubaczowem (fot.
Tomasz Jędruchów)

Lubaczów. W chwili obecnej po zdewastowanym budynku nie ma najmniejszego
śladu.
Do niedawna sąsiednią stacją były Oleszyce. Od momentu zamknięcia stacji
Oleszyce i Nowa Grobla, szlak wydłużył się z 8 do 26 km. Podobnie sytuacja
wygląda w stronę stacji Horyniec - Zdrój, która po zamknięciu stacji Basznia jest
następnym posterunkiem na trasie.
Po przejechaniu mostu, po prawej stronie widać kilka hurtowi, które mieszczą
się w dawnych magazynach należących niegdyś m. in. do miejscowego GS-u, do
których przed laty prowadziła bocznica ze stacji.
Na stacji Lubaczów znajdują się: budynek dworca (wewnątrz mieści się
dyspozytornia dyżurnego ruchu, na piętrze mieszczą się mieszkania, które po dziś
dzień służą pracownikom kolei), jedna nastawnia wykonawcza, magazyn, budynki
gospodarcze „zabezpieczeniowców”.
Po stronie przeciwnej do budynku stacyjnego znajdują się również resztki
kuźni oraz remizy. Nie ma żadnych pozostałości po wspomnianej stacji pomp oraz
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po świetlicy. Około 300 m. od dworca znajdują się ruiny wieży ciśnień, z
widocznymi na jej szczycie zbiornikami.
Za budynkiem dworca i magazynem umiejscowiona jest wysoka rampa
czołowa, która jest również przystosowana do wyładunku materiałów
niebezpiecznych. Do dziś można tam jeszcze zobaczyć specjalnie przeprowadzony
rurociąg służący do rozładowywania cystern dostarczających paliwo do miejscowej
stacji paliw. Rampy wyładowcze, to dziś w dużej mierze place składu węgla.
Na stacji Lubaczów znajduje się jeden peron, położony między torami 1 i 3.
Wyjeżdżając ze stacji w kierunku Baszni Dolnej po prawej stronie
pozostawiamy magazyn, rampy wyładowcze, a po minięciu łagodnego łuku
przejeżdżamy koło ostatniego budynku stacyjnego – nastawni wykonawczej.
Ciekawostkę stanowi też wiadukt zlokalizowany na terenie stacji kilkadziesiąt
metrów za peronem w stronę Baszni. Budowla ta powstała w 1937 roku. Pod nim
przebiega droga dojazdowa do osiedla znajdującego się po drugiej stronie stacji.
Niestety pojazdy większe niż niewysoki samochód osobowy mogą mieć problem z
przejechaniem pod nim. Jest to jeden z dwóch wiaduktów znajdujących się na linii
(drugi w Muninie nad DK 4).
Opis topograficzny
Mimo szczerych chęci i użycia ciężkich narzędzi, nie udało nam się wspólnie
z dyżurnym ruchu otworzyć zabezpieczenia osnowy geodezyjnej wmurowanej w
ścianę budynku stacyjnego. Dlatego w przybliżeniu mogę powiedzieć, że stacja
Lubaczów znajduje się na wysokości ok. 215 - 220 m n. p. m.
Mimo iż sam Lubaczów położony jest na Płaskowyżu Tarngrodzkim, to
jednak linia 101 wspina się na zbocza Roztocza. Od Oleszyc do Lubaczowa linia
ta ma wzniesienie ok. 7‰, które dla niewprawnego oka jest trudne do zauważenia
z poziomu torowiska, a ze względu na równinny charakter całego obszaru,
dostrzeżenie tego dość sporego wzniesienia z okna pociągu jest wręcz niemożliwe.
Ciekawostki
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Ostatnim „zrywem” inwestycyjnym była w 1991 roku budowa peronu w
Lubaczowie. Przedsięwzięcie to wiązało się z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II.
W obliczu drastycznie zmniejszonych przewozów towarowych pozwolono sobie na
likwidację toru nr 2, który teraz ślepo kończy się tam, gdzie zaczyna się położony
na jego miejscu peron.
Od tamtej pory więcej jest sytuacji trudnych i konfliktowych, niż budzących
nadzieję na poprawę stanu rzeczy. Za przykład może posłużyć sprawa
lubaczowskiej wieży ciśnień. Oddana do użytku jeszcze w XIX w. razem z innymi
urządzeniami wzdłuż linii, nie różniła się niczym choćby od tej w Muninie.
Również zbyt długo nie służyła parowozom prowadzącym składy, bo już w 1968
uznano, że wystarczy aby nabierały one wodę w Baszni Dolnej. Od tej pory
nikomu nie potrzebna stopniowo popada w ruinę. W końcu lat 80. i na początku
90., gdy jej górna kondygnacja częściowo zawaliła się ze starości, PKP podjęły
kroki zmierzający do jej rozbiórki. Wtedy ktoś sobie przypomniał, że jest to
Szynobus zbliżający się do Baszni od strony Horyńca - Zdroju (fot. Paweł Rydzewski)

zabytek. Tak więc sprawa stanęła. Zaczęły się za to wizyty Nadzoru Budowlanego,
który zwrócił uwagę, że należałoby zabezpieczyć walącą się ruinę. Wobec takiej
sytuacji rozpoczęły się poszukiwania właściciela wieży, jako że PKP miały ją
przekazać jeszcze w 1991 roku Urzędowi Miejskiemu w Lubaczowie. Kolejne
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ekspertyzy, kontrole, interwencje (również straży pożarnej) doprowadziły do
założenia krat w oknach i zamurowania wejścia.
Dziwi fakt, że troska o „dobro historyczne” przewyższa zdrowy rozsądek.
Stojąca samotnie wśród rozbujanych burzanów góruje nad pobliską ulicą niczym
zmora, zapowiadająca swój rychły upadek, który przez ludzką bezmyślność może
za sobą pociągnąć niepotrzebne ofiary.

Stacja Horyniec Zdrój

Stacja Horyniec - Zdrój położona jest na 57,542 kilometrze linii nr 101 na
terenie uzdrowiskowej miejscowości o tej samej nazwie. Mimo iż linia nr 101 (w
SRJP tabela nr 123) rozpoczynająca się w Muninie koniec swój ma dopiero na
stacji Hrebenne, jednak ze względu na rożne „obiektywne” trudności, których to
nikt dokładnie określić nie potrafi (to znaczy potrafi, ale jest to argumentacja mało
przekonująca), od kilku lat stacja Horyniec Zdrój jest stacją końcową dla pociągów
pasażerskich.
Na stacji znajdują się budynki: dworca kolejowego, nastawni dysponującej,
nastawni wykonawczej oraz wolno stojące zabudowania szalet, które utrzymane są
w stylu takim samym jak na innych stacjach na tej linii. Dawny magazyn w chwili
obecnej używany jest jako skład węglowy. Ponadto w obrębie stacji znajdują się
dwa budynki wojskowe: pięcioizbowy o przeznaczeniu administracyjnym w
pobliżu budynku stacyjnego oraz po drugiej stronie torów zaplecze kuchni
polowej.
W chwili obecnej stacja posiada cztery tory, jedną bocznicę i jeden tor
wyciągowy normalnej szerokości, a także dwa tory o szerokości 1520 mm. Jeszcze
do niedawna torów szerokich było 4. Tory normalne i szerokie zlokalizowane są
po obu stronach rampy przeładowczej. Niestety nieszczęśliwa „pomyłka” sprawiła,
że częściowo rozebrano tory szerokie znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie
rampy, przez co przeładunek towarów za pośrednictwem rampy jest niemożliwy.
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Stacja Horyniec - Zdrój wita podróżnych (fot. Paweł Rydzewski)

Pociągi opuszczające stację Horyniec Zdrój udają się w podróż na szlak
zabezpieczony blokadą półsamoczynną.
Opis topograficzny
Stacja jest położona na obszarze Roztocza, na wysokości ok. 260 m n. p. m.
Od strony Baszni linia ma profil raczej płaski i mało zróżnicowany, co wiąże się z
równinnym charakterem otaczających ją terenów.
Godny uwagi jest fragment odcinka między Horyńcem Dziewięcierzem. W
tym miejscu skład musi wspinać się pod sporej wysokości wzniesienie o nachyleniu
ok. 18-19 ‰ (inne źródła podają 13-14‰). Jest to o tyle wysokie wzniesienia, że
niejednokrotnie maszyny miały i nadal mają problem z wjazdem się na jej szczyt.
Taki skład zatrzymywał się w połowie szlaku i wracał do Horyńca. W czasach
świetności tej linii problem powodował dość spore utrudnienia, ponieważ
wymuszał na pracownikach ruchliwej i dość ciasnej wtedy stacji, ciągłe
utrzymywanie jednego wolnego toru do momentu, aż skład nie przekroczył
posterunku w Dziewięcierzu.
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Ciekawostki
Stacja Horyniec - Zdrój powstała przed II wojną światową. Kapitalny remont
stacji miał miejsce pod koniec lat 70. Wtedy też prowadzono intensywne prace
nad modernizacją torowiska, na którym zastosowano łączenia bezstykowe, izolację
torów (przygotowanie pod elektryfikację linii). Planowano również przebudowę
linii z jedno na dwutorową. Czasy świetności stacja Horyniec - Zdrój przeżywała
w XX w. Wtedy po linii poruszało się 6 pociągów zdawczych na dobę. Na
szerokim torze bywało po 200 wagonów dziennie.
Przeładunek towarów z toru szerokiego na normalny prowadzony na stacjach
Werchrata i Dziewięcierz niejednokrotnie był tak duży, że pociągi musiały
przyjeżdżać aż do Horyńca. Jednak nigdy nie wyrażono zgody na wyjazd pociągu
szerokotorowego w stronę Kapliszy.
W roku 1998 na stacji zlikwidowano jedną nastawnię wykonawczą (pozostała
więc tylko jedna). Mniej więcej od tego samego czasu stacja stała się stacją
końcową dla pociągów pasażerskich.

Literatura: Garbacik R., P. Terczyński (red.), Bałaje - szlakiem Kolei
Jarosławsko - Sokolskiej i Lwowsko - Bełżeckiej, Kraków 1991 ● Jędruchów T.,
Munina - Hrebenne. Na kresach Rzeczypospolitej, Świat Kolei 3/2005
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ROZDZIAŁ 4

Sztuka żydowska
Katarzyna Warmińska - Mazurek
Trzy synagogi, trzy cmentarze oraz kilka zabytków rzemiosła artystycznego
prezentowanych w lubaczowskim muzeum, to skromni świadkowie bogatej kultury
Żydów, żywej do czasów II wojny światowej na ziemi lubaczowskiej. Już od 1. poł.
XVII w. wymieniane są synagogi w Narolu, Cieszanowie i Oleszycach. W XIX w.
także Lubaczów, Horyniec, Wielkie Oczy oraz Stary Dzików miały swoje domy
modlitwy. W każdej z tych miejscowości, poza Horyńcem, istniały żydowskie
cmentarze. Zachowało się dwa osiemnastowieczne kirkuty z 1. ćw. XVIII w. w
Lubaczowie i z 2. poł. XVIII w. w Oleszycach. W Wielkich Oczach staraniem
społeczników udało się odzyskać około 80 macew z dziewiętnastowiecznego (być
może osiemnastowiecznego) cmentarza. Cmentarz w Wielkich Oczach, podobnie
jak w Narolu i Cieszanowie, ucierpiał w czasie wojny, kiedy to nagrobki
wykorzystywano do budowy dróg, mostów, chodników. Znane są również
przypadki, kiedy to miejscowa ludność używała macew do celów budowlanych.
Symbolem sztuki żydowskiej, której tylko skromne pozostałości możemy
oglądać dzisiaj, niech będzie jedyny odnaleziony kamień pozostały z synagogi w
Narolu. Bożnica spalona przez Niemców w 1939 r., ruiny wysadzone w roku
następnym, stała się częścią jednej z budowanych wówczas dróg. Podobnie jak
wspomniane wcześniej macewy.
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Synagogi

Centralnym miejscem w jakim skupiało się życie każdej żydowskiej społeczności
była synagoga. W Polsce, szczególnie w mniejszych miasteczkach, częściej
nazywana bożnicą. Synagoga (grec. zgromadzenie, miejsce spotkań) miejsce
zgromadzenia, modlitwy i sprawowania obrzędów religijnych (Bejt Knesset), także
szkoła modlitwy (Bejt Tefila), a przede wszystkim miejsce studiowania Tory i
Talmudu (Bejt Midrasz). Synagoga, w odróżnieniu od świątyń innych wyznań, nie
była budynkiem sakralnym. Oprócz spotkań o charakterze religijnym w bożnicach
odbywały się posiedzenia sądów oraz zebrania, na których omawiano sprawy
gminy. W czasach historycznych synagogi istniały obok świątyni i pełniły częściej
funkcje szkoły religijnej. Znaczenie synagogi wzrosło od momentu zburzenia
świątyni jerozolimskiej w 70 r. n. e., stała się ona wówczas centrum życia
religijnego i społecznego całych gmin i taką pozostaje po dziś dzień.
Informacji dotyczących synagog na ziemi lubaczowskiej zachowało się niewiele
lub czekają jeszcze na odkrycie. Wiadomo, że w pierwszej połowie XVII w. istniała
bożnica w Cieszanowie, Oleszycach i Narolu. Ta ostatnia została zniszczona przez
Kozaków w czasie powstania Chmielnickiego. W 1870 r. w Narolu wymieniane są
trzy synagogi, a 20 lat później już tylko jedna. Prawdopodobnie ta, którą opisywał
Karol Notz, w prowadzonych w pierwszym dziesięcioleciu XX w. badaniach
inwentaryzatorskich. Notz opisując narolską bożnicę zwraca uwagę na jej
wyjątkowo grube mury: „Na górze ma być tak gruby mur, że może jechać wóz ze
sianem”. Od 1727 r. wzmiankowana jest bożnica w Lubaczowie. Wielki pożar w
1899 r. strawił drewnianą synagogę. Odbudowano murowaną dzięki dużemu,
finansowemu wsparciu barona Rotschilda. W mieście miała też istnieć druga,
drewniana bożnica oraz kolejna, w której modlili się chasydzi. Za synagogą
„Rotschilda”, zwaną „nową”, znajdował się budynek nazywany „starą synagogą”.
Być może należałoby utożsamiać ją z domem modlitwy chasydów. W nocy z 13 na
14 września 1939 r. Niemcy podpalili synagogi. Ruiny „nowej” bożnicy zostały
rozebrane w 1947 r.
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Odrestaurowana synagoga w Wielkich Oczach (fot. Paweł Rydzewski)

Nie wiadomo od jak dawna w miejscowościach Stary Dzików, Wielkie Oczy i
Horyniec istniały synagogi. Znane nam są dopiero przekazy z 2. poł. XIX w.
Więcej wiadomo jedynie o bożnicy horynieckiej, która mieściła się w drewnianym,
parterowym budynku ze strzelistą wieżyczką od wschodu i okrągłym oknem z
kolorowym witrażem przedstawiającym Gwiazdę Dawida. Synagoga miała być
kryta blachą, a ściany zewnętrzne szalowane i malowane na niebiesko. Spłonęła w
czasie okupacji hitlerowskiej.
Przez wieki na kształt bożnic wpływ miały różne prawa. Przepisy talmudyczne
wymagały wznoszenie synagog w miejscowościach, gdzie mieszkało przynajmniej
dziesięciu dorosłych Żydów. Jeśli jednak gminy nie stać było na postawienie
budynku, na ten cel mogło zostać przysposobione mieszkanie. Talmud nakazywał
także orientowanie, czyli zwrócenie budowli ku wschodowi oraz osadzenie jej w
pobliżu rzeki. Te przepisy z kolei były podległe prawom państwowym i kościelnym.
I tak na budowę synagogi potrzebna była zgoda właściciela terenu oraz biskupa.
Bożnica nie mogła wyróżniać się wyglądem, ani wysokością od innych budynków.
Zakazywano wznoszenia synagog w pobliżu kościołów. Ograniczenia jakie
dotyczyły zewnętrznego wyglądu rekompensowano bogatą dekoracją wnętrza.
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Ściany pokrywały inskrypcje oraz freski z przedstawieniami widoków Ziemi
Świętej. Takie znajdowały się w synagodze z Lubaczowa.
Nie znamy bliższych opisów żadnej z siedemnastowiecznych bożnic ziemi
lubaczowskiej. Na przełomie XVI i XVII stulecia, kiedy był już ukształtowany
kwadratowy plan głównej sali modlitw, nastąpiło rozbudowanie układu
przestrzenno - funkcjonalnego bożnicy, do której dobudowywany jest początkowo
tylko przedsionek (polisz), później babiniec – pomieszczenie dla kobiet. Tak mogły
być kształtowane bryły siedemnastowiecznych synagog ziemi lubaczowskiej.
Dodatkowe pomieszczenia były często organicznie związane z salą modlitw i
tworzyły zwartą bryłę synagogi. Dojrzałą formę takiego kształtowania przestrzeni
możemy oglądać w synagogach w Starym Dzikowie (koniec XIX w.) oraz Wielkich
Oczach (1910, odbudowana 1927). Funkcjonowało również rozwiązanie, gdzie
przedsionek i babiniec dobudowane były do bryły jako niższe, przykryte
pulpitowymi daszkami. Przykład tego schematu możemy obejrzeć w Cieszanowie,
w synagodze z 1889 r. Podobnie zorganizowany był przedsionek w „nowej”
synagodze w Lubaczowie, znanej niestety tylko z fotografii i rysunków.
Prawdopodobnie tak jak w Cieszanowie, pomieszczenia przedsionka i babińca
zajmowały oprócz ściany zachodniej także północną.
W sali modlitw, nieodzownym pomieszczeniu bożnicy, przeznaczonym dla
mężczyzn, umieszczony był najważniejszy element wyposażenia, czyli szafa zwana
Aron Ha-Kodesz. Przechowywano w niej rodały - zwoje Tory w oprawie. Aron
Ha-Kodesz kształtowano zazwyczaj w formie dwudrzwiowej szafy. W bożnicach
murowanych często przygotowane było specjalne wgłębienie w murze. Szafa
zasłonięta była specjalnymi tkaninami. Główne elementy Aron Ha-Kodesz
pozostały niezmienne od starożytności, zmieniała się jedynie ich dekoracja
odpowiednia dla panującego w danym czasie stylu.
Drugim bardzo istotnym elementem wyposażenia sali głównej była bima, czyli
mównica służąca do odczytywania Tory, prowadzenia modlitw, wygłaszania nauk.
Bima, w średniowieczu synonim bożnicy, miała duży wpływ na konstrukcję oraz
organizację przestrzeni. Musiała być tak ustawiona, aby przemawiający mógł
zapanować nad audytorium, stąd w synagogach niemieckich, czeskich oraz
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polskich bima sytuowana była w centrum. Najczęściej podniesiona o jeden lub
kilka stopni ponad poziom podłogi, często otoczona była zdobnym ogrodzeniem,
jak miało to miejsce w przypadku synagogi lubaczowskiej, której wnętrze znamy z
fotografii z lat 30/40 XX w.
W XVII stuleciu wykształcony był już plan przestrzeni wewnętrznej wspartej
na czterech filarach pomiędzy, którymi umieszczano bimę. O takim rozwiązaniu
dowiadujemy się ze wspomnianego sprawozdania Karola Notza. W opisywanej
synagodze w Narolu wymienia on cztery ogromne, jodłowe filary w centrum sali
modlitw. Pisze, że mają już 60 lat, nasuwa się pytanie, czy świadczy to o
wzniesieniu narolskiej synagogi 60 lat wcześniej, czy może tylko wymieniono
zniszczone filary, a sam budynek był starszy, może nawet siedemnastowieczny.
Trudno powiedzieć jak często podobne rozwiązanie wnętrza było stosowane na
omawianym terenie.
Ruina synagogi w Starym Dzikowie (fot. Tomasz Mielnik)

Szata zewnętrzna znanych z wyglądu synagog „lubaczowskich” pochodzących
z przełomu XIX i XX w. nawiązuje do popularnego w owym czasie nurtu tzw.
neostylów. Chętnie sięgano do wzorców stosowanych w minionych okresach.
Także w zachowanych bożnicach widać takowe nawiązania, np. do popularnych
na południowo - wschodnich obszarach dzisiejszej Polski, a wykształconych w XVI
– XVII w., rozwiązań renesansowych.
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Znana z akwareli Mariana Kopfa oraz z zachowanych fotografii synagoga z
Lubaczowa nawiązuje swym kształtem oraz charakterystycznym zdobieniem w
formie attyki do rozwiązań czysto renesansowych, popularnych w architekturze
mieszkaniowej oraz w budowlach użyteczności publicznej. Forma bożnicy o
zwartej bryle, nakrytej dachem łamanym, również częstej w renesansie,
odnajdziemy w jednej z synagog narolskich znanej z opisu Karola Notza i
dziewiętnastowiecznej grafiki przedstawiającej panoramę Narola.
Do takiej formy nawiązywał także projekt synagogi w Wielkich Oczach.
Początki XX w. nie okazały się spokojnym czasem dla wielkoockiego domu
modlitwy. Został wzniesiony w 1910 r., a już pięć lat później spłoną, podobnie jak
cała zabudowa rynku. Bożnica została odbudowana w 1927 r. prawdopodobnie
kształtem nawiązując do tej z 1910. Po pożarze miasta powstał plan odbudowy.
Projekt rynku, w tym także synagogi, stworzył Jan Sas Zubrzycki, architekt
wykładający na Politechnice Lwowskie i tworzący na terenie Galicji. Z nie w pełni
zrealizowanej wizji architektonicznej do dziś zachował się jeden dom. Ma on
charakterystyczny łamany dach. Po wojnie synagoga służyła jako magazyn. Warto
wspomnieć, że wielkoocka synagoga znajduje się na tzw. Szlaku Chasydzkim. Jest
to projekt zorganizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Ma
on na celu stworzenie międzynarodowego szlaku turystycznego wyznaczanego
przez dziedzictwo kultury i religii żydowskiej. W 2012 r. został zakończony remont
i prace adaptacyjne synagogi w Wielkich Oczach. Budynek stał się siedzibą
miejscowej biblioteki publicznej.

Kirkuty

Żywymi świadkami trwałego związania się społeczności żydowskiej z ziemią
lubaczowską są cmentarze. Niestety oryginalne macewy możemy oglądać już tylko
na kirkucie w Lubaczowie, Oleszycach i Wielkich Oczach (w tym ostatnim
macewy były w większości odzyskane z miejsc, gdzie służyły za materiał
budowlany). Zabytki te reprezentują nie tylko sztukę żydowską, ale i wielowiekowe
tradycje kamieniarskie okolic Lubaczowa.
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Od czasów biblijnych w tradycji żydowskiej istnieje nakaz znaczenia miejsc
pochówku zmarłych. Oprócz uczczenia pamięci zmarłego ma to na celu ustrzec
kapłanów przed wejściem na teren cmentarza, który uważany jest za miejsce
nieczyste oraz uchronić przed nieumyślnym podeptaniem miejsca, gdzie
pochowani są ludzie.
W tradycji żydowskiej nie dopuszcza się palenia zwłok, szczątki ludzkie mają
być grzebane w ziemi, gdzie oczekują nadejścia Mesjasza. Stąd bardzo ważna jest
nienaruszalność grobu, którego nie można rozkopywać, nie może on być także
powtórnie wykorzystany. Nie istnieje możliwość „likwidacji” cmentarza. Jeśli
skończy się miejsce na pochówki i nie ma możliwości dokupienia gruntu, na
starych grobach usypywana jest gruba warstwa ziemi i w niej grzebani są zmarli.
Znane są zabytkowe cmentarze, które posiadają po kilka takich warstw.
Kirkut to wywodząca się z niemieckiego, powszechna w Polsce, nazwa
cmentarza żydowskiego, określanego inaczej „mogiłkami” lub pogardliwie
„okopiskiem”. Tym ostatnim mianem nazywano cmentarz w Narolu, nazwa
zachowała się w tradycji ustnej. Było to popularne w Galicji określenie kirkutu.
Macewa na lubaczowskim kirkucie (fot. Tomasz Michalski)
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Charakterystycznym dla żydowskiego cmentarza jest podział na część żeńską,
męską i dziecięcą. Często w pobliżu wejścia chowano rabinów, cadyków i ludzi
zasłużonych dla lokalnej społeczności. Na cmentarzu zakopywano również
wyposażenie synagogi np. zniszczone zwoje Tory.
Spośród cmentarzy zachowanych na ziemi lubaczowskiej najstarszy
odnaleziony nagrobek pochodzi z 1728 r. z Lubaczowa. Cmentarz w tym mieście
powstał najprawdopodobniej w 1. ćw. XVIII w. Ulokowany został poza wałami,
przy drodze prowadzącej do Horyńca. W 1930 r. kirkut został otoczony murem z
wydatną, zadaszoną bramą. Fundatorem był urodzony w Lubaczowie Josef Hirsz
Reinfeld.
.Kirkut w Oleszycach powstał około połowy XVIII w., najstarszą odnalezioną
macewę datuje się na 1763-67 r. Wielkoocki kirkut mógł powstać już w drugiej
połowie XVIII w., choć źródła oraz odnalezione pochówki sięgają tylko do
początków XIX w. Macewy z cmentarzy w Cieszanowie, Narolu i Starym
Dzikowie zniszczono w czasie działań II wojny światowej.
Grobowce żydowskie przybierały różne formy w zależności od okresu.
Pierwszymi nagrobkami były przydrożne kurhany, na których przechodzący miał
obowiązek złożyć kolejny kamień. Do dziś zachował się zwyczaj układania na
grobach małych kamyków. Istniały groby jaskiniowe, kute w skałach. Występowały
także nekropolie katakumbowe.
W czasach nowożytnych popularne stały się nagrobki w formie płyty leżącej
lub pionowej, powszechne w Europie Środkowej i Wschodniej. Obok płytowych
macew stosowano również nagrobki w formie sarkofagów o kształcie półkolistym.
Po jednym takim egzemplarzu odnajdziemy na cmentarzach w Lubaczowie i
Wielkich Oczach. Ten typ nagrobka przeznaczony był dla ważnych osobistości.
Innym rodzajem nagrobka, również zarezerwowanym dla osób ważnych dla
społeczności żydowskiej, był mały murowany lub wykonany z drewna budynek
nazywany ohel (namiot). W jego wnętrzu mogło znajdować się kilka grobów. Ohel
nie był bogato zdobiony, ani nie reprezentował wyrafinowanych form
architektonicznych. Czasami otaczany był żelaznym ogrodzeniem. Na kirkucie
cieszanowskim, którego teren w latach 80. XX w. staraniem Fundacji Rodziny
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Nissenbaumów uporządkowano i ogrodzono, odnajdziemy współczesny ohel na
grobie cadyka Simche Ezechiela Halberstama.
Najczęściej spotykaną formą nagrobka żydowskiego w Europie, zwłaszcza
Wschodniej, jest macewa pionowa o prostokątnym kształcie, w górnej części
zakończona trójkątnie, półkoliście lub kwadratowo, dwa ostatnie rozwiązania
znajdziemy na zachowanych cmentarzach ziemi lubaczowskiej. Wykonane były
najczęściej z kamienia (granit, piaskowiec), spotykane były również płyty
drewniane, które ze względu na nietrwałość materiału zachowały się do naszych
czasów w niewielkiej liczbie. Na omawianym obszarze był to głównie piaskowiec z
kamieniołomów w okolicach miejscowości Brusno
Zdobienia żydowskich nagrobków są dosyć charakterystyczne. Grupa
wykorzystywanych symboli jest obszerna i jednocześnie zamknięta. W kulturze
żydowskiej zakazane jest przedstawianie postaci ludzkiej. Zasadę tę starano się
zachowywać od czasów starożytnych, choć wpływy greckie i rzymskie pozostawiły
swój ślad, także w sztuce żydowskiej, i obok typowych dla żydowskich nagrobków
symboli jak aron ha-kodesz, lulaw, etrog, szofar pojawiały się symbole uniwersalne
jak ptaki, owoce, a nawet postać ludzka. Przez wieki symbole te ewoluowały i dziś
ptaki są jednym z głównych motywów zdobniczych, postać ludzka została
zastąpiona różnymi konfiguracjami dłoni. W czasach średniowiecza zdobienia
stawały się coraz skromniejsze, aby zostać niemal zupełnie wypartymi przez
inskrypcje. Od XVI w. zauważa się powrót do dekoracji oraz rozwój jej nowych
jakości.
Wśród motywów zdobniczych popularnych na nagrobkach można wyróżnić
kilka rodzajów przedstawień. Wśród nich znajduje się korona. Posiada ona wiele
znaczeń. Często trzymana była przez dwa lwy, jelenie lub gryfy. Korona jest
symbolem Tory, jeżeli występuje na nagrobku można ją odczytać jako
upamiętnienie uczonego w pismach, czyli pobożnego mędrca lub rabina.
Symbolizowała też dobre imię – Keter Szem Tow (Korona Dobrego Imienia),
świadczy o wyjątkowej szlachetności spoczywającej w mogile osoby. Mogła
również oznaczać ojca rodziny, głowę (koronę) domu.
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Świece, najczęściej dwie, są motywem charakterystycznym dla grobów
kobiecych. Ich obecność odnosiła się do obowiązku zapalenia i błogosławieństwa
świec szabatowych. Są one najczęściej złamane lub zgasłe symbolizujące zgasłe
życie, śmierć i żałobę. Na męskich grobach znajdziemy odpowiednio motywy
złamanego drzewa.
Bardzo popularnymi elementami dekoracji nagrobnej są zwierzęta. Lew,
tygrys, jeleń nawiązują do biblijnych słów: „Bądź wytrzymały jak tygrys, a lekki jak
orzeł, rączy jak jeleń a silny jak lew, abyś mógł wypełnić wolę Ojca twego w
niebiosach" (Pirke Awot - Sentencje Ojców 5,23). Spotykane są również zwierzęta
legendarne jak gryf oraz lewiatan (morski potwór, którego mięso będą spożywać
sprawiedliwi po przyjściu Mesjasza) będący symbolem czasów mesjańskich, motyw
ten rzadko występował na nagrobkach w Polsce. Wśród wyobrażeń zwierząt
zdobiących macewy króluje lew. Jest on znakiem pokolenia Judy, występuje
najczęściej na nagrobkach męskich. Równie powszechnym motywem był ptak
umieszczany z kolei na macewach grobów kobiecych. Ptak był alegorią duszy. Ptak
karmiący młode symbolizował osierocone potomstwo. Skrzydlate gryfy i orły były
związane z pojęciami potęgi Boga. Przedstawiano je często wspierające się o
otwarte księgi, korony, zwoje Tory lub kartusze z inskrypcjami. Obok nich
występowały także zwierzęta rodzime takie jak niedźwiedź, bocian, pies, zając,
wiewiórka, a nawet żaba.
Często zwierzęta symbolizują imiona zmarłych. I tak lew oznacza imię Arie
(hebrajski) i Lejb (jidysz). Jeleń odpowiada imionom męskim Hirsz (jidysz) i Cwi
(hebrajski) oraz imieniu Naftali oraz hebrajskiemu imieniu Lea oznaczającego
łanię. Niedźwiedź przedstawia imię Dow i Ber (lub Berł), a gołąb imię Jona.
Wizerunek ptaka może nawiązywać do żeńskich imion: Fajgel, Cypora (hebrajski)
– ptak. Imię Miriam ilustrują instrumenty muzyczne, na pamiątkę biblijnej
prorokini Miriam, która na brzegu Morza Czerwonego grała Bogu hymny
pochwalne. Na grobie Racheli można spotkać wyrytą studnię symbolizującą
spotkanie biblijnej Racheli z Jakubem. Żałobę symbolizuje złamany żuraw na
studni. Imię Rachela oznacza owcę.
Wśród nagrobnych symboli pojawiają się również motywy roślinne, m. in.
rodzime drzewa jak dąb czy świerk. Prawdopodobnie nawiązywały one do
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symbolu Drzewa Życia. Spotyka się także przedstawienia winnej latorośli, która
była symbolem Izraela, ale również świadczyła o bogactwie materialnym i
duchowym pochowanej osoby. Mogła także oznaczać przenikanie się światów
widzialnego i niewidzialnego.
Pomimo bogatych treści przekazywanych za pomocą obrazów istotnym
elementem nagrobka była inskrypcja, którą zwykle pisano po hebrajsku. Jej stałym
elementem było imię i nazwisko zmarłego oraz dodatkowe teksty, wśród których
często pojawiają się skróty, np. litery „pe” i „nun” oznaczające „tu spoczywa”. Na
inskrypcjach często występują słowa opisujące zalety zmarłego oraz wyraz żalu po
jego stracie. Pojawiają się również dłuższe epitafia. Data śmierci również
zapisywana jest literami hebrajskimi według hebrajskiego kalendarza i tzw.
skróconej rachuby.
Za ciekawostkę można uznać bogatą kolorystycznie polichromię żydowskich
nagrobków. Istnienie takowej stwierdzono m.in. na kirkucie w Lubaczowie.

Muzealne zbiory judaików

Przedmioty związane z codziennymi i dorocznymi żydowskimi zwyczajami
religijnymi można oglądać na wystawie stałej w Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Znajdują się tam zabytki, które stanowiły oprawę obrzędów domowych, a także
były elementami wyposażenia synagogi. Obok nich znalazł również miejsce
uskrzydlony lew, jeden z dwóch strzegących niegdyś bramy lubaczowskiego
kirkutu.
Każdy pobożny Żyd dzień rozpoczynał modlitwą, której towarzyszył specjalny
strój. Składały się na niego tałes, rodzaj białej, prostokątnej chusty z frędzlami z
czarnymi, brązowymi lub granatowymi pasami. Mężczyzna zakładał go na głowę
lub ramiona. Na tałes nakładany był lub naszywany ozdobny pas – atara,
zdobiony haftem lub naszyciami ze srebrnych blaszek. Na głowę oraz przedramię
zakładane były tefiliny (filakterie), niewielkie sześciany z czarnej skóry lub srebrnej
blachy, wewnątrz nich umieszczano zapisane na pergaminie cytaty z Tory. Tefiliny
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mocowane były za pomocą długich rzemieni. Na głowę podczas modlitwy
mężczyzna zakłada również niewielką, okrągłą czapeczkę zwaną jarmułką. Taki
modlitewny zestaw otrzymywał każdy chłopiec, który wchodził w wiek męski, czyli
ukończył trzynaście lat.
Cotygodniowym rytuałem jest szabat, obchodzony na pamiątkę siódmego dnia
stworzenia, kiedy to Bóg odpoczywał. Szabat rozpoczyna się w piątek o zachodzie
słońca. Regulują go ścisłe przepisy. Stół do świątecznej wieczerzy przygotowuje
kobieta. Na białym obrusie muszą znaleźć się chałki nakryte ozdobną serwetą oraz
dwie świece, nad którymi pani domu odmawia błogosławieństwo. Kolację
rozpoczyna ceremonia kidusz (z hebr. uświęcenie), podczas której mężczyzna
wypowiada tekst błogosławieństwa nad winem, z którego upija łyk i podaje
pozostałym uczestnikom. W muzealnej kolekcji znajduje się kilkanaście
mosiężnych świeczników używanych zapewne podczas szabatu oraz różnego
rodzaju pucharki kiduszowe, są to głównie wyroby srebrne lub mosiężne. W
większości wyprodukowane zostały w XIX w. w rosyjskich pracowniach. Do
ciekawostek należą niewielkie pucharki – kieliszki, służące być może do picia
„szabasówki”. Na dawnych Kresach Rzeczypospolitej wśród Żydów przyjął się
zwyczaj dolewania zimą wódki do kiduszowego wina. Z czasem wykształciła się
tradycja picia „szabasówki”.
Używane podczas szabatu naczynia były najlepszymi jakimi dysponowała
rodzina. Bogaci Żydzi mogli pozwolić sobie na posiadanie drugiego, świątecznego
zestawu porcelany, sreber i kryształów. Prawie zawsze ceremonialne naczynia
zdobione były motywem roślinnym lub architektonicznym.
Szabat kończy się w sobotę o zachodzie słońca. Towarzyszy mu specjalny
obrzęd – hawdala, podczas którego przy zapalonych świecach i wonnym dymie
wydobywającym się z balsaminek odmawiana jest specjalna modlitwa.
Muzealną kolekcję wzbogaca również kilka lamp chanukowych, które związane
są z dorocznym świętem Chanuka, obchodzonym na pamiątkę wyzwolenia
Świątyni Jerozolimskiej przez Judę Machabeusza. Według legendy, kiedy chciano
zapalić światło na menorze świątynnej okazało się, że nie ma wystarczającej ilości
czystej oliwy. Znaleziono tylko jeden pojemnik, stał się jednak cud i oliwy
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wystarczyło na osiem dni (tyle potrzeba na odpowiednie przygotowanie nowej). Na
pamiątkę tego wydarzenia, w święto Chanuka trwające osiem dni, każdego dnia
zapala się kolejne światło. Czyni się to przy pomocy specjalnego pojemnika
zwanego szames (z hebr. pomocnik).
Wśród lamp chanukowych w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie
najcenniejszą jest wykonana w technice filigranu, srebrna lampa, powstała w 1786
r. w Petersburgu w pracowni Franca Georga Kutsendorffa. Ten typ, o obszernym i
bogato zdobionym zaplecku, popularny był na przełomie XVIII i XIX w. na
Lampa chanukowa, F.G. Kutsendorff, Rosja, 1786; Muzeum Kresów w Lubaczowie
(fot. ze zbioru Muzeum Kresów)

terenie monarchii austriackiej. W kolekcji znajduje się również lampa w formie
przypominającej menorę, ten typ z kolei rozpowszechniony był przez XIX i XX w.
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Interesującym zabytkiem w zbiorach judaików jest srebrne naczynie na etrog.
Wykonano je w 1869 r. w moskiewskiej fabryce Sazikowów. Pojemnik
przeznaczony był na etrog, owoc podobny kształtem i kolorem do cytryny noszony
wraz z gałązkami mirtu, wierzby i palmy podczas procesji w święto Sukkot (święto
Namiotów). Wśród bogatych Żydów wykształcił się zwyczaj noszenia etrogu w
ozdobnych pojemnikach. Pierwsze takie pochodzą z XVII w. W XIX i XX w.
popularną formą naczynia na etrog był kształt owocu z uchwytem imitującym
łodyżkę, taki egzemplarz można podziwiać w muzealnej kolekcji.
Kolejną grupę obiektów w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie tworzą
elementy wyposażenia synagogi w tym Tora oraz jej tzw. ubiór. Centralnym
miejscem każdej synagogi było Aron Ha-Kodesz, czyli specjalne miejsce
przeznaczone na przechowywanie Tory. Wnęka, czy szafa, w której
przechowywano zwoje zasłonięta była parochetem, dużą, czworokątną, bogato
zdobioną tkaniną. Nad nią wisiał wąski lambrekin (kaporet). Aron Ha-Kodesz
często było dodatkowo zdobione. Z fotografii znamy wygląd tego miejsca w
lubaczowskiej synagodze, gdzie świętych zwojów strzegły dwa gryfy. Jednego z
nich udało się uratować i jest prezentowany na muzealnej wystawie, na której
można zobaczyć również Torę. Według przekazu ofiarodawcy można
przypuszczać, że pochodzi ona również z lubaczowskiej synagogi.
W muzealnej kolekcji znalazło się kilka elementów stroju Tory. Są wśród nich
sukienki na Torę, zwane meil oraz fragment tassu, ozdobnej tarczy zdobiącej front
sukienki. Zabytek ten jest cenny ze względu na jego miejsce znalezienia, które
sugeruje, że pochodzi z synagogi w Wielkich Oczach.
Kolekcję lubaczowskich judaików uzupełniają dwa obiekty związane z
zaślubinami. Pierwszy to ketuba, kontrakt przedślubny, zaś drugi to platerowany
talerz, typowy prezent z okazji ślubu.
Opisując muzealną kolekcję judaików nie sposób nie wspomnieć o tece
litografii autorstwa słynnego, żydowskiego artysty Wilhelma Wachtela (1875 1942). Teka pt. „Pożegnanie z Golusem” zawierająca 14 plansz, pochodzi z lat 30.
XX w. Wśród przedstawień znajduje się m. in. scena błogosławieństwa
szabasowych świec, czy wieczerza sederowa. Wachtel pochodził i mieszkał we
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Lwowie. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in.
Leona Wyczółkowskiego, naukę kontynuował w Monachium. Malował często
sceny o tematyce żydowskiej. Oprócz prac wykonywanych głównie olejami i
pastelami zajmował się także grafiką, w tym techniką litografii.
W muzealnych zbiorach znajduje się również pokaźna kolekcja prac
malarskich i rysunkowych, pochodzącego z Lubaczowa malarza - Mariana Kopfa.
W swojej twórczości dużo miejsca poświęcił dokumentacji miejscowej architektury
i krajobrazów z czasów wojny i nie tylko. Nierzadko tematem jego prac byli
mieszkańcy Lubaczowa, w tym Żydzi w charakterystycznym stroju codziennym
lub modlitewnym.
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ROZDZIAŁ 5

Wydarzenia kulturalne
Iwona Buczko
Na terenie powiatu lubaczowskiego przez wieki mieszały się zwyczaje, wiedza,
umiejętności i tradycje wielu kultur - polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i niemieckiej.
Ten swoisty tygiel kultur dziś powraca w wielu wydarzeniach, inspirowanych
dawną muzyką, literaturą czy teatrem. Powstają też nowe inicjatywy, wnoszące na
ziemię lubaczowską powiew świeżych, kulturalnych nurtów.

Teatralne biesiadowanie

Coroczny kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych powiatu
lubaczowskiego otwiera - odbywająca się na przełomie stycznia i lutego w
Horyńcu Zdroju - „Biesiada Teatralna - Konfrontacje Zespołów Teatralnych
Małych Form”. Horyniec zapełnia się wówczas aktorami - amatorami z
najróżniejszych zakątków kraju, którzy przyjeżdżają tam, by zaprezentować swój
teatralny dorobek widzom, kolegom z innych teatrów oraz jurorom osobistościom znanym ze świata kultury, teatru i literatury. Bo Biesiada to także
konkurs, w którym można sięgnąć po nagrody - Misy Borowiny oraz Rogi
Myśliwskie Króla Jana. A prezentacje w Horyńcu już od prawie 40 lat łączą na
miejscowej scenie zjawiska niezwykłe - kabaret i teatr dramatyczny, aktorów
stawiających na scenie jedne z pierwszych kroków i niemalże zawodowców.
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Biesiada Teatralna.Misy Borowiny rozdane, Rogi jeszcze czekają na
właścicieli (fot. Iwona Buczko)
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Kilkanaście zespołów teatralnych z całego kraju (a w ostatnich latach także z
zagranicy) prezentuje się w repertuarze klasycznym i współczesnym, w
adaptacjach lub na motywach takich wielkich twórców jak np. Juliusz Słowacki,
Aleksander Fredro, Antoni Czechow czy Sławomir Mrożek oraz w programach
autorskich. Spektakle bacznym okiem obserwuje jury, które tworzą krytycy
teatralni, aktorzy, instruktorzy teatralni, reżyserzy i muzycy. Wśród nich znaleźli
się już m.in. Aleksander Bardini, Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Gabriela
Kownacka, Adam Kreczmar, Olgierd Łukaszewicz czy Jan Peszek. Głównym
organizatorem Biesiady jest Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz gmina
Horyniec-Zdrój.
Biesiada Teatralna. Tradycyjne muzykowanie zdobywców Rogów Króla Jana (fot.
Iwona Buczko)
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Z muzyką po Roztoczu

Na terenie uzdrowiskowej gminy Horyniec - Zdrój swoje miejsce znalazł też
Roztoczański Festiwal Muzyczny im. Anny Budzińskiej. Organizowany od 3 lat
przez Fundację ArtMusic, przy współpracy z gminą Horyniec - Zdrój, Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Horyńcu - Zdroju, Muzeum Kresów w Lubaczowie,
Starostwem Powiatowym w Lubaczowie oraz Centrum Kulturalnym w Przemyślu,
ma przyciągać melomanów i wszystkich zainteresowanych szlifowaniem swojego
warsztatu muzycznego. Festiwal ma też promować zapomniany nieco region
Roztocza. W ramach imprezy można usłyszeć znanych polskich muzyków, którzy
na deskach zabytkowych budowli (jak cerkiew w Radrużu) prezentują dawną
muzykę, także w nowych interpretacjach. Festiwal to także warsztaty wokalno instrumentalne, podczas których młodym uczestnikom spotkania z całego
Roztocza towarzyszą wykładowcy - profesjonalni muzycy.
Przed mieszkańcami Horyńca - Zdroju i okolic, a także kuracjuszami z
tamtejszych sanatoriów otwierają się także kolejne wrota do świata muzyki na
najwyższym poziomie. W restauracji Zdrojowej zapoczątkowano właśnie cykl
muzycznych spotkań z artystami dużego formatu, których do Horyńca zaprasza
najemca lokalu Jakub Nowakowski, na co dzień pracujący m.in. w teatrze Studio
Buffo w Warszawie, pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy, uznanego
artysty i wybitnego kompozytora. Współpracując z artystami znanymi szerokiej
publiczności z udziału w renomowanych przedsięwzięciach muzycznych oraz w
cieszących się dużą popularnością muzycznych wydarzeniach telewizyjnych (jak
choćby „The Voice of Poland”, „Must be The Music” czy „Taniec z Gwiazdami”),
zaprosił ich tym razem do Horyńca. I tak na deskach restauracji wystąpiło
czterech znakomitych muzyków z Warszawy, znanych i cenionych w całej branży
muzycznej, grających pod batutą najlepszych dyrygentów, akompaniujących
największym gwiazdom estrady: Mariusz „Fazi” Mielczarek (saxofon), Mirek
Wiśniewski (gitara basowa), Piotr Wrobel (piano) oraz Grzegorz Poliszak
(perkusja). Koncert upłynął przy melodiach przedwojennej muzyki filmowej i
standardach muzyki jazzowej. Ciepłe przyjęcie i aplauz słuchaczy świadczą o
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zapotrzebowania na tego typu inicjatywy artystyczne w uzdrowiskowym Horyńcu
i okolicach.

Muzyczna Stolica Roztocza

Na kulturalnej mapie powiatu lubaczowskiego nie może zabraknąć także
Narola. Działająca tam Fundacja Pro Academia Narolense już od lat zaprasza
muzyków światowej sławy na koncertowanie w tym urokliwym miasteczku.
Narolskie Spotkania to cykl wydarzeń artystycznych w Narolu, obejmujący
wernisaże, spektakle taneczne i koncerty. W Narolu gościli już światowej sławy
muzycy tacy jak Konstanty Andrzej Kulka, prof. Piotr Paleczny czy prof. Marek
Drewnowski z kwartetem Prima Vista. Rozwinięciem idei dotychczasowych
imprez kulturalnych, organizowanych od prawie 20 lat przez Akademię Narolską
NarolArte: Akademia Muzyków Wędrownych (fot. Ewa Grądzka)
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Koncert Jacka Hałasa z rodziną w cerkwi w Krupcu (fot. Ewa Grądzka)

wraz z gminą Narol, takich jak Narolskie Spotkania, Narolska Majówka czy
Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski, jest letni Festiwal NarolArte im. Pana,
Wójta i Plebana. Odwołujący się do wielonarodowej tradycji dawnej Galicji,
wskazuje jednocześnie na trzy źródła kultury: tradycję dworską (tzw. kultura
wysoka), tradycję religijną (niezależnie od wyznania czy obrządku) i tradycję
plebejską (wiejską i mieszczańską). Festiwal organizowany jest jednocześnie z
muzycznymi Warsztatami Akademii Narolskiej, podczas których studenci i
absolwenci wyższych uczelni artystycznych ćwiczą grę na dawnych instrumentach,
uczestniczą w wykładach, a także poznają Roztocze Południowe.
Dzięki tym i innym kulturalnym wydarzeniom Narol zyskał jakże znaczący
tytuł Kameralnej Muzycznej Stolicy Roztocza.
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Ludowa ziemia lubaczowska

Do ludowej tradycji ziemi lubaczowskiej odnosi się natomiast Regionalny
Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki folkloru ludowego”, zakorzeniony w Starym
Dzikowie od 13 lat. Impreza organizowana przez Centrum Kulturalne w
Przemyślu i gminę Stary Dzików oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
ma przypominać w formie widowisk ginące, a niekiedy dawno zapomniane
wiejskie tradycje i zwyczaje, popular yzować wartości kulturowe
i umożliwiać zachowanie rodzimego folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk
twórczych. I tak na scenie miejscowego domu kultury corocznie można niejako
brać udział w dawnej wigilii, darciu pierza, strojeniu panny młodej przed ślubem,
młóceniu cepami czy pieczeniu weselnego korowaja. W majowej scenerii, co roku
w innym zakątku powiatu, zespoły folklorystyczne, twórcy ludowi i gospodynie z
O pielęgnowanie lokalnych tradycji i muzyki dbają zespoły ludowe (fot. Iwona
Buczko)
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Kół Gospodyń spotykają się na Regionalnym Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych, Sztuki Ludowej i Kulinarnej Pogranicza. Podczas tej imprezy,
organizowanej przez Starostę Lubaczowskiego, Powiatowe Centrum Kultury i
poszczególne gminy, jej uczestnicy mają okazję skosztować potraw z dawnej,
kresowej kuchni, posłuchać ludowych przyśpiewek i podziwiać kunszt
rękodzielników ziemi lubaczowskiej.

Sztuka żywego słowa

Z kulturą żywego słowa związany jest z kolei lubaczowski Ogólnopolski
Festiwal Słowa. Ten rozgrywający się co roku na scenie Miejskiego Domu Kultury
w Lubaczowie trzydniowy konkurs recytatorski skupia miłośników sztuki żywego
słowa - recytatorów, śpiewających poezję, wykonawców teatru jednego aktora oraz
monodramów z całej Polski, a także oceniających ich jurorów - znanych aktorów,
poetów i animatorów kultury. Organizowany już od 17 lat przez Miejski Dom
Kultury w Lubaczowie, ma popularyzować twórczość wybitnych autorów,
utrwalać piękno polskiego języka i kulturę żywego słowa oraz tworzyć okazję do
prezentowania autorskich pomysłów scenicznych.

Narodowo i patriotycznie

W kalendarzu lubaczowskich imprez swoje stałe miejsce ma też Narodowy
Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. ks.
Kardynała Władysława Rubina. Każda kolejna edycja nawiązuje do
najważniejszych wydarzeń z historii Polski, jak chrzest Polski, zjazd gnieźnieński,
70. rocznica II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego czy 600 lecie bitwy pod Grunwaldem. Wśród tematów przewodnich nie mogło zabraknąć
ślubów Jana Kazimierza – tym bardziej że w konkatedrze lubaczowskiej czczony
jest obraz Matki Bożej Łaskawej, przed którą Król Polski 1 kwietnia 1656 r. we
Lwowie składał pamiętne śluby. Festiwal przypominał też zasłużone postaci dla
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historii Polski - Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego czy ks. Piotra
Skargę. Na festiwalowej scenie występował m.in. Teatr Muzyczny Łazienki z
Warszawy, Rycerstwo Sandomierskie, Olgierd Łukaszewicz, Katarzyna Łaniewska,
Andrzej Rosiewicz, Bohdan Łazuka czy Piotr Szczepanik. Od 2010 roku osoby
szczególnie zasłużone w działalności narodowo - patriotycznej, krzewieniu kultury
polskiej i wartości chrześcijańskich otrzymują statuetkę „Bogu i Ojczyźnie”.
Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Narodowo - Patriotyczne
ROTA z Lubaczowa.

Kresowy rysunek

Szeroko pojęta kultura wypływa także z wnętrz lubaczowskiego Muzeum
Kresów, które corocznie - oprócz prowadzenia stałej działalności wystawienniczej,
wydawniczej, warsztatów i prelekcji - zaprasza na Europejską Noc Muzeów (a w
jej ramach m.in. wystawy, warsztaty, koncerty, pokazy i projekcje filmów), a co trzy
lata na Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Ten ogólnopolski konkurs,
organizowany od 1993 roku, zatacza coraz szersze kręgi, w muzealnych zbiorach
jest już niezwykle bogata kolekcja prac rysunkowych, a środowiska twórcze
nalegają, by Triennale wyszło poza granice Polski i stało się konkursem
międzynarodowym.

Festiwalowe Jadło

Kilkanaście tysięcy uczestników przyciąga co roku Festiwal Kultur i Kresowego
Jadła, organizowany w sierpniu przez gminę wiejską Lubaczów w Kresowej
Osadzie w Baszni Dolnej. Wydarzenie nawiązujące do wielokulturowej tradycji
gminy Lubaczów, będące nie lada gratką dla amatorów kresowych przysmaków,
historycznych rekonstrukcji i folkowej muzyki, urosło do rangi jednej z
najważniejszych imprez kulturalnych w województwie podkarpackim. Jednym z
głównych punktów corocznego Festiwalu jest historyczna inscenizacja bitwy króla
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Jana III Sobieskiego pod Niemirowem, podczas wyprawy Sobieskiego na
czambuły tatarskie w czasie wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Wojska polskie
odniosły wówczas wielkie zwycięstwo nad znacznie liczniejszymi Tatarami.
Oprócz atrakcji dla ducha - jest i coś dla ciała. Dbają o to koła gospodyń wiejskich,
producenci żywności, gospodarstwa agroturystyczne oraz restauracje i hotele z
terenu powiatu lubaczowskiego i ościennych regionów. Co roku podczas Festiwalu
stoły uginają się pod ciężarem przygotowanych przez nich setek dań wykwintnych, ze stołu rodem z dworu Jana III Sobieskiego i tych spod dawnych,
chłopskich strzech. Wszystkiego można skosztować, a dodatkowo przysmaki biorą
udział w konkursie "Kresowe Jadło". Te najlepsze wybiera jury, któremu corocznie
przewodzi kulinarna gwiazda. Od wielu lat gmina Lubaczów poprzez Festiwal
Kultur i Kresowego Jadła promuje też wypracowywaną pieczołowicie markę
"Kresowego Jadła". Składają się na nią tradycyjne potrawy i wyroby, lokalne i
regionalne, z kuchni pogranicza polsko-ukraińskiego, kuchni żydowskiej,
niemieckiej i austro- węgierskiej.
Na lokalnych imprezach turystów przyciąga także swojskie jadło (fot. Iwona
Buczko)
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Z lokalnymi przysmakami - pierogami związane jest też sierpniowe „Święto
Pieroga”, które w Horyńcu - Zdroju od 9 lat organizowane jest z inicjatywy
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej, które jest też współorganizatorem
imprezy wraz z miejscowym GOK i gminą horyniecką. To rodzinny piknik,
podtrzymujący lokalne tradycje kulinarne, który cieszy się dużą i wciąż rosnącą
popularnością.
Święto Pieroga w Horyńcu - Zdroju (fot. Wioletta Pieczykolan)

O Sienkiewiczu słów kilka

Długoletnią tradycję mają „Prezentacje Sienkiewiczowskie”, na które gmina
Wielkie Oczy zaprasza uczniów lubaczowskich i sąsiednich szkół już od 20 lat.
Prezentacje przez lata zmieniały swoją formę - od konkursu, w którym wyłaniani
byli najlepsi po przegląd, w którym nagradzani są wszyscy. Ich celem jest przede
wszystkim uczczenie pamięci patrona szkoły, w której się odbywają– Henryka
Sienkiewicza, który na kartach "Potopu" kilkakrotnie wspomniał o Wielkich
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Oczach, jako miejscu postoju i przemarszu wojsk polskich i szwedzkich, a także
popularyzacja jego twórczości.

Kultura tworzona spontanicznie

Wciąż - często spontanicznie- rodzą się także nowe kulturalne inicjatywy, które
mają szansę zaistnieć na dłużej. I tak na przykład okazję ku zgromadzeniu się
lokalnych instrumentalistów oraz miłośników szeroko pojętej muzyki gitarowej,
dała rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu - Zdroju. W powstałym tam
amfiteatrze, pod hasłem „Horynieckie Wieczory Gitarowe” gromadzą się
miłośnicy gitarowych brzmień - tych, którzy przyjemność odnajdują w grze i tych,
którzy z przyjemnością tej gry słuchają. Spotkania ogłaszane na Facebooku
zyskują coraz szersze grono odbiorców. Z podobną inicjatywą wyszli w 2013 roku
lubaczowscy gitarzyści - „dinozaury”, którzy ukończyli 30. rok życia i powołali
„Dino Collaboration”. Inicjatywa powstała, by przypomnieć, że muzyka w
Horynieckie Wieczory Gitarowe - Amfiteatr w Parku Zdrojowym (fot. Wioletta
Pieczykolan)
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powiecie lubaczowskim ma się dobrze, a jej założyciele mają organizować kolejne
tego typu przedsięwzięcia, które nie będą skupiały wyłącznie gitarzystów, ale także
innych instrumentalistów. Głównym celem działalności gitarowych „dinozaurów”podobnie jak uczestników Horynieckich Wieczorów Gitarowych – są muzyczne
spotkania, w formie koncertu czy jam session. Również poszczególne gminy, we
współpracy z instytucjami i zaangażowanymi lokalnie mieszkańcami powiatu,
realizują coraz ciekawsze i zataczające coraz szersze kręgi wydarzenia, promujące
lokalną, szeroko pojętą kulturę. I tak w lokalnym kalendarzu imprez utrwaliły się
już takie inicjatywy jak Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej, Przegląd
Polonijnych Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych czy Kresowy Festiwal
Konfitur (gmina Lubaczów), Regionalny Przegląd Chórów „Pieśni Maryjne” czy
Biesiada Pieśni Partyzanckiej (powiat lubaczowski), Przegląd Kapel Ludowych
(gmina Cieszanów), coroczny Koncert Noworoczny (miasto Lubaczów), Jarmark
Twórczości Ludowej (gmina Oleszyce) czy Kupalnocka na ludową nutę (gmina
Narol). Niezwykle pomocne w szerzeniu kultury są działania włodarzy miast i
gmin, stowarzyszeń i instytucji, zmierzające ku ratowaniu zabytkowych budowli, w
tym cerkwi i synagog, które po remontach zyskują nowe życie i stają się kolejnymi
centrami, propagującymi kulturę przez duże K.
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PAW E Ł RY D Z E WS K I , Z I E M I A LU B AC Z OWS K A

Trasa wielkoocka
Lubaczów – Dąbrowa – Wielkie Oczy – Żmijowiska – Wólka Żmijowska
– Cetynia – Krowica Hołodowska – Budomierz – Czerwona Figura –
Borowa Góra – Lubaczów (ok. 60 km, wycieczki boczne ok. 12 km).

Lubaczów
Wyprawę rozpoczynamy w Lubaczowie, siedzibie powiatu, lokalnym centrum
kulturalnym, oświatowym i gospodarczym, liczącym ok. 13 tys. mieszkańców.
Poznając Lubaczów odnosi się bardzo pozytywne wrażenie. Przede wszystkim
miasto jest schludne, nie ma rażącej swym wyglądem, zaniedbanej zabudowy,
którą wciąż jeszcze widać w wielu polskich miastach podobnej wielkości. W
Lubaczowie można wyodrębnić trzy centra: handlowe – położone w północnej
części miasta, administracyjne i usługowe – w rynku i otaczających go ulicach oraz
kulturalne i naukowe – to Muzeum Kresów wraz z Przygródkiem, w części
południowej. W pewnym stopniu funkcje rekreacyjne pełni park w pobliżu
Muzeum Kresów. Centrum miasta stanowi obszerny rynek, który dwukrotnie
przebudowywano. O ile pierwsza przebudowa, choć radykalna, miała swoje
uzasadnienie, to skutek kolejnej jest bardzo kontrowersyjny i spotyka się z bardzo
różnymi ocenami mieszkańców miasta. Lubaczów najlepiej zwiedzać późnym
popołudniem, gdy miasto zaczyna żyć własnym życiem, wolne od pośpiechu
poranka i wczesnego popołudnia.
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Lubaczowski rynek (fot. Iwona Buczko)

Lubaczów – to nazwa o charakterze osobowym, utworzona prawdopodobnie
od imienia Lubacz. Pierwsze ślady działalności człowieka związane są z
neolityczną kulturą ceramiki sznurowej i okresem wpływów rzymskich. Stałe
osadnictwo w widłach Wiszni i Sołotwy istniało co najmniej od IX w. We
wczesnym średniowieczu był tu gród obronny położony na pograniczu
polsko-ruskim, w pobliżu grodów czerwieńskich. Miejscowość wzmiankowana jest
w latopisie halicko-wołyńskim w roku 1214, wówczas zgodnie z ustaleniami
traktatu spiskiego, zawartego między Leszkiem Białym, księciem krakowskim, a
Andrzejem II, królem węgierskim, nadana została wojewodzie krakowskiemu
Pakosławowi z rodu Awdańców. Od roku 1349 wraz z Księstwem Halickim
Lubaczów został włączony przez Kazimierza Wielkiego do Królestwa Polskiego.
Od 1370 roku znajdował się pod panowaniem węgierskim. W 1376 roku
Lubaczów został lokowany jako miasto na prawie niemieckim, z przywileju
wielkorządcy Rusi księcia Władysława Opolczyka, przez zasadźcę i późniejszego
wójta Mikołaja Zibura z Lublina.
We wczesnym średniowieczu rozpoczął się proces formowania organizacji
terytorialnej skupionej wokół grodu obronnego. Na przełomie XII i XIII w.
ukształtowany był już samodzielny okręg grodowy, tzn. wołość lubaczowska, w
składzie ziemi przemyskiej. W 1377 roku został on wydzielony z terytorium
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przemyskiego, zaś od ok. 1388 roku był to już samodzielny powiat lubaczowski,
przyłączony do ziemi bełskiej, a od 1462 roku w składzie województwa bełskiego.
Przywilej lokacyjny miasta został potwierdzony przez księcia Ziemowita IV w
1413 roku, odnowiony przez króla Zygmunta Starego w 1523 roku, potwierdzony
następnie w 1580 roku przez króla Stefana Batorego i w 1633 roku przez króla
Władysława IV. Największy rozwój miasta miał miejsce na przełomie XVI i XVII
w., wówczas w mieście mieli swoje stanowiska pracy liczni szewcy, krawcy,
kuśnierze, bednarze, kowale, cieśle, tkacze, a także piekarze, rzeźnicy, gorzelnicy,
słodownicy, bartnicy. Istniały też duże stawy hodowlane, przy których działały
młyny, w XIX w. założono tartak. Funkcjonowały karczmy, domy zajezdne, sklepy.
W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, cały rejon lubaczowski
znalazł się pod zaborem austriackim w – Galicji. Ponowny rozwój nastąpił w
drugiej połowie XIX w., kiedy to wybudowano ważne instytucje miejskie: pocztę,
szpital i koszary wojskowe. W tym też czasie wzniesiono nowe murowane obiekty
sakralne: kościół i cerkiew. Istotne znaczenie dla rozwoju miasta miała też budowa
(w 1884 roku) linii kolejowej z Jarosławia do Rawy Ruskiej, przebiegającej przez
północną część Lubaczowa. Od 1867 roku siedzibę powiatu stanowił pobliski
Cieszanów. Oficjalnie siedzibę powiatu przeniesiono z powrotem do Lubaczowa
1.01.1923 roku, chociaż władze powiatowe urzędowały w Lubaczowie już od 1915
roku. W latach 1923-1939 Lubaczów znajdował się w obrębie województwa
lwowskiego. Od 1944 roku, jako miasto powiatowe włączony został do
województwa rzeszowskiego, a po 1975 roku - województwa przemyskiego.
Początek trasy - przy dworcu kolejowym w Lubaczowie (GPS 50°09.926’;
23°07463’). Budynek dworcowy (z 1880 roku) jak również pobliska kolejowa wieża
ciśnień (w ruinie) są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.
Wyruszamy ul. Kolejową w kierunku wschodnim, by po kilkudziesięciu
metrach skręcić w prawo, na południe, w ulicę Słowackiego, którą jedziemy ok.
800 m (mijając skrzyżowania) aż do rozwidlenia ulic. Tu skręcamy w prawo, na
południowy – zachód, aby po krótkim zjeździe znaleźć się przy lubaczowskiej
konkatedrze.
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Wnętrze kościoła parafialnego (fot. Iwona Buczko) Zespół sakralny składa się z

nowoczesnego kościoła
konkatedralnego, zbudowanego
w latach 1981 – 1987 oraz ze
starego kościoła
p a r a fia l n e g o p . w. ś w.
Stanisława, zbudowanego w
latach 1898 – 1899. Budowle te
stanowią obecnie jedną całość.
W ołtarzu głównym znajduje się
obraz Matki Boskiej Łaskawej z
1598 roku, pochodzący z
katedry lwowskiej, przed którym
śluby składał król Jan
Kazimierz. Obraz był
koronowany w 1776 roku – i
ponownie, w 1983 roku, przez
papieża Jana Pawła II.
Tu ż o b o k – c e r k i e w
g reckokatolicka p.w. św.
Mikołaja, zbudowana w 1883
roku, według projektu Wasyla
Nahirnego. Pierwsza cerkiew
drewniana istniała tu prawdopodobnie w XIV w. Ostatnia budowla drewniana
wzniesiona została w 1666 roku.
W cerkwi znajdował się ikonostas – wybitne dzieło reprezentujące sztukę
cerkiewną. Zdaniem Wojciecha Kozaka, stworzony został prawdopodobnie pod
koniec XVII w. w profesjonalnym warsztacie z terenu Żółkwi. Ikonostas
początkowo znajdował się w cerkwi drewnianej, a następnie murowanej. W 1979
roku został przejęty na rzecz Skarbu Państwa i przeniesiony do lubaczowskiego
muzeum, a następnie – w 1994 roku, przekazany greckokatolickiej Kurii Biskupiej
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Cerkiew w Lubaczowie (fot. Paweł Rydzewski)

w Przemyślu. Ikonostas powrócił do kultu w greckokatolickiej katedrze pw. Św.
Jana Chrzciciela w Przemyślu.
Na skrzyżowaniu przy konkatedrze skręcamy w lewo, w ulicę 3 Maja,
prowadzącą na południowy – wschód. Za mostem na Lubaczówce (tu jesteśmy już
na ulicy Jana III Sobieskiego) – kilka ciekawych obiektów. Z lewej – park miejski, a
w nim wzgórze zamkowe (GPS 50°09.238’; 23°07.784’). Po wjeździe do parku,
zaraz za bramą po prawej – widoczne jest wzniesienie z pozostałościami piwnic.
Są to pozostałości dawnego zamku, wymienionego już przez Jana Długosza.
Badaniem przeszłości lubaczowskiego zamku zajmowali się m.in. Marian Kopf,
Zygmunt Kubrak i Michał Proksa. Poniżej – próba podsumowania ich dociekań.
Jak wykazały badania archeologiczne wzgórze zamkowe w Lubaczowie jest
sztuczne. W średniowieczu teren ten był niższy o około 5 m i w niewielkim stopniu
wyodrębniał się z otoczenia. Pierwszy znany opis zamku pochodzi z 1534 roku. W
końcu XVI w. zamek był nadal w większości drewniany, z czterema skrzydłami i
dziedzińcem w środku. W latach 1578-1662 w wyniku najazdów tatarskich, zamek
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został spalony. Natomiast lustracja z końca XVII w. opisuje go jako piętrowy
budynek o ośmiu pomieszczeniach z murowaną sklepioną izbą.
Na teranie wzgórza zamkowego prowadzone były prace wykopaliskowe, w
trakcie których odsłonięto ceglany mur o grubości około 2 m. W południowozachodniej części wzgórza odsłonięto fragment sklepienia murowanej piwnicy, z
pierwszej połowy XVI w.. W pobliżu muru ceglanego odkryto mur z polnych
kamieni, który stanowił zapewne podmurówkę pod obiekt drewniany.
Na przełomie XVIII i XIX w. zbudowano tu dwór murowany z cegły, który
funkcjonował do końca II wojny światowej. W budynku tym znajdowały się i
mieszkania dla pracowników administracji, urzędował tzw. mandatariusz
austriacki, a jedno z pomieszczeń zostało zamienione na areszt. Całe wzgórze
zamkowe było podpiwniczone, tworząc system podziemnych korytarzy.
W latach 80. XIX w. podczas próby wywiercenia studni w jednym z naroży
wzgórza, natrafiono na podziemne lochy, które nie zostały jednak zbadane. Na
ślad tajemniczych lochów natrafiono także później, gdy na środku wzgórza
zapadła się ziemia, ukazując podziemne korytarze. W pobliżu brzegu stawu
Zamek w Lubaczowie na mapie katastralnej z 1854 roku
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sąsiadującego ze wzgórzem zamkowym, było tajemne wejście do podziemnego
korytarza, który miał prowadzić głęboko w ziemi aż do okolic Opaki. Wejście do
lochu zaczynało się dużym otworem w ziemi, wysklepionym kamieniami. Otwór
był zarośnięty krzewami i wysoką trawą. Podobno takich tajemnych, podziemnych
przejść z zamku było kilka i prowadziły one w różnych kierunkach, mając za
zadanie ratować mieszkańców zamku podczas oblężenia.
W 1911 roku, ze względu na bardzo zły stan obiektu przystąpiono do
rozbiórki obiektu. Gruz z murów wrzucono do stawu, równocześnie zasypując
tajemnicze przejście. Ostatni pozostały budynek na wzgórzu zamkowym, jeszcze
przed rokiem 1939 nie był w całości zamieszkały ze względu na znaczny stopień
zniszczenia - wojnę jednak przetrwał. Dopiero latem 1945 roku przystąpiono do
jego rozbiórki. Natomiast same mury zachowały się jeszcze do roku 1949.
Po drugiej stronie ulicy (Jana III Sobieskiego) znajduje się budynek starego
spichlerza, obecnie mieszczący Muzeum Kresów. Spichlerz lubaczowski został
zbudowany za panowania cesarza Józefa II, jako jeden z kilku wówczas
zbudowanych spichlerzy w Galicji, celem stworzenia magazynów zbożowych,
będących własnością państwa. Postawiono go na starych murach poprzedniej
budowli, wzniesionej jeszcze za czasów Jana Kazimierza. W tej pierwotnej
budowli, miał się mieścić klasztor parterowy z kapliczką pośrodku. Po
wybudowaniu spichlerza, kapliczka znalazła się na zewnątrz zabudowań, a
następnie została przebudowana. Obecnie jej wygląd nie odpowiada pierwotnemu
jej stanowi. Jeszcze przed I wojną światową spichlerz był przyczyną prawdziwej
plagi szczurów, które stamtąd przychodziły do miasta. Znany jest również fakt, że
podczas I wojny światowej chwilowo stacjonujący tam żołnierze uciekli przed tymi
gryzoniami, które nawet w biały dzień swobodnie spacerowały, nie bojąc się ludzi.
Muzeum lubaczowskie powstało z inicjatywy Zarządu Oddziału PTTK w
Lubaczowie, jako społeczne Muzeum Regionalne PTTK. W 1981 roku muzeum
przejęło państwo, a placówka otrzymała nazwę Muzeum w Lubaczowie, w 2004
roku zmienioną na Muzeum Kresów. Zbiory muzeum liczące obecnie ponad 8 tys.
eksponatów zgromadzone zostały w czterech działach: archeologicznym,
historycznym, etnograficznym i artystycznym. Szerszy zasięg niż regionalny mają
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zbiory artystyczne: kolekcja portretu kresowego i polskiego rysunku
współczesnego.
Lubaczowskie muzeum zrodziło się w latach 1958-1967 z kolekcji
Włodzimierza Czarneckiego. W latach powojennych gromadził on obiekty
zabytkowe związane z historią i kulturą materialną regionu. Eksponował je na
wystawach w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, którego był dyrektorem.
Od początku lat 60. XX w. z W. Czerneckim współpracował Zygmunt Kubrak –
wówczas nauczyciel historii w L.O. w Lubaczowie. W 1967 roku Zarząd Oddziału
PTTK, jako organ założycielski powołał Zygmunta Kubraka na stanowisko
kustosza, a w 1972 roku – kierownika Muzeum Regionalnego PTTK. W latach
1958-1961 grupa działaczy społeczno-kulturalnych podjęła starania, których celem
było stworzenie społecznego Muzeum Regionalnego. W 1961 roku w okresie
obchodów 750. lecia Lubaczowa władze powiatowe przeznaczyły na
pomieszczenia kolekcji kamieniczkę mieszczańską przy ul. A. Mickiewicza.
Początkowo kolekcja miała charakter regionalny, dokumentowała dzieje regionu
lubaczowskiego, zawierała zbiory archeologiczne, historyczne, etnograficzne i
artystyczne. Z upływem czasu kolekcja rozwijała się przede wszystkim dzięki
nauczycielom, młodzieży, także dzięki instytucjom. W tworzeniu Muzeum miał
swój udział także Marian Kopf, artysta malarz pochodzący z Lubaczowa, który
przekazał nieodpłatnie kilkadziesiąt prac, głównie akwareli i rysunków. Dało to
początek późniejszej kolekcji współczesnego rysunku artystycznego. Od początku
swej działalności placówka muzealna, dysponując jeszcze skromnymi zbiorami
rozpoczęła działalność wystawienniczą, głównie z własnych zbiorów.
Od początku lat 70. kierownik muzeum, równocześnie prezes Oddziału
PTTK, które sprawowało mecenat nad muzeum, podejmował starania o
upaństwowienie tej instytucji, uwieńczone po kilku latach powodzeniem. Decyzją
wojewody przemyskiego dotychczasowe społeczne Muzeum PTTK stało się
placówką państwową z dniem 15.10.1981 roku Dyrektorem Muzeum został
mianowany dr Zygmunt Kubrak. Zgodnie ze statutem, stało się placówką
oświatową i naukowo-badawczą, która „gromadzi, przechowuje, konserwuje i
udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historii, sztuki – z
uwzględnieniem współczesnego rysunku artystycznego oraz sztuki Kresów,
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Dawny spichlerz, obecnie siedziba Muzeum Kresów (fot. Muzeum Kresów)

etnografii, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie
wymienionych dyscyplin.” Terenem działalności muzeum jest przede wszystkim
obszar ziemi lubaczowskiej, ale niektóre wydzielone kolekcje mają charakter
zbiorów ogólnopolskich, jak np. kolekcje współczesnego rysunku artystycznego
oraz sztuki Kresów.
W 1986 roku zbiory zostały przeniesione do nowej siedziby - zabytkowego
spichlerza, adaptowanego dla potrzeb muzeum. Do dyspozycji zwiedzających
oddano trzy sale dla wystaw stałych oraz dwie sale wystaw czasowych. Wystawy
stale obejmują dzieje miasta i regionu, kultury materialnej wsi lubaczowskiej i
sztuki Kresów. Pierwsza z nich ukazuje pradzieje osadnictwa, lokacje Lubaczowa
oraz rozwój rzemiosła i handlu w okresie staropolskim. Interesujący zbiór tworzą
muzealia związane z problematyką drogi Polaków do niepodległości: pamiątki
Powstania Styczniowego, wojny obronnej 1939 roku, okupacji hitlerowskiej,
konspiracji AK-owskiej, a także muzealia poświęcone walce Polaków na różnych
frontach II Wojny Światowej. Szczególną wartość w tym dziale ma kolekcja
pamiątek dotycząca życia i walki płka Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej
Obrony Wybrzeża w 1939 roku, zawierająca zdjęcia, dokumenty, listy i
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odznaczenia. Kolejna wystawa obrazuje podstawowe dziedziny życia wsi; proste
formy gospodarki (zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo), produkcję i
przetwórstwo zbóż, rzemiosło wiejskie (kowalstwo, bednarstwo, tkactwo), kulturę
życia codziennego (ekspozycja chłopskiej izby i strojów ludowych), twórczość
ludową. Wystawa Sztuka Kresów nawiązuje do dziedzictwa kulturowego trzech
grup etnicznych, które składały się na społeczność Lubaczowa: polskiej, ruskiej
(ukraińskiej) i żydowskiej. W części poświęconej sztuce sakralnej eksponowane są
obrazy (XVIII-XIX w.), ikony (XVII-XIX w.), litografie żydowskie z lat 30. XX w.
i naczynia liturgiczne. Malarstwo portretowe obejmuje portret sarmacki,
szlachecki, magnacki (XVII-XVIII w.) oraz mieszczański (XIX w.) Integralną
częścią wystawy jest ekspozycja krzyży i figur nagrobnych z przełomu XIX-XX w.
z ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie, oraz kolekcja żelaznych krzyży cerkiewnych
z XVIII, XIX i początków XX w. Kolekcję tworzą monumentalne krzyże
wieńczące kopuły świątyń, jak i niewielkie krzyże kapliczkowe.
Lubaczów położony z dala od większych ośrodków kulturalnych zgromadził w
muzeum liczącą się kolekcję polskiego rysunku współczesnego. Kolekcja stanowi
przekrój dorobku artystycznego wybitnych polskich twórców ostatniego 50 lecia.
Zasadniczy trzon zbiorów ukształtował się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W
kolekcji znalazły się m.in. prace wybitnych artystów w tej dziedzinie, jak Tadeusza
Kulisiewicza, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Kazimierza Mikulskiego, Marii
Jaremy, Janusza Tarabuły, Wacława Borowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jacka
Waltosia, Ryszarda Otręby, Jana Dobkowskiego, Stanisława Rodzińskiego, Hanny
Bakuły, Stanisława Góreckiego, Zdzisława Beksińskiego i innych twórców. Rysunki
kolekcjonowane od kilkunastu lat są prezentowane w licznych wystawach
tematycznych. Ich pozyskiwanie i gromadzenie odbywa się na zasadzie
rejestrowania współcześnie istniejących zjawisk artystycznych. Duży wpływ na
rozwój kolekcji miała sytuacja społeczna i polityczna kraju związana z
transformacja ustrojową. Początkowo odbiła się ona niekorzystnie na rozwoju
kolekcji. W 1989 roku zabrakło pieniędzy na zakup rysunków. Ożywienie w tej
dziedzinie nastąpiło dopiero w 1993 roku, kiedy muzeum stało się organizatorem
konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Do kolekcji trafiły więc
prace wszystkich artystów nagrodzonych i wyróżnionych w kilku kolejnych
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Wystawa stała Portret Kresowy (fot. Muzeum Kresów)

Wozownia i kapliczka w Parku Etnograficznym (fot. Muzeum Kresów)
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edycjach konkursu w latach 1993-2005. Inicjatorem konkursu był historyk sztuki
Stanisław Piotr Makara, ówczesny kierownik działu artystycznego, od 2005 roku
dyrektor Muzeum Kresów.
W ostatnich latach zrodził się pomysł zorganizowania Parku
Etnograficznego „Przygródek – wspólnota kultur” – elementu planowanego
Centrum Kultury Pogranicza przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. W parku
etnograficznym ocalone zostaną typowe dla regionu lubaczowskiego przykłady
tradycyjnego budownictwa drewnianego, które zagrożone są wyparciem przez
współczesną zabudowę. W oparciu o autentyczne obiekty budownictwa
mieszkalnego i gospodarczego rozwinięta zostanie wielowątkowa działalność
kulturalna skierowana do mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz osób spoza
regionu i kraju.
Park jest rozbudowywany na rozległym terenie sąsiadującym z historycznym
wzgórzem zamkowym, w południowej części miasta Lubaczowa, na lewym brzegu
Lubaczówki. W nowożytnych źródłach rękopiśmiennych obszar ten nosił nazwę
„Przygródek”, co oznacza tyle co „podgrodzie”. W przeszłości miejsce to, pełniąc
rolę obronną, gospodarczą i kulturalną, zamieszkiwane było przez wieloetniczną
społeczność. Stąd pomysł przywrócenia mu pierwotnych funkcji poprzez założenie
na jego terenie Parku Etnograficznego. Zasadniczym celem projektu „Przygródek
– wspólnota kultur” jest stworzenie miejsca, które byłoby żywym obrazem dawnej
wielokulturowej wspólnoty Lubaczowa i regionu lubaczowskiego należącego do
pogranicza kultur, położonego między Wschodem a Zachodem. Fenomen
pogranicza we wszystkich swych aspektach będzie motywem przewodnim
projektu.
Obecnie, w pobliżu wzgórza zamkowego znajduje się Galeria Oficyna - sala
wystawowa i konferencyjna Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dawniej w budynku
tym mieściły się stajnie dworskie i częściowo wozownia. W okresie powojennym
budynek został zaadaptowany na przedszkole, by po przejęciu parku i budynku
przez muzeum, dokonaniu niezbędnego remontu, objąć funkcje kulturalne.
Wykopaliska prowadzone w pobliżu galerii, na terenie przyszłego skansenu,
okazały się rewelacją roku 2008. Odsłonięta została drewniano-ziemna
konstrukcja wałów podgrodzia. Wstępnie datowano je na IX-X w., a więc na okres
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Galeria Oficyna przy Muzeum Kresów (fot. Andrzej Rychlewski)

przedpaństwowy. Ponadto do cennych znalezisk należy metalowy enkolpion, jeden
z pierwszych śladów chrześcijaństwa w Lubaczowie.
Spod Muzeum Kresów jedziemy dalej na południowy – wschód, ul. Jana III
Sobieskiego. Po 350 m, po prawej – zabudowania Fabryki Maszyn Lubaczów. W
latach 1948-49 wybudowano tu Państwową Roszarnię Lnu i Konopi. W roku
1973 na bazie roszarni powstała Fabryka Maszyn Włókienniczych - filia bielskiej
„Befamy”, a następnie w roku 1977 Zakład Maszyn Budowlanych Huty Stalowa
Wola.
Znajdujemy się na przedmieściu Lubaczowa zwanym „Ostrowiec”. Dawniej
była to oddzielna osada, zamieszkała przez kolonistów niemieckich i nazywała się
Ostrowitz. Mieszkało tu łącznie 12 gospodarzy oraz jeden Żyd. Po pewnym jednak
czasie prawie że wszyscy wyjechali i kolonia przestała istnieć. Na tym miejscu
osiedlili się Polacy. Również na drodze do Ostrowca, tuż za mostem na starej rzece
była rogatka ze „szlabanem”. Chłopi jadący do miasta przez most musieli płacić
tzw. „kopytkowe” w wysokości 2 centów od wozu. Można było również przejechać
przez rzekę brodem opodal mostu, płacąc już tylko 1 cent za przejazd.
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Po kilkuset metrach dojeżdżamy do niewielkiego ronda (2.6 km): w lewo – do
Budomierza, prosto – w kierunku Dąbrowy, w stronę której obecnie zmierzamy.
Opuszczając Ostrowiec, mijamy ostatnie zabudowania Lubaczowa i wjeżdżamy
na skraj lasu zwanego Niwki. Za zakrętem drogi wspinamy się na niewielkie
wzniesienie i dojeżdżamy do przysiółka Kornagi. Tu – rozwidlenie dróg, na
którym podążamy w prawo, drogą przy której znajduje się kościół - zjeżdżając w
dolinę potoku będącego dopływem Lubaczówki. Jesteśmy na terenie wsi Dąbrowa,
która wraz z przysiółkami Kornagi, Krausy, Szutki i Michalce, liczy 360
mieszkańców. Przejeżdżamy przez niewielkie obniżenie terenu, pokryte łąkami. Po
ok. 1 km – skrzyżowanie dróg (GPS 50°06.314’; 23°08.789’). Po prawej – budynki
tłoczni gazu (9 km).
Przy okazji warto wspomnieć o historii (chwilami dramatycznej) odkrycia i
eksploatacji gazu ziemnego w rejonie Lubaczowa. W pierwszym tomie
„Roczników Lubaczowskich” (1967 roku) ukazał się artykuł E.Wójcika i L.
Tabaczka poświęcony historii odkrycia i zagospodarowania złóż gazu ziemnego w
powiecie lubaczowskim. Poniżej – fragmenty tego interesującego tekstu.
„W roku 1956 pierwsze grupy sejsmiczne Geofizyki Kopalnianej przyjechały
do Lubaczowa, by prowadzić wstępne badania terenu. Po Lubaczowie i okolicy
jeździły nie spotykane tu dotąd samochody ciężarowe, na których znajdowały się
składane maszty i wieże wiertnicze, ciężkie samochody terenowe z aparaturą
sejsmiczną. Zadaniem geofizyków było rozpoznanie warstw ziemi i określenie
głębokości zalegania struktur mogących zawierać gaz ziemny lub ropę naftową.
Prowadzone badania geofizyczne potwierdziły możliwość występowania w rejonie
Lubaczowa złóż gazowych. Po przeprowadzeniu rekonesansu,na teren powiatu
lubaczowskiego przyjechały pierwsze ekipy wiertnicze Jasielskiego
Przedsiębiorstwa Geologiczno-Wiertniczego Przemysłu Naftowego, by
kontynuować rozpoczęte przez geofizyków prace i udokumentować bezspornie
występowanie złóż gazu w tym rejonie. I oto w dniu 18 grudnia 1957 roku obiegła
Polskę sensacyjna wiadomość, że w Lubaczowie odkryto gaz. A tymczasem szalał
żywioł. Gaz przerwał zabezpieczenia przeciwwybuchowe i z hukiem i gwizdem
wydobywał się z otworu pod ciśnieniem 100 atmosfer. W górę wznosił się pionowo
słup gazu, piasku i płuczki, rozbijając się po kratownicach wieży wiertniczej,
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opadał w dół, pokrywając ziemię warstwą ciemnego pyłu. Huk był tak potężny, że
porozumiewanie się głosem było wprost niemożliwe. Przez siedem dni huczał gaz i
przez siedem dni w tym huku pracowała załoga nad ujarzmieniem gazu. W dniu
26 grudnia 1957 roku zamknięto wylot odwiertu stalową wysokociśnieniową
głowicą gazową. Już ujarzmiony gaz jeszcze raz dał znać o sobie, wyrywając
założoną głowicę i z jeszcze większym ciśnieniem wyrzucając moc kamieni i
piachu z otworu. Huk i szum wychodzącego gazu był tak potężny, że dał się słyszeć
w Lubaczowie przez szereg dni i nocy. Tym razem załodze udało się sprawnie
założyć nową głowicę i ujarzmić gaz już na dobre.
Zagospodarowanie nowo odkrytego złoża powierzono Zakładowi Eksploatacji
Gazu w Sanoku podległemu Kopalnictwu Naftowemu w Krośnie. Równolegle z
przeprowadzonymi próbami prowadzone były wiercenia odwiertów zdążające do
okonturowania złoża.
Sprowadzone tu z rejonu Sanoka i Krosna grupy budowlano-montażowe
przystąpiły do budowy gazoliniarni ekspansyjnej, magazynu na gazolinę i
pomiarowni gazu. W miejscu, gdzie niedawno szumiało zboże i pasły się krowy,
budowano cokoły betonowe, ustawiano i skręcano wężownice i stalowe zbiorniki.
Z braku prądu elektrycznego ustawiono własną prądnicę prądu stałego i
oświetlono teren budowy. Przystąpiono do układania gazociągów
doprowadzających gaz do gazoliniarni.
Ekipy wiertnicze nadal kontynuowały wiercenia, wynikiem czego było
odkrycie podobnego jak lubaczowskie złoża w rejonie wsi Uszkowce koło Oleszyc i
Cetyni. Obydwa złoża zalegają na tej samej głębokości co złoże lubaczowskie. W
styczniu 1960 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Urządzeń Gazowniczych
"Gazobudowa" Zabrze oddała do eksploatacji gazociąg dalekosiężny z Lubaczowa
do Tarnowa. Wybudowanie tego kolektora gazowego wzmogło intensywność
wierceń i prac związanych z przygotowaniem gazu do eksploatacji. Ukończono już
budowę najbardziej koniecznych obiektów jak gazoliniarnia i pomiarownia.
Zbudowano odsiarczalnie gazu. Gaz ziemny można było oddawać dystrybutorowi.
W połowie 1960 roku pierwsze metry sześcienne gazu z rejonu Lubaczowa
popłynęły gazociągiem do odbiorców.
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Pierwszy okres eksploatacji był właściwie przedłużeniem okresu prób. W
dalszym ciągu przeprowadzano badania zmierzające do ustalenia jak najlepszych
parametrów odgazolinowania i odsiarczania gazu. W trakcie rozwiercania złoża i
analizy przewiercanych pokładów geologowie odkryli drugi horyzont gazonośny,
zalegający wyżej od poprzedniego. Złoże to tworzą warstwy tortonu środkowego i
górnego oraz sarmatu, a więc geologicznie młodsze od pokładów jurajskich.
Zgodność chronologiczna zalegania warstw jest tutaj zachowana. Jest gazem
bezgazolinowym, czyli zawiera w sobie głównie metan i etan, nie zawiera też
siarkowodoru. Nie wymaga inwestowania w drogie urządzenia do jego przeróbki i
może być bezpośrednio oddawany odbiorcy. Eksploatację gazu z tego horyzontu
rozpoczęto w roku 1962.
W marcu 1963 roku mieszkańcy Lubaczowa drugi raz od chwili pierwszego
wybuchu gazu z roku 1957 przeżyli chwile grozy. Oto w dniu 15 marca w
godzinach wieczornych dał się odczuć potężny wstrząs i za chwilę olbrzymi słup
ognia wybuchł na zalanych wodą łąkach. W pobliskim kościółku wyleciały
wszystkie szyby. A oto relacja naocznego świadka, który znalazł się stosunkowo
najbliżej wybuchu i zapalenia się gazu. "...byłem w tym dniu już od rana w tym
rejonie, ponieważ chodziło o ewakuowanie ludności z kilku domów, do których
woda wdzierała się drzwiami. Zaobserwowaliśmy dziwne zjawisko. Woda po
roztopach wiosennych, nie spływała korytem rzeki w dół, lecz odwrotnie, płynęła
w górę rzeki, co powodowało zalewanie domów. Okoliczni chłopi mówili, że na
rzece rośnie jakiś pagórek, który mogły być powodem cofania się wody. Ponieważ
nie było dostępu do owego pagórka, chcieliśmy posłać gońca konnego, celem
zbadania sytuacji. Nie było jednak odważnego. Staliśmy w gromadzie za
zabudowaniami gospodarczymi domów, z których wywożono mienie
ewakuowanych. Nagle usłyszałem przerażający huk i zobaczyłem słup czarnego
koloru, który wzbił się wysoko w górę, na jakieś kilkadziesiąt metrów. Słup ten u
góry uformował ogromną czapę, w której pojawiły się języki ognia. Ogień
następnie opadł w dół, szerząc ogromną panikę wśród ludności. Wybuch był
potężny. W kościółku i w najbliższych domach powypadały szyby z okien, a w
miejscu wybuchu, na środku koryta rzeki, utworzył się ogromny krater, z którego
to otworu podmuch gazu wyrzucił ogromną masę kamieni i ziemi, rozrzucając je
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po okolicznych polach w promieniu około kilkuset metrów. W takim tez
promieniu, z popękanej ziemi, wydobywał się szczelinami palący się gaz. Łuna
palącego się gazu była widoczna aż do Przeworska, a wieczorem rozlana woda
wyglądała jak wielkie lodowisko oświetlone przerażającym blaskiem ognia.Tegoż
jeszcze dnia o godz. 21 dostałem się z kilku odważnymi w okolice krateru. Dojście
było niebezpieczne, ponieważ ziemia uginała się pod stopami, co groziło w każdej
chwili zapadnięciem się pod ziemię. Widok był niesamowity. W okolicy krateru
wybuch powyrywał duże pnie drzew z korzeniami, a ogień wypalił korony drzew,
pozostawiając sterczące kikuty.”
Wybuch miał miejsce na łąkach należących do Szczutkowa, niedaleko mostu na
Lubaczówce.
Po wnikliwych obserwacjach okazało się, że przyczyną wybucha była migracja
gazu jurajskiego między rurami okładzinowymi, a ścianami odwiertu do warstw
porowatych. Gaz ten gromadził się w tym wtórnym złożu. Po pewnym czasie
ciśnienie gazu w tym złożu wzrosło do tego stopnia, że rozerwało warstwę gleby”.
Na skrzyżowaniu przy tłoczni jedziemy prosto (droga w prawo prowadzi do
Szczutkowa), a na rozwidleniu 150 m dalej, skręcamy w lewo (droga na wprost
prowadzi do Łukawca). Przez dłuższy czas będziemy poruszać się po tzw.
„drodze gazowniczej”, zbudowanej jeszcze w latach 60. XX .w, w związku z
poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego. Droga ta liczy ok. 10 km. Jej
nawierzchnia miejscami jest tak zniszczona, iż niewiele różni się od zwykłej drogi
leśnej, choć są też fragmenty dość dobrej jakości a w dalszej części droga jest już
wyremontowana. Po obu stronach widoczne są szyby gazowe (niewysokie, na żółto
pomalowane konstrukcje). Dla turystów rowerowych jest to droga wręcz
wymarzona: utwardzona, praktycznie pozbawiona ruchu pojazdów
mechanicznych, prowadząca z dala od zabudowań, przez tereny urozmaicone
krajobrazowo. Poza tym jest jeszcze coś, co się wymyka racjonalnej analizie:
specyficzny klimat, niepowtarzalna atmosfera. Bez wątpienia, „droga gazownicza”
jest na ziemi lubaczowskiej tym, czym na Roztoczu Południowym niezapomniana
trasa od kamieniołomów w Bruśnie do Werchraty.
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Początkowo „droga gazownicza” prowadzi przez tereny trawiaste, porośnięte
rzadkim młodnikiem i suche skłony niewielkich pagórków. Niebawem przecinamy
wąski pas lasu, za którym znajduje się rozległa przestrzeń, w dalszej części
porośnięta młodym lasem sosnowym z udziałem brzozy. Na jesieni jest to
znakomite miejsce dla grzybiarzy. Po ok. 4 km od początku „drogi gazowniczej”
(przy tłoczni gazu), dojeżdżamy do skrzyżowania. W lewo – do Majdanu
Lipowieckiego i Krowicy Lasowej, w prawo do osady Tarnawskie i dalej do
Łukawca. Nasza trasa prowadzi wciąż prosto, na południe, już po
wyremontowanym odcinku drogi. Krajobraz się zmienia: za niewielkim pasmem
lasu, wjeżdżamy na rozległą polanę, a następnie w las, który będzie nam
towarzyszył aż do Wielkich Oczu. Po ok. 3.2 km przecinamy drogę utwardzoną
(GPS 50°02.739’; 23°10.404’), na wielu mapach niezaznaczoną, prowadzącą od
okolic Wólki Żmijowskiej (w lewo) i do drogi Lubaczów - Wielkie Oczy (w prawo).
Jadąc prosto, niecały 1 km od skrzyżowania – dolinka ze śródleśnym stawem. Na
przedwojennych mapach widoczny jest w tym miejscu cały łańcuszek niewielkich
stawów na bezimiennym potoku, ciągnących się z lewej i z prawej strony drogi.
Dziś stawy te zarosły, pozostał tylko jeden, największy, przy którym się znajdujemy.
Droga „gazownicza” (fot. Paweł Rydzewski)
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Jest to bardzo urocze miejsce, znakomite na krótki odpoczynek. Stąd już tylko 1.3
km do pierwszych zabudowań Wielkich Oczu (18 km).

Wielkie Oczy
Jak głosi miejscowa legenda, nazwa dawnego miasteczka (obecnie wsi)
pochodzi od dwóch, nieistniejących już stawów, pomiędzy którymi leżały
pierwotne zabudowania osady. Gdy spoglądało się z pobliskiego wyniesienia stawy
te wyglądały jak duże oczy. Legenda znajduje odzwierciedlenie w ówczesnej
kartografii: na mapie Friedricha von Miega, Karte des Koenigsreiches Galizien
und Lodomerien, z lat 1779 – 1782, znajdujemy owe dwa duże stawy.
Osada została założona na przełomie XVI i XVII w., na gruntach wsi
Świdnica. Na początku XVII w. wieś stanowiła własność prywatną i była w
posiadaniu Miękiskich, a od ok. 1621 roku – Mohyłów. W roku 1671 uzyskała
prawa miejskie (magdeburskie) nadane staraniem ówczesnego właściciela Andrzeja
Modrzejowskiego, przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Pochodzący z
Wielkopolski Modrzejowski obrał sobie Wielkie Oczy na swą stałą siedzibę i
rozpoczął przebudowę wzniesionej przez Mohyłów fortalicji, stawiając na jej
miejscu dwór obronny. Jest bardzo prawdopodobne, że wybór na swą siedzibę
właśnie Wielkich Oczu podyktowała Modrzejowskiemu bliskość Jaworowa, w
którym od 1647 roku osiadł Jan Sobieski, ówczesny starosta jaworowski i
późniejszy wielki hetman koronny i król, z którym Modrzejowski pozostawał w
bliskiej komitywie i z którym nieraz wyruszał na wyprawy wojenne.
Dla dopełnienia tworzącego się z wolna miejskiego charakteru osady
Modrzejowski sprowadził do Wielkich Oczu w roku 1667 żebrzący zakon
dominikanów obserwantów, osadzając ich przy starym drewnianym kościółku z
przełomu XVI i XVII w., uposażając ich jednocześnie 50 hektarami pola ornego i
lasów. Wkrótce potem Modrzejowski ufundował budowę murowanego klasztoru i
kościoła w stylu barokowym. Budowę klasztoru ukończono w roku 1684;
Modrzejowski jednak nie doczekał tego, gdyż poległ 12 września 1683 pod
Wiedniem na czele chorągwi królewicza Aleksandra, prowadząc zwycięską szarżę
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Wielkie Oczy (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)

husarii na Turków. Budowa kościoła ciągnęła się jeszcze przez wiele dziesiątków
lat.
W kolejnych stuleciach Wielkie Oczy zmieniały właścicieli, z których ostatnim
był adwokat lwowski dr Karol Czerny, który w 1908 obszar dworski zakupił i w
którego posiadaniu majątek znajdował się do końca lat 30 XX w. .
Wielkie Oczy doświadczały w przeszłości wielu zniszczeń: podczas I wojny
światowej miejscowość była spalona w czerwcu 1915 podczas ofensywy wojsk
niemieckich, w tym czasie też była dotknięta epidemią chorób zakaźnych. Później
ludność została wysiedlona bądź wymordowana podczas II wojny światowej i tuż
po niej, a sama osada została znacznie zniszczona przez UPA w roku 1944.
Od XVII w. Wielkie Oczy były centrum klucza prywatnych dóbr i ośrodkiem
handlowo-rzemieślniczym o lokalnym znaczeniu. W XIX w. działali tu m. in.
liczni szewcy, był browar, działały gorzelnie i cegielnie, rozwijało się sadownictwo,
czynne były dwie karczmy. Prawo magdeburskie zezwalało pierwotnie na
odbywanie jednego targu tygodniowo i trzech jarmarków rocznie. W 1921 roku
miasteczko liczyło 1550 mieszkańców, w tym 1281 Polaków 191 Ukraińców i 78
Żydów.
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Miejscowość leży pośród lekko pofalowanej równiny przedzielonej płytką
doliną potoku Groń, wypływającego z lasów na północ od miasteczka i
wpadającego kilka kilometrów na południe od Wielkich Oczu do rzeczki Szkło, już
po stronie ukraińskiej. Od północy, na skraju lasów, widnieje wyniesienie Łysa
Góra (254 m n.p.m), a od południowego zachodu Księża Góra (241 m n.p.m).
Pośrodku miasteczka znajduje się duży plac (część dawnego rynku), przy którym
zbiega się kilka lokalnych dróg. Niegdyś rozgałęział się tu główny szlak prowadzący
z Jaworowa do Jarosławia (odnoga południowa) i do Lubaczowa (odnoga
północna). Osada posiada częściowo zachowaną strukturę małomiasteczkową z
przysiółkami Horysznie i Mielniki. Ośrodkiem jest czworoboczny rynek, częściowo
zadrzewiony, z niewielkimi ulicami wychodzącymi z naroży.
Nadanie praw miejskich i zwolnienie z podatków i powinności było
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi osady. Wytyczono (nieistniejący dzisiaj w
dawnej postaci) duży rynek w centrum miasteczka i mniejszy przy kościele, po
czym rozpoczęto planową zabudowę. Na środku dużego rynku wybudowano
piętrowy i podpiwniczony ratusz o szerokości 15 metrów i długości 35 metrów.
Parter wykonano z cegieł, a piętro z drewna; dach był pokryty gontami. Po
zachodniej stronie ratusza mieściła się duża drewniana studnia o wymiarach 2 x 2
metry, dostarczająca wodę mieszkańcom rynku. Trzy pierzeje rynku: zachodnią,
północną i wschodnią, zabudowano drewnianymi domami z podcieniami. Z
naroży rynku wybiegały ulice, przy których skupiała się luźna, drewniana
zabudowa miasteczka.
Współczesna gmina Wielkie Oczy zajmuje obszar 147 km kwadratowych i
obejmuje poza Wielkimi Oczami 9 wsi sołeckich: Bihale, Łukawiec, Kobylnica
Ruska, Kobylnica Wołoska, Majdan Lipowiecki, Potok Jaworowski, Skolin, Wólka
Żmijowska oraz Żmijowiska. Jest słabo zaludniona i posiada około 4000
mieszkańców, z czego czwarta część w samych Wielkich Oczach. Większość
miejscowości gminy, to małe osady; najmniejsza liczy zaledwie kilkadziesiąt
mieszkańców. Gmina ma charakter typowo rolniczy, a połowę jej obszaru zajmują
piękne i rozległe lasy.
Rozpoczynamy zwiedzanie (dodatkowo 1.6 km) Wielkich Oczu. Przy
pierwszych zabudowaniach, po lewej – pozostałości parku, w którym mieścił
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Park i dwór (drugi) w Wielkich Oczach na mapie katastralnej z 1854 r.

się nieistniejący już, murowany XIX-wieczny dworek oraz domy dla służby.
Wzdłuż zewnętrznej osi parku i głównej drogi dojazdowej zachowały się
szpalerowe nasadzenia z grabu i lipy. W centralnej części zachowane są resztki
dąbrowy. Przeważają gatunki krajowe: dąb, lipa, klon, jesion, brzoza i grab.
Mając park po lewej, skręcamy w drogę prowadzącą w prawo, która łukiem
doprowadza nas do centrum Wielkich Oczu. Po lewej – budynek Urzędu Gminy,
dawny dwór obronny.
Więcej o dworach na stronie roztoczepoludniowe.com/dwory/
Jak podaje Krzysztof D. Majus w swojej monografii Wielkich Oczu,
szlachecki dwór obronny jest usytuowany na północno-wschodnim krańcu
miejscowości, na niewielkim wzniesieniu przy drodze prowadzącej do Wólki
Żmijowskiej. Budynek został wzniesiony na planie litery „H”. Dawniej była to
budowla jednokondygnacyjna, a obecnie dwukondygnacyjna, z wieżą pośrodku.
Dwór został najprawdopodobniej zbudowany na początku XVII w. przez Piotra i
Mojżesza Mohyłów jako drewniany obiekt obronny lub wieża mieszkalno obronna.
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Po rozbudowie, dwór otoczony był nowoczesnymi na owe czasy
obwarowaniami ziemnymi z 4 basztami na narożach (fortyfikacja bastionowa), z
których trzy: północna, wschodnia i południowa przetrwały w stanie zniszczonym
do roku 1966, po czym zostały zniwelowane.
Podróżujący po Polsce fryzyjski podróżnik Ulrich Werdum pisał w 1672 roku:
„Po lewej zaś za pagórkami leży miasto albo wieś Wielkie Oczy z kościołem i
szlacheckim dworem, dość warownym i otoczonym wałem z ziemi wraz z
czterema basztami z ziemi”. W XVIII w. dwór przestał pełnić funkcję siedziby, po
czym podupadł i był wykorzystywany dla celów przemysłowych. W XIX i na
początku XX w. mieściła się tu gorzelnia, a potem także młyn parowy. W 1944
roku, w trakcie ataku oddziału UPA na Wielkie Oczy, dwór został zrujnowany i
częściowo spalony. W latach 70. XX w. budynek odbudowano, dodając jedną
Dawny dwór obronny w Wielkich Oczach (fot. Paweł Rydzewski)

kondygnację i przystosowując go jednocześnie na potrzeby siedziby władz
gminnych. Przy pracach adaptacyjnych zniszczono niestety wiele stylowych cech.
Dojeżdżamy do głównego skrzyżowania, z którego rozchodzi się promieniście
5 dróg. Kierując się w boczną uliczkę prowadzącą niemal na wprost, po ok. 170 m
docieramy do zespołu kościelno - klasztornego – bez wątpienia
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Zespół kościelno - klasztorny w Wielkich Oczach (fot. Paweł Rydzewski)

najcenniejszego wielkoockiego zabytku. Pomimo licznych przeróbek i prac
restauracyjnych oraz rozebrania jednego ze skrzydeł klasztoru, zespół ten
zachował w miarę wiernie swój pierwotny kształt. We wnętrzu kościoła znajduje
się rokokowy ołtarz, a w nim słynny obraz Matki Boskiej. Wzmianki o kulcie
obrazu Matki Bożej Wielkoockiej, Pocieszycielki Strapionych, pochodzą z XVII
w.. Od połowy XVIII w. jest uważany za cudowny. Jest to wierna i jedna z
pierwszych kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, o wymiarach 130x94 cm,
którą namalował w roku 1613 na płótnie krakowski artysta Franciszek Śmiadecki.
Obraz przetrwał dziejowe burze najazdów tatarskich i kozackich. Zawsze otaczany
był czcią i troską wyznawców, którzy skutecznie ochraniali swój skarb. Przez ten
okres nagromadzono wielką ilość drogocennych wotów, które w XIX w. zostały
zagrabione przez wojska austriackie na wojnę z napoleońską Francją. Wielka
wiara w skuteczność wstawiennictwa Matki Bożej Wielkoockiej, bogata tradycja
kultu i świadectwa o otrzymanych łaskach sprawiły, że podjęto uwieńczone
sukcesem starania o koronację obrazu. Koronacji dokonał papież Jan Paweł II,
podczas mszy odprawionej 10 czerwca 1997 roku na lotnisku w Krośnie.
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Spod kościoła wracamy do głównego skrzyżowania tą samą drogą, którą
przybyliśmy. Na skrzyżowaniu – skręcamy (pod kątem 90º). W bocznej uliczce stoi
mocno zniszczona, obecnie restaurowana, cerkiew obrządku greckokatolickiego
z 1925 roku p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy (GPS 50°01.463’; 23°09.832’).
Służyła ona około 600 wiernym z Wielkich Oczu i pobliskiego Skolina. Cerkiew
postawiono w miejscu poprzednich budowli: pierwszej, wzniesionej jeszcze w roku
1654 przez Mojżesza Mohyłę, ówczesnego właściciela Wielkich Oczu, i drugiej,
wzniesionej w roku 1820. Ta druga, której generalny remont przeprowadzono w
roku 1913, została zniszczona w trakcie walk niemiecko-rosyjskich z 13 na 14
czerwca 1915 roku, gdy spłonęła wraz z większością zabudowy okolic rynku.
Wznoszenie obecnie istniejącego budynku cerkwi rozpoczęto ze składek
parafian w roku 1924, pod kierownictwem budowniczego Eustachego
Seredyńskiego. Uroczystego wyświęcenia dokonał 19 sierpnia 1925 dziekan
jaworowski, ksiądz Daniel Kotis. W roku 1937 rzadko użytkowana i nieco
zaniedbana cerkiew wymagała naprawy. Z inicjatywy parafian zgromadzono
materiały oraz fundusze i w roku 1938 staraniem księdza Aleksego Holinki ze
Cerkiew w Wielkich Oczach (fot. Paweł Rydzewski)
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Żmijowisk przebudowano świątynię, nieco ją przy tym wydłużając. Wzniesiono
kopułę opartą na ścianach wzmocnionych lisicami, a dach podbito blachą. W roku
1925, wraz z budową cerkwi, wzniesiono w południowo-zachodnim narożu placu
cerkiewnego dzwonnicę, w miejsce poprzedniej, która spłonęła podczas walk w
roku 1915. Dawna dzwonnica miała trzy dzwony, które zostały zajęte podczas
rekwizycji w okresie I Wojny Światowej. W roku 1924 zakupiono dla nowo
wznoszonej cerkwi dzwon zwany Symeon, który obecnie znajduje się
prawdopodobnie przy kaplicy w Korczowej. W latach międzywojennych plac
cerkiewny był otoczony drewnianym płotem z główną bramą od strony rynku.
Po wysiedleniu Ukraińców w latach 1945-48, cerkiew nie była użytkowana i
została zamieniona na magazyn, który mieścił się tam do roku 1989. W roku 1990
przeprowadzono drobne prace zabezpieczające. W tym samym roku w
wielkoockiej cerkwi odbyło się pierwsze od dziesiątków lat nabożeństwo
greckokatolickie. Obecnie budowla nie jest użytkowana. W 2009 roku wiatr zerwał
blachę z kopuły cerkwi odsłaniając drewniane elementy konstrukcji.
Spod cerkwi jedziemy ok. 80 m w kierunku wschodnim, w stronę głównej
drogi przelotowej i tu skręcamy w lewo. Po ok. 70 m – po lewej, na łuku głównej
drogi – budynek dawnej synagogi.
Według Krzysztofa D. Majusa, Wielkie Oczy posiadały w przeszłości dwie
murowane synagogi. Stara synagoga została rozebrana, natomiast istniejący do
dzisiaj budynek drugiej, większej synagogi został wybudowany na miejscu
poprzedniej. Spalony w czasie działań wojennych w czerwcu roku 1915 został
odbudowany w 1927, głównie dzięki finansowej pomocy Eliahu Gottfrieda,
amerykańskiego Żyda, emigranta z Wielkich Oczu, co upamiętnia tablica
dziękczynna z czarnego marmuru z napisem w języku hebrajskim, znajdująca się
po dziś dzień w synagodze. Zabytkową wartość budowli podnosi fakt, że
odbudowa synagogi została zrealizowana na podstawie projektu z roku 1917,
sporządzonego przez słynnego polskiego architekta owych czasów, Jana Sasa
Zubrzyckiego. Przez dziesiątki lat po zakończeniu II wojny ten dom modlitwy był
wykorzystywany przez miejscową spółdzielnię jako magazyn, a w latach 80. XX w.
urządzono w synagodze punkt sprzedaży wódki. Doprowadziło to do całkowitego
zniszczenia wnętrza świątyni, ale też pozwoliło zachować jej bryłę, dzięki
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Budynek dawnej synagogi (fot. Paweł Rydzewski)

przeprowadzanym co jakiś czas doraźnym remontom. Obecnie obiekt jest
wyremontowany, wewnątrz znajduje się biblioteka.
Wielkie Oczy w pewnym sensie mogą być symbolem przedwojennej,
wielonarodowej Rzeczpospolitej, a przynajmniej jej regionów wschodnich.
Miasteczko zamieszkiwane było przez Polaków, Ukraińców i Żydów, potrafiących
żyć zgodnie, czego symbolem zachowanym do dziś są: kościół, cerkiew i synagoga.
Jednak w wyniku II wojny światowej los większości dawnych mieszkańców
Wielkich Oczu okazał się tragiczny w wyniku deportacji do Związku Sowieckiego,
wywózek na roboty przymusowe do Niemiec, masowych morderstw,
bratobójczych walk i wysiedleń.
Ludność żydowska została w 1942 roku wysiedlona przez Niemców do gett w
Krakowcu i Jaworowie i wymordowana - częściowo w komorach gazowych obozu
zagłady w Bełżcu, a częściowo rozstrzelana w podmiejskim lasku pod Jaworowem.
Od zagłady uratowało się zaledwie kilkanaście osób. Polacy byli zmuszeni opuścić
swe domostwa w ostatniej dekadzie lipca 1944, uciekając za San przed atakami ze
strony oddziałów UPA, których celem było doprowadzenie do likwidacji jedynego
wówczas polskiego ośrodka w tej okolicy. Część powróciła po kilku miesiącach
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zastając najczęściej spalone zgliszcza. Ukraińcy zostali wysiedleni z Wielkich Oczu
i sąsiednich wsi przez władze polskie w trzech falach w latach 1944-1947. Pierwsza
(tzw. „dobrowolna”) i druga faza to wysiedlenia na sowiecką Ukrainę. Trzecia
(akcja „Wisła”) to wysiedlenia na Ziemie Odzyskane, głównie na teren dzisiejszych
województw warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Wielokulturowa bogata
tkanka społeczna Wielkich Oczu została nieodwracalnie zniszczona.
Będąc w pobliżu, warto odwiedzić stary cmentarz żydowski (GPS
50°01.297’; 23°09.779’), który znajduje się zaledwie ok. 170 m na południowy
wschód od kolejnego skrzyżowania, drogi głównej z drogą prowadzącą w kierunku
Skolina. Cmentarz, choć stosunkowo stary (XVIII wiek) został w czasie wojny tak
zdewastowany, że nie pozostało na nim prawie nic z setek starych i nowszych
kamieni nagrobnych. Założony na planie nieregularnego wieloboku, cmentarz
mieści się na terenie płaskim, w południowej części miasteczka, przy która przed
wojną biegła aż do Krakowca. Dostęp do cmentarza jest łatwy, bezpośrednio z
ulicy. Obszar cmentarza wynosi 0,79 ha. W praktyce cmentarz ten nie
funkcjonował od końca II wojny światowej jako miejsce pochówku i całkowicie
porósł chaszczami. Pozostały na nim tylko resztki kilku rozbitych macew. W roku
1978 na skraju cmentarza postawiono obelisk, w miejscu zbiorowej mogiły
rozstrzelanych tu w czasie II wojny światowej kilkudziesięciu Żydów z Wielkich
Oczu i okolic.
Pod koniec roku 2000 dzięki inicjatywie Krzysztofa D. Majusa, potomka
wielkoockiego Żyda i poparciu miejscowej ludności oraz instytucji, cmentarz
oczyszczono ze śmieci i z zarośli oraz ogrodzono. Całość robót została
sfinansowana przez rozsianych po świecie potomków wielkooczan.
Przeprowadzono też prace dokumentacyjne mające na ustalenie chronologii
nagrobków i nazwisk pochowanych tu osób i fotograficzne udokumentowanie
ocalałych macew.
Wracamy do centrum wsi i podążamy drogą asfaltową w kierunku pobliskich
(1 km) Żmijowisk (20.6 km).
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Żmijowiska
Wieś pierwotnie znana była pod nazwą „Wola Świdnicka”, „Smovyska”,
„Żmiiowisko”. Założona została w pierwszej połowie XV w. na gruntach Świdnicy
przez Potworowskich. Podobnie jak sąsiednie Wielkie Oczy, była m.in. w
posiadaniu Mohiłów (z rodu hospodarów mołdawsko-wołoskich) oraz Andrzeja
Modrzewskiego (Modrzejowskiego), podskarbiego nadwornego koronnego. Od
początku XX w. majątek należał do Czernych. Żmijowiska to osada starsza o
niemal dwa stulecia od Wielkich Oczu, została jednak szybko podporządkowana
gospodarczo i kulturalnie tej ostatniej.
Miejscowość położona jest w dolinie potoku Łuh. W centrum wsi rozgałęział
się niegdyś lokalny szlak łączący Wielkie Oczy z Nahaczowem, Niemirowem i
Krowicą Samą. Osada zbudowana w typie owalnicy z niewielkim stawem w
centrum, wokół którego skoncentrowana większa część zabudowy. W 1921 roku
Żmijowiska liczyły 769 mieszkańców, w tym 546 Ukraińców, 202 Polaków i 21
Żydów. Obecnie jest to niewielka miejscowość przygraniczna na uboczu głównych
tras komunikacyjnych.
Po minięciu stawu, skręcamy w wyraźną drogę dochodzącą z prawej (GPS
50°01.570’; 23°11.700’), prowadząca w kierunku południowym, którą podążamy
ok. 170 m, aż do rozwidlenia i skręcamy w lewo – w stronę pobliskiego, dawnego
zespołu cerkiewnego.
Dawny zespół cerkiewny usytuowany jest na skraju wyniesienia górującego
od wschodu nad wsią, opadającego stromo na południe. Liczba i daty budowy
wczesnych świątyń nie są znane. Przedostatnia cerkiew wzniesiona była z fundacji
gromady wiejskiej. Zbudowana była z drewna na planie trójdzielnym z dzwonnicą
nad babińcem. Dachy pobite były gontem. Obecna budowla (GPS 50°01.506’;
23°11.821’) została postawiona w 1770 roku. Gruntownej przebudowy świątyni
dokonano w 1881 roku kosztem parafian, z inicjatywy ówczesnego parocha ks.
Cyryla Obuszkiewicza.
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Podczas starć między wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi, 15 czerwca
1915 roku, zniszczeniu uległy budynki gospodarcze oraz obrabowano plebanię.
Cerkiew zapewne nie poniosła w tym czasie większych strat. Przed roku 1927 do
prezbiterium dodano niewielką zakrystię. W 1930 dokonano odnowienia świątyni,
zapewne łącznie z pobiciem dachów blachą. Po roku 1947 została przejęta przez
Państwowy Fundusz Ziemi, od tej pory nieużytkowana, ulegała stopniowej
destrukcji. W roku 1959 stan obiektu określono jako zły, zachodziła nawet groźba
zawalenia. Na krótko przed tą datą zniszczeniu uległ przedsionek, którego
Cerkiew w Żmijowiskach (fot. Paweł Rydzewski)

pozostałości niedługo potem rozebrano
Pracownicy Biura Dokumentacji Zabytków z Przemyśla stwierdzili w roku
1987 liczne ślady występowania drewnojadów w belkach ścian, ubytki i silną
korozję blaszanego pokrycia dachów, zdewastowane wnętrze. Jeszcze w 1964
zaliczono obiekt do czwartej grupy zabytków, a w 1990 na wniosek
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wpisano go do rejestru
dóbr kultury. W tym samym roku zainicjowano i rozpoczęto prace
zabezpieczające, które zostały zakończone w roku 1991. Roboty objęły m. in.
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uzupełnienie i konserwację blachy na dachach, odtworzenie stolarki,
podmurowanie fundamentów. Przez ostatnie lata cerkiew była otwarta, niemniej
nie zauważono śladów wandalizmu. W 2004 roku wejście zostało ponownie
zamknięte.
Obecna cerkiew jest drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna z babińcem
nie wyodrębnionym w bryle. Nawa jest kwadratowa, babiniec prostokątny, równy
szerokością i wysokością nawie, prezbiterium zbliżone do kwadratu, znacznie
niższe i węższe, przybudowana krótka, prostokątna zakrystia. Nawa przekryta
prostą, czteropolową kopułą. Na ścianach nawy i prezbiterium polichromia o
podziałach architektonicznych, z wyobrażeniem nieba w kopule nawy: na
niebieskim tle czerwone gwiazdy; ściany zakrystii pomalowane na niebiesko. Na
brusie ściany prezbiterium, wycięto datę oraz litery cyrylicą: „1770 P C”.
Przy każdej z wcześniejszych cerkwi istniała dzwonnica. Ostatnio występującą
dzwonnicę wystawiono obok cerkwi w roku 1830. Po 1947 roku została rozebrana.
W pierwszej połowie XVIII w. występowały cztery dzwony, z których w końcu
w. jeden był rozbity. W pierwszej tercji XX w. funkcjonowały dwa dzwony, w tym
mała sygnaturka i nieco większy dzwon kupiony przez parafian w roku 1923 .
Świątynia otoczona była wieńcem starodrzewia. W 1937 roku na terenie
wokół cerkwi i zapewne cmentarza rosło 35 lip, 14 sosen i 2 klony, które są
częściowo zachowane. Cmentarz zajmuje spory obszar przy cerkwi, znajdują się
tam kamienne nagrobki, pochodzące głównie z warsztatów bruśnieńskich. Przy
południowym boku cmentarza istniała drewniana kostnica. W przeszłości
niedaleko zespołu cerkiewnego położone były zabudowania plebańskie z
drewnianą popówką. Spod cerkwi widać już słupy graniczne: znajdujemy się ok.
500 m w linii prostej od granicy państwowej.
Wracamy do drogi przelotowej w Żmijowiskach i jedziemy dalej, na wschód,
by po ok. 200 m skręcić w lewo, na północ (na zakręcie – stary krzyż bruśnieński).
Po przejechaniu ok. 1.8 km od ostatniego skrętu – wjeżdżamy do Wólki
Żmijowskiej (23.3 km). Na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo.
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Wólka Żmijowska
Wieś wcześniej występowała pod nazwą utworzoną od osoby założyciela:
„Magielowa Wola” („Mohilowa Wola”) lub „Wola Mohiłowska”. Założona została
prawdopodobnie w drugiej ćwierci XVII w. na gruntach Żmijowisk, przez Piotra
Mohiłę, późniejszego archimandrytę Ławry Pieczerskiej i prawosławnego
metropolitę kijowskiego. Od XVII w. była to osada prywatna w składzie klucza
wielkoockiego, w posiadaniu kolejno: Mohiłów, Modrzewskich i kolejnych
właścicieli, a na początku XX w. w większości własność Czernych. W 1921 roku
wieś liczyła 416 mieszkańców, w tym 364 Ukraińców i 52 Polaków.
Wólka Żmijowska to niewielka miejscowość skupiona w dolinie bezimiennego
potoku, dopływu Lipowca, przecięta drogą prowadzącą z Wielkich Oczu do
Krowicy Samej. Niegdyś o charakterze łańcuchówki, obecnie osada nadgraniczna,
o nielicznej zabudowie. W centrum usytuowana jest dawna cerkiew
greckokatolicka, p.w. Narodzenia NMP (GPS 50°02.469’; 23°12.149’), obecnie
opuszczona.
Cerkiew usytuowana jest w centrum niewielkiego placu wyznaczonego
niegdyś przez linię ogrodzenia, obecnie przez wieniec starodrzewia. W północno zachodnim narożu terenu miejsce po dzwonnicy, która stała przy chodniku
łączącym cerkiew z mostkiem na potoku.
Pierwsza znana cerkiew w Wólce Żmijowskiej wzniesiona została ok. roku
1758. Założona była zapewne na planie trójdzielnym z kopułą nad nawą.
Wznoszenie obecnie istniejącej cerkwi rozpoczęto w roku 1894 i zakończono w
1896. Budowę zainicjował proboszcz ze Żmijowisk, ks. Cyryl Obuszkiewicz, wraz
z parafianami. Pracami kierował majster Józef Hrybiński z Wielkich Oczu. W
roku 1898 malarz Stefan Fedorowski z Krakowa pokrył malowidłami wnętrze
prezbiterium oraz przemalował ikonostas kupiony w Wierzbianach. Cerkiew była
odnowiona w roku 1914 oraz w 1927.
Po roku 1945 cerkiew została opuszczona, od tego czasu pozostaje
nieużytkowana. W roku 1959 była jeszcze w dobrym stanie, ale podczas lustracji w
roku 1987 jest stan okazał się już znacznie gorszy. W 1989 roku drzewo powalone
przez burzę zerwało część dachu. Prace remontowo - konserwatorskie podjęte w
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Cerkiew w Wólce Żmijowskiej (fot. Paweł Rydzewski)

1991 roku polegały na uzupełnieniu pokrycia dachów, odtworzeniu i wymianie
blachy, naprawie stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacji drewna,
uporządkowaniu terenu wokół obiektu. W 1990 roku wpisano obiekt do rejestru
dóbr kultury.
Obecna cerkiew jest drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna:
prezbiterium, nawa, babiniec zbliżone do kwadratu, z nich nawa szersza i wyższa,
prezbiterium niskie. Nawa przekryta czteropolową kopułą zrębową. Wewnątrz
prezbiterium polichromia: przedstawienie adoracji Oka Opatrzności przez dwa
anioły; w zakrystii polichromia ornamentalna. Dachy pierwotnie kryte pierwotnie
gontem, obecnie blachą.
Ostatnio istniejącą dzwonnicę zbudowali cieśle Józef i Daniel Hajdukowie w
1878 roku. W drugiej połowie lat 40 XX w. została rozebrana. W końcu XVIII w.
na dzwonnicy były trzy dzwony; okres I wojny przetrwał tylko jeden. Dwa nowe
zakupiono w 1924 roku. Obok dzwonnicy istniała kostnica
W Wólce Żmijowskiej znajdował się stary cmentarz greckokatolicki, który po
wojnie został przecięty granicą – część pozostała po stronie polskiej, część – po
ukraińskiej. Według relacji miejscowej ludności, ciągniki niwelujące teren pod
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przyszły pas graniczny, wyorywały z ziemi ludzkie szczątki. Obecnie trudno
dopatrzyć się nawet śladów dawnego cmentarza.
Mijając cerkiew po lewej, jedziemy dalej piaszczystą drogą, jednak już po ok.
300 m nawierzchnia jest utwardzona. Wyjeżdżając ze wsi, łukiem kierujemy się na
północ. Wkrótce po lewej – stary krzyż bruśnieński. Podążamy wąską utwardzoną
drogą, praktycznie pozbawioną ruchu pojazdów mechanicznych, prowadzącą
przez malowniczą okolicę. Mijamy drogę utwardzoną dochodzącą z lewej
(prowadzi przez las, do szosy Lubaczów – Wielkie Oczy, wychodząc przed
Wielkimi Oczami). Przecinaliśmy tę drogę jadąc „drogą gazowniczą” w kierunku
Wielkich Oczu.
Po przebyciu ok. 1.8 km od starego krzyża bruśnieńskiego, docieramy w
okolice kapliczki „przy 5 sosnach” (26.3 km). Ścieżka wiodąca do kapliczki
znajduje się z prawej strony, niemal naprzeciw współczesnej murowanej kapliczki,
która jest po lewej stronie drogi.
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Ok. 100 m w głąb lasu na tzw. Płomieniu, rośnie pięć sosen wyrastających z
jednego pnia (GPS 50°03.600’; 23°12.764’). Według opowiadań, na tej sośnie w
XVIII w. objawiła się Matka Boża dzieciom pasącym bydło. W miejscu objawienia
została wybudowana niewielka drewniana kapliczka, w której umieszczono obraz
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, według legendy wyorany przez jednego z
rolników. Między rozgałęzieniami sosen wytrysnęło źródełko, którego woda ma
zdaniem okolicznej ludności właściwości uzdrawiające. Kaplica ta otoczona była
kultem miejscowej ludności ukraińskiej. Drzewo, przy którym postawiono
kapliczkę jest bardzo okazałe (ok. 4-5 m obwodu) i zaliczone do pomników
przyrody.
W końcu 1944 roku kapliczka została zburzona przez żołnierzy Armii
Czerwonej i obraz Matki Bożej zaginął. Przez lata stał tam niewielki krzyż
zatknięty między odnogi sosny, później obok niej. Obecna kapliczka pochodzi z
2007 roku, została postawiona w miejsce poprzedniej, która spłonęła w nocy z 9
na 10 listopada 2006 roku. W czasie pożaru poważnie została uszkodzona również
sosna. Kapliczkę odbudowano.

Kapliczka „przy 5 sosnach” (fot. Paweł Rydzewski)
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Jadąc dalej drogą wiodącą od strony Wólki Żmijowskiej, docieramy do
skrzyżowania dróg leśnych. Tu ciekawostka: droga w prawo (asfalt) obecnie
kończąca się na granicy państwowej, niegdyś prowadziła do Lipowca (obecnie na
Ukrainie), zaś droga leśna z lewej – jest najkrótszą trasą (niemal w linii prostej)
prowadzącą przez Krowicę Lasową do Lubaczowa. W oparciu o austriackie mapy
wojskowe sprzed 1914 roku, można stwierdzić, iż ranga tej drogi była ważniejsza
nie tylko od rangi drogi, którą się obecnie poruszamy, ale również od rangi drogi
(obecnie głównej) wiodącej z Wielkich Oczu do Łukawca i Lubaczowa.
Na skrzyżowaniu: najkrótszy dojazd do Krowicy Samej (kolejnego celu), w
prawo - nowa asfaltowa droga leśna, która łukiem (dłuższą trasą, ale malowniczą)
doprowadzi w pobliże leśniczówki (po wjeździe do wsi - w prawo). Jadąc na wprost
dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Cetyni, przysiółka Krowicy Samej. Ok. 50
m przed pierwszym gospodarstwem, po lewej – kapliczka p.w. św. Jana
Nepomucena, z pierwszej połowy XIX w. (GPS 50°04.470’; 23°12.764’).
Przed nami ok. 4.5 km jazdy Kapliczna w Cetyni (fot. Paweł Rydzewski)
przez ciąg wsi i przysiółków,
połączonych ze sobą w taki sposób, iż
wydają się być jedną dużą wsią.
Mijamy zabudowania byłego PGR-u i
wjeżdżamy do Krowicy Samej. Wieś
obecnie liczy 738 mieszkańców.

Krowica Sama
Pierwotne nazwy wsi to:
Crowycza, Cronicza, Krowycza.
Tradycja nakazuje wiązać nazwę wsi z
okresem najazdów tatarskich i
przelaną wówczas krwią niewinnie
zabitych mieszkańców, od której
miała zabarwić się przepływająca
przez osadę. Zagony tatarskie
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rozsyłane we wrześniu 1629 roku z kosza rozłożonego pod Budomierzem, w
bezpośrednim sąsiedztwie Krowicy, spowodowały zniszczenie znacznej części
osady oraz prawdopodobnie okolicznych dworów i zameczków szlacheckich. Z
nazwą wsi nasuwa się także bardziej prozaiczne skojarzenie. Drugi człon nazwy
wykształcił się prawdopodobniej wraz z podziałem osady na kilka niezależnych
miejscowości i mógł oznaczać tyle co wieś „właściwa”, „główna” tj. „sama”, w
odniesieniu do sąsiednich Krowic - Hołodowskiej i Lasowej. Dzieje tych osad,
mimo iż posiadają wspólne korzenie, nieco się różnią.
Początki osadnictwa na tym terenie sięgają neolitu i okresu wczesnego
średniowiecza. Najwcześniejsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1503 i 1507 roku.
Początkowo była to wieś królewska w składzie starostwa lubaczowskiego, w roku
1554 nadana przez króla Zygmunta Augusta na własność Klemensowi
Lityńskiemu. Z rąk Lityńskich przeszła w posiadanie Rosnowskich, następnie
stanowiła własność Fedorowiczów. W roku 1922 majątek ofiarowano Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie. Dworek szlachecki, początkowo należący do
Rosnowskich, ze wspaniałym parkiem i sadzawką, znajdował się na granicy
Krowicy Hołodowskiej i Samej. Przed wojną obiekt był własnością Polskiej
Akademii Umiejętności. Przyjeżdżali tu profesorowie z Krakowa na polowania.
Podczas okupacji dworek zamieniono na szkołę. W 1946 roku został spalony.
Dwór i ogród ulokowane były na terenie obecnie zajmowanym przez szkołę oraz
Gminny Ośrodek Kultury. Zachował się starodrzew oraz pomnikowy dąb.
W XVI w., obok rolnictwa, mieszkańcy zajmowali się eksploatacją zasobów
leśnych: bartnictwem, myślistwem, ciesielstwem; od tego czasu funkcjonowała
jedna, a od XIX w. już trzy karczmy i młyn oraz gorzelnia i tartak przy folwarku
na Obrawszczyźnie. W 1921 roku na 872 mieszkańców przypadało 674
Ukraińców, 131 Polaków, 66 Żydów i 1 Niemiec.
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Początkowo była to wieś dużych rozmiarów, z której ostatecznie w XIX w.
wydzieliły się niezależne miejscowości: Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa,
Krowica Sama, a później Wólka Krowicka. Granica między Krowicą Hołodowską
a Samą - wobec ciągłości zabudowy - jest prawie niezauważalna. Przyjmuje się, że
interesująca nas wieś, zaczyna się na południe od linii wyznaczonej przez dwór i
cerkiew.
Osada położona jest na prawym brzegu potoku Zamiła, lewobrzeżnego
dopływu Lubaczówki, wzdłuż lokalnej drogi, która będąc odnogą dawnego szlaku
lwowskiego - prowadzącego do Lubaczowa, łączyła wieś z Jaworowem, obecnie z
Wielkimi Oczami. Główna część wsi ma układ łańcuchówki, z grupami domów:
od wschodu Blusy, a od południa Cetynia, Obrawszczyzna, Wychylówka. W
centrum osady usytuowany jest kościół parafialny, p.w. Przemienienia Pańskiego,
zbudowany w latach 1932-1933), a nieco dalej na północ pozostałości po dawnej
cerkwi greckokatolickiej, p. w. św. Michała Archanioła Niegdyś w północnej części
osady istniał dwór drewniany z XVIII w. W dworze spalonym w 1944 roku, miał
znajdować się jeszcze w 1910 roku kilimek z XVII w. - pamiątka po wyprawie
wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. W południowej części wsi był folwark (obecnie
zabudowania po byłym PGR).
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Po prawej mijamy stary, drewniany kościół w Krowicy z 1933 roku, p.w.
Przemienienia Pańskiego, ufundowany przez Polską Akademię Umiejętności w
Krakowie.
Legenda przytoczona przez Michała Huka, autora monografii wsi głosi, że w
Krowicy Samej, powyżej dzisiejszego kościoła, przy tzw. Wale Tatarskim, był ongiś
zamek. Tatarzy napadli na zamek, ograbili go i spalili. Dowódcą obrony był oficer,
który z braku ładunków do rusznicy użył własnej obrączki. Od tego „pocisku”
zginął dowódca tatarski a pozbawieni przywództwa Tatarzy zrezygnowali z
dalszych ataków. Na pamiątkę tego wydarzenia posadzono pięć dębów. Niestety,
żaden z nich nie przetrwał do dziś.

Krowica Sama (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)
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Drewniana kapliczka p.w. św.
Jana Nepomucena, z pierwszej
ćwierci XX w. (GPS 50°06.154’;
23°13.808’) znajduje się przy
wjeździe do parku byłego dworu
Rosnowskich, wspomnianego
w y ż e j . We d ł u g i n f o r m a c j i
uzyskanych od mieszkańców wsi,
o b e c n a fi g u r a ś w. J a n a
Nepomucena jest kopią, zaś
oryginał znajduje się w kościele.
Figura ta (oryginalna) znajdowała
się kiedyś w cerkwi. Drog a
prowadząca do miejsca, w którym
znajdował się dawny zespół
cerkiewny dochodzi z lewej niemal
na wprost kapliczki.

Kapliczka na granicy Krowicy Samej i
Hołodowskiej (fot. Paweł Rydzewski)

D aw ny ze s p ó ł c e rk i e w n y
usytuowany był na przysiółku
„Popowszczyzna”, w północnej
części wsi, przy granicy z Krowicą Hołodowską, po południowej stronie drogi
prowadzącej do Krowicy Lasowej (GPS 50°06.116’; 23°13.658’). Jadąc od strony
Cetyni, na dużym skrzyżowaniu w centrum wsi musimy skręcić w lewo w pobliżu
drewnianej kapliczki (po prawej) i przebyć ok. 170 m. Zespół cerkiewny zajmował
sztucznie nadsypane wzniesienie, stromo opadające w dolinę potoku Zamiła. Od
zachodu łączył się z nieco wyższym pagórkiem, na którym znajdowały się niegdyś
zabudowania plebańskie i prawdopodobnie miejsce lokalizacji pierwotnej cerkwi.
Informacje o położeniu pierwszej cerkwi zawdzięczamy Karolowi Notzowi, który
na początku XX w. odnotował istnienie w tym miejscu pamiątkowego krzyża. Z
kolei obok nowej świątyni, po jej „prawej stronie” zniwelowano XIX w. kopiec,
odnajdując wiele glinianych naczyń.
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Świątynia p. w. św. Michała Archanioła istniała zapewne od połowy XVI w.
lecz w ciągu XVII w. uległa zniszczeniu. W XVIII w. istniała już druga świątynia,
która została zniszczona w 1817 roku wskutek pożaru wywołanego uderzeniem
pioruna. Kolejna cerkiew - wzniesiona wkrótce potem - jeszcze w 1825 była
nieskończona. W nocy z 29 na 30 czerwca 1841 uległa spaleniu wraz ze
wszystkimi zabudowaniami plebańskimi. Obok pogorzeliska przy pomocy
Wincentego Rosnowskiego, właściciela wsi, postawiono tymczasową kaplicę, która
funkcjonowała przeszło dwadzieścia lat Jednocześnie podjęto starania o
wzniesienie nowej cerkwi. Początkowo zabiegi parocha, ks. Michała Strońskiego,
nie przynosiły rezultatów; dopiero w połowie lat 60. XIX w., kosztem parafian i
kolatorów; rozpoczęto wznoszenie świątyni, którą ukończono w roku 1869 i
pobłogosławiono 20 grudnia 1870. Wnętrze pokryto polichromią w 1895 roku.
Podczas I wojny światowej, pomimo ograbienia plebanii, świątynia nie
poniosła strat. W roku 1936 z powodu szczupłości miejsca, za staraniem parocha
ks. Aleksandra Kozenki dokonano powiększenia babińca. Prace przeprowadził
zespół cieśli pod kierunkiem Dymitra Hładkiego z Krowicy Lasowej. Odnowioną
świątynię poświęcił bp przemyski Jozafat Kocyłowski. Po II wojnie cerkiew została
przejęta na Skarb Państwa. W roku 1948 zamieniono ją na magazyn zbożowy
miejscowego PGR. W drugiej połowie lat 60. obiekt przejęła Gminna Spółdzielnia
w Lubaczowie na skład nawozów.
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W 1990 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Przemyślu zamierzano przeprowadzić gruntowne prace remontowo konserwatorskie. W tym samym roku wpisano budowlę do rejestru zabytków. Stan
opuszczonej i zdewastowanej budowli ulegał jednak stałemu pogorszeniu. 3
października 1994 roku, w wyniku osłabienia konstrukcji nośnej, runęła kopuła
nad nawą oraz sklepienie prezbiterium. Na początku 1995 roku oderwała się część
deskowania ze stropu nad babińcem, z przedstawieniem św. Michała Archanioła.
Wiosną 2001 roku ruiny cerkwi spłonęły wskutek uderzenia pioruna. Według innej
wersji – pozostałości cerkwi zostały podpalone.
Forma pierwszej cerkwi nie jest znana. Druga wzniesiona była „stosownie do
wymogów obrządku greckiego”, założona zapewne na planie trójdzielnym,
zwieńczona co najmniej dwiema kopułami. Zewnątrz budowla pobita była
gontem. Ostatnia cerkiew była drewniana, konstrukcji zrębowej. Pierwotnie
cerkiew była zbudowana na planie krzyża greckiego z kopułą na przecięciu
ramion, później przedłużona do planu krzyża łacińskiego z zachowaniem
trójdzielności.
Plan cerkwi w Krowicy (rys. Janusza Mazura)
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Cerkiew otoczona była wieńcem starodrzewia, złożonego przeważnie z lip i
klonów. Niegdyś obok cerkwi znajdował się drewniany krzyż, postawiony w roku
1938 na pamiątkę 950-lecia Chrztu Rusi.
Opuszczamy Krowicę Samą i niemal niezauważalnie przenosimy się do
Krowicy Hołodowskiej. Wieś liczy obecnie 510 mieszkańców. Nie tak dawno
jeszcze stał we wsi ponad stuletni dom należący do rodziny Borowskich, a potem
Brunickich. Dom był częścią majątku, w skład którego wchodził m.in. dwór oraz
park na tzw. Okopach. We wsi znajdował się też drugi dwór, rodziny Strońskich.
Dojeżdżamy do końca długiego odcinka prowadzącego przez tereny
zabudowane. Na prostopadłej szosie skręcamy w prawo i podążając główną drogą,
po ok. 2.5 km docieramy do rozwidlenia dróg. Tu kierujemy się ku zabudowaniom
Budomierza (w lewo) opuszczając szosę prowadzącą do przejścia granicznego.
Budowę polsko-ukraińskiego drogowego przejścia granicznego Budomierz Hruszów zakończono w maju 2013 roku (po stronie polskiej). Po stronie
ukraińskiej prace zakończono w listopadzie 2013 roku, zaś otwarcie nastąpiło 2
grudnia 2013 roku. Jest to obiekt charakteryzujący się długą historią... starań.
Pierwsze starania samorządy lokalne podjęły już w 1988 roku. Jednak dopiero w
2008 roku został ogłoszony przetarg (rozstrzygnięcie zaś - w kwietniu 2010 roku).
Kontrakt o wartości ponad 140 milionów zł, został podpisany z warszawską firmą
Erbud.

136

Zespół dworsko - folwarczny w Krowicy Hołodowskiej na mapie z 1854 roku

W celu ułatwienia dojazdu do przejścia, po stronie polskiej gruntownie
zmodernizowano drogę wojewódzką, w ramach wartego prawie 59 milionów zł
projektu. Na odcinku Lubaczów - Budomierz przebudowano ponad 11 km drogi,
powstała też 7. kilometrowa trasa rowerowa.

Budomierz
Budomierz, który według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego „leży
śród lasów i piasków”, w końcu XIX w. liczył 551 mieszkańców, w tym 536
Ukraińców i 15 Żydów. Obecnie Budomierz zamieszkuje 106 osób. Przed wiekami
wieś zapisała się tragicznie w losach okolicy: 1 października 1629 roku Tatarzy
rozbili obóz w Budomierzu, gdzie „trzy dni koszem stojąc” rozpuścili szeroko
zagony na północ i północny – zachód. Najbardziej ucierpiał sam Budomierz, jak
też pobliski Hruszów, będące podówczas własnością Marcina Skurgiewskiego.
„Nieprzyjaciel koronny plądrując wpadł na dom mieszkania jego, który okopem i
wodą otoczony, ostrogiem i basztami utwierdzony był, poważnie nastąpił i onego
wielką potęgą przez dzień cały dobywając, gwałtownie szturmem i ogniem w sam
wieczór wziął”. Tatarzy zagarnęli wówczas w niewolę całą ludność okoliczną,
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która się tam schroniła. Wszelkie dobra ruchome zostały zagrabione, zaś
nieruchome – spalone: nieprzyjaciel „majętność zniszczył i podpaliwszy wniwecz
obrócił”.
Na końcu wsi, skręcamy w lewo, w utwardzoną lecz zniszczoną drogę
prowadzącą w dół, ku łąkom szeroko rozpostartym nad Lubaczówką. Nad rzeką –
staw i ruiny starego młyna, który spalił się w 2004 roku. Przekraczamy
Lubaczówkę, by po kilkuset metrach przeciąć jej odnogę, tzw. Nową Rzekę (te
dwa cieki wodne łączą się 2 km dalej, przy przysiółku Krowicy Hołodowskiej
zwanym Mielniki), przejeżdżając po drewnianym mostku, z którego możemy
podziwiać rzekę oraz szeroko rozpostarte łąki. Za mostkiem wjeżdżamy w duży
kompleks leśny (po lewej – leśniczówka). Przed wojną był to przysiółek
Budomierza zwany Załęg, a nieco dalej – folwark.

Do tego miejsca (ok. 600 m od wjazdu do lasu) jedziemy starym traktem
Zespół dworsko - folwarczny w Budomierzu na mapie katastralnej z 1854 roku

prowadzącym do Czerniawki, który jednak w tym miejscu skręcał w prawo, na
wschód. Dalej poruszamy się nową drogą bardzo dobrej jakości. Po kilku
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kilometrach – skrzyżowanie dróg (GPS 50°08.069'; 23°16.855') przy tzw.
Czerwonej Figurze (40 km).
Czerwona Figura, to drewniany krzyż, stojący na rozdrożu, którego kolor
może uzasadniać taką nazwę. Według innej wersji, krzyż tak nazywany znajdował
się nieco dalej na wschód. Niemniej na mapach powojennych, jak również w
świadomości współczesnych mieszkańców tych okolic, Czerwona Figura znajduje
się właśnie tu.

Wycieczka boczna do Smolina Andruszewskiego (ok. 5,5 km)
Okolice Smolina zostały już opisane w przewodniku Roztocze
Południowe, ale międzyczasie doszło do ważnego wydarzenia:
Fundacja Smolin Andruszewski, założona i kierowana przez
Cezarego Andruszewskiego, potomka właścicieli dawnego
Smolina (a wcześniej Radruża), wydała książkę niezwykłą:
Zygmunt Andruszewski jr, Smolin, Kraków 2015. Pamiętniki
Dziadka Cezarego Andruszewskiego od czasów poprzedzających
wybuch I wojny światowej aż do PRL. Historia dworu.
mieszkających tam ludzi, całej okolicy... Od strony czysto ludzkiej
- opowieść o tym, jak można (i warto) być uczciwym i zachować
godność nawet w najgorszych czasach. Polecam lekturę tej
Aleja lipowa prowadząca do Smolina (fot. Paweł Rydzewski)
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wyjątkowej książki i odwiedzenie tego co pozostało (tylko park i
kilka cegieł w ziemi) po dworze Smolinie (GPS 50°07.976’;
23°20.167’). Ale klimat tamtego miejsca nie ma sobie równych po przeczytaniu książki, tym bardziej. Dotrzeć można drogą na
wprost (w kierunku dawnej Sieniawki) i na rozwidleniu w prawo
albo też drogą w prawo - na wschód, na rozwidleniu za dębami
Sobieskiego - w lewo. Tak, czy inaczej należy dotrzeć do Huty
Kryształowej. Tam zapytać o dalszą drogę do dawnego dworu lub
skorzystać z opisu zawartego w przewodniku Roztocze Południowe.

Tu na jakiś czas opuszczamy główną trasę, aby dotrzeć do znajdującego się
opodal zagubionego w lesie starego cmentarza greckokatolickiego i miejsca po
cerkwi na terenie dawnej wsi Sieniawka.
Jadąc od strony Budomierza i mając Czerwoną Figurę po lewej, zwracamy się
w prawo, ku drodze wiodącej na wschód. Kilkaset metrów dalej – nagrobek.
Według przekazów, w tym miejscu miał zginąć leśniczy Dygdalewicz. Przyczyny i
okoliczności jego śmierci pozostają niejasne. W każdym razie wydarzenie to
musiało mieć miejsce już po wybuchu II wojny, gdyż na mapach przedwojennych
krzyż ten nie jest zaznaczony (a są zaznaczone wszystkie inne w okolicy).
Po przebyciu ok. 1.2 km od Czerwonej Figury, skręcamy w leśną drogę
prowadzącą w prawo (GPS 50°07.923’; 23°17.821’). Po 170 m docieramy do
leśnej drogi poprzecznej. Tu skręcamy w lewo i po przebyciu ok. 100 m
powinniśmy ujrzeć niewysoki garb biegnący równolegle do drogi i pierwsze
nagrobki na cmentarzu ulokowanym na wzniesieniu. Na teren cmentarza
wchodzimy przez bramę, przy dalszej, wschodniej części cmentarza (GPS
50°07.791’; 23°17.923’).
Istnieje też alternatywna wersja dotarcia w to samo miejsce. Między
leśniczówką i Czerwoną Figurą znajduje się nowa droga odbiegająca w prawo.
Podążając nią dotrzemy do rozwidlenia dróg przy tzw. Dębach Sobieskiego. Stąd
drogą leśną prowadzącą zaraz za dębami w lewo (w kierunku, z którego przed
chwilą przyjechaliśmy) wkrótce dotrzemy do wydmy, na której znajduje się
cmentarz w Sieniawce.
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Sieniawka
Cmentarz oraz jego otoczenie do niedawna było zupełnie zapomniane.
Nawet okoliczni mieszkańcy nie zawsze wiedzieli o jego istnieniu. Dopiero
informacja, która pojawiła się w przewodniku Grzegorza Rąkowskiego („Polska
egzotyczna”, tom II) zwróciła uwagę osób zainteresowanych regionem, w tym
także autora niniejszego przewodnika, na ów zagubiony w przygranicznych lasach
i w znacznym stopniu zapomniany wówczas obiekt. W ostatnich latach los
cmentarza zwrócił uwagę lokalnej społeczności, zwłaszcza mieszkańców wsi
Basznia. Między innymi dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej z tej wsi
cmentarz został oczyszczony i ogrodzony.
Wąski wał, ciągnący się na długości kilkuset metrów, na którym położony jest
cmentarz, jest zapewne pozostałością po okresie zlodowaceń. Wśród kamiennych
nagrobków kilka jest autorstwa mało znanego artysty Wasyla Gudza,. Zwraca
uwagę nagrobek rodziny Dygdalewiczów: męża zmarłego w 1919 roku (napis w
języku ukraińskim) i żony zmarłej w 1935 roku (napis w języku polskim). Po
wschodniej stronie wału znajdujemy pozostałości po dawnej cerkwi.
Gdzie właściwie się znajdujemy? Grzegorz Rąkowski nazywa to miejsce
Tymosze, od nazwy przysiółka należącego do wsi Sieniawka. Na mapie
austriackiej z końca XIX w., znajdujemy napis „Pfarre Sieniawka”, co oznacza, iż
jesteśmy przy cerkwi w Sieniawce.
Nazwę wsi moglibyśmy wywodzić od nazwiska właściciela bądź założyciela którym powinien być jakiś przedstawiciel rodu Sieniawskich, np. Adam Mikołaj,
hetman wielki koronny, piastujący w latach 1710-1726 urząd starosty
lubaczowskiego. Jednocześnie zdrobniały charakter nazwy, zakończony na
przyrostek „ka”, świadczy o niezbyt odległej (np. początek XVIII w.) dacie jej
powstania. Jeżeli jednak założymy, iż osada mogła powstać nieco wcześniej, w
okresie gdy Sieniawscy posiadali ograniczony wpływ na losy starostwa
lubaczowskiego, znajdującego się niemal przez całą drugą połowę XVII w., aż do
początku XVIII w. w rękach Lubomirskich, to musimy szukać innych korzeni
naszej nazwy. Być może jest to nazwa topograficzna, wywodząca się od wyrazu
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Krzyż na miejscu nieistniejącej cerkwi w Sieniawce (fot. Paweł Rydzewski)

„sen”, „sień”, tj. „cień”. „Sieniawka” w tym przypadku, mogła odzwierciedlać
charakter niewielkiej wsi, położonej wśród gęstych, ciemnych lasów. Rozważania o
genezie nazwy wsi są istotne z punktu widzenia pewnych innych, ważnych spraw –
przede wszystkim lokalizacji XVIII – wiecznej huty szkła na tym terenie. Ale o
tym nieco dalej.
Początki osadnictwa w dolinie Smolinki sięgają neolitu i wczesnego
średniowiecza. Miejscowość została założona prawdopodobnie na przełomie XVII
i XVIII w. na gruntach wsi Basznia. Powstała i funkcjonowała wspólnie z osadą
przemysłową Huta Kryształowa. W XVIII w. Sieniawka była wsią królewską w
starostwie lubaczowskim. Po roku 1778 włączona została do habsburskich dóbr
kameralnych. Sprzedana w roku 1818, odtąd pozostawała w składzie dóbr
lubaczowskich. W połowie XIX w. należała do Jakuba Bernsteina, następnie od
ok. roku 1882 do końca lat 30. XX w. stanowiła własność hr. Gołuchowskich. Wieś
została zniszczona w trakcie walk polsko-ukraińskich w latach 1944-1947.
Rozwój osady nastąpił w XVIII w., wówczas gdy w Hucie Kryształowej
czynna była manufaktura szkła. Po roku 1783 między Basznią Górną a Sieniawką
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powstała niemiecka kolonia Reichau (obecnie Podlesie). W 1921 roku
zamieszkiwało wieś 771 Ukraińców, 101 Polaków i 59 Żydów.
Wieś położona była niegdyś w dolinie rzeki Smolinka, na terenie silnie
zalesionym, bagnistym z kilkoma wyniesieniami (do 270 m. n.p.m.). Przez osadę
przechodziły dwa, równolegle biegnące trakty, łączące Lubaczów z Niemirowem:
przez Basznię i Borową Górę. Dawniej była to średniej wielkości osada: część
centralna rozłożona w dolinie Smolinki, otoczona przez liczne przysiółki: Capy,
Huta Kryształowa, Hryniawskie, Kapłysze, Masiuki, Onyszczaki, Stelmachy,
Sucholas, Tymosze, Zdany, Załęg. Obecnie są to niezamieszkałe tereny leśne w
granicach wsi Podlesie z niewielką osadą Huta Kryształowa, położoną przy
granicy państwowej. Niegdyś istniał w Sieniawce dwór z folwarkiem (obecnie były
PGR Huta Kryształowa) i kilka karczem (ok. roku 1880 w różnych częściach i
przysiółkach Sieniawki miało istnieć 5 karczem). We wsi urodził się i działał
rzeźbiarz ludowy Wasyl Gudz (1863-1936).
Dawny zespół cerkiewny zlokalizowany był niegdyś na przysiółku przy
południowej granicy wsi, z dala od jej centrum, nieco na południe od dawnego
szlaku niemirowskiego, który obecnie przycięty przez granicę państwową. Ostatnio
istniejąca cerkiew greckokatolicka, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, była
orientowana, usytuowana na miejscu poprzedniej, starszej cerkwi, w najwyższym
punkcie wyniesienia, dominującego nad otoczeniem. Pozostałości dzwonnicy
zlokalizowane są na zachód od miejsca po cerkwi, na jej osi.
Pierwsza cerkiew wzniesiona została zapewne na początku XVIII w. W roku
1849 na skutek pożaru cerkiew uległa całkowitemu zniszczeniu. Pozostała jedynie
wolnostojąca dzwonnica, do której w 1850 dobudowano niewielką kaplicę.
Prowizoryczna świątynia istniała do roku 1877, kiedy to z inicjatywy parocha, ks.
Jana Kozaka, kosztem parafian, wzniesiono nowy zespół cerkiewny. W 1922 roku z
powodu małych rozmiarów i „nieproporcjonalnej” sylwetki dokonano
podwyższenia kopuły nad nawą. W tym czasie pobito ją również blachą. Prace
przeprowadzono ze składek parafian, aczkolwiek roboty były wstrzymywane przez
część mieszkańców, którzy na czele z miejscowym nauczycielem sprzeciwili się
pobraniu drzewa z lasu gromadzkiego. Ostatecznie wykorzystano dęby rosnące na
cmentarzu. W drugiej połowie lat 40. uległa rozbiórce, a uzyskany materiał użyto
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częściowo do celów budowlanych, prawdopodobnie z części materiału po cerkwi
postawiono kilka budynków gospodarczych w Hucie Kryształowej.
Ostatnio istniejąca cerkiew wzniesiona była w konstrukcji zrębowej, osadzona
na kamiennej podmurówce, której fragmenty są dziś jedynymi pozostałościami po
świątyni. Założona była na planie trójdzielnym: nawa kwadratowa, prezbiterium
duże, kwadratowe, przy nim wybudowana była niewielka zakrystia, babiniec
mniejszy, prostokątny. Ściany wewnątrz były polichromowane. Nawa przekryta
była ośmioboczną kopułą, pozostałe główne pomieszczenia posiadały dachy.
Kopułę i dachy pokrywała blacha.
Pierwotna dzwonnica znajdowała się nad babińcem. Na początku XIX w.
zaobserwowano, że ruch dzwonów powoduje nadmierne rozchwianie i
rozluźnienie konstrukcji wieży i cerkwi, dlatego też w roku 1826, z funduszy
parafian, zakupiono materiał i postawiono wolnostojącą dzwonnicę. W 1850 po
spaleniu cerkwi dobudowano do niej niewielką kaplicę. Obiekt ten spłonął w
końcu XIX w. Zapewne wkrótce potem naprzeciw wejścia do cerkwi wzniesiono
nową budowlę, która istniała do drugiej połowy lat 40 XX w.
Teren wokół cerkwi obsadzony był drzewami, z których obecnie zachowanych
jest kilka dębów i buków, rosnących na północnym stoku wału. Na południe od
zespołu cerkiewnego, u podnóża wału znajdowały się niegdyś zabudowania
plebańskie.
Wycieczka boczna do kopców granicznych (6.4 km)
Po obejrzeniu starego cmentarza i cerkwiska wyjeżdżamy na
drogę utwardzoną i skręcamy w prawo. Mijamy po prawej Dęby
Sobieskiego (kiedyś były trzy). Wkrótce - ostry skręt w lewo. Jadąc
w tym kierunku dotrzemy do Huty Kryształowej. Ostatni odcinek
przebiega piękną aleją lipową. My jednak ignorujemy drogę
asfaltową i jedziemy dalej, w dotychczasowym kierunku jeszcze
ok. 400 m, po czym skręcamy (GPS 50° 07.201’; 23°19.198’) w
lewo, w drogę leśną (nie skręcając, po ok. 250 dojechalibyśmy do
granicy państwowej). Drogą leśną jedziemy ok. 750 m. Na
skrzyżowaniu dróg leśnych (GPS 50° 07.383’; 23°19.638’)
znajdujemy 3 niskie kopce. W tym miejscu zbiegały się przed II
wojną granice 3 powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego i
rawskiego. Stąd ok. 60 m w prawo – słupy graniczne. Do kopców
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można dojechać także nową drogą asfaltową, krótko
scharakteryzowaną wyżej. W tym celu, po dojechaniu do końca
asfaltu należy skręcić w leśną drogę w prawo i przejechać ok. 120
m. Wracamy (do okolic cmentarza w Sieniawce i dalej do
Czerwonej Figury) tą samą drogą, którą przybyliśmy.

Po obejrzeniu cmentarza i pozostałości cerkwi, wracamy do drogi
utwardzonej, a następnie do skrzyżowania dróg przy Czerwonej Figurze. Przed
nami perspektywa kolejnej wycieczki bocznej.

Wycieczka boczna do dawnej wsi Stelmachy (3.5 km)
Za Czerwoną Figurą wprowadza do lasu droga leśna, którą
podążamy w kierunku północno – zachodnim. Poruszamy się po
urozmaiconym terenie, będącym jakby miniaturą krajobrazów
roztoczańskich. Już po 500 m, po lewej – wyraźne wzniesienie
porosłe buczyną. Po kolejnych 600 m droga wprowadza w
niewielki, malowniczy wąwóz, którym podążamy aż do
skrzyżowania dróg leśnych (GPS 50° 08.480’; 23°15.961’). Droga
odbiegająca w prawo, po kilkudziesięciu metrach doprowadza do
niewielkiego rozlewiska, wśród starych wierzb. Atmosfera tego
miejsca jest specyficzna, szczególnie na wiosnę, pełna dziwnej
nostalgii. Być może dlatego, iż jesteśmy już na terenie dawnego
przysiółka Stelmachy, części Sieniawki.
Jednak nasz cel jeszcze nie został w pełni osiągnięty, dlatego
też na wspomnianym przed chwilą skrzyżowaniu dróg leśnych
podążamy dalej, w tym samym kierunku, jaki obraliśmy jadąc od
Czerwonej Figury. Po ok. 200 m docieramy do skraju pól
ignorując drogę, która dobiegała w prawej. Ok. 100 m przed
nami – stary krzyż przydrożny w Stelmachach (GPS 50°08.576’;
23°15.766’). Krzyż ten nie jest zaznaczony na żadnej
współczesnej mapie turystycznej lub topograficznej. W pobliskim
lesie, na południe od krzyża – malowniczy wąwóz, w którym
znajdują się źródła niewielkiego potoku, dopływu Lubaczówki. W
wąwozie – rzecz niezwykła: niewielka, okrągła wysepka, otoczona
zewsząd rozlewiskami potoku. Lecz to jeszcze nie koniec atrakcji:
na terenie dawnej wsi Stelmachy oraz w jej okolicach można
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natknąć się na rzadką roślinę: Lulecznicę kraińską, gatunek
chroniony, roślina trująca.

Powracamy do skrzyżowania przy Czerwonej Figurze i skręcamy ostro w
prawo, w wąską drogę asfaltową, prowadzącą na zachód, w kierunku Borowej
Góry. Jedziemy dawnym szlakiem, łączącym Lubaczów z Niemirowem. Przed
nami niemal 5 km trasy prowadzącej przez urozmaicone tereny leśne, przy niemal
zupełnym braku ruchu pojazdów mechanicznych (z wyjątkiem pojazdów
leśników). Po przejechaniu ok. 2.8 km – po lewej krzyż przydrożny (GPS
50°08.332’; 23°14.694’). Niemal przy wjeździe do Borowej Góry – murowana
kapliczka przy drodze z początków XX w.
Borowa Góra to obecnie niewielka wieś, licząca 239 mieszkańców,
malowniczo położona w sąsiedztwie kompleksu leśnego, na południowy – wschód
od Lubaczowa. Przed II wojną, Borowa Góra liczyła 890 mieszkańców (476
Polaków i 414 Ukraińców), W obrębie wsi lub na jej obrzeżach znajdowały się
cztery niewielkie stawy, z których pozostały tylko dwa – jeden w środku wsi, drugi
w lesie, na jej wschodnich rubieżach. Przy wyjeździe ze wsi – krzyż przydrożny po
lewej stronie drogi.
Zbliżamy się do wsi Karolówka (52 km), dawniej Burgau (osada niemiecka,
powstała w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej). Po lewej rozciąga się sosnowy las,
leżący na terenie części wsi Młodów, zwanej Młodów – Zakącie.
W lesie tym znajdowała się grupa kopców, które w 1921 roku odkrył
miejscowy nauczyciel, pasjonat historii i kolekcjoner. Jak się później okazało,
natrafił na pozostałości kurhanu.
Opis tego odkrycia i jego charakterystykę podała Agata Pilch. Autorka
informuje, że w maju 1996 roku, mieszkaniec Młodowa, przyniósł do Muzeum w
Lubaczowie zabytki, które znalazł podczas wydobywania piasku w tym samym
lesie, na skraju wsi. Były to naczynia gliniane, kamienny topór oraz narzędzia
krzemienne – prawdopodobnie wyposażenie grobowe z kurhanu, którego nasyp
nie był już widoczny na powierzchni.
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Miejsce odkrycia zabytków znajduje się w odległości około 400 m w kierunku
południowo - wschodnim od stanowiska badanego przed wojną, również w lasku
sosnowym, obecnie bardzo zniszczonym chaotycznym wybieraniem piasku a
dodatkowo służącym okolicznej ludności jako wysypisko śmieci. Kurhan
usytuowany jest w pobliżu brzegu lasu, niedaleko krawędzi terasy nadzalewowej
wznoszącej się łagodnie około 5 m ponad szeroką doliną, obecnie pokrytą
zmeliorowanymi łąkami.
Agata Pilch uważa, że znaleziska z Młodowa - Zakącia nie należą jednak do
kultury ceramiki sznurowej, znanej z tego terenu. Są jej zdaniem bez wątpienia
związane z kulturą środkowodnieprzańską, pokrewną w znacznym stopniu tej
pierwszej, ale nie występującej raczej na obszarze Polski. O przynależności
kulturowej znalezisk świadczą przede wszystkim naczynia, które noszą na sobie
niemal wszystkie charakterystyczne cechy swojej kultury. Wszystkie mają kształt
klepsydrowatego pucharu z wyraźnym przewężeniem w połowie wysokości i lekko
wypukłym dnem stanowiącym wycinek kuli. Puchary tego typu są na ogół pokryte
niemal na całej powierzchni bogatym, zróżnicowanym ornamentem wykonanym
techniką rycia, nacinania, nakłuwania a także odciskania sznurkiem. Oryginalnym
elementem zdobniczym są krzyżujące się linie ryte tworzące motyw rombów.
Umieszczenie pochówku w pewnej odległości (około 8 m) od jamy centralnej,
wskazuje na to, że był on złożony na obrzeżu kurhanu, co również jest typowe dla
omawianej kultury, szczególnie w odniesieniu do grobów kobiecych i dziecięcych.
Niewielkie rozmiary jamy grobowej przemawiają za tym, że odkryty pochówek
należał do dziecka.
Zdaniem Agaty Pilch, wyniki badań potwierdzają istnienie kurhanu na tym
stanowisku. Nasyp został zapewne usypany nad grobem osoby dorosłej, cieszącej
się poważaniem, świadczy o tym jego bogate wyposażenie. Także
współwystępowanie kilku pochówków pod jednym nasypem było praktykowane w
tym kręgu kulturowym. Odkrycie stanowiska kultury środkowodnieprzańskiej w
Młodowie - Zakąciu stanowi niemałą sensację, gdyż jest ono oddalone o około 400
km na zachód od granicy zwartego zasięgu tej kultury. Przy tym zabytki te
stanowią jedyny, jak dotąd, zespół o tak czystych cechach kultury
środkowodnieprzańskiej, położony w głębi terytorium zajętego przez ludność
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kultury ceramiki sznurowej. Interesujące nas grupy ludności prowadziły ruchliwy
tryb życia, co było wymuszone ciągłym poszukiwaniem nowych pastwisk. Taka
pasterska forma gospodarki była rozpowszechniona w III tysiącleciu p.n.e.,
sprzyjała ona wędrówkom a przy tym szerzeniu się nowych cech dających niekiedy
początek większym przemianom kulturowym. W przypadku omawianego
stanowiska możemy zapewne mówić o jednorazowym przemieszczeniu się grupy
pasterzy znad środkowego Dniepru na tereny zajmowane przez inną, lecz jednak
pokrewną kulturę.
Na terenie Karolówki, tuż przy drodze – drewniana kapliczka,
pochodząca z początku XX w.. W tym miejscu – ostry zakręt w lewo. Wjeżdżamy
do wsi Młodów.
Na początku XX w., do Młodowa – poza wspomnianym już przysiółkiem
Burgau, należały także Antoniki, Mokrzyca i Pilipy. W 1921 roku wieś liczyła 1246
mieszkańców, w tym 633 Polaków, 609 Ukraińców i 4 Żydów. Obecnie jest to
mniej liczna, ale wciąż stosunkowo duża wieś, z 877 mieszkańcami.
Przejeżdżamy przez początek wsi, skręcając w prawo na rozwidleniu dróg ok.
100 m za wspomnianą, drewnianą kapliczką. Docierając do drogi głównej,
prowadzącej z Werchraty i Horyńca do Lubaczowa i skręcamy w lewo. Wkrótce
wjeżdżamy do Lubaczowa (54.5 km).

Lubaczów
Jedziemy długą ul. Kościuszki, na której końcu - po lewej widoczny jest mur
cmentarza katolickiego i zaraz za nim cmentarza żydowskiego. Wejście na teren
cmentarzy – przez bramę.
W końcu lat 90. XX w. badaniem cmentarza żydowskiego zajęli się Paweł
Sygowski i Andrzej Trzciński. Poniżej przytaczam najważniejsze ustalenia tych
autorów.
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Lubaczowski cmentarz żydowski założono prawdopodobnie w pierwszej
ćwierci XVIII w.. Kirkut ulokowano poza obwałowaniem miejskim. W roku 1930
otoczony został murem z przestrzenną, zadaszoną bramą pośrodku boku
północnego. Na jej obramieniu umieszczono trzy tablice (w jęz. polskim,
hebrajskim i jidysz) upamiętniające fundatora ogrodzenia Josefa Hirsza Reinfelda,
mieszkańca Stanów Zjednoczonych, urodzonego w Lubaczowie. Macewy w
okresie międzywojennym w Lubaczowie prawdopodobnie wykonywało dwóch
kamieniarzy żydowskich. W czasie II wojny światowej kirkut był miejscem
egzekucji Żydów. Masowe egzekucje przeprowadzono tu w początkach stycznia
1943 roku, w obniżeniu w południowej części cmentarza. Według różnych
informacji rozstrzelano tu od 450 do 2000 Żydów. Ze względu na silny mróz i
związane z tym trudności w kopaniu grobów, zabitych Żydów przewożono do
rowów przeciwczołgowych koło Dachnowa. Według relacji niektórych
mieszkańców Lubaczowa, część rozstrzelanych została pogrzebana na kirkucie, na
terenie zajętym później na cmentarz komunalny. W okresie II wojny cmentarz
żydowski w Lubaczowie nie uległ większym zniszczeniom.

Macewy na lubaczowskim kirkucie (fot. Paweł Rydzewski)
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Zdaniem Sygowskiego i Trzcińskiego, kontrowersyjną decyzją było oddanie
części cmentarza żydowskiego w Lubaczowie dla potrzeb cmentarza
komunalnego. W 1975 roku władze miasta wszczęły starania o przejęcie 0,436 ha
powierzchni kirkutu. Planowano również przeniesienie na pozostałą część
cmentarza żydowskiego najciekawszych nag robków z cmentarza
chrześcijańskiego, w celu utworzenia skansenu kamieniarki nagrobnej. Pomysł nie
został zrealizowany, ale ponad połowa terenu kirkutu, od strony południowowschodniej, została przejęta na cmentarz komunalny w pierwszej połowie lat 80.
Po rozszerzeniu cmentarza komunalnego rozebrano mur biegnący wzdłuż
wschodniego boku kirkutu i równolegle do tej linii wykonano aleję prowadzącą od
ul. T. Kościuszki do wybudowanej właśnie kaplicy cmentarnej. Według
informatorów aleja ta biegnie na terenie, na którym były groby. Dyskusja prasowa
na temat cmentarza żydowskiego, która wynikła po przejęciu jego części na
cmentarz komunalny, spowodowała zainteresowanie się kirkutem przez środowiska
żydowskie za granicą. Konsekwencją tego był remont ogrodzenia i
uporządkowanie zieleni. Prace te sfinansowała pochodząca z Lubaczowa, a
mieszkająca w Nowym Jorku, rodzina Herzbergów o czym informuje kolejna
tablica wmurowana w bramę cmentarza.
Kirkut położony jest na terenie lekko opadającym w kierunku południowym.
Przed pomniejszeniem miał kształt zbliżony do kwadratu o pow. 0,71 ha, obecnie
ma kształt nieregularnego wieloboku o pow. około 0,3 ha. Kirkut północnym
bokiem przylega do ul. Kościuszki, od zachodu graniczy z budynkami liceum
ogólnokształcącego, od wschodu z cmentarzem chrześcijańskim. Od południa
znajduje się dawna część kirkutu przejęta na cmentarz komunalny. Od zachodu i
północy kirkut ogrodzony jest otynkowanym murem, w którego północnym boku,
w połowie długości, znajduje się brama. Pozostałe boki ogrodzone są siatką
drucianą
Macewy stoją w regularnych rzędach przebiegających na osi północ-południe,
inskrypcjami zwrócone na zachód. Rzędów jest około 40 a odległość między nimi
wynosi średnio 2 m. Istniejący układ nagrobków wskazuje na to, że najstarsze
pochówki lokowano w centralnej części cmentarza a następne sukcesywnie wokół
poprzednich. Rzędy nagrobków są znacznie przetrzebione, zwłaszcza od strony
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południowej i wschodniej; najlepiej zachowane są wzdłuż boku zachodniego, tj. w
najmłodszej części kirkutu. Stosunkowo niewiele jest stel powalonych i
połamanych. Macewy wykonane z wapienia roztoczańskiego są w dobrym stanie,
natomiast z piaskowca o spoiwie ilastym są w stanie złym i bardzo złym.
Najstarsze macewy pochodzą z lat 1728 – 1736.
Końcowa część naszej trasy przebiega ul. Kościuszki (tą samą, którą
przyjechaliśmy z Młodowa) do najbliższego skrzyżowania, a następnie, po skręcie
w prawo – ulicą Mickiewicza do stacji PKP, skąd wycieczkę rozpoczęliśmy (60 km).

Literatura wykorzystana: Maciej Dalecki, Przywilej lokacyjny miasta
Lubaczowa z 1376 roku, Przemyśl 1991 – dzieje Lubaczowa ● Maurycy Horn,
Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605 - 1633 na Ruś Czerwoną,
Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 – najazdy tatarskie, dzieje Budomierza ●
Michał Huk, Krowica dawniej i dziś, Wrocław 1990 – Krowica i kapliczka przy 5
sosnach ● Marian Kopf, Lubaczowski zamek, Rocznik Ziemi Lubaczowskiej, t. II,
1971 – zamek w Lubaczowie ● Wojciech Kozak, Konserwacja ikonostasu z cerkwi
p.w. św. Mikołaja w Lubaczowie, Rzeszowska Teka Konserwatorska, t. 1, Rzeszów
1999 – ikonostas z cerkwi w Lubaczowie ● Barbara Kubrak, Muzeum Kresów w
Lubaczowie, Historia – zbiory – ekspozycje, Lubaczów 2008 (niepubl.) – Muzeum
Kresów w Lubaczowie ● Krzysztof Dawid Majus, Wielkie Oczy, Tel Awiw 2002 –
Wielkie Oczy, dzieje i zabytki ● Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach
Lubaczowa, Lubaczów - Lublin 1997 (niepubl.) – dzieje miejscowości i cerkwi ●
Agata Pilch, Odkrycie stanowiska kultury środkowodnieprzańskiej w Młodowie,
gm. Lubaczów, Rocznik Lubaczowski, t. VII, 1997 – odkrycia archeologiczne w
Młodowie ● Michał Proksa, Zamek starościński w Lubaczowie w świetle źródeł
historycznych i badań archeologicznych, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego
Ośrodka Archeologicznego za lata 1985 – 1990, Rzeszów – Krosno – Tarnobrzeg
1992 – zamek w Lubaczowie ● Aleksander Swieżawski, Ziemia bełska. Zarys
dziejów politycznych do roku 1462, Częstochowa 1990 – dzieje ziemi
lubaczowskiej ● Paweł Sygowski, Andrzej Trzciński, Żydzi lubaczowscy i ich
cmentarz, Rocznik Lubaczowski, t. VIII, 1998 – kirkut w Lubaczowie ●
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Franciszek Szajer, Sanktuarium Cudownego Obrazu MB Pocieszycielki w
Wielkich Oczach, Wielkie Oczy - Oslo 2001 – sanktuarium w Wielkich Oczach ●
Andrzej Trzciński, Cmentarz żydowski w Wielkich Oczach, Lublin 2002 – kirkut
w Wielkich Oczach ● Krzysztof Wolski, Lubaczów i okolice na przełomie XVIII i
XIX w., Rocznik Lubaczowski, t. I, 1967 – dzieje Lubaczowa ● Eugeniusz Wójcik,
Ludwik Tabaczek, Historia odkrycia i zagospodarowania złóż gazu ziemnego
powiatu lubaczowskiego, Rocznik Lubaczowski, t. I, 1967 – gaz ziemny w
okolicach Lubaczowa.

152

PAW E Ł RY D Z E WS K I , Z I E M I A LU B AC Z OWS K A

Trasa południowa
Lubaczów – Dąbków – Opaka – Szczutków – Nowa Grobla –
Czerniawka – Tuchla – Kobylnice – Wielkie Oczy – Łukawiec –
Dąbrowa – Lubaczów (61 km, wycieczki boczne ok. 60 km).

Spod stacji PKP w Lubaczowie (GPS 50°09.926’; 23°07463’) wyruszamy ul.
Kolejową w kierunku zachodnim (mając budynek stacji za sobą – w prawo), by po
kilkudziesięciu metrach skręcić w lewo, w ulicę Mickiewicza (opis Lubaczowa przy
trasie nr 4). Na najbliższym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (kierunek
Oleszyce), w ulicę abpa Baziaka i jej kontynuację (za łukiem drogi) - ulicę Unii
Lubelskiej. Dojeżdżamy (po lewej parking) do skrzyżowania, które przecinamy
(główna ulica, którą jedziemy skręca łagodnie w prawo). Po kilkuset metrach –
rozwidlenie dróg, w kształcie litery T. Tu skręcamy w prawo, w ulicę Kardynała
Wyszyńskiego i podążamy dalej cały czas główną drogą, mijając stawy oraz
budynek starego młyna z końca XIX w. (po prawej, ok. 100 m od ulicy). Za
mostem, po lewej widoczne ogrodzenie miejscowego stadionu. Dojeżdżamy do
ostatniego już skrzyżowania na terenie miasta – i jedziemy prosto (kierunek
Wielkie Oczy).
Po ok. 1.5 km docieramy do centrum Dąbkowa, gdzie po lewej – dawny
kościół ewangelicki, z ok. 1886 roku. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki,
p.w. Serca Pana Jezusa. Dawny kościół ewangelicki służył wiernym tego obrządku,
w czasach gdy wieś, zwaną wówczas Felsendorf, zamieszkiwali Niemcy osadzeni tu
w roku 1783 w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej. W 1900 roku wieś liczyła 141
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mieszkańców, z czego narodowość niemiecką deklarowały 64 osoby, polską – 68
osób, ukraińską – 8 osób. Ale już w dwudziestoleciu międzywojennym była to
osada niemal wyłącznie zamieszkała przez Polaków.
Opuszczając Dąbków niemal od razu (za rzeką) wjeżdżamy do następnej wsi
– Opaki (4.5 km), położonej poprzecznie względem drogi, którą się poruszamy.
Dąbków i Opaka (fot. ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)

Opaka
Nazwa wsi została utworzona prawdopodobnie od określenia godności
kościelnej „opat”. Jeśli przyjmiemy powyższą interpretację, to nazwa „Opaka” i
używana równocześnie forma dopełniacza „opacki”, świadczy o obecności w
sąsiednim Lubaczowie nieokreślonego zgromadzenia zakonnego, o którego
istnieniu dowiadujemy się, jak na razie, jedynie z lokalnej tradycji.
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Wieś lokowana była prawdopodobnie w XV w., wzmiankowana w 1531 roku
już jako duża osada. Do końca XVIII w. była to własność królewska w granicach
starostwa lubaczowskiego. Po 1778 roku wchodziła w skład dóbr rządowych a od
1818 pozostawała w rękach prywatnych. Ostatnimi właścicielami była rodzina hr.
Gołuchowskich.
Wieś kilkakrotnie była niszczona: na początku XVII w. w wyniku zatargów z
administracją starościńską, częściowo spalona w 1946 w trakcie walk polskoukraińskich. Najtragiczniejszy w dziejach województwa bełskiego najazd ordy
tatarskiej w roku 1629 zniszczył ponad 50% zabudowań Opaki.
Rozwój osady miał miejsce w XVI - XVII w. Wówczas, obok ludności
rolniczej, we wsi znajdowali się rudnicy i bartnicy. Miejscowość znana była z
istnienia wielu stawów, zakładanych co najmniej od XVI w. na rzekach:
Hedwisznia (obecnie Lubaczówka) i Przerwa (Borchówka). Na tzw. „stawie
wielkim opackim” czynny był młyn i folusz, a na „grobli opackiej” funkcjonowała
karczma z winnicą.
W roku 1921 we wsi żyło 819 osób (w tym 280 Polaków, 552 Ukraińców i 17
Żydów). W latach 1944-1947 ludność ukraińska została wysiedlona. Obecnie wieś
liczy 509 mieszkańców.
Opaka położona jest w dolinie dolnego biegu potoku Przerwa,
prawobrzeżnego dopływu Lubaczówki. Miejscowość przecięta jest w połowie
przez trakt prowadzący niegdyś ze Lwowa przez Jaworów i Wielkie Oczy do
Lubaczowa. Wieś złożona z głównej części o układzie łańcuchówki, rozciągniętej
wzdłuż drogi wiejskiej oraz kilku niewielkich przysiółków i grup domów: Żuki,
Kamienne, Brozie. W centrum osady, ok. 100 m na zachód (po prawej stronie
jadąc od Lubaczowa), znajdują się pozostałości po dawnej cerkwi
greckokatolickiej p.w. Narodzenia NMP, spalonej w 2003 roku. Ocalała i została
odrestaurowana jedynie dzwonnica. Przy okazji prac porządkowych, odnaleziono
akt erekcyjny cerkwi, który znajduje się obecnie w Muzeum Kresów w
Lubaczowie.
Dawny zespół cerkiewny zlokalizowany był w środkowej części wsi, na skraju
wysoczyzny opadającej w szeroką dolinę Przerwy, gdzie istniał niegdyś rozległy
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staw. Zajmuje wydłużony cypel, zapewne sztucznie uformowany, stromo
opadający na podmokłe łąki.
Położenie cerkwi opackiej, obok niewątpliwych walorów jej bryły, należało do
najbardziej urokliwych spośród wszystkich innych zespołów cerkiewnych,
zachowanych na terenie ziemi lubaczowskiej. Pierwotna forma świątyni, mimo iż
nieco skromniejsza od ostatniej, również przedstawiała się bardzo interesująco,
szczególnie w okresie gdy wzgórze cerkiewne oblewały wody rozległego stawu.
Taki właśnie pejzaż wsi z cerkwią w tle utrwalił w pierwszej połowie XIX w.
wędrujący rysownik Bogusz Zygmunt Stęczyński, pisząc: „Na środku wioski, z
pomiędzy drzew rozłożystych wznosi się cerkiew skromna, a przed nią przez drogę
tylko oddalony rozciąga się staw bardzo obszerny, z małemi swemi odmianami,
zielonego szumiącego szuwaru, wodnego ptactwa które ku wieczorowi na wyścigi z
wodnemi bąkami, rozmaitemi odzywa się głosy; chyba ze czasem dla
urozmaicenia widoku przemknie skromne czułenko wieśniacze z rybakiem w
siermięgę ubranym, lub strojniejszym nieco myśliwym. A wokoło ubogie i nizkie
chatki wieśniacze niknące w sadów zieloności, karczemka w naszych wsiach
nieodstępna sąsiadka bożego domu, z otwartemi zawsze wrotami i dymem z
komina zwiastującym gotową zawsze dla płacących gościnność; tam dalej za wodą
grobelka wiejska z plecioną tamą i mostem drewnianym, na którym zazwyczaj jest
zawsze jakoś w przysłowie już weszła dziura do naprawienia, a z boku nad
grobelką nad stawem, kilka drzew przegląda się w wodzie, i przez jakąś ku niej
sympatyję spuszczonemi konary swemi całują jej zwierściadlaną powierzchnię.
Oto cały krajobraz skromny i prosty, ale nie mniej przeto malowniczy, który się
pojawi wędrownikowi, jeżeli go przypadek jaki zaprowadzi do Paki. Nie wiele też
więcej o tej za światami jak to mówią położonej wiosce powiedzieć możemy chyba
to, że, leży w obwodzie żółkiewskim na drodze, która prowadzi z Krakowca przez
wsie Czaplaki, Skolin, Wielkie Oczy do Lubaczowa. (...) Po wyzinach ciągną się
łany urodzajne, stokroć wynagradzające pracę ręki ludzkiej, bo ziemia okoliczna
jest tej sławnej, rolnikom dobrze znanej barwy czarnej, podobnej nieco do barwy
torfu. Biada tylko podróżnemu, którego los zaprowadzi na tamtejsze drogi w
późną jesień, gdy ziemia deszczem rozmoknie, lub na wiosnę, kiedy lody tają;
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wpadłszy w te czarne, tłuste, do kół olbrzymiemi sztukami czepiające się błoto,
przeklnie tę czarną ziemię, której wdzięczni mieszkańce miejscowi błogosławią”
Ostatnia cerkiew, podobnie jak poprzednia, zwrócona była prezbiterium na
północny - wschód, usytuowana w centrum owalnego placu, który połączony jest z
cmentarzem. Na osi dawnej cerkwi, przy linii ogrodzenia, położona jest
dzwonnica – brama, ocalała z pożogi.
Cerkiew powstała z fundacji gromady, w bliżej nieznanym czasie lecz z
pewnością już w XVI w., skoro notowany był już wówczas pop. Funkcjonowała
również na początku XVII w., gdyż z tego czasu pochodzą liczne księgi
liturgiczne, będące na wyposażeniu świątyni jeszcze w okresie międzywojennym.
Być może pierwsza cerkiew została zniszczona przez Tatarów w 1629 roku.
Zagadkowa jest również historia i chronologia kamienia leżącego przed głównym
wejściem do cerkwi, stanowiącego część nagrobka z motywem półksiężyca, który
zapewne należy powiązać z cerkwią istniejącą przed 1756 roku
Cerkiew w Opace przed spaleniem (fot. Paweł Rydzewski)
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Kolejna cerkiew została wzniesiona przez Ambona w opackiej cerkwi (fot.
wiernych w 1756 roku. Gruntowną przebudowę Paweł Rydzewski)
świątyni przedsięwzięto w 1896 roku, z
funduszy skarbony cerkiewnej i parafian.
Budowla została częściowo rozebrana,
następnie na nowo wzniesiono babiniec oraz
prezbiterium z zakrystią, nawę wzmocniono.
Przebudowa zatarła pierwotne cechy obiektu,
stwarzając w zasadzie całkowicie nową
budowlę. Z substancji osiemnastowiecznej
świątyni pozostało jak się wydaje około 50%
pierwotnego stanu. W 1905 roku wnętrze
pokryto polichromią. Podczas działań
wojennych w czerwcu 1915 roku dach na
cerkwi uległ zniszczeniu. Przed 1929 rokiem
kopuły cerkwi pokryto blachą. Po roku 1947
została przejęta na Skarb Państwa. Od tej pory
nieużytkowana uległa szybkiej dewastacji. W roku 1959 pracownicy Biura
Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie stwierdzili znaczne uszkodzenie konstrukcji
dachowej i liczne ślady szkodników drewna. W tym czasie elementy wyposażenia
zabezpieczono w Składnicy Muzealnej w Łańcucie i Muzeum Historycznym w
Sanoku. W latach 70. i 80. stan techniczny obiektu był już zły. Za staraniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, w 1988 roku, zaliczono
cerkiew do rejestru zabytków. W 1990 roku z inicjatywy grupy studentów uczelni
lubelskich i krakowskich, zabezpieczono dachy, okna, odtworzono prowizoryczne
zadaszenia oraz uporządkowano wnętrze budowli. W tym samym roku
odprawiono w świątyni nabożeństwo w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Jednak
w późniejszym czasie cerkiew pozostawała nieużytkowana i niszczała.
Ostatnia cerkiew drewniana zbudowana była w konstrukcji zrębowej.
Podwalina na podmurówce wykonana z obrobionego kamienia (wapień), na
zaprawie wapiennej. Cerkiew był trójdzielna: nawa na rzucie kwadratu, wyższa;
prezbiterium równej szerokości z nawą, babiniec niewielki, prostokątny, węższy i
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niższy od nawy. Główne pomieszczenia ostatniej cerkwi przykryte były zewnątrz
wysokimi, ośmiobocznymi dachami kopulastymi, o zwężonej średnicy w połowie
wysokości. Nad babińcem wyjątkowo ośmioboczna forma baniasta osadzona na
czworobocznej Dachy pierwotnie kryte były gontem, później pobite blachą.
Pożar z początku sierpnia 2003 roku dokonał niemal całkowitego zniszczenia
cerkwi, pozostawiając na pogorzelisku kamienne fundamenty z niedopalonymi
podwalinami i legarami oraz resztki ścian babińca z kopulastym dachem.
Towarzyszące cerkwi drzewa uschły przedwcześnie zrzuciwszy swe liście. Pozostała
tylko samotna, zrujnowana dzwonnica-brama. Jak wykazało policyjne
dochodzenie pożar był dziełem nieumyślnego podpalenia dokonanego przez grupę
nastolatków. W ciągu ostatnich dwudziestu lat to czwarty pożar drewnianej cerkwi
w okolicach Lubaczowa. W 1984 roku spłonęła świątynia w Załużu, w 1987 roku
w Łukawcu, a w 2000 roku, po wcześniejszym zawaleniu ogień zniszczył
pozostałości cerkwi w Krowicy Samej. Spośród tych trzech obiektów jedynie
cerkiew w Łukawcu doczekała się zabiegów
Szczątki cerkwi wkrótce po spaleniu
konserwatorskich przeprowadzonych
(fot. Paweł Rydzewski)
staraniem nieistniejącego już Społecznego
Komitetu Opieki nad Zabytkami Sztuki
Cerkiewnej w Warszawie. Zniszczenie
cerkwi opackiej odbiło się szerokim echem
w regionie i w kraju. Już na drugi dzień po
pożarze pojawiły się pierwsze głosy o
konieczności jej odbudowy. Z inicjatywą tą
wystąpił Mariusz Czuba, Wojewódzki
Podkarpacki Konserwator Zabytków.
Pismo intencyjne w tej sprawie
wystosowało Towarzystwo Miłośników
Ziemi Lubaczowskiej. Stało się ono
podstawą do podjęcia przez Radę Gminy
Lubaczów uchwały o odbudowie zabytku.
Doceniono tym samym znaczenie tej
wyjątkowej świątyni dla dziedzictwa
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kulturowego powiatu lubaczowskiego. Powołano Specjalny Komitet Odbudowy,
który na początku 2004 roku podjął konkretne starania na rzecz znalezienia
funduszy na rzecz jej odbudowy oraz zajął się problemem przyszłej funkcji
zabytku. Prace zaplanowane na najbliższe lata rozpoczęły się od konserwacji
dzwonnicy cerkiewnej.Odbudowa cerkwi nie będzie zadaniem łatwym. W
krajobrazie kulturowym Opaki, a szerzej regionu i kraju, nie może jednak
zabraknąć tak ważnej i unikalnej w swej formie budowli.
Opuszczając dawny zespół cerkiewny, powracamy do szosy z Lubaczowa do
Wielkich Oczu i skręcamy w prawo. Wyjeżdżamy ze wsi, w dalszym ciągu kierując
się na południe. Trasa wiedzie przez malowniczy teren, pokryty polami i – w
oddali – lasami. Po przejechaniu ok. 1.5 km od centrum Opaki, tuż przed
zabudowaniami byłego PGR (dawniej znajdował się tu folwark), polna droga w
lewo.
Wycieczka boczna nad Lubaczówkę (1 km)
Krótka wycieczka boczna do kapliczki i nad Lubaczówkę.
Murowaną kapliczkę z 1975 roku, znajdujemy po ok. 100 m (GPS
50°07.048’; 23°05.690’). W pobliżu
Kapliczka koło Szczutkowa (fot. zachowało się kilka starych lip, pochodzących
Paweł Rydzewski)
z pierwotnego zadrzewienia przy folwarku.
Po ok. 240 m od kapliczki – rozwidlenie dróg.
Wybieramy tę, biegnącą na wschód, niemal
na wprost. Po ok. 370 m – kolejne
rozwidlenie: skręcamy w prawo i po
przebyciu ok. 200 m jesteśmy nad
Lubaczówką, kilkadziesiąt metrów od jej
koryta. Warto rozejrzeć się nieco po okolicy.
Szczególnie interesujący jest odcinek ok. 600
m (w linii prostej), w którego centrum się
znajdujemy. Rzeka tworzy tu malownicze
zakola i meandry, 3-krotnie zmieniając
kierunek o 180°. Na odcinku 600 m, rzeka
pokonuje 1200 m. Jadąc wzdłuż rzeki na
południowy – zachód, dojechalibyśmy do
Szczutkowa, który jest jednym z celów naszej
trasy. Ponieważ stan drogi w tym rejonie jest
„niestabilny” (łąki, sianokosy, podtopienia),
sugerujemy powrót do szosy. Wracamy więc
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do szosy i skręcamy w lewo.

Po ok. 300 m – ważne dla nas skrzyżowanie dróg: Szczutków – Nowa Grobla,
gdyż wrócimy tu po wizycie w Szczutkowie. Obecnie, na skrzyżowaniu jedziemy
prosto (lekkie odchylenie w lewo) i dostrzegamy niebawem zabudowania Rudy
Szczutkowskiej po prawej i samego Szczutkowa nieco dalej, po lewej. Za mostem
na Lubaczówce – skrzyżowanie dróg. Droga prowadząca w lewo doprowadza do
początku wsi (7.5 km).

Szczutków
Wieś o pierwotnej nazwie „Szczytatycze”, wzmiankowana w roku1388,
wówczas nadana przez księcia płockiego i bełskiego Siemowita IV na uposażenie
parafii łacińskiej w Lubaczowie. Jest to więc jedna z najstarszych osad ziemi
lubaczowskiej. Wcześniejszą metryką może się poszczycić obok Szczutkowa
jedynie Lubaczów i Młodów.
W roku 1596, wieś wraz z całością beneficjum probostwa lubaczowskiego,
włączona została przez króla Zygmunta III w obręb dóbr biskupstwa
przemyskiego obrządku łacińskiego. Do połowy XX w. pozostawała w kluczu
łukawieckim wspomnianych dóbroku Wieś należała więc nieprzerwanie od XIV w.
do włości kościelnych. Brakuje jednak pewności co do tego, czyje uposażenie
stanowiła. Zdaniem jednych – była własnością dominikanów bełzkich, w opinii
innych – wincentynów przemyskich. W Szczutkowie, w XIX w. rozwinął się
niewielki ośrodek garncarski. W 1921 roku wieś liczyła 1002 mieszkańców, w tym
862 Ukraińców i 140 Polaków. Obecnie w Szczutkowie mieszka 387 osób.
W części wsi zwanej obecnie Rudą Szczutkowską, znajdował się
poświadczony przez źródła w 1531 roku, zakład metalurgiczny („Mineria
Sczytkowska”), a później niewielka osada i folwark. Wieś znana był z istnienia
dużych stawów, przy których od XVI w. czynna ruda żelaza i kuźnica oraz młyn,
od XVII w. funkcjonował folwark z gorzelnią, założoną w XIX w. Na mapie
Friedricha von Miega, Karte des Koenigsreiches Galizien und Lodomerien, z lat
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1779 – 1782, w okolicach Rudy Szczutkowskiej widoczny jest staw znacznej
wielkości, niemal jezioro. Do końca XVIII w. Ruda wchodziła w skład starostwa
lubaczowskiego, jako część prawdopodobnie Opaki lub Dąbrowy, a od początku
XIX w. pozostawała w obrębie dóbr prywatnych.
Szczutków zajmuje wysoczyznę zamkniętą w widłach Lubaczówki i potoku
Młaha, położona wzdłuż drogi, która od zachodu styka się z głównym szlakiem
łączącym pierwotnie Lwów z Lubaczowem przez Wielkie Oczy. Wieś złożona jest
z głównej części o charakterze zbliżonym do łańcuchówki i z kilku części, z których
ważniejsze to: Mielniki, Onyszczaki, Prewedy, Ruda Szczutkowska, Sysak. Przy
północnym boku osady istniał niegdyś dwór z ogrodem oraz folwark, a następnie
PGR Na łąkach szczutkowskich doszło do słynnej erupcji gazu ziemnego (opis
trasy 4).
Na skrzyżowaniu u wrót Szczutkowa ruszamy w polną drogę na wprost, tuż
za przystankiem PKS, po czym wspinamy się na wzniesienie, na którym widoczna
jest dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra, obecnie świątynia
rzymskokatolicka (GPS 50°06.376’; 23°06.063’).
Dawny zespół cerkiewny usytuowany jest na zachodnim krańcu głównej
części wsi, zajmuje krawędź rozległej wysoczyzny, stromo opadającej w dolinę
Młahy, która nieco dalej na zachód wpada do Lubaczówki.
Zarówno poprzednia jak i obecna świątynia - orientowane, usytuowane w
centralnej części płaskiej, zapewne sztucznie uformowanej terasy, ze stromo
opadającymi zboczami. Tuż obok - cmentarz przycerkiewny obwiedziony
ogrodzeniem, w narożu zlokalizowana jest wolnostojąca dzwonnica drewniana.
Pierwsza znana cerkiew, istniejąca w XVII w., została wzniesiona z fundacji
parafian. Jedynymi pamiątkami z okresu istnienia najstarszej cerkwi były księgi
liturgiczne. Wśród nich, na przełomie XIX i XX w., wyróżniał się triod pisany
ręcznie przez księdza Fimeona, z lat 1621-1660, oraz ewangeliarz kupiony do
cerkwi w 1659 roku przez Ławrientija Kaczmara, gospodarza ze Szczutkowa.
Kolejna cerkiew powstała w 1671 roku, również sumptem wiernych. W 1876
roku wnętrze częściowo pokryto malowidłami. Cerkiew była „malutka i zupełnie
prymitywna, rodzaj chaty prostej”, wzniesiona na planie trójdzielnym z większą
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Cerkiew w Szczutkowie (fot. Paweł Rydzewski)

nawą, wielobocznym prezbiterium i zapewne niewielkim babińcem, bez zakrystii,
ściany częściowo pokrywała polichromia. Na jednej z belek wycięty był napis z
datą: „1671”. Dachy pobite były gontem, zwieńczone trzema „wieżyczkami” z
żelaznymi krzyżami. . Na początku XX w. była jeszcze w dobrym stanie. Pomimo
tego, z powodu budowy w bezpośrednim sąsiedztwie nowej cerkwi, została
rozebrana. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców wsi, pewien
chłop ze Szczutkowa, w trakcie rozbiórki cerkwi nie dopuścił do wyrzucenia
żelaznego krzyża wieńczącego nawę i postawił go na granicy swojego pola w
Rudzie Szczutkowskiej. Jako krzyż przydrożny zabytek ten istniał jeszcze w okresie
po zakończeniu ostatniej wojny.
Obecną świątynię wzniesiono w roku 1904 za parocha ks. Antoniego Jocewa,
ze składek parafian, przy pomocy kolatora. Poświęcenia dokonał 7 listopada 1905
roku dziekan lubaczowski ks. Michał Kokurewicz. Po roku 1946 próbowano
zamienić świątynię na magazyn, ostatecznie jednak została przejęta na kaplicę
filialną parafii rzymskokatolickiej w Łukawcu. W połowie lat 60. cerkiew wraz z
dzwonnicą zaliczono do czwartej grupy zabytków. Znaczniejszy remont
przeprowadzono na początku lat 90. Założono nowe ramy okienne, wymieniono
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rynny, szalunek, który następnie pomalowano oraz zabudowano ganek. W tym
czasie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu podjął starania o
wpisanie cerkwi do rejestru zabytków.
Drewniana cerkiew (obecnie kościół rzymskokatolicki) jest konstrukcji
zrębowej, z podwaliną na kamiennej, otynkowanej podmurówce. Założona jest na
planie krzyża łacińskiego, z zachowaniem trójdzielności. Nawa przekryta jest
ośmiopołaciową kopułą profilowanymi gzymsami. Nad prezbiterium znajduje się
dach dwuspadowy, przechodzący w trójpołaciowy, nad babińcem zaś - dach
dwuspadowy z trójkątnym szczytem, nad zakrystiami dachy dwuspadowe. Dachy i
połacie kopuły kryte są blachą.
Współcześnie istniejącą dzwonnicę wzniesiono przed rokiem 1825 z funduszy
rządowych. W końcu XIX w. i na początku XX w. została przebudowana. Od
połowy XVIII w. istniały dwa dzwony, w latach 20. XX w. zakupiono dwa
mniejsze.
Spod cerkwi stojącej na wzniesieniu – ładny widok na okolicę. Kilkadziesiąt
metrów na południowy – wschód od cerkwi – cmentarz wiejski, obecnie
użytkowany. Na cmentarzu możemy znaleźć liczne krzyże bruśnieńskie.
Po obejrzeniu dawnej cerkwi wracamy do szosy i podążamy na wprost, przez
most na Lubaczówce i dalej – aż do skrzyżowania dróg (GPS 50°06.907’;
23°05.507’), na którym byliśmy już wcześniej (w pobliżu budynków dawnego
PGR). Tu skręcamy w lewo, w stronę lasu, w kierunku Nowej Grobli. Odcinek
którym będziemy podążać jest bardzo atrakcyjny szczególnie dla turystów
rowerowych: droga asfaltowa o znikomym natężeniu ruchu, prowadząca przez
lesisty, urozmaicony teren, z wieloma interesującymi obiektami.
Wjeżdżamy do lasu. Po lewej – podrośnięty młodnik, nasadzony po pożarze,
który w latach 90. strawił znaczną część lasu w tym rejonie. Nic złego nie
przytrafiło się jednak staremu drewnianemu krzyżowi (GPS 50°06.869’;
23°05.209’), usytuowanemu 100 m od szosy (pierwsza leśna droga po lewej). Pod
krzyżem, uszkodzony kamienny nagrobek.
Po chwili, droga asfaltowa skręca (GPS 50°06.941’; 23°04.952’) pod kątem
90° na południowy – zachód.
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Wycieczka boczna do leśnych kapliczek (3.5 km)
Tu również możliwość wycieczki bocznej, dla osób
zainteresowanych zagubionymi w lesie starymi krzyżami i
kapliczkami. Decydując się na tę kolejną wycieczkę boczną (ok. 1
km po drodze piaszczystej), na zakręcie podążamy w przeciwną
stronę niż droga asfaltowa, czyli skręcamy w prawo, w
utwardzoną drogę leśną. Wkrótce środleśny parking po prawej.
Niebawem znajdziemy się na skraju pól i skręcamy w lewo. W
tym miejscu przed II wojną
Kapliczka leśna (fot. Paweł
znajdowała się gajówka. Od
Rydzewski)
tego miejsca - nowa leśna
droga asfaltowa. Poruszamy
się na granicy lasu i pól. Po
ok. 650 m od ostatniego
zakrętu – kapliczka po lewej
(GPS 50°07.290’;
23°04.560’), prawdopodobnie
zbudowana w miejscu
starszego jeszcze krzyża. Do
tego miejsca jeszcze wrócimy,
tymczasem podążamy dalej,
w dotychczasowym kierunku.
Las pojawia się już także z
prawej strony drogi. Szukamy
kolejnego starego krzyża, tym
razem kamiennego,
bruśnieńskiego – dobrze
ukrytego w lesie. W odległości
ok. 450 m od kapliczki, którą
mijaliśmy przed chwilą,
należy wejść w las na
głębokość ok. 50 m. Wprawdzie krzyż, który w tym miejscu się
znajduje (GPS 50°07.404’; 23°04.227’) pierwotnie stał przy
drodze leśnej, jednak ta ostatnio bardzo zarosła i (zwłaszcza w
lecie) jest trudna do odnalezienia.
Po znalezieniu krzyża wracamy do kapliczki, którą dopiero
co oglądaliśmy i skręcamy w prawo, w ładną leśną drogę biegnącą
tuż za kapliczką. Poruszając się tą drogą cały czas prosto, w
odległości ok. 650 m natrafimy na kolejną leśną kapliczkę
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(„hubertowską”), przy skrzyżowaniu dróg leśnych (GPS
50°06.950’; 23°04.367’).
Stąd jest już niedaleko do szosy prowadzącej w kierunku
Nowej Grobli. Przy kapliczce skręcamy więc w lewo (w stosunku
do dotychczasowego kierunku jazdy), w kierunku południowo –
wschodnim i po ok. 650 m dojeżdżamy do drogi asfaltowej, ok.
200 m na południe od zakrętu, przy którym rozpoczynaliśmy tę
wycieczkę boczną. Po wyjeździe w drogi leśnej, skręcamy w
prawo.

Jadąc drogą w kierunku Nowej Grobli wkrótce dojeżdżamy do wielkiej
polany, z prawej zamkniętej lasem opackim, a z lewej łąkami sięgającymi do
oddalonej o ok. 500 m Lubaczówki. Po przeciwnej stronie polany, po prawej pojedyncze zabudowania w miejscu, w którym przed II wojną znajdował się
folwark Kamienna. Naprzeciw zabudowań, po lewej stronie drogi – murowana
kapliczka przydrożna. Przy zabudowaniach starodrzew.
Po przebyciu dalszych 1.5 km – droga leśna, prostopadle dobiegająca z
prawej, przecinająca niewielki pagórek, będący częścią rozległej wydmy
parabolicznej, zwanej Kamienną Górą. Warto wjechać w tę drogę na głębokość
ok. 220 m, a znajdziemy się na drugiej pod względem wysokości kulminacji
wydmy (215 m n.p.m.), przeciętej przez drogę (GPS 50°05.853’; 23°03.146’).
Druga kulminacja (217 m n.p.m.) znajduje się w odległości ok. 200 m na północny
wschód.
W okolicznych lasach znajduje się kilka wydm parabolicznych, utworów
powstałych pod koniec zlodowacenia bałtyckiego, z piasków nanoszonych przez
wiatry. Z miejsca, w którym się znajdujemy istnieje możliwość wyruszenia na
wycieczkę boczną do Smereckiej Góry, jednej z dwóch najwyższych wydm
parabolicznych na Równinie Lubaczowskiej i jednej z najwyższych w regionie. Ta
potężna wydma ciągnie się w układzie południkowym, na długości ponad 1.5 km.
Jej szerokość nie przekracza 250 m. W najwyższym miejscu wydma osiąga 229 m
n.p.m, a jej wysokość względna, w stosunku do otaczającego terenu sięga 24 m.
Jeszcze wyższa wydma (230 m n.p.m) znajduje się w odległości 3 km na północny
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– zachód od Smereckiej Góry i nosi nazwę Wilczej Góry (GPS 50°07.037’;
22°59.079’). Jej wysokość względna jest jednak taka sama.
Proponowana wycieczka boczna do Smereckiej Góry jest w zasadzie innym
wariantem pokonania odcinka trasy, gdyż od Smereckiej Góry można również
dojechać do Nowej Grobli (kolejnego celu wyprawy) pobliską szosą oleszycką.
Dodatkową atrakcją wycieczki jest możliwość odwiedzenia rezerwatu przyrody
„Kamienne”.
Wycieczka boczna do rezerwatu Kamienne i Smereckiej Góry
(4.8/6.5 km)
Wjeżdżamy w las drogą leśną, przy której się obecnie
znajdujemy i podążamy cały czas prosto, w kierunku północno –
zachodnim.
Po przebyciu ok. 2.5 km (licząc od szosy) prostą asfaltową
drogą leśną, skręcamy (GPS 50°06.648’; 23°01.674’) w dział leśny
odbiegający w prawo. Po 600 m docieramy do północno –
zachodniego krańca Lisiej Góry – wydmy parabolicznej. Na jej
południowo – zachodnich stokach znajduje się rezerwat przyrody
„Kamienne”.
Rezerwat o powierzchni 8,27 ha, powstał w 2004 roku
Położony jest w leśnictwie Nowa Grobla. Rezerwat zajmuje
biegnący z północnego- zachodu na południowy-wschód wał
wydmowy o długości ok. 1.5 km, wyniesiony 4-8 m ponad
otaczający teren i wysokości bezwzględnej 205-210 m n.p.m.
Najwyższy punkt wydmy (GPS 50°06.788’; 23°02.260’) wznosi się
na wysokość 218 m n.p.m, w odległości ok. 190 m na południowy
– wschód od miejsca, w którym się znajdujemy. Celem utworzenia
rezerwatu jest zachowanie rzadkiego w Polsce zespołu leśnego świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum, z licznymi
chronionymi i rzadkimi roślinami w runie. Chronione tu płaty
zespołu Potentillo albae - Quercetum cechuje niezwykłe bogactwo
florystyczne. W rezerwacie występuje licznie roślinność
ciepłolubna i kserotermiczna: pięciornik biały, miodownik
melisowaty, dzwonek brzoskwinio listny, kokoryczka wonna,
ciemiężyk białokwiatowy oraz wiele gatunków rzadkich i
chronionych: powojnik prosty, naparstnica zwyczajna, lilia
złotogłów i podkolan zielonawy.
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W rezerwacie Kamienne (fot. Grzegorz Szafran)

Z punktu u podnóża Lisiej Góry, do którego dotarliśmy
przecinką, jedziemy ok. 320 m drogą leśną na północny – zachód.
Tu – rozwidlenie dróg leśnych (GPS 50°06.943’; 23°01.941’).
Wybieramy drogę biegnącą w lewo, początkowo na zachód,
następnie skręcającą na południowy – zachód. Po ok. 600 m
docieramy do drogi poprzecznej (GPS 50°06.845’; 23°01.500’),
skręcamy w prawo i podążamy ok. 300 m na północny – zachód.
W tym miejscu skrzyżowanie dróg leśnych (GPS 50°06.980’;
23°01.379’). Jedziemy w lewo i po ok. 500 m docieramy do
północnego krańca Smereckiej Góry. Tuż obok droga leśna
dobiega do szosy prowadzącej z Oleszyc do Nowej Grobli. Stąd
można rozpocząć eksplorację wydmy, podążając drogą leśną
biegnącą na południe wzdłuż garbu lub zadowalając się
wstępnymi oględzinami zjechać do szosy i skierować się w lewo,
do Nowej Grobli.
Wybierając wariant eksploracyjny, poruszamy się na
południe, wzdłuż garbu, mając po prawej wzniesienie porośnięte
borem sosnowo – dębowym, a po lewej podmokłe łąki. Gdy nie
ma liści na drzewach, prześwituje widok na rozległą polanę, której
odległy kraniec zamyka szosa prowadząca z Lubaczowa do Nowej
Grobli. Jeszcze w latach 90. w pobliże Smereckiej Góry można
było dotrzeć po drodze z betonowych płyt, centralnie
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przecinającej łąki, prowadzącej od wspomnianej szosy. Kilka lat
temu płyty zostały zdjęte i trasa jest nieprzejezdna.
Po ok. 1.7 km docieramy do krańca Smereckiej Góry i
rozwidlenia dróg (GPS 50°05.910’; 23°01.114’), na którym
skręcamy niemal prostopadle w prawo, objeżdżając wzniesienie
od południa. Po przebyciu ok. 1 km docieramy do lokalnej szosy
Oleszyce – Nowa Grobla (GPS 50°06.027’; 23°00.397’). Tu
skręcamy w lewo i niebawem dojeżdżamy do pierwszych
zabudowań Nowej Grobli, a następnie skrzyżowania dróg w
centrum wsi.
Turyści, którzy nie wybrali się na tę wycieczkę boczną, mają przed sobą
również interesującą trasę. Jadąc w kierunku Nowej Grobli, wkrótce po lewej –
rozległe łąki nad meandrującą Lubaczówką – tuż za wąską ścianą lasu. Nieco dalej
– rozległa polana po prawej, z pięknym widokiem na garb Smereckiej Góry
rysujący się w oddali. Kilkaset metrów dalej, szosa łagodnie wspina się na
niewielkie wzniesienie (GPS 50°05.476’; 23°02.470’), kolejną wydmę
paraboliczną, a właściwie jej pozostałość, gdyż las po lewej został posadzony po
wybraniu piasku ze sporego wzniesienia. Część góry jeszcze pozostała, o czym
możemy się przekonać skręcając w lewo, w leśną drogę, zaraz gdy teren zacznie się
obniżać. Po kilkudziesięciu metrach, po lewej widoczne jest strome urwisko
porośnięte sosnowym lasem. Wkrótce po prawej stronie szosy – odkrywka piasków,
a 100 m dalej – wyraźna droga wychodząca z lasu po lewej (15.4 km), prowadząca
do niewielkiej osady Ruda i dalej do Sopli.

Wycieczka boczna nad Lubaczówkę w Soplach (6.5 km)
Tu kolejna okazja do wycieczki bocznej. Tym razem dla
zainteresowanych starymi krzyżami przydrożnymi. Dodatkowo –
dwie atrakcyjne ciekawostki związane z rzeką Lubaczówką. Trasa
nie jest trudna, w większej części prowadzi drogami
utwardzonymi.
Skręcamy więc w lewo i przecinamy wąski pas lasu, po czym
docieramy do pobliskich zabudowań Rudy, gdzie skręcamy w
lewo, a po 120 m, w prawo – w wiejską uliczkę, która doprowadzi
nas do mostku na Lubaczówce (GPS 50°04.920’; 23°01.812’). Po
przedostaniu się na drugi brzeg, zaraz skręcamy w lewo i drogą
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Krzyż nad Lubaczówką w Soplach (fot. Paweł Rydzewski)

prowadzącą wzdłuż rzeki a następnie skręcającą w prawo,
docieramy do wiejskiej drogi głównej (możemy też za mostkiem
jechać na wprost, do zabudowań, a następnie skręcić w lewo i w
ten sposób dotrzeć do tego samego miejsca). Jedziemy już drogą
asfaltową (ignorujemy drogę dobiegającą z prawej), przy której
spotykamy liczne krzyże przydrożne. Nasza trasa prowadzi na
wschód, w kierunku wsi Sople (cześć Bihali), a następnie dalej, w
stronę pobliskiego lasu. Ok. 450 m za skrzyżowaniem dróg w
centrum Sopli, skręcamy w lewo (GPS 50°04.970’; 23°03.260’), w
drogę prowadzącą wzdłuż granicy lasu, by po 230 m ponownie
skręcić w lewo. Po ok. 500 m docieramy w pobliże Lubaczówki i
bielejącego na tle drzew starego krzyża bruśnieńskiego (GPS
50°05.205’; 23°02.872’), bardzo malowniczo usytuowanego
wśród łąk i zadrzewień. Po lewej stronie krzyża, wygodne dojście
do krawędzi urwiska, skąd piękny widok na wijącą się
Lubaczówkę. Po prawej stronie krzyża, zejście do poziomu rzeki.
Warto zwrócić uwagę, na niewielki strumyk wpadający z prawej
do Lubaczówki. Strumyk płynie wąwozem, w pewnym miejscu
tworząc malowniczą serię trzech niewielkich progów, małych
wodospadów, o wysokości ok. 30 cm każdy. Podobnie jak na
Dublenie (okolice Świdnicy na Roztoczu Południowym),
wodospady zostały utworzone przez skręcone korzenie drzew,
stabilizujące piaszczysto – kamienne podłoże. Prawdopodobnie
jest to jedyny tego typu obiekt na ziemi lubaczowskiej. Do szosy
wracamy tą samą drogą, którą przybyliśmy. Znaną też już trasą
wracamy przez mostek na Lubaczówce do szosy prowadzącej do
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Nowej Grobli, w pobliżu odkrywki piasku, gdzie rozpoczynaliśmy
boczną wycieczkę.

Za lasem rozciągają się zabudowania Nowej Grobli (16 km).

Nowa Grobla
Wieś zawdzięcza swą nazwą wielkiej grobli, usypanej w poprzek rozlewisk
Lubaczówki, na których istniał niegdyś jeden z największych stawów w okolicy.
Nowa Grobla założona została zapewne w ciągu XVII w. Lokacja poprzedzona
była działalnością rudników, wzmiankowanych tu od końca XV w. (Ruda Wroców,
Ruda Pobidzińska). Wieś położona jest na prawym brzegu Lubaczówki, w dolinie
potoku Rów Lipowy. Złożona jest z trzech części: Dolinki, Górniaki, Ruda.
Początkowo była to wieś królewska w składzie starostwa lubaczowskiego. W
roku 1736 za zgodą sejmu przekazana została na własność Lipskim, zaś wkrótce
potem znalazła się w składzie dóbr oleszyckich i wysockich, należących do
Czartoryskich. Od początku XIX w. pozostawała w składzie klucza zapałowskiego,
w posiadaniu Zamoyskich, przy których majątek pozostał częściowo do końca lat
30. XX w. W końcu XIX w. w Nowej Grobli mieszkało 300 Ukraińców i 169
Polaków.
Miejscowość znana była z dużego stawu, przy którym funkcjonowała ruda
żelaza, hamernia miedzi, trzy młyny zbożowe, później tartak. Według Słownika
Geograficznego Królestwa Polskiego „staw ma kilkaset morgów powierzchni i
dziewięć wysepek”. Na austriackiej mapie wojskowej z końca XIX w. staw jest
wyraźnie widoczny po wschodniej stronie drogi prowadzącej z Nowej Grobli na
południe (do Czerniawki i Korzenicy). Na stawie można doliczyć się 10 wysepek
(być może wyższy poziom wody spowodował przecięcie połączenia między
sąsiednimi wysepkami), natomiast kolejne 6 znajduje się w ujściu Lubaczówki do
stawu. Obecnie teren ten pokrywają rozległe łąki. Mapa pozwala także
zlokalizować położenie młynów: jeden zbudowano bezpośrednio za opłotkami wsi,
w pobliżu miejsca, w którym obecnie szosa lubaczowska łączy się z szosą
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Nowa Grobla na mapie sprzed I wojny światowej (ze zbiorów Pawła
Rydzewskiego)

oleszycką, drugi – mniej więcej w połowie grobli, w miejscu w którym obecnie
znajduje się most na starorzeczu Lubaczówki.
W centrum znajduje się kaplica rzymskokatolicka, p.w. NMP (murowana, z
1982 roku). Prawdopodobnie przed połową XVII w. we wsi lub w najbliższej
okolicy istniał monaster bazylianek.
O funkcjonowaniu monasteru dowiadujemy się jak na razie jedynie ze
skąpych notek w nielicznych źródłach i komentarzach. Można przypuszczać, iż
monaster ten znajdował się przy południowej granicy Nowej Grobli, w osadzie
(obecnie wieś) Czerniawka. Wskazuje na to charakterystyczna nazwa, wywodząca
się najprawdopodobniej od wyrazu „czerniec”, oznaczającego mnicha w obrządku
wschodnim. Niestety w lokalnej tradycji interesującej nas wsi i sąsiednich
miejscowości nie zachowały się przekazy o istnieniu monasteru. Być może jakimś
dalekim jego echem jest podanie o zaginionej świątyni nieznanego obrządku,
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która pewnej niedzieli, po nabożeństwie, miała zapaść się pod ziemię. Do chwili
obecnej na nadrzecznych łąkach w środkowej części wsi pokazywane jest duże
wgłębienie, porośnięte trzciną, które miało być dowodem potwierdzającym
wspomnianą legendę.
Wielką groblą, której wieś zawdzięcza nazwę – obecnie przebiega szosa. Tą
szosą będziemy dalej podążać na południe, podziwiając rozległe łąki po lewej,
które w przeszłości pokrywał wspomniany wyżej staw z wyspami. Przejeżdżamy
most na starorzeczu i drugi na Lubaczówce. Za mostem na Lubaczówce –
rozwidlenie dróg, na którym skręcamy w lewo.
Na kolejnym skrzyżowaniu podążamy główną trasą w prawo lub (jako
wycieczka boczna) w drogę prowadzącą w lewo, w kierunku Bihali.

Wycieczka boczna do wsi Bihale (2 km)
Krótka wycieczka boczna do wsi Bihale, o pierwotnym
brzmieniu „Biehale”. Wieś wzmiankowana była już w roku 1578.
Na początku lat 80. XVI w. przy istniejącej wsi lokowano na
surowym korzeniu nową osadę, która nie wyodrębniła się z
macierzystej wsi. Początkowo miejscowość pozostawała w składzie
starostwa lubaczowskiego. Przed roku rokiem 1609, staraniem ks.
Stanisława Siecińskiego, sekretarza króla Zygmunta III,
proboszcza lubaczowskiego, późniejszego biskupa przemyskiego,
wieś włączona została do uposażenia parafii łacińskiej w
Lubaczowie, a następnie na stałe do klucza łukawieckiego dóbr
biskupstwa przemyskiego.
Miejscowość była zrujnowana w 1629 roku podczas najazdu
Tatarów i wyniszczona podczas walk polsko-ukraińskich w latach
1944-1947. We wsi od XVI w. istniała karczma, w XVII w.
funkcjonował młyn, a w XVIII w. – niewielki folwark. W 1921
roku we wsi mieszkało 925 osób, w tej liczbie 495 Ukraińców, 411
Polaków i 19 Żydów.
Wieś położona jest na wysoczyźnie opadającej w dolinę
Lubaczówki. Niegdyś w typie łańcuchówki z zabudowaniami
rozmieszczonymi po obydwu stronach drogi wiejskiej, która
przecięta była w połowie lokalnym traktem wiodącym z Radymna
do Lubaczowa. Po bokach osady rozmieszczone były części i
173

przysiółki: Czerniawka, Hlinki, Sople. W centrum wsi
usytuowana jest dawna cerkiew greckokatolicka, p.w. Opieki
NMP, obecnie kościół rzymskokatolicki, p.w. Opieki MB
Uzdrowienia Chorych.
Dawny zespół cerkiewny zajmuje owalne wzgórze, zapewne
sztucznie usypane, ujęte od północnego – zachodu i południa
przez drogi wiejskie, z których zachodnia stanowiła niegdyś
główny szlak, przesunięty obecnie nieco na północ.
Cerkiew w Bihalach (fot. Paweł Rydzewski)

Pierwsza cerkiew była wzniesiona prawdopodobnie w końcu
XVI w. przez nieznaną bliżej „Panią Jaroszyńską”, dziedziczkę
wsi. Na początku XIX w. świątynia była już w bardzo złym stanie
i zagrażała bezpieczeństwu wiernych. Starania parocha o
dokonanie remontu nie przyniosły jednak rezultatu. W 1821 roku
budowla uległa spaleniu. W tym samym roku powstała obecnie
istniejąca cerkiew, którą postawił na miejscu poprzedniej, na wzór
starej cerkwi w Szczutkowie, gospodarz z Bihal, Ilko Pochodaj.
Jak podaje Karol Notz, zbudował on cerkiew „bez planu (...), sam
był inżynierem, budowniczym, majstrem i robotnikiem”. Do
budowy wykorzystano materiał dostarczony przez kolatora, bp.
Antoniego Gołaszewskiego. Prace nad wykończeniem cerkwi
przeciągnęły się do połowy XIX w. Po 1825 roku zbudowano
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kopułę, a w roku 1843 zdołano pobić dachy nowymi gontami. W
1872 roku wnętrze pokryto polichromią. Rok wykonania
polichromii w formie malowanej inskrypcji widniał jeszcze w
1928 roku, w babińcu, pod chórem.
Na przełomie XIX i XX w. rozbudowano świątynię: nawę
rozszerzono o dwa ramiona, wzniesiono babiniec i zakrystię oraz
powiększono skarbczyk. Kolejny remont przeprowadzono w
1928, z funduszy parafian. Po roku 1946 świątynia została
przejęta na kaplicę filialną parafii rzymskokatolickiej w Łukawcu.
W roku 1964 z inicjatywy proboszcza łukawieckiego
„odmalowano” polichromię. W tym samym roku zaliczono obiekt
do czwartej grupy zabytków. W związku z erygowaniem
samodzielnej parafii, dokonano w latach 1978-1979 gruntownego
odnowienia budowli.
Obecna cerkiew wzniesiona jest z drewna sosnowego, w
konstrukcji zrębowej, z podwaliną na kamiennej podmurówce.
Zbudowana jest na rzucie krzyża łacińskiego z zachowaniem
trójdzielności: nawa prostokątna, ustawiona poprzecznie w
stosunku do osi podłużnej, prezbiterium kwadratowe i
nieznacznie niższe, dwie prostokątne zakrystie, równej długości z
prezbiterium, babiniec na przedłużeniu nawy, równy jej
wysokością. Wnętrze w całości obite jest boazerią. Niegdyś
wewnątrz znajdowały się napisy cyrylicą: na nadprożu otworu
wejściowego do zakrystii wycięta data „1821”, w babińcu, pod
chórem malowany napis z datą „1872” i nazwiskiem ks. Michała
Kokurewicza.
Nad kopułą nawy pseudolatarnia w formie wieżyczki. Nad
prezbiterium, babińcem, bocznymi ramionami przy nawie i
przedsionkiem dachy dwuspadowe z szerokimi okapami, nad
zakrystiami dachy pulpitowe. Kopuła oraz dachy kryte niegdyś
gontem, obecnie blachą.
Pierwsza znana dzwonnica występowała nad babińcem
pierwotnej cerkwi. Ostatnio istniejąca budowla, łącząca funkcje
bramy, powstała równocześnie z cerkwią w roku 1821. Przed
rokiem 1977 została rozebrana. W XVIII w. istniały trzy dzwony,
w końcu tego w. już pięć. Na początku XIX w. funkcjonowały
ponownie trzy dzwony, z których dwa pochodziły z roku 1680 i
1735. Część dzwonów zostało zarekwirowanych przez wojska
austrowęgierskie podczas I wojny. Z Bihali powracamy do
ostatniego skrzyżowania i jedziemy prosto, w stronę Czerniawki.
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Między Bihalami i następną wsią – Czerniawką, przebiega granica powiatu
lubaczowskiego, a więc pewien fragment trasy wychodzi poza obszar tradycyjnie
zaliczany do ziemi lubaczowskiej. Jednak granice administracyjne ulegają zmianie
(np. Nowa Grobla należała kiedyś do powiatu jarosławskiego, a obecnie – do
lubaczowskiego) - dla turysty istotne jest poznanie, a nie sztywne trzymanie się
granic.
Za Czerniawką (niewielka wieś rozlokowana na dużej leśnej polanie), pod
lasem – znajduje się leśniczówka (21 km). Stąd możemy udać się zaplanowaną
trasą przez Tuchlę i obydwie Kobylnice do Wielkich Oczu (wariant sugerowany)
lub też – jeżeli ktoś dobrze zna te miejscowości lub chce skrócić trasę – można
przeciąć cały las kobylnicki dojeżdżając krótszą nieco drogą od razu do szosy
prowadzącej z Wielkich Oczu do Lubaczowa na odcinku między Wielkimi
Oczami i Łukawcem. Turyści zainteresowani tym wariantem, powinni skręcić w
drogę (GPS 50°02.830’; 22°59.700’) prowadzącą tuż obok leśniczówki w las, w
kierunku wschodnim. Czeka ich ok. 12 km ciągłej jazdy przez las. Tego typu tras
jest niewiele w całym regionie, jedynie Lasy Sieniawskie mogą się pochwalić
podobnymi. Droga jest wąska, utwardzona, znakomita zwłaszcza dla turystów
rowerowych.
Zgodnie z zasadniczym planem trasy, mijamy leśniczówkę po lewej i jedziemy
dalej lokalną drogą asfaltową na południe. Na polu, po prawej, wyraźnie
zaznaczający się w terenie wał porośnięty sosnami. Jest to nasyp dawnej linii
kolejowej, zbudowanej przez Rosjan w latach 1940 - 1941, prowadzącej od
mostu na Lubaczówce w rejonie Nowej Grobli, do Woli Arłamowskiej (według
innej wersji – do Mościsk) na Ukrainie. Linia ta została wkrótce rozebrana po
wybudowaniu. Nasyp przecina drogę, którą jedziemy, tuż obok cmentarza. Idąc w
lewo, wzdłuż torów, po 200 m doszlibyśmy do niewielkiego wiaduktu kolejowego
(GPS 50°02.475’; 22°59.646’).
Wkrótce docieramy do skrzyżowania, przy pierwszych zabudowaniach
Miękisza Nowego. Tu skręcamy w lewo, by wkrótce dotrzeć do niewielkiej wsi
Górne (Hirne). Na skrzyżowaniu we wsi – kolejny skręt, tym razem w prawo, w
kierunku Tuchli. Wieś jest punktem wyjścia dwóch interesujących wycieczek
bocznych.
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Wycieczka boczna do kolejowego mostu na Szkle (6.3 km)
Celem jest obejrzenie pozostałości dawnej linii kolejowej,
biegnącej od mostu kolejowego w Nowej Grobli, do Mościsk (na
Ukrainie). Linia została zbudowana przez Rosjan w latach 1940 –
1941. Niektóre źródła podają, iż wkrótce potem została
rozebrana. Jednak naoczny świadek zapewnia, iż linia była
rozbierana jeszcze w latach 50. XX w.
Na skrzyżowaniu dróg w centrum Tuchli, jedziemy drogą
asfaltową na wprost, w kierunku
południowym. Po ok. 650 m naszą drogę
Pozostałości mostu kolejowego
przecina droga utwardzona. Jest to nasyp
(fot. Paweł Rydzewski)
dawnej linii kolejowej. W pobliżu, po prawej
– widoczny niewielki most kolejowy. My
skręcamy jednak w lewo. Wkrótce, tuż przy
drodze widoczne są kolejne pozostałości
dawnej linii. Poruszamy się już teraz drogą
polną, by po ok. 3 km (licząc od ostatniego
skrzyżowania) dotrzeć do mostu kolejowego
na rzece Szkło (GPS 49°59.516’; 23°01.516’).
Ostatni odcinek trasy jest bardzo atrakcyjny:
po wyjeździe z lasu otwiera się widok na
rozległe łąki, natomiast my jedziemy nasypem
dawnej linii, wyniesionym kilka metrów nad
otaczający teren. Na moście zachowały się
metalowe konstrukcje łączące obydwa brzegi
oraz betonowe przyczółki. Miejsce ma
szczególny, niepowtarzalny klimat. Do Tuchli
wracamy tą samą drogą. Na skrzyżowaniu –
skręcamy w prawo.

Wycieczka boczna do cerkwi w Starym Miękiszu (7.2 km)
Na skrzyżowaniu dróg w centrum Tuchli, skręcamy w prawo,
na zachód. Po ok. 3.6 km docieramy rozwidlenia dróg w Starym
Miękiszu. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1468 roku
Pierwszymi właścicielami byli Marcin i Andrzej z Miękisza, którzy
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z czasem zaczęli się posługiwać nazwiskiem Miękiski. W końcu
XVI w. obok Starego Miękisza lokowano Nowy Miękisz,
ówcześnie nazywany Wolą Miękiską. W końcu XIX w.
właścicielami Starego Miękisza byli Władysław Younga i Stefan
Zamoyski. W latach 1905 - 1939 wieś stanowiła własność Zofii
Cerkiew w Miękiszu Starym (fot. Paweł Rydzewski)

Zajączkowskiej.
Na niewielkim pagórku znajduje się drewniana cerkiew (GPS
50°01.398’; 22°57.336’) pw. Przeświętej Bogurodzicy, wzniesiona
w 1801 roku, rozbudowywana w latach 1803 i 1885, odnowiona
w 1921 roku Remont kapitalny cerkiew przeszła w 1925 roku
Obecnie nieużytkowana, popada w ruinę. Świątynia na
konstrukcję zrębową. Nawa nakryta jest kopułą, prezbiterium,
babiniec, zakrystia i kruchta posiadają dachy. Część wyposażenia
cerkwi udało się uratować (znajduje się w Dziale Sztuki
Cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie). Przy cerkwi znajdują
się nagrobki dawnych właścicieli. Po obejrzeniu cerkwi wracamy
do Tuchli tą samą drogą, którą przybyliśmy. Na skrzyżowaniu –
jedziemy prosto, na wschód.

Na skrzyżowaniu w centrum Tuchli (25 km) kierujemy się na wschód. Po ok.
1 km od ostatnich zabudowań wsi – rozwidlenie dróg, na którym wybieramy drogę
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w lewo (od tego miejsca wracamy w granice powiatu lubaczowskiego), prowadzącą
do wsi Potok Jaworowski, dawniej osady niemieckiej Fehlbach, założonej po roku
1783. We wsi – kościół p.w. Św. Trójcy, murowany, wzniesiony w 1913 roku. W
„Katalogu zabytków” z 1959 roku znajdujemy informację, iż wewnątrz znajdują
się obrazy olejne z XVIII w.: dwa malowane na płótnie (Adoracja Dzieciątka oraz
Adoracja Krzyża św.), jeden na desce (św. Jan Nepomucen). Przejeżdżamy przez
wieś (nie skręcamy w drogę biegnącą przy kościele w prawo). Po 1.2 km
zauważamy polną drogę z lewej. Warto skręcić w tę drogę, by po ok. 150 m
dotrzeć do ładnej, murowanej kapliczki (GPS 50°01.318’; 23°04.364’). Po dalszych
ok. 800 m. - po lewej, w odległości ok. 50 m – bunkier „linii Mołotowa” –
duża rzadkość na tym terenie.
Według T. Berezy, P. Chmielowca i J. Grechuty, w latach 1940 – 1941,
Rosjanie podjęli na tym terenie budowę dużego węzła obrony, z fortyfikacjami
stałymi. W jego skład miał wejść punkt oporu „Kobylnica Ruska”, którego
przynależność taktyczna do dzisiaj nie została ostatecznie wyjaśniona. Do
wybuchu wojny w tym punkcie oporu, z 16 zaplanowanych schronów ukończono
w stanie surowym dwa. Jeden schron znajduje się właśnie przed nami, drugi
bunkier a właściwie tylko głęboki wykop pod planowany bunkier, leży we wsi na
wzgórzu przy drodze do Wielkich Oczu, porośnięty wysokimi drzewami.
Wracamy do szosy, którą przecinamy jadąc na wprost i obok zabudowań
leśniczówki udajemy się na południe, do Kobylnicy Ruskiej.
Po niespełna 200 m dojeżdżamy do centrum Kobylnicy Ruskiej (32 km) i
skręcamy w lewo, by po ok. 450 m dotrzeć do starodrzewia rosnącego wokół
cerkwiska, na którego terenie wyróżnia się wysoki krzyż drewniany (GPS
50°01.000’; 23°04.778’).

Kobylnica Ruska
Pierwotna nazwa wsi „Kobylnica” (Kobelnica, Kobilnica), w XVI w.
przybrała dodatkowe określenie - „Ruska”. Nazwy miejscowości czy obiektów
fizjograficznych wywodzące się od wyrazu „kobyła”, są bardzo rozpowszechnione
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na obszarze całej Słowiańszczyzny. Obydwie lubaczowskie Kobylnice - Ruska i
Wołoska, które jeszcze w 1507 roku występują jako „Kobylnica dwoja”, w ciągu
XVI w., wraz ze zaznaczającymi się różnicami prawnymi i być może etnicznymi,
stopniowo zaczynają się wyodrębniać, także poprzez powstanie dodatkowych
określeń przy pierwszym, jednakowo brzmiącym członie nazwy. Miejscowości te są
jednocześnie typowymi przykładami osad, których nazwy świadczą o dawnych
procesach osadniczych rozwijających się na terenie Rzeczypospolitej w XV-XVI
w. (tzw. kolonizacja wołoska).
Według Stanisława Barana, pierwsza wzmianka o Kobylnicy pojawiła się w
1425 roku. Określenie „Ruska” funkcjonowała od w. XVI. Wprowadzenie
osadnictwa wołoskiego do Kobylnicy musiało nastąpić jakiś czas przed 1507 roku
W 1507 roku obydwie Kobylnice – Ruska i Wołoska występowały jako „Kobylnica
dwoja”. Prawna dwoistość obu osad – Kobylnicy Wołoskiej i Ruskiej - i ich
bezpośrednie sąsiedztwo pozwala domyślać się przebiegu następującego procesu:
obok starej wsi, pozostawionej na rodzimym prawie osadniczym lokowano nową
osadę, z użyciem prawa wołoskiego, a może i żywiołu wołoskiego.
Do roku 1462 była to dziedzina książąt mazowieckich, następnie pozostawała
w dobrach królewskich starostwa lubaczowskiego. Na krótko w latach 1549-1566
stanowiła lenno Mikołaja Tarły, chorążego przemyskiego, później ponownie była
wsią królewską. Od początku XIX w. była już własnością prywatną. Ostatnim
właścicielem (od 1928 roku) był Franz Pawlik.
Osada była spustoszona przez najazdy tatarskie przed rokiem 1546 oraz w
roku 1621. W pierwszej połowie XVII w. objęta zaburzeniami społecznoekonomicznymi: chłopi kobylniccy często udawali się do króla Zygmunta III z
pisemnymi skargami na służbę starościńską, która zmuszała włościan, niekiedy
przy użyciu siły, do niemal codziennej pańszczyzny, nadmiernych danin i do
odbywania dalekich podwód.
Wieś była częściowo spalona w 1915 roku, podczas intensywnych walk
między wojskami austro-węgierskimi i rosyjskimi, toczonych wokół Wielkich Oczu
w czerwcu 1915 roku. Kobylnica Ruska została zniszczona i spacyfikowana w
trakcie walk polsko-ukraińskich na wiosnę 1945 roku. W wyniku akcji
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pacyfikacyjnej, przeprowadzonej przez 2 Samodzielny Batalion Operacyjny Wojsk
Wewnętrznych przeciwko oddziałom UPA, zginęło ok. 30. cywilnych mieszkańców
wsi narodowości ukraińskiej.
W XVI w., obok włościan we wsi mieszkali liczni bartnicy oraz młynarze,
cieśla i smolarz. W tym czasie istniały także stawy hodowlane. Szczególnie
korzystne warunki istniejące w Kobylnicy Ruskiej do zakładania stawów dostrzegł
już w połowie XVI w. Mikołaj Tarło. Od XVII w. funkcjonowały dwie karczmy.
W 1921 roku ludność osiągnęła stan 1350 osób, w 1120 Ukraińców, 150
Polaków, 46 Niemców i 44 Żydów. Niegdyś była to rozległa osada: na jej gruntach
w końcu XV w. powstała Kobylnica Wołoska. W XVI w. przedsięwzięto nieudane
próby lokacji miasta Tarłowiec i wsi Wola Kobylnicka przez Mikołaja Tarło. W 10
lat, po pierwszym rozbiorze Polski na obszarze terytorialnym Kobylnicy Ruskiej od
zachodu założono kolonię niemiecką Fehlbach, obecnie Potok Jaworowski.
Miejscowość położona jest w szerokiej dolinie ograniczonej niewielkimi
wzgórzami, między potokami Łazanka i Horodysko.
Wieś zbudowana jest w typie łańcuchówki, dawniej z kilkoma częściami i
przysiółkami: Budy, Fedek, Kamienisko, Rotysko, Stawki. Przez wieś przebiegała
niegdyś odnoga szlaku prowadzącego z Jaworowa przez Wielkie Oczy do
Jarosławia. W centrum wsi – skrzyżowanie dróg (GPS 50°01.242’; 23°04.420’), z
których prowadząca w lewo, przecina duży kompleks leśny położony na północ od
wsi i doprowadza do Łukawca, obok zabudowań byłego PGR, przecinając
prostopadle drogę utwardzoną wiodącą od leśniczówki w Czerniawce (opisany
wyżej skrót do szosy Wielkie Oczy – Łukawiec).
PGR zajmował teren wsi zwany Kamienisko, na którym dawniej znajdował się
zespół dworsko - folwarczny. Ostatnimi właścicielami drewnianego dworu
byli Wardeccy, wywiezieni na Syberię w 1940 roku. Potomkowie Wardeckich żyją
dziś w okolicach Kielc. Z dawnego założenia zachowały się aleje lipowa i
akacjowa.
We wschodniej części osady istniała cerkiew greckokatolicka, p.w. św.
Dymitra. Dawny zespół cerkiewny zlokalizowany był na nizinnym, lekko
podmokłym terenie, przy wschodnim krańcu wsi, na południe od lokalnej drogi
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Zespół dworsko - folwarczny w Kobylnicy Ruskiej na mapie katastralnej z 1854 r.

łączącej wieś z Kobylnicą Wołoską. Ostatnia cerkiew była orientowana,
usytuowana na miejscu poprzednich, w centrum niewielkiego obszaru,
wyznaczonego obecnie przez wieniec starodrzewia
Budowla cerkiewna wzmiankowana była w 1531 roku. Trudno powiedzieć,
czy istniejąca na początku XVI w. cerkiew była pierwszą, czy którąś z kolejnych w
dziejach parochii. Kolejna wzniesiona była w roku 1634. Przedostatnia cerkiew
postawiona została sumptem gromady wiejskiej w 1705 roku, zapewne z
wykorzystaniem elementów wcześniejszego obiektu. Gruntowną przebudowę
budowli przeprowadzono w roku 1911. W tym czasie znacznie ją powiększono
przez przybudowanie nowego, większego babińca i dwóch zakrystii. Odnowiony
obiekt został spalony podczas działań wojennych w czerwcu 1915 roku. Ostatnio
istniejąca cerkiew drewniana wzniesiona była staraniem parafian na miejscu
poprzedniej w latach 1921-1922, poświęcona rok później. W 1942 roku została
osadzona na murowanych fundamentach. Po 1945 przejęta na Skarb Państwa i
zdewastowana. Do 1956 roku została rozebrana na materiał, który podobno był
użyty do budowy stodoły w jednej wsi pod Radymnem. Budynek ten miał spłonąć
od uderzenia pioruna wkrótce po wzniesieniu.
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Cerkiew wzniesiona była w konstrukcji zrębowej, początkowo na dębowych
peckach, później na murowanym fundamencie. Rozplanowana była na rzucie
zbliżonym do krzyża łacińskiego z zachowaniem trójdzielności: kwadratowa nawa,
babiniec równy szerokością i długością nawie, przy nim niewielki ganek.
Prezbiterium węższe od nawy, z dwiema zakrystiami. Nawa przekryta kopułą,
pozostałe pomieszczenia nakryte były zapewne sklepieniami i sufitami, które
pokrywała polichromia. Dachy i kopuła pobite blachą.
Teren wokół miejsca po cerkwi otoczony jest wieńcem lip, z których większość
zasadzono na początku lat 20. XX w. Na placu cerkiewnym znajdują się dwa
drewniane krzyże: postawiony w 1938, w rocznicę 950-lecia Chrztu Rusi oraz
krzyż upamiętniający misje z 1936 roku.
W zachodniej części wsi, w ogrodzie towarzyszącym zabudowaniom
plebańskim, przy drodze wiejskiej, znajdowała się kaplica liturgiczna. Wzniesiona
„ku wygodzie parocha i wiernych” w 1925 roku, z inicjatywy ks. Symeona
Czyczyłowicza. Właściwy zespół cerkiewny znajdował się prawie kilometr od
Bunkier linii Mołotowa w pobliżu Kobylnic (fot. Paweł Rydzewski)
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plebanii, na przeciwległym końcu wsi, dlatego też zaawansowany wiekiem,
wieloletni paroch ks. Czyczyłowicz wystarał się o zgodę na wzniesienie niewielkiej
kaplicy. Po roku 1947 została rozebrana.
Z Kobylnicy Ruskiej zmierzamy teraz na wschód, do pobliskiej Kobylnicy
Wołoskiej, skręcając w prawo na skrzyżowaniu dróg we wschodniej części wsi.
Mijamy po prawej cmentarz i docieramy do centrum Kobylnicy Wołoskiej (35
km).

Kobylnica Wołoska
Nazwa związana jest z charakterem pierwotnego osadnictwa. Wieś założona
została w XV w. na prawie wołoskim, przy wcześniej istniejącej osadzie Kobylnica
(zwana później Ruską), poświadczona źródłowo w roku 1507.
W okresie I Rzeczypospolitej pozostawała w obrębie starostwa
lubaczowskiego, okresowo – w rękach Mikołaja Tarły, chorążego przemyskiego, a
około roku 1667 w składzie dzierżawy Lipowiec. Po 1778 roku znajdowała się w
tzw. ekonomii lubaczowskiej. Tutejszy folwark droga koligacji rodzinnych dostał się
w ręce niegdyś szlacheckiego, ormianskiego rodu Eminowiczow, której ostatnim
właścicielem był Mieczysław Eminowicz, dworek i budynki gospodarcze
doszczętnie zniszczone.
Miejscowość wyniszczona przez Tatarów przed rokiem 1546 (Mikołaj Tarło
otrzymał wówczas wójtostwo w Kobylnicy Wołoskiej w celu odnowienia
osadnictwa po najeździe tatarskim). W trakcie kolejnej napaści, w 1621 roku,
ordyńcy porwali w jasyr kilkoro mieszkańców wsi. Podobnie jak Kobylnica Ruska,
osada ucierpiała także podczas niepokojów społeczno-ekonomicznych w pierwszej
połowie XVII w. oraz zmagań polsko-ukraińskich w okresie 1944-1947 (w lasach
kobylnickich działała sotnia UPA, dowodzona przez Hrihorija Łewko, ps. „Kruk”,
którego Kobylnica Wołoska była rodzinną wsią).
Już w XVI w. w Kobylnicy Wołoskiej istniał młyn i kużnia, a od XVII w. karczmy oraz niewielkie stawy hodowlane. Kobylnica Wołoska, osada genetycznie
młodsza od Kobylnicy Ruskiej, stopniowo dorównywała tej ostatniej pod
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względem liczby ludności, by na koniec ją przerosnąć. W 1921 roku liczba
ludności wzrosła do 1454 osób, w tym 1316 Ukraińców, 133 Polaków i 3 Żydów.
Wieś rozłożona w dolinie potoku Łazanka, prawobrzeżnego dopływu Szkła,
niegdyś przy trakcie łączącym Jaworów z Jarosławiem. W skład osady drogą
korczunku weszły liczne przysiółki i grupy domów, z których najważniejsze to:
Chomaki, Geregi, Hryckowe, Podłozy, Romaki (Romanki), Szczeble, Mielniki.
W centrum wsi, kilkaset metrów na południowy – wschód od skrzyżowania
dróg, znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka, p.w., św. Dymitra i Jozafata,
obecnie świątynia rzymskokatolicka i greckokatolicka (od 1992 roku odprawiane
są również nabożeństwa w obrządku greckokatolickim).
Dawny zespół cerkiewny zajmował szczyt znacznego wzgórza, zapewne
sztucznie nadsypanego, położonego na terenie podmokłym, na prawym brzegu
potoku Łazanka. Cerkiew stała w centralnym punkcie owalnego placu,
obwiedzionego parkanem z bramką, obok której znajdowała się dzwonnica.
Według podania, pierwsza cerkiew miała być wzniesiona przez kupca
wołoskiego jako wotum za uratowanie życia. Kupiec wołoski pędząc woły z Rusi
zatrzymał się na krótki popas na terenie późniejszej wsi, gdzie został zaskoczony
nagłą burzą, połączoną z ulewą. W cudowny sposób zdołał jednak uratować życie
i majątek, chroniąc się przed powstałą powodzią na wyniosłym wzgórzu. Według
innej wersji, Wołoch został szczęśliwie uratowany od napaści rozbójników. W
podzięce wzniósł pierwszą cerkiew, którą okoliczna ludność nazwała „wołoską”.
Nazwa świątyni przeszła później na osadę rozwijającą się u jej stóp.
Pierwsza cerkiew wzmiankowana była w 1531 roku, zaś ostatnia budowla
drewniana postawiona była przez gromadę wiejską w roku 1666 i poświęcona
przez Ulryka Werduna w 1670 roku, wzniesiona była z „miękkiego” drewna,
założona na planie trójdzielnym: nawa na rzucie kwadratu, wysoka. Prezbiterium
prostokątne, węższe i niższe, babiniec zapewne prostokątny, zbliżony rozmiarami
do prezbiterium. Nawa przekryta była kopułą zrębową, nad prezbiterium i
zapewne nad babińcem występował dach dwuspadowy. Na nadprożu znajdował
się wycięty napis z rokiem budowy: „1666”. Dachy, zadaszenie oraz dolna część
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Cerkiew w Kobylnicy Wołoskiej (fot. Paweł Rydzewski)

kopuły nad nawą pobite były gontami. Od roku 1838 ośmioboczny dach kopuły
posiadał pokrycie blaszane.
Wskutek przypadkowego pożaru spłonęła na wiosnę 1922 roku. Rok później
na jej miejscu wzniesiono obecnie istniejącą, murowaną cerkiew, obwiedzioną
wieńcem starodrzewia, głównie lipami. W latach 90. XX w. i na początku XXI w.
przeprowadzono prace remontowe (naprawa pokrycia dachu, szklenie okien,
rekonstrukcja drzwi, remont elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych) ze środków
własnych parafii oraz Funduszu Kościelnego.
Przy zachodniej elewacji obecnej świątyni rozmieszczono pamiątkowe krzyże.
Dawne zabudowania plebańskie usytuowane są na północ od wzgórza
cerkiewnego.
W tym miejscu można udać się na nieco dłuższą wycieczkę boczną w celu
obejrzenia zabytkowych drewnianych cerkwi w Młynach i Chotyńcu.
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Wycieczka boczna do cerkwi w Młynach i Chotyńcu (32 km)
Spod cerkwi w Kobylnicy Wołoskiej podążamy w kierunku
Korczowej, a więc na wschód i wkrótce na południe (wjeżdżamy
na teren powiatu jarosławskiego). Po ok. 6 km dojeżdżamy do
szosy prowadzącej z Radymna do przejścia granicznego w
Korczowej – i skręcamy w prawo. Dalej jedziemy główną szosą
ok. 4.7 km na zachód. Tu skręcamy w boczną, utwardzoną drogę
(GPS 49°58.263’; 23°02.000’) odbiegającą w prawo, na północ.
Po przebyciu ok. 900 m docieramy do cerkwi w Młynach (GPS
49°58.718’; 23°02.279’). Można tu dojechać także lepszą drogą
(omijając odcinek drogi utwardzonej) – w tym celu trzeba z
głównej szosy skręcić wcześniej w prawo, po przejechaniu nie 4.7
km, ale niecałych 3 km. Wąska asfaltowa droga wiedzie
początkowo na północ (ok. 700 m), a następnie skręca w lewo, na
północny – zachód. Po ok. 2 km również dotrzemy do cerkwi,
trzeba jednak uważać aby nie zboczyć w którąś z bocznych dróg.
Cerkiew p.w. Opieki NMP Młynach została wzniesiona w
1740 roku. Świątynia została uszkodzona podczas I wojny
światowej, a następnie (w 1916 roku) odbudowana. W latach 70.
XX w. była wyremontowana i przebudowana. Konstrukcja ścian
– wieńcowa. Nawa posiada ośmioboczną kopułę, pozostałe
pomieszczenia kryte są dachami dwuspadowymi. Cerkiew jest
dwudzielna, zbudowana na planie prostokąta. Nawy mają ściany
ozdobione figuralno - ornamentalną polichromią. W cerkwi
znajduje się ikonostas z XVII-XVIII w. i ołtarze boczne z XVIII
w. W roku 2002 przeprowadzono prace mające na celu
wzmocnienie konstrukcyjne obiektu, zaś w latach 2005 – 2006
przeprowadzono gruntowny remont świątyni.
W II połowie XX w. proboszczem greckokatolickiej parafii w
Młynach był Michał Werbycki, autor muzyki do hymnu
narodowego Ukrainy. Został on pochowany na cmentarzu
przycerkiewnym. Na jego grobie znajduje się kamienny nagrobek
w kształcie liry. W kwietniu 2005 odbyło się poświęcenie
zbudowanej nad grobem kaplicy. W uroczystości uczestniczył
prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.
Po obejrzeniu cerkwi wracamy do głównej szosy wiodącą na
południe drogą utwardzoną i skręcamy w prawo. Po ok. 2 km
jazdy główną szosą – skręt w lewo, w kierunku Chotyńca.
Zainteresowanym dawną linią kolejową prowadzącą z Nowej
Grobli do Woli Arłamowskiej, trzeba zwrócić uwagę, iż wcześniej
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Cerkiew w Młynach (fot. Paweł Rydzewski)

– zaledwie po ok. 700 m od wyjazdu z drogi utwardzonej
prowadzącej od cerkwi w Młynach do szosy głównej – szosa ta
przetnie trasę tejże linii kolejowej (GPS 49°58.301’; 23°01.458’)
(nie zachowały się tory). Dwa elementy są godne odnotowania: na
polach po lewej widoczny będzie zarys nasypu, zaś w prawo – w
las, odbiegać będzie droga leśna, którą podążając, po ok. 2 km
dotarlibyśmy do opisanego wcześniej mostu kolejowego na Szkle
– ale z drugiej strony niż w proponowanej wycieczce bocznej.
Okolica – już po wyjściu z lasu, bliżej mostu – bardzo
malownicza. Jeżeli nie mamy zamiaru iść 2 km do mostu, to
warto chociaż zobaczyć pozostałości rampy kolejowej – tuż przy
drodze leśnej – niedaleko od szosy.
Skręciwszy w kierunku Chotyńca, jedziemy ok. 2.5
zniszczoną szosą (lepszy asfalt jest dopiero na końcu tego odcinka
tarsy) na południe. We wsi, skręcamy w lewo – w wąską drogę
asfaltową doprowadzającą w bezpośrednie sąsiedztwo cerkwi,
malowniczo położonej na niewielkim pagórku, ukrytej w
starodrzewiu (GPS 49°57.181’; 23°00.146’).
Budowę cerkwi p.w. Narodzenia NMP w Chotyńcu datuje się
tradycyjnie na rok 1615, aczkolwiek data ta nie znajduje
potwierdzenia w źródłach. Jednak opierając się na analizie
architektonicznej, można przyjąć początek XVII w. jako
prawdopodobny okres wzniesienia świątyni. Źródła dotyczące
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Cerkiew w Chotyńcu (fot. Paweł Rydzewski)

bezpośrednio cerkwi potwierdzają jej istnienie dopiero w 1671
roku W 1858 roku przeprowadzono remont kapitalny, zaś w 1925
roku – kontrowersyjną rozbudowę, która zmieniła w znacznym
stopniu pierwotny wygląd cerkwi. Jest to cerkiew czwórdzielna
(prezbiterium, nawa, babiniec, przedsionek), nakryta trzema
kopułami, obita gontami i okolona sobotami. Świątynia wyróżnia
się oryginalną sylwetką i należy do najstarszych obiektów tego
typu w Polsce.
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W latach 1991–1994 przeprowadzono kompleksową
renowację świątyni, w trakcie której dokonano rekonstrukcji
części elementów architektonicznych, zlikwidowanych w 1925
roku Prace podjęte w 2002 roku obejmowały głównie konserwację
estetyczną, która wynikała z potrzeby plastycznego scalenia
obiektu, nad którym pracowało w przeszłości kilka zespołów
konserwatorskich. Dokonano także przeglądu technicznego
świątyni.
Wewnątrz zachowała się w części polichromia. Szczególnie
interesującym malowidłem jest Sąd Ostateczny na południowej
ścianie nawy (1735 roku), ikonostas i cudowna Ikona Matki
Boskiej.
Po wysiedleniach ukraińskich mieszkańców wsi w 1947 roku
roku cerkiew została zamknięta, a następnie przekazana
Kościołowi rzymskokatolickiemu. W 1990 roku ponownie stała się
własnością kościoła greckokatolickiego.
Kończąc wycieczkę boczną, wracamy do Kobylnicy
Wołoskiej tą samą drogą, którą przybyliśmy.

Spod cerkwi w Kobylnicy Wołoskiej wracamy do skrzyżowania dróg w
centrum wsi i podążamy w prawo, na północ, by po ok. 1.8 km dotrzeć do szosy
(GPS 50°01.115’; 23°06.620’) łączącej Kobylnicę Ruską z Wielkimi Oczami.
Stąd pozostało już tylko kilka kilometrów do Wielkich Oczu. Na
skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jedziemy na wschód. Przed Wielkimi Oczami,
ładna kapliczka po lewej. Opis Wielkich Oczu przy trasie nr 1.
Z Wielkich Oczu wyjeżdżamy drogą główną prowadzącą na północ, w
kierunku Lubaczowa. Za ostatnimi zabudowaniami wspinamy się na wzniesienie i
wjeżdżamy do lasu. Wzniesienie to jest w gruncie rzeczy wydmą paraboliczną, o
długości ok. 1 km. Obniżenie porośnięte młodym lasem po lewej jest tworem
sztucznym, miejscem po dawnej żwirowni. Natomiast po prawej, w odległości ok.
130 m od szosy, znajduje się kulminacja wydmy (254 m n.p.m.) zwana Łysą Górą.
W latach 80. na jej szczycie zbudowano drewnianą wieżę obserwacyjną dla
celów przeciwpożarowych. Obecnie po wieży pozostał tylko betonowy fundament
(GPS 50°02.358’; 23°09.235’). Łysa Góra wznosi się blisko 14 m nad otaczające ją
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od wschodu łąki. Jednak ok. 1 km na północ, w głębi lasu znajduje się wzniesienie
(GPS 50°02.957’; 23°09.032’) wyższe (255.5 m n.p.m.) i bardziej strome, o
większej wysokości względnej, sięgającej 17 m.
Zjeżdżamy szosą z wydmy. Z prawej – utwardzona droga prowadząca w głąb
lasu, która doprowadza do drogi z Wólki Żmijowskiej do Cetyni. Jedziemy główną
drogą w kierunku Łukawca. Jest to jedna z kilku dobrej jakości szos na ziemi
lubaczowskiej, o bardzo małym, niekiedy wręcz znikomym ruchu pojazdów
mechanicznych, co więcej – prowadząca przez duży kompleks leśny. Szczególnie
piękne są odcinki wiodące przez stare drzewostany bukowe. Po przebyciu ok. 4.5
km licząc od centrum Wielkich Oczu – po prawej wzniesienie porośnięte suchym
lasem sosnowym (256 m n.p.m.). Na zakręcie po lewej – dochodzi utwardzona
droga (GPS 50°03.113’; 23°07.830’) zamknięta szlabanem. Jesteśmy w miejscu, do
którego docierają turyści, który zdecydowali się na inną wersję jednego z
odcinków wyprawy i skręcili na wschód przy leśniczówce w Czerniawce.

Wycieczka boczna do rezerwatu Moczary (4 km)
Skręcając we wspomnianą W rezerwacie Moczary (fot.
wyżej drogę (wąski asfalt), po ok. Paweł Rydzewski)
2 km jazdy dotrzemy do skraju
rezerwatu „Moczary”. Rezerwat
o pow. 12.25 ha, położony jest w
leśnictwie Łukawiec. Celem
utworzenia rezerwatu jest
zachowanie bogatego stanowiska
czosnku siatkowatego Allium
victorialis L. występującego w
runie grądu subkontynentalnego.
Obok będącego głównym
przedmiotem ochrony czosnku
siatkowatego w runie
chronionego płatu występują
gatunki górskie: groszek
wschodniokarpacki (chroniony),
żywiec gruczołowaty, trybula
lśniąca, widłak wroniec, a także
gatunki objęte ochroną ścisłą: śnieżyczka przebiśnieg, storczyk
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Fuchsa, kruszczyk siny, listera jajowata, gnieźnik leśny. Chroniona
w rezerwacie populacja czosnku występuje na powierzchni ok. 4
ha i liczy co najmniej kilkadziesiąt tysięcy roślin.

Wracamy do szosy. Tuż obok – pomnik postawiony w 1967 roku, przez
„społeczeństwo i ZBOWID powiatu lubaczowskiego” dla upamiętnienia bitwy
stoczonej 29 czerwca 1944, w ramach drugiego etapu operacji Sturmwind, przez
oddziały partyzanckie z niemiecką piechotą wspieraną lekkimi czołgami.
Przed Łukawcem, po prawej, za ścianą lasu – sporej wielkości kopalnia
piasku. Do wsi wjeżdżamy mając po lewej duży cmentarz komunalny (49 km).

Łukawiec
Nazwa „Łukawiec” wiąże się z topografią terenu zajmowanego przez wieś, na
terenie której występują podmokłe łąki, czyli inaczej „łęgi”. Wieś była osadzona w
1465 roku na gruntach Szczutkowa, z inicjatywy plebana lubaczowskiego
Mikołaja Niedospolina, przez zasadźcę Piotra Wołocha (podobnie jak zasadźca,
także pierwsi osadnicy mogli mieć rodowód wołoski). Do roku 1596 roku była to
osada w beneficjum probostwa łacińskiego w Lubaczowie, następnie staraniem
biskupa przemyskiego Wawrzyńca Goślickiego, za zgodą króla Zygmunta III,
przyłączona do dóbr biskupstwa przemyskiego obrządku łacińskiego. Z czasem był
to ośrodek tzw. klucza łukawieckiego włości biskupich. W roku 1790 na krótko
zajęta i włączona do ekonomii lubaczowskiej, po czym do końca lat 30. XX w.
ponownie w posiadaniu ordynariuszy przemyskich.
Wieś położona jest w dolinie niewielkiego potoku Łukawiec, lewobrzeżnego
dopływu Lubaczówki, między wyniesieniami Babina Góra (238 m n.p.m.) i
Uszana Góra (246 m n.p.m.) na północy oraz Lasowa Niwa (264 m n.p.m.) na
południu. W centrum znajduje się miejsce styku lokalnych dróg, łączących wieś z
Krowicą i traktu prowadzącego niegdyś z Jaworowa, obecnie z Wielkich Oczu, do
Lubaczowa. Osada w typie łańcuchówki, złożona z kilku części i przysiółków:
Bobczowa, Sydore, Tarnawskie, Wola, Zabuczyna, Zagrobla. Niegdyś w części
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Bobczowa istniał folwark z dworem dzierżawców majątku. Zlokalizowany był na
zachodnim krańcu wsi w miejscu, w którym dziś krzyżują się drogi: do głównej
części Łukawca, do Bihali i do Lubaczowa. Zajmował teren niewielkiego
wzniesienia na łuku drogi.
Założenie dworsko - folwarczne w Łukawcu na mapie katastralnej z 1854 roku

Łukawiec od początku istnienia był wsią kościelną, należącą do parafii w
Lubaczowie. Najbardziej znaną rodziną dzierżawców byli Ostoja Soleccy. Dziś
trudno odszukać w terenie śladów po dawnym folwarku i dworze.
Między Łukawcem a Krowicą, Hruszowem i Żmijowiskami, istniała osada
królewska Tarnowskie (Królówstaw), zapoczątkowana jeszcze w XV w., lokowana
w roku 1543 przez Jana Tarnowskiego, hetmana wielkiego koronnego, starostę
lubaczowskiego. Na terenie wsi funkcjonowały w XVI w.: cerkiew, karczma, a
następnie folwark. Wieś po zmianach właścicieli i translokacji została zredukowana
do roli folwarku i już w XVIII w. nie istniała.
W pierwszej połowie XVII w. Łukawiec przeżywał jeden z najtrudniejszych
okresów w swych dziejach. Po tragicznym najeździe tatarskim w 1623 roku, bp
Achacy Grochowski zdołał odbudować osadnictwo, ale za kolejnego właściciela
bp. Adama Nowodworskiego, wieś znalazła się w rękach nieuczciwych
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dzierżawców, którzy nadmiernie eksploatując włościan doprowadzili do ich
masowego zbiegostwa. Kłopoty z dzierżawcami nie ominęły wsi i jej właścicieli
także w XVIII w. Ludność znacznie ucierpiała także podczas II wojny światowej i
walk z UPA.
W XVI w. we wsi był młyn i stawy. Rozwój nastąpił w XIX w., wówczas przy
folwarku na Bobczowej działała gorzelnia i mleczarnia, oprócz tego funkcjonowała
cegielnia i trzy karczmy. W 1921 roku Łukawiec liczył 1735 mieszkańców, w tym
933 Ukraińców, 773 Polaków i 28 Żydów.
W centrum wsi, po prawej – znajduje się kościół drewniany p.w. Trzech
Króli, wybudowano w latach 1754-1756 staraniem biskupa przemyskiego
Wacława Sierakowskiego. Kościół jest jednonawowy z węższym prezbiterium, w
stylu skromnego baroku. Świątynia jest orientowana, zbudowana z
modrzewiowych brusów na zrąb, wzmocniona dębowymi słupami, szalowana.
Posiada trzy ołtarze snycerskiej roboty, barokowe. Polichromia z roku 1952 jest
dziełem prof. M. Słońskiego. W głównym ołtarzu umieszczony był cudowny obraz
Kościół w Łukawcu (fot. Paweł Rydzewski)
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Matki Bożej, przeniesiony z Tartakowa (na Ukrainie), stąd nazywany
Tartakowskim. Obraz został koronowany przez Jana Pawła II w 1991 roku.
Zachowana „Księga cudów i łask” informuje o 407 cudach zdziałanych za
przyczyną Matki Bożej Tartakowskiej. W 1939 roku przed obrazem umieszczono
ponad 300 wotów świadczących o otrzymanych łaskach.
Kościół w latach 1974-1975 gruntownie odnowiono i wpisano do katalogu
zabytków. Z czasem mały kościółek nie mieścił w sobie przybywających
pielgrzymów, dlatego w latach 1983-1989 wybudowano nowy murowany kościół
p.w. Królowej Polski, według projektu Henryka Stawickiego z Krakowa. Obecnie
cudowny obraz Matki Bożej mieści się w nowej świątyni. Obok starego kościółka –
oryginalna dzwonnica umieszczona między dwoma dorodnymi dębami, które
stanowią element jej konstrukcji. W 2007 roku kościółek został odrestaurowany.
Za kościołem, pierwsza uliczka wiejska w lewo (w kierunku miejscowej
agroturystyki) może nas doprowadzić (po ok. 1 km, już jako polna droga) do mało
znanego cmentarza z czasów I wojny światowej. Trzeba cały czas podążać
w kierunku południowo - zachodnim. Cmentarz (żołnierzy niemieckich)
odnajdziemy po prawej, ok. 450 m od odgałęzienia drogi prowadzącej w lewo do
gospodarstwa agroturystycznego (informacja i plan cmentarza - dzięki
uprzejmości Pana Stanisława Barana).
Niecałe 300 m dalej, za rozwidleniem dróg w centrum wsi, usytuowana jest
dawna cerkiew greckokatolicka, p.w. św. Dymitra Męczennika. Przeprowadzone
badania archeologiczne określiły czas założenia cmentarza przycerkiewnego na
trzecią ćwierć XVII w. Dlatego też można przypuszczać, iż pierwotna cerkiew,
istniejąca we wsi zapewne już w końcu XVI w., musiała znajdować się w innym
miejscu, być może w zachodniej - starszej części osady.
Pierwsza cerkiew wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XVI w.
Kolejna powstała zapewne w połowie XVII w. Obecna świątynia została
zbudowana w 1701 roku, z fundacji gromady wiejskiej. Data wzniesienia obecnej
cerkwi została upamiętniona na belce nadproża dawnego portalu, którą
odnaleziono w futrynie drzwi zakrystii w 1990 roku.
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Plan cmentarza z I wojny światowej (ze zbiorów Stanisława Barana)

Zasadniczą przebudowę świątyni przedsięwzięto w 1923 roku, za staraniem
parocha bihalskiego i dziekana lubaczowskiego, ks. Omerlana Kotisa, z funduszy
parafian. Na miejscu starego wzniesiono wówczas znacznie większy babiniec z
kruchtą, do prezbiterium dobudowano zakrystię, dachy pobito blachą, ściany
oszalowano deskami, które następnie pomalowano. Rozbudowana świątynia
została poświęcona w 1924 roku. Na początku lat 40. XX w. wnętrze pokryto
polichromią. Po roku 1947 świątynia została opuszczona. Na przełomie lat 50. i
60. okresowo wykorzystywana była do celów katechetycznych. W 1964 roku
zaliczono ją do trzeciej grupy zabytków, niemniej w połowie lat 60. została przejęta
na magazyn nawozów Gminnej Spółdzielni w Lubaczowie. W roku 1981
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu podjął bezskuteczne starania o
opuszczenie budowli przez dotychczasowego użytkownika i przywrócenie jej
pierwotnego stanu. W 1986 roku podjął decyzję o wpisaniu obiektu do rejestru
zabytków. Na początku 1987 roku pożar strawił zachodnią część świątyni, niszcząc
chór, część sklepień i opalając ściany wewnątrz. W następnym roku z inicjatywy
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Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej w Warszawie,
podjęto starania o odbudowę świątyni w oparciu o fundusze państwowe.
Wykonano szczegółową inwentaryzację pomiarową obiektu oraz opracowano
projekt remontu. Po szeregu konsultacjach dokonano wyboru wariantu, który
przewidywał rekonstrukcję cerkwi z odtworzeniem pierwotnego babińca,
jednocześnie zdecydowano również o pozostawieniu zakrystii. Przed rozpoczęciem
robót, w maju 1990 przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne, mające
na celu rozpoznanie otoczenia zabytku oraz określenie jego chronologii. Część
prac wykonano, jednak z powodu braku funduszy roboty wykończeniowe
przeciągnęły się do początku 1993.
O wyglądzie pierwotnych cerkwi nie posiadamy informacji. Świątynia
istniejąca w XVII w. była nieco mniejszych rozmiarów w stosunku do
współczesnej. Obecna budowla drewniana wzniesiona jest w konstrukcji zrębowej,
podwalina osadzona na peckach i kamieniach granitowych pod węgłami. Cerkiew
jest trójdzielna: nawa na rzucie kwadratu, prezbiterium niższe i węższe,
prostokątne, prostokątna zakrystia. Babiniec również prostokątny, obszerny, równy
szerokością i długością nawie, poprzedzony kruchtą. Nawa przekryta kopułą
Cerkiew w Łukawcu (fot. Paweł Rydzewski)
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zrębową, nad prezbiterium sklepienie utworzone przez nachylenie belek zrębu,
nad babińcem deskowe sklepienie o łuku dwuspadowym, w zakrystii strop płaski.
Pierwsza znana dzwonnica występowała przy obecnej cerkwi w 1743 roku.
Ostatni obiekt wzniesiono w 1842 roku kosztem gromady. W końcu lat 60. XX w.
została rozebrana. Od XVIII w. do początków XX w. na dzwonnicy znajdowały
się trzy dzwony, z których dwa pochodziły z roku 1700 i 1746. W latach 20. XX w.
zakupiono dwa nowe dzwony. Przedostatnia dzwonnica postawiona była „na
dwóch dylach”. Ostatnio istniejąca budowla została założona zapewne na planie
zbliżonym do kwadratu, „do dołu zabudowana”, kryta gontami.
Teren wokół świątyni obsadzony jest wieńcem drzew, wśród których wyróżnia
się okazały dąb, usytuowany w narożu placu. Pierwotnie zespół cerkiewny
obwiedziony był parkanem. W 1994 roku, w ramach końcowej fazy prac przy
odnowieniu cerkwi, postawiono drewniany parkan, w narożu ulokowano niewielką
bramkę, przeniesioną z Kobylnicy Wołoskiej.
Na rozwidleniu dróg w centrum Łukawca (przed cerkwią), skręcamy w prawo,
w prostopadłą drogę boczną, wiodącą na północny – zachód. Przed nami wjazd
na wzniesienie: pokonujemy różnicę 25 m wysokości na odcinku ok. 700 m. Teraz
znajdujemy się na rozległej wierzchowinie, w pobliżu jej najwyższego punktu (241
m n.p.m; ok. 150 m z prawej). Możemy podziwiać rozległą panoramę – zwłaszcza
zalesione wzgórza na południowym – wschodzie przypominają nieco Roztocze.
Szeroką, lecz zniszczoną drogą utwardzoną zjeżdżamy w dolinę (różnica
wysokości ok. 27 m na odcinku ok. 1.5 km). Po obu stronach drogi ciągną się
malownicze łąki, przepiękne na wiosnę. Przed nami kolejny podjazd (tym razem
zaledwie ok. 13 m, na odcinku ok. 1.2 km). Na końcu podjazdu, z prawej dołącza
tzw. „droga gazownicza”, prowadząca do Wielkich Oczu. Dojeżdżamy do
skrzyżowania dróg (GPS 50°06.314’; 23°08.789’). Z prawej – tłoczna gazu w
Szczutkowie. Przed nami odcinek opisany w trasie nr 4. Ponieważ kierunek jazdy
jest odwrotny bardzo zwięźle podany zostanie plan powrotu do Lubaczowa.
Na skrzyżowaniu przy tłoczni gazu jedziemy prosto, w płytką dolinę, a
następnie już we wsi Dąbrowa wspinamy się na wzniesienie. Na skrzyżowaniu
dróg obok kościoła, skręcamy w lewo, w drogę główną. Mijamy Kornagi i
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zjeżdżamy po łagodnej pochyłości, u podstawy której nasza droga skręca w lewo.
Stąd już tylko ok. 1 km od Ostrowca, przedmieścia Lubaczowa (55.5 km). Dalej
jedziemy cały czas prosto, przejeżdżamy przez most na Lubaczówce i docieramy
do skrzyżowania (GPS 50°09.377’; 23°07.450’) u stóp Konkatedry w Lubaczowie.
Tu skręt w prawo i łukiem dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, na którym
jedziemy w lewo (ignorując ulicę dochodzącą po skosie z lewej), w szeroką,
prostopadłą ul. Słowackiego, która doprowadza nas do stacji PKP, gdzie kończymy
trasę (61 km).
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Nadleśnictwa Lubaczów, Lubaczów 2005 (niepubl.) – rezerwaty przyrody.
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PAW E Ł RY D Z E WS K I , Z I E M I A LU B AC Z OWS K A

Trasa cieszanowska
Lubaczów – Bałaje – Antoniki – Załuże – rez. Jedlina – Chotylub –
Dąbrówka – Gorajec – Nowe Sioło - Cieszanów – Niemstów – Stare
Oleszyce – Oleszyce – Borchów – Lubaczów (ok. 72 km, wycieczki
boczne ok. 10 km)

Naszym najbliższym celem jest wieś Załuże, położona w odległości ok. 5 km
na północny – wschód od centrum Lubaczowa. Dotrzeć tam możemy w dwojaki
sposób. Pierwszy, to trasa prowadząca cały czas szosą asfaltową: początkowo o
dużym, a następnie umiarkowanym natężeniu ruchu, wiodąca głównie przez
tereny zabudowane. Decydując się na ten wariant skręcamy w prawo z szosy
prowadzącej na północ (do Cieszanowa i Bełżca), kilkaset metrów za mostem na
Sołotwie. Po ok. 4 km dotrzemy do Załuża. Wariant drugi – polecany, to trasa
prowadząca mniej ruchliwymi drogami, a na pewnych odcinkach drogami
polnymi. Ten wariant został opisany poniżej.
Spod stacji PKP w Lubaczowie (GPS 50°09.926’; 23°07463’) wyruszamy ul.
Kolejową w kierunku zachodnim (mając budynek stacyjny za sobą – w prawo), by
po kilkudziesięciu metrach skręcić w prawo i minąć przejazd kolejowy. Ok. 400 m
dalej, skręcamy (GPS 50°10.113’; 23°07.397’) w prawo, w boczną uliczkę (ul.
Szopena, przechodząca w ul. Przemysłową) prowadzącą w kierunku wschodnim.
Po chwili mijamy ostatnie zabudowania Lubaczowa. Z prawej towarzyszą nam
tory linii kolejowej Jarosław – Bełżec. Dojeżdżamy do niewielkiej wsi Bałaje (135
mieszkańców), malowniczo rozciągniętej wzdłuż stromej krawędzi doliny Sołotwy.
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Po ok. 850 m licząc od krzyża w centrum Bałajów – droga skręca w prawo, w
kierunku Antoników. W tym miejscu zjeżdżamy z asfaltowej szosy w leśną drogę w
lewo (GPS 50°11.175’; 23°09.031’), leżącą na przedłużeniu naszego
dotychczasowego, północno - zachodniego kierunku.
Jedziemy leśną drogą wzdłuż skarpy, mając dolinę Sołotwy po lewej, a
następnie zjeżdżamy w dolinę (cały czas utrzymując dotychczasowy północno –
zachodni kierunek) i po przebyciu ok. 500 m od miejsca opuszczenia drogi
asfaltowej, docieramy do mostu (GPS 50°11.359’; 23°09.336’). Tu najpierw w
prawo, a po ok. 100 m – w lewo, na północ, przez łąki, w stronę widocznych
zabudowań (po drodze jeszcze jeden mostek). Ostatecznie docieramy do
pierwszych domostw Załuża (5.2 km), tuż przy starym przydrożnym krzyżu
bruśnieńskim (GPS 50°11.773’; 23°09.306’). Tu skręcamy w prawo i podążamy
drogą asfaltową przez wieś.

Załuże
Wieś poświadczona źródłowo w 1475 roku, przed rokiem 1482 była w
posiadaniu Mikołaja Mnicha z Wiszniowa, starosty bełskiego i lubaczowskiego.
Jego spadkobiercy nadali osadę na uposażenie probostwa szpitalnego w
Lubaczowie. W końcu XVI w. wieś należała do Wierzbickich. Po roku 1609
ponownie stanowiła beneficjum szpitala lubaczowskiego, a następnie własność
biskupów przemyskich obrządku łacińskiego, z których bp Aleksander Antoni
Fredro, między rokiem 1724 a 1734, włączył wieś na stałe do dochodów
seminarium duchownego w Przemyślu. Do końca lat 30. XX w. osada wchodziła
jednocześnie w skład klucza łukawieckiego dóbr biskupów przemyskich.
We wsi istniał folwark, w ciągu XIX w. funkcjonowały dwie karczmy i młyn.
W 1921 roku we wsi żyło 1199 mieszkańców, w tym 1084 Polaków i 115
Ukraińców. Obecnie wieś liczy 794 mieszkańców.
Osada jest położona w dolinie potoku Świdnica, prawobrzeżnego dopływu
Sołotwy. Zabudowania skupione są wzdłuż lokalnej drogi wiejskiej tworząc wieś o
charakterze łańcuchówki, która złożona jest z kilku części i przysiółków: Czarna,
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Mielniki, Moczary, Podłuże, Smereczyna, Wygon. W centrum wsi niegdyś
usytuowana była cerkiew greckokatolicka, p.w. Opieki NMP, ostatnio kościół
rzymskokatolicki oraz zabudowania niewielkiego folwarku z dworem.
Na skraju płaskowyżu opadającego w dolinę Świdnicy i Sołotwy, po
południowej stronie drogi wiejskiej, w pobliżu skrzyżowania dróg w centrum wsi
(GPS 50°11.960’; 23°10.400’) usytuowany był dawny zespół cerkiewny.
Zajmował sztucznie nadsypaną terasę ze stromym zboczem od południa.
Liczba i czas powstania pierwszych świątyń pozostaje nieznany. Ostatnia
cerkiew drewniana została wzniesiona w roku 1700 za staraniem parafian. Ok.
1861 roku wnętrze nawy łącznie z kopułą ozdobiono polichromią wykonaną przez
malarza Wołodymyra Manastyrskiego. Przed rokiem 1890 cerkiew została
częściowo pokryta blachą. Podczas działań wojennych w roku 1915 została
nieznacznie uszkodzona. W latach 20. XX w. w opinii mieszkańców i władz
duchownych była już zbyt stara i za mała na potrzeby wiernych, ponadto
znajdowała się w „lichym stanie”, stąd też stwierdzono, iż zachodzi potrzeba
budowy nowej cerkwi. Staraniem parocha dachnowskiego, ks. Mirosława Jerzego
Czerkawskiego, zawiązał się komitet budowy, w skład którego weszli również
mieszkańcy wsi: Wasyl Milan i Iwan Jaremkewicz. W 1936 roku inż. arch.
Jarosław Fartuch ze Spółdzielni Robót Inżynieryjnych we Lwowie, Oddział w
Stanisławowie, wykonał projekt drewnianej cerkwi, przyjęty przez komitet i
zatwierdzony przez władze duchowne. Świątynia miała być zbudowana z drewna,
na planie krzyża greckiego z kopułą na przecięciu ramion. Plany wzniesienia
nowej cerkwi nie zostały jednak zrealizowane (oryginalna dokumentacja z
odpowiednimi adnotacjami urzędowymi, pierwotnie przechowywana była na
probostwie greckokatolickim w Dachnowie; po ostatniej wojnie wraz z innymi
aktami znalazła się w składzie archiwum lubaczowskiej parafii rzymskokatolickiej).
Po 1945 roku świątynia służyła początkowo jako kaplica, a od roku 1979 spełniała
rolę kościoła parafialnego obrządku rzymskokatolickiego. W 1964 została
zaliczona do drugiej grupy zabytków. W wyniku pożaru, który wybuchł 30 maja
1984 roku, cerkiew wraz z wyposażeniem uległa całkowitemu spaleniu.
Cerkiew była drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, trójdzielna:
wszystkie trzy pomieszczenia zbliżone do kwadratów, z nich nawa szersza i wyższa,
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prezbiterium mniejsze, babiniec zbliżony Cmentarz w Załużu (fot. Paweł
szerokością i wysokością do nawy. Rydzewski)
We w n ą t r z n a w y z n a j d o w a ł a s i ę
polichromia, ze scenami malowanymi na
płótnie i przyklejonymi na ściany
(„Ukrzyżowanie”, „Zdjęcie z Krzyża”,
„Modlitwa w Og rojcu”, „Trzech
Hierarchów”, „Św. Barbara”, Św. Jerzy”,
„ Z ł o ż e n i e d o g ro bu ” , „ O s t at n i a
Wieczerza”, „Matka Boska z
Dzieciątkiem”).
W pobliżu rozgałęzienia dróg w
centrum Załuża (GPS 50°11.961’;
23°10.400’) znajduje się cmentarz, na
którym warto obejrzeć nag robek
Wawrentija Szpyta z 1873 roku, z
interesującą płaskorzeźbą
przedstawiająca kobietę z wężami przy piersiach. Cmentarz zlokalizowany jest
przy drodze wiejskiej, ok. 200 m na północny - zachód od rozgałęzienia dróg.
Na rozwidleniu dróg jedziemy prosto, przez część Załuża zwaną Wygon i po
2.3 km docieramy do kolejnego rozwidlenia (GPS 50°11.945’; 23°12.268’). W tym
miejscu od głównej drogi wiejskiej odbiega niemal prostopadle, na północ, w
kierunku lasu – węższa droga utwardzona.

Wycieczka boczna do ruin kolejowej wieży ciśnień (2.4 km)
Zanim skręcimy w kierunku lasu, miłośnikom kolejnictwa
warto zwrócić uwagę na pobliską wodociągową wieżę ciśnień
(GPS 50°11.583’; 23°12.418’), w Baszni Dolnej, oddaloną o
niecałe 700 m w linii prostej. Wieża jest widoczna ponad
wierzchołkami drzew, w kierunku południowo – wschodnim.
Obiekt pochodzi z końca XIX w. i jest uwzględniony w katalogu
zabytków architektury i budownictwa w Polsce. Na stacji PKP
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Basznia Dolna jeszcze w Dawna kolejowa wieża ciśnień w
latach 80. zatrzymywały się Baszni (fot. Paweł Rydzewski)
na kilkuminutowy postój w
celu uzupełnienia zapasu
wody, kursujące na linii
Przeworsk – Bełżec
parowozy. Kilka lat po
wycofaniu z użycia tych
sympatycznych maszyn,
pociągi obsługiwane przez
lokomotywy spalinowe wciąż
miały w Baszni Dolnej
dłuższy postój. Turystom
pragnącym z bliska zobaczyć
ten zabytek kolejnictwa,
proponujemy przejazd ok.
630 m w dotychczasowym
kierunku i skręt w drogę
prowadzącą w prawo. Po
pokonaniu ok. 530 m – znów
skręt w prawo – w bezpośrednie sąsiedztwo wieży. Obiekt jest
niestety bardzo zdewastowany.

Na wspomnianym już rozwidleniu dróg skręcamy w lewo, w stronę
oddalonego o ok. 400 m lasu, zwanego „Wielkim Lasem”. Na jego skraju – stary
krzyż kamienny. Wkrótce po wjeździe do lasu docieramy do południowego krańca
rezerwatu „Jedlina”.
„Jedlina” jest rezerwatem leśnym częściowym, chroniącym fragment
starodrzewu jodłowego. Rezerwat o powierzchni 66,97 ha został utworzony 25
stycznia 1995 roku. Jest to wyjątkowy obiekt na Płaskowyżu Tarnogrodzkim,
ponieważ jodła osiąga tu granicę swojego zasięgu i drzewostanów, w których
dominuje jest niewiele. Z rzadko spotykanych lub chronionych roślin
występujących na terenie rezerwatu, można wymienić: wawrzynek wilczełyko,
barwinek pospolity, bluszcz pospolity, soplówkę jodłową, szmaciaka gałęzistego i
widłaka jałowcowatego. Czynnikiem bardzo groźnym dla trwałości substancji
przyrodniczej rezerwatu są szkody powodowane przez silne wiatry. Wichura jaka
miała miejsce w 1975 roku (a więc wiele lat przed powstaniem rezerwatu) niemal
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doszczętnie powaliła drzewostan na powierzchni ok. 20 ha. Późniejsze wiatrołomy
miały miejsce w roku 1980 i 1999. Szkody na mniejszą skalę odnotowuje się
niemal corocznie.
Droga, którą jedziemy przecina rezerwat południkowo. Po obydwu jej
stronach, w północnej części obecnego rezerwatu, istniały ongiś stawy, po których
zachowały się widoczne z drogi groble. W centrum rezerwatu znajduje się
wzniesienie, o wysokości 244 m n.p.m, przecięte przez drogę. Jest to najwyższy
punkt całego Wielkiego Lasu.
Wkrótce, już poza granicami rezerwatu, docieramy do skrzyżowania (GPS
50°13.354’; 23°13.208’) utwardzonych dróg leśnych: w lewo do Nowego Sioła, w
prawo do Podemszczyzny.
Skręcamy w prawo, na wschód, aby po ok. 100 m dotrzeć do początku
ścieżki przyrodniczej Jedlina, która wprowadza do rezerwatu Jedlina. Została
ona utworzona w 2007 w ramach programu edukacji leśnej. Jej długość wynosi 4
km, czas pokonania – ok. 2 godz.. Wskazane (a niekiedy – w latach mokrych wymagane) jest założenie butów „terenowych”. Na trasie ścieżki utworzono 10
przystanków przedstawiających różne zagadnienia przyrodnicze. Na początku
trasy znajduje się sala edukacyjna wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz
kolekcja krzewów rodzimych. Poszczególne przystanki są zatytułowane: 1-sosna
zwyczajna; 2-dąb szypułkowy; 3-leśny stawek; 4-martwe drewno; 5-mrowisko;
6-drzewo mateczne; 7-jodła pospolita; 8-grzyby chronione; 9-ptaki; 10-cele i
formy ochrony przyrody.
Turyści, którzy nie planują pokonania ścieżki, znajdą w jej punkcie startowym
bardzo dobre warunki do odpoczynku przed wyruszeniem w dalszą drogę.
Opuszczając punkt startowy ścieżki przyrodniczej, skręcamy w w lewo, na
utwardzoną drogę, wracamy do skrzyżowania dróg leśnych – i tu skręcamy w
prawo, na północ. Dalej jedziemy prosto, by po ok. 1 km dotrzeć do końca drogi
utwardzonej. Tu skręcamy w poprzeczną, leśną drogę w lewo, a po ok. 200 m – w
prawo. Jedziemy drogą równoległą do dużego stawu, będącego częścią całego
kompleksu stawów ciągnących się ze wschodu na zachód. Po przekroczeniu rzeczki
Brusienki wjeżdżamy w pierwsze zabudowania Chotylubia, a wkrótce potem
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docieramy do głównej drogi wiejskiej prowadzącej z Cieszanowa do Brusna (14
km) i skręcamy w prawo.

Chotylub
Wieś w początkowym okresie znana także pod nazwą „Chocilub”, założona
została na gruntach Nowego Sioła, ok. roku 1565. Pierwotnie należała częściowo
do włości Magierów, po roku 1579 stanowiła własność Stanisława
Cieszanowskiego, starosty samborskiego. W następnych latach zmieniała
właścicieli, by w roku 1674 z woli Aleksandra Stanisława Bełżyckiego, wojewody
podolskiego, przejść na uposażenie klasztoru dominikanów w Cieszanowie. Po
kasacie konwentu cieszanowskiego w końcu XVIII w., znów stała się własnością
prywatną.
Łąki w Chotylubiu o poranku (fot. Paweł
Rydzewski)

Miejscowość położona jest na
prawym brzegu Brusienki, rozciągnięta
wzdłuż drogi łączącej Cieszanów z
Nowym Brusnem. Wieś zabudowana w
typie łańcuchówki, niegdyś z kilkoma
przysiółkami, przylegającymi: Diaki,
Hr ymaki, Łukawiec, Oseredok,
Paluchy. W centrum wsi usytuowana
dawna cerkiew greckokatolicka, p.w.
Opieki NMP. Dawniej we wschodniej
części wsi istniał dwór (z pierwszej
połow y XIX w.), z og rodem i
folwarkiem (obecnie były PGR), a w
zachodniej – folwark Babczyn (obecnie
leśniczówka), przy którym zachowane
są pozostałości założenia ogrodowego.
Niegdyś w Chotylubiu
funkcjonowały: młyn, karczma, folwarki
w tym jeden z mleczarnią, intensywnie
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rozwijała się gospodarka stawowa. W 1921 roku we wsi mieszkało 1312 osób, w
tym 674 Polaków i 638 Ukraińców.
Poruszamy się po nowej, asfaltowej drodze wiejskiej, w kierunku północno –
wschodnim i po ok. 2 km docieramy do miejsca, w którym w lewo odbiega (GPS
50°14.441’; 23°14.035’) kolejna droga asfaltowa do Dąbrówki – naszego
następnego etapu. Niemniej warto spędzić jeszcze trochę czasu w Chotylubiu,
gdyż jest to miejscowość obfitująca w interesujące turystów obiekty. Przede
wszystkim – drewniana cerkiew, którą bez trudu odnajdziemy jadąc ok. 450 m w
dotychczasowym kierunku, główną drogą wiejską.
Dawny zespół cerkiewny usytuowany jest wśród zabudowań, tuż przy drodze,
na szczycie krawędzi wysoczyzny, opadającej w dolinę potoku. Pierwotna i obecnie
istniejąca cerkiew położone są na tym samym miejscu, w centrum placu
cerkiewnego, orientowane. Dzwonnice zlokalizowane były na południowy wschód od świątyni, przy czym wcześniejsza z nich położona była niegdyś w
Cerkiew w Chotylubiu (fot. Paweł Rydzewski)
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narożu ogrodzenia, na linii skośnej, a obecna, murowana, na linii prostopadłej do
dłuższej osi cerkwi.
Pierwsza cerkiew istniała zapewne pod koniec XVI w., druga została
wzniesiona przez gromadę wiejską na miejscu poprzedniej ok. roku 1693. W 1888
roku została rozebrana i sprzedana na materiał (który miał zakupić nieznany bliżej
chłop z pobliskiej Podemszczyzny). W tym samym roku, z inicjatywy parocha ks.
Piotra Gissowskiego herbu Nowina, zbudowano obecnie istniejącą cerkiew. Nowa
świątynia utrzymywana była w dobrym stanie, przed 1914 roku została
ubezpieczona w Towarzystwie „Dniestr”. W 1946 roku uchroniono ją przed
spaleniem: według relacji mieszkańców wsi, podczas jednej z akcji przeciw
oddziałom UPA, żołnierze rozniecili ogień na środku cerkwi i tylko interwencja
lokalnych milicjantów uratowała budowlę. Dawną cerkiew wkrótce przejęto na
kaplicę obrządku rzymskokatolickiego. Na przełomie lat 60. i 70. wykonano
podmurówkę, wymieniono stolarkę okienną, zakonserwowano blachę na połaciach
dachowych oraz urządzono salkę katechetyczną w prezbiterium. W 1981 roku na
miejscu wcześniejszego dobudowano większy przedsionek oraz przy zakrystii
wzniesiono wysoki komin systemu grzewczego. W 1964 roku obiekt zaliczono do
trzeciej grupy, a w roku 1987 wpisano go do rejestru zabytków.
Obecna świątynia drewniana jest konstrukcji zrębowej na podmurówce z
kamienia częściowo obrobionego (wapień), trójdzielna: prezbiterium, nawa,
babiniec na rzucie kwadratów, z nich nawa znacznie szersza, prezbiterium węższe,
babiniec węższy, równy wysokością nawie. Przy nim od zachodu niższy,
prostokątny przedsionek.
Nad nawą ośmioboczna kopuła zrębowa o płaskich połaciach, nad kopułą
prezbiterium - makowica w formie hełmu. Babiniec przekryty dachem
dwuspadowym z nieznacznie wysuniętym szczytem, nad zakrystią dach
trójpołaciowy połączony z zadaszeniem. Kopuły, dachy i zadaszenie - kryte blachą.
W 1932 roku pierwotna dzwonnica drewniana ustąpiła miejsca murowanej.
Data budowy murowanej dzwonnicy została umieszczona w szczycie zachodniej
elewacji tego obiektu. Forma interesującej nas budowli jest wyraźnym
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nawiązaniem do dzwonnicy przy nieistniejącej już cerkwi parafialnej w
Podemszczyźnie.
Teren wokół cerkwi, wzdłuż linii ogrodzenia, obsadzony jest wieńcem starych
drzew (lipy, klony, akacje).
W kościele p.w. św. Jadwigi Królowej Polski w Chotylubiu znajduje się ołtarz
główny z II połowy XVIII w. Ołtarz pochodzi z kościoła karmelitów we Lwowie.
Znajdował się przez dłuższy czas w dawnej cerkwi greckokatolickiej w Kowalówce,
skąd w 2000 roku, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został
przeniesiony do Chotylubia. Zniszczony i zdekompletowany, w 2001 roku został
poddany pełnej konserwacji.
W Chtylubiu znajdował się niegdyś obszar dworski, którego ostatnimi
właścicielami byli Zarzyccy. Dwór i park znajdowały się nad Brusienką, na
przedłużeniu głównej drogi wiejskiej biegnącej od strony Cieszanowa. Obecnie
główna droga skręca pod katem 90 stopni w prawo, a za mostkiem niebawem w
lewo - w stronę Nowego Brusna. Jeżeli nie skręcać przed mostkiem w prawo, ale
podążać lokalną drogą dalej prosto, na wschód to można dotrzeć niebawem do
Zespół dworsko - folwarczny w Chotylubiu na mapie katastralnej z 1854 roku.
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miejsca po dawnym dworze (po II wojnie dwór został rozebrany na materiał
budowlany, a folwark - spalony przez UPA w 1946 roku).
Wycieczka boczna do starego cmentarza w Chotylubiu (2.2 km)

Nagrobki Zarzyckich na cmentarzu w Chtylubiu (fot. Paweł Rydzewski)

Kolejnym wartym obejrzenia obiektem jest stary cmentarz.
Poruszając się w dotychczasowym kierunku, wkrótce dotrzemy do
rozwidlenia dróg przy stawach. Droga główna skręca tu pod
kątem 90°w prawo, a po kilkuset metrach – w lewo. Na drugim
zakręcie, wśród drzew po lewej, znajdujemy cmentarz z licznymi
krzyżami bruśnieńskimi oraz charakterystycznymi obeliskami –
nagrobkami rodziny Zarzyckich, dawnych właścicieli wsi.

Wracamy do skrzyżowania głównej drogi wiejskiej z drogą prowadzącą do
Dąbrówki i po skręcie w prawo jedziemy na północ. Po drodze mijamy bunkier
linii Mołotowa (z lewej), odległy o ok. 200 m (GPS 50°15.251’; 23°13.871’).
Dąbrówka (18.2 km) to wieś stosunkowo nowa i niewielka. Założona została w
1937 roku. Była wówczas przysiółkiem Gorajca. Wcześniej tereny zajmowane dziś
przez wieś należały do Hugona barona Wattmanna Maelcamp de Beaulieu z
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Rudy Różanieckiej. Przed II wojną światową baron został zobowiązany do
parcelacji tych gruntów na rzecz mieszkańców Kolbuszowej. Stało się jednak
inaczej: z Kolbuszowej przyjechało tylko kilka rodzin, a pozostałe przybyły z Huty
Różanieckiej i Rudy Różanieckiej. W czasie II wojny Dąbrówka znalazła się po
radzieckiej stronie granicy. Kolonistów jako kułaków (przeznaczone dla nich przez
barona działki były znaczne) wywieziono na Syberię, gdzie wielu zmarło. Pozostali
wrócili dopiero w połowie lat 40. XX w.
Bunkier linii Mołotowa przy drodze z Chotylubia do Brusna (fot. Paweł Rydzewski)

Do wsi wjeżdżamy tuż obok kapliczki po prawej, a następnie skręcamy w
lewo, w główną drogę wiejską. Po niecałym kilometrze jesteśmy na zachodnim
krańcu wsi. Tu dwie kapliczki, po prawej i po lewej stronie drogi. Za kapliczką
po prawej, skręcamy (GPS 50°15.522’; 23°13.150’) w polną drogę prowadzącą na
północ. Po ok. 800 m, po skosie dojeżdżamy do drogi poprzecznej. Tu skręcamy
nieznacznie w lewo i po ok. 500 m docieramy do zabudowań Gorajca i
poprzecznej drogi prowadzącej wzdłuż wsi (18.2 km).
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Gorajec
Pierwotne nazwy Gorajca to Nahorajec i Horajec. Osada została założona
ok. 1564 roku na gruntach wsi Żuków, prawdopodobnie przez Jana Tarnowskiego,
hetmana wielkiego koronnego, ówczesnego starostę lubaczowskiego. Początkowo
tworzyła jedną gromadę z Żukowem, używając prawa wołoskiego, a od 1569
ruskiego. Kwestia wyznaczenia ścisłej daty lokacji i osoby założyciela nie jest do
końca rozstrzygnięta. Początkowo Gorajec, jako część pobliskiego Żukowa,
podlegał kniaziowi żukowskiemu. Po zmianie prawa na ruskie, osada zaczęła się
stopniowo usamodzielniać pod względem administracyjnym i gospodarczym. W
tym czasie próbowano osadzić w pobliżu drugą wieś, ale wobec konfliktów
granicznych z sąsiednią osadą szlachecką Nowym Siołem, musiano poprzestać na
utrzymaniu i rozwoju Gorajca.
W XVI-XVIII w. Gorajec był wsią królewską w starostwie lubaczowskim, a
następnie pozostawał w składzie dóbr kameralnych. Po sprzedaży w roku 1821
znalazł się w posiadaniu baronów Brunickich. Od początku XX w. stanowił
własność Wattmannów. Ostatnim właścicielem był Hugo baron Wattmann
Maelcamp de Beaulieu.
Na początku lat 40. XVII w. Gorajec był miejscem sporu o wysokość
chłopskich powinności i podatków. Chłopi gorajeccy zmuszeni byli przez
podstarościego do oddawania dziesięciny owczej i baraniej oraz do odrabiania
nadmiernej pańszczyzny. Wszelkie próby oporu spotykały się z ostrymi karami.
Rozwój osady był pomyślny w XVII w., wówczas we wsi był młyn, stawy
hodowlane, na początku XVIII w. pracowali tu liczni gonciarze. Wieś rozłożona
jest na stoku piaszczystego, szerokiego wzniesienia, ujętego od północy i południa
niewielkimi strumieniami - Łówczą i Gnojnikiem, płynącymi przez bagniste
doliny. Osada położona jest wśród lasów, na skrzyżowaniu lokalnych dróg,
łączących Żuków z Chotylubiem i Nowym Brusnem oraz Łówczę z Nowym
Siołem. Wieś początkowo o układzie łańcuchówki, z kilkoma przysiółkami:
Kaczory, Mielniki, Folwark (które podzieliły los całej wsi).
W Gorajcu skręcamy w lewo, a następnie po przebyciu ok. 900 m. docieramy
do zabytkwej cerkwi (GPS 50°16.133’; 23°12.276’).
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Dawny zespół cerkiewny zajmuje cypel, którego zbocze stromo opada w
dolinę przepływającego obok potoku Gnojnik. Nasyp od tej strony
prawdopodobnie sztucznie uformowany.
Obecnie istniejąca świątynia została wzniesiona zapewne ok. roku 1586 lub
1660. Według tradycji miała być przeniesiona z Żukowa, gdyż wygląd tamtejszej
budowli nie znalazł uznania wśród mieszkańców, stąd przeniesiono ją do sąsiedniej
osady, a we własnej wzniesiono nową, „ładniejszą” świątynię.
Po przebudowie z roku 1816, kolejny remont budowli zainicjował w 1835
paroch ks. Onufry Kotowicz, aktywnie wspierany przez Jakuba barona
Brunickiego, właściciela wsi (postawa taka mogła być spowodowana szczególną
religijnością Brunickiego, który miał doświadczyć nawet objawienia Matki Bożej;
na miejscu tego cudownego zdarzenia jego potomkowie ufundowali kaplicę,
istniejącą do dziś). Wzniesiono wówczas nowy babiniec oraz „wielki” chór w
nawie. Między rokiem 1841 a 1845 wszystkie trzy kopuły - począwszy od
prezbiterium i babińca a skończywszy na nawie - pokryto drobnymi kawałkami
blachy żelaznej, zastępując wcześniej występujące poszycie gontowe.
W latach 1867-1868 ściany wewnątrz, łącznie z kopułami nawy i
prezbiterium, wypełniono polichromią. W 1903 roku znacznie przekształcono
bryłę cerkwi, między innymi rozszerzając ją o dwa boczne ramiona, które
dostawiono do starej nawy. Okres drugiej wojny cerkiew przetrwała w dobrej
kondycji, choć w tym czasie istniało podejrzenie, że w jej wnętrzu ukryto broń, a
znacznie później spodziewano się znaleźć pod jego podłogą bunkier UPA.
Na początku lat 60. XX w. zaistniała potrzeba przeprowadzenia znacznego
remontu, a przede wszystkim wymiany pokrycia, którego nieszczelność
spowodowała powstanie znacznych zacieków i rozwój szkodników drewna. W
latach 60. wykonano pierwsze prace zabezpieczające, zaś w latach 70. parafianie
rozpoczęli gromadzenie materiału na prace remontowe, ale w 1978 i 1979 nie
uzyskano zgody urzędu konserwatorskiego na ich przeprowadzenie. W związku z
tym dokonano jedynie prowizorycznego zabezpieczenia przekrycia babińca, oraz
zapewne już w latach 80,. pokryto blachą kopułę nad prezbiterium. Po zaliczeniu
w 1964 roku cerkwi do drugiej grupy budowli zabytkowych, w 1986 roku wpisano
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Cerkiew w Gorajcu (fot. Paweł Rydzewski)

ją do rejestru zabytków. Gruntowne odnowienie świątyni rozpoczęto w roku 1992
z funduszy państwowych. Po demontażu ikonostasu, 5 lipca 1993 roku, odsłonięto
na wschodniej ścianie nawy nieznaną wcześniej siedemnastowieczną polichromię.
Odkrycie to zmieniło plany renowacji zabytku w kierunku zrekonstruowania
pierwotnego wyglądu.
Do roku 1996 przeprowadzono zasadnicze prace związane z odtworzeniem
pierwotnej bryły świątyni wykonując podmurówkę, wymieniając zniszczone belki
zrębu oraz uzupełniając po demontażu naw bocznych, ściany boczne świątyni.
Zdemontowano i przewieziono do pracowni konserwatorskiej Fundacji Św.
Włodzimierza w Krakowie cenny ikonostas, a odkryta polichromia na ścianie
ikonostasowej została zabezpieczona.
W drugiej połowie lat 90. prace były kilkakrotnie przerywane wskutek braku
środków finansowych. Ostatecznie, w 2000 roku Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków podjął, w ramach remontu zastępczego, działania
zmierzające do jak najszybszego całkowitego zakończenia prac. Wykonano
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wzmocnienie konstrukcji nakrycia nawy, dokończono montaż kopuły nad
sanktuarium, pokryto dachy gontem, odtworzono soboty, położono nową podłogę
we wnętrzu, ułożono z kamienia opaskę wokół cerkwi, wykonano kamienne
schody do trzech wejść. Pełne zakończenie prac budowlanych nastąpiło w 2002
roku.
Odkryta polichromia w zdecydowany sposób wzbogaciła obraz sztuki
cerkiewnej ziemi lubaczowskiej, a w szerszym wymiarze - także w Polsce, czy na
obszarze południowo - wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. Jedna ze
scen, stosunkowo dobrze zachowana w porównaniu z innymi, należy do
najciekawszych pod względem ikonograficznym Przedstawienia reprezentują
specyficzny poziom wykonawczy zbliżony do malarstwa cechowego lub raczej
ludowego, rozwijającego się na peryferiach większych ośrodków artystycznych.
Cechy formalne malowideł gorajeckich wykazują silne powiązania z malarstwem
ściennym w cerkwiach drewnianych, w stosunkowo bliskim terytorialnie Potyliczu i
Radrużu, co skłania do określenia czasu ich powstania na co najmniej pierwszą
ćwierć XVII w.
Cerkiew jest drewniana, konstrukcji zrębowej, osadzona na kamiennej
podmurówce (wapień). Pierwotnie założona na rzucie trójdzielnym, później
rozbudowana do planu krzyża greckiego przy utrzymaniu trójdzielności. Kopuła
nad nawą jak również kopuła prezbiterium kryta były blachą, w formie
niewielkich, prostokątnych płytek. Pseudokopuła babińca pobita była pierwotnie
prostokątnymi kawałkami blachy, później papą. Po remoncie wszystkie kopuły są
pobite gontem.
Wnętrze jest pokryte polichromią figuralno – ornamentalną. W kopule
występują przedstawienia aniołów z narzędziami Męki Pańskiej. W górnej części
ściany ikonostasowej, po obydwu stronach centralnego otworu, częściowo
zachowane malowidła o tematyce starotestamentowej, chrystologicznej i
mariologicznej. Poszczególne sceny rozmieszczone są w układzie kwaterowym, w
dwóch pasmach, przedzielonych stylizowanymi ornamentami roślinnymi. W
kopule prezbiterium malowidła o podobnej jak poprzednio tematyce - łączącej
sceny ze Starego i Nowego Testamentu.
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Zespół cerkiewny otoczony jest wieńcem starodrzewia, wśród którego
wyróżniają się lipy. Obok świątyni znajduje się kamienny nagrobek z 1814 roku, w
formie krzyża maltańskiego. Przy boku ogrodzenia ustawiony jest drewniany krzyż
(pierwsza tercja XX w.), upamiętniający zapewne 950 rocznicę Chrztu Rusi.
Niestety, zwiedzanie cerkwi jest w znacznym stopniu utrudnione. Mimo
informacji, iż jest ona otwierana dla turystów to faktycznie jest w zasadzie
niedostępna.
Niegdyś w centrum wsi istniał dwór z XIX w. z parkiem, folwarkiem,
gorzelnią i cegielnią, oraz młyn i karczma.
Od cerkwi jedziemy drogą asfaltową w dotychczasowym kierunku (na
zachód). Po ok. 90 m, na wysokości starego krzyża przydrożnego, odbiega w
prawo polna droga.
Zespół dworsko - folwarczny w Gorajcu na mapie katastralnej z 1854 roku
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Wycieczka boczna do gorajeckich kapliczek (4.5 km)
Skręcamy w drogę polną prowadzącą w prawo, początkowo
między zabudowaniami, a następnie wśród pól. Na północ od wsi
znajduje się kapliczka nad potokiem, murowana, z drugiej połowy
XIX w. Jest to najbliższy cel naszej wyprawy.
Po ok. 550 m – skrzyżowanie dróg. Po lewej starodrzew, do
k t ó r e g o j e s z c z e w r ó c i my. Ty m c z a s e m j e d z i e my w
dotychczasowym kierunku. Po ok. 240 m od skrzyżowania –
rozwidlenie dróg, na którym wybieramy lewą. Wkrótce po lewej
kończy się las i rozpościerają się rozległe łąki. Tu opuszczamy
drogę i kierujemy się w lewo, wzdłuż granicy łąk i lasu, do odległej
o 150 m murowanej kapliczki (GPS 50°16.706’; 23°12.181’).
Kapliczka została ufundowana przez Brunickich. Według relacji
mieszkańców wsi, stała w niej onegdaj figura Matki Bożej, ubrana
w bursztynowe korale. Za jej przyczyną miało się wydarzyć w
Gorajcu wiele cudów.
Ok. 0.5 km na północ – trasa wiedzie dalej polną drogą,
którą przybyliśmy z Gorajca – znajdują się stawy, malowniczo
położone wśród lasów. Warto odwiedzić to interesujące miejsce,
ciche i spokojne, położone z dala od ludzkich siedzib, pełne
ptactwa wodnego. Droga do stawów, na krótkim odcinku
Gorajecka kapliczka (fot. Paweł Rydzewski)
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prowadzi przez łąki, które na wiosnę lub po obfitych deszczach
mogą być podmokłe.
Od kapliczki wracamy w kierunku Gorajca i ponownie
docieramy do skrzyżowania dróg polnych w pobliżu wcześniej
wspomnianego starodrzewia, pozostałości dawnego folwarku.
Skręcamy w prawo. W północno – zachodnim krańcu prostokąta
wyznaczonego przez rząd drzew, kilkanaście metrów od drogi –
pozostałości murowanej piwnicy (GPS 50°16.432’; 23°12.205’).
Ok. 450 m dalej, przy ścianie lasu – przydrożny krzyż bruśnieński
(GPS 50°16.503’; 23°11.838’). Kilkaset metrów dalej – kolejne
skrzyżowanie dróg. Poruszając się w dotychczasowym kierunku (w
lecie droga jest zarośnięta bujnymi pokrzywami), po ok. 300 m
docieramy do murowanej kapliczki, z figurą św. Jana
Nepomucena (GPS 50°16.571’; 23°11.398’). Po obejrzeniu
kapliczki wracamy do ostatniego skrzyżowania i dalej – w prawo,
by po ponad 200 m dotrzeć do zniszczonej drogi asfaltowej. Tu
skręcamy w lewo i wkrótce ponownie wjeżdżamy do Gorajca, tym
razem od strony zachodniej (26 km). We wsi – ostry zakręt w
lewo, a po ok. 130 m – w prawo, tuż obok krzyża przydrożnego.
Do tego samego miejsca prowadzi też podstawowa wersja trasy.

Jedziemy dalej główną drogą wiejską, aż do rozwidlenia dróg, obok
przydrożnego krzyża. Tu skręcamy w lewo, opuszczamy Gorajec i przecinamy
dolinę Gnojnika, kierując się na południe.

Wycieczka boczna do starego cmentarza w Gorajcu (0.6 km)
Po minięciu mostku na Gnojniku skręcamy w pierwszą leśną
drogę prowadzącą w lewo. Droga doprowadzi nas do skraju
cmentarza (GPS 50°15.928’; 23°12.065’), odległego o ok. 300 m
od szosy. Na cmentarzu gorajeckim zachowały się tablice
epitafijne Ludwiki z Dworzaków baronowej Brunickiej
(1812-1882) i Leontyny baronowej Brunickiej (1842-1863),
wmurowane w zewnętrzne ścianki kaplicy grobowej oraz
interesujące żeliwne nagrobki rodziny Dworzaków z drugiej
połowy XIX w., niestety zdewastowane w ostatnich latach.
Znajdujemy tu także liczne nagrobki ze starymi krzyżami
bruśnieńskimi. Wracamy do szosy i skręcamy w lewo.
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Po wyjeździe z Gorajca wspinamy się na płaską, rozległą wierzchowinę.
Poruszamy się wąską drogą asfaltową, niemal pozbawioną ruchu pojazdów
mechanicznych, w terenie oddalonym od większych osad, wśród pól i
przydrożnych zadrzewień. Mijamy niewielkie zabudowania byłego PGR Gorajec,
tuż obok skrzyżowania dróg, na którym wybieramy drogę biegnącą na wprost, w
obniżenie będące doliną niewielkiego potoku Buszcza, z niewielkim stawem po
lewej. Po ok. 2 km od skrzyżowania przy byłym PGR – zakręt (GPS 50°15.176’;
23°10.107’). Nasza trasa biegnie cały czas drogą utwardzoną, lecz warto zwrócić
uwagę na drogę polną, która dochodzi w tym miejscu z prawej. Turystów
interesujących się historią II wojny, warto zachęcić do krótkiej wycieczki bocznej,
której celem jest wał ziemny – pozostałość linii demarkacyjnej, „granicy”
rozdzielającej terytoria będące pod okupacją niemiecką i radziecką. Dobrze
rozpoznawalny w terenie wał przecina polna droga w odległości ok. 600 m od
zakrętu, chociaż obiekt widoczny jest już wcześniej.
Dalej poruszamy się cały czas drogą utwardzoną i docieramy do zabudowań
byłego PGR Nowe Sioło. Kilkaset metrów za ostrym zakrętem w prawo –
skrzyżowanie dróg. Jadąc prosto dojechalibyśmy do Cieszanowa, lecz zanim to
nastąpi warto zrobić wycieczkę boczną do pobliskiego, widocznego już za pasem
łąk – Nowego Sioła.
Na skrzyżowaniu – skręt w lewo. Po prawej – pozostałości dawnych
ogrodów krajobrazowych, na przedpolu bastionowych fortyfikacji ziemnych,
zapewne z XVII w. Z najstarszego układu przestrzennego, obok fortyfikacji,
zachowany jest fragment piwnic oraz parter XVIII–wiecznego pałacu (GPS
50°14.340’; 23°09.180’), gruntownie przebudowanego po spaleniu w 1945 roku.
Ze starego założenia fortyfikacyjnego wywodzą się dzisiejsze stawy gospodarcze,
które rozplanowano w miejscu dawnych bagien i rozlewisk. Najcenniejsze
kompozycje roślinne dawnego ogrodu, zostały zniszczone podczas pożaru oraz
remontu pałacu, kiedy to zasypano część fortyfikacji i zniwelowano teren w jego
najbliższym sąsiedztwie. Zachowały się nasadzenia sosny wejmutki, rośnie tu
również surmia, kasztanowiec czerwony, orzech czarny i szary, kilka odmian lip.
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Jedziemy cały czas prosto, na najbliższym skrzyżowaniu ignorując drogę
odbiegającą w lewo, w stronę Chotylubia i wjeżdżamy na groblę przecinającą
stawy. Następnie wspinamy się na niewielkie wzniesienia jednocześnie wjeżdżając
w zabudowania Nowego Sioła (25.6 km).

Nowe Sioło
Na wprost widzimy pozostałości dawnego parku, w którym znajduje się
zniszczony budynek podworski. Obszar dworski był własnością m.in. Rojowskich.
Ostatnimi właścicielami byli Gnoińscy. W wyniku dewastacji po 1945 roku,
obecnie obiekt znajduje się w stanie ruiny. W planach jest rewitalizacja całego
założenia pałacowo - parkowego.
Zespół pałacowo - parkowy w Nowym Siole na mapie katastralnej z 1854 r.

Wieś pojawia się w źródłach w roku 1435 wśród nadań księcia bełskiego
Kazimierza II dla Mikołaja Mnicha z Wiszniowa, marszałka dworu, późniejszego
kanclerza oraz starosty lubaczowskiego i bełskiego. W późniejszych latach wieś
wielokrotnie zmieniała właścicieli, wśród których byli między innymi Magierowie,
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Bełżeccy, Cieszanowscy, Lipscy, Jabłonowscy i Zamojscy. Na początku XX w.
przeszła na własność Gnoińskich.
Na gruntach Nowego Sioła w XVI w. założono miasto Cieszanów oraz wsie
Chotylub i Wolę Nowosielecką. W XIX w. czynne były tu dwie karczmy, a przy
folwarku działała gorzelnia i browar. Na początku XX w. funkcjonowały także
tartak i młyn wodny. W 1921 roku we wsi mieszkały 2409 osoby, w tym 1636
Ukraińców, 665 Polaków i 108 Żydów.
Po dotarciu do głównej drogi wiejskiej – skręcamy w lewo i po ok. 650 m
znajdujemy się na wysokości dawnej cerkwi greckokatolickiej (wjazd 100 m dalej)
p.w. Proroka Eliasza (murowana, 1907 rok), obecnie kościoła rzymskokatolickiego
p.w. Wniebowzięcia NMP.
Dawny zespół cerkiewny zajmował miejsce po północnej stronie plebańskiej
działki siedliskowej, ulokowany na wysokim brzegu doliny Brusienki. Pierwotne
cerkwie były drewniane, orientowane, a dzwonnice usytuowane na zachód od
świątyni, na jej osi.
Cerkiew w Nowym Siole (fot. Paweł Rydzewski)
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Jedna z pierwszych cerkwi wzmiankowana była w 1531, kolejna miała być według
miejscowej tradycji zakupiona przez gromadę w Wielkich Oczach. W notatce z
wizytacji odbytej w 1761 roku czytamy, że „ta cerkiew która teraz jest gromada
kupiła gotowe w Wielkich Oczach”.
W pierwszej ćwierci XIX w. dokonano niezbędnych napraw za sprawą przede
wszystkim ówczesnego parocha ks. Grzegorza Lityńskiego, który jak zauważono,
„co może reperuje i nie zaniedbuje pomniejszych reparacji”. Przed rokiem 1907
drewniana cerkiew została rozebrana, a na jej miejscu zbudowano według projektu
architekta Teodora Mielniczuka, obecnie istniejącą, murowaną cerkiew, na
wyposażenie której Gnoińscy sprowadzili w 1911 roku cały zestaw obrazów z
Monachium, które wypełniły ikonostas rzeźbiony w Żółkwi. Po 1946 roku cerkiew
została przejęta na kościół rzymskokatolicki, a na przełomie lat 80. i 90.
gruntownie odnowiona.
Po obejrzeniu dawnej cerkwi, zawracamy i podążamy główną drogą wiejską
na północny – zachód, niemal cały czas przez wieś. Po ok. 2,5 km dojeżdżamy do
głównej drogi z Jarosławia i Lubaczowa do Bełżca i Tarnogrodu, gdzie skręcamy w
prawo i po zaledwie 300 m wjeżdżamy do Cieszanowa (29.1 km).

Cieszanów
Na zakręcie po prawej – pomnik króla Jana III Sobieskiego, postawiony w
1883 roku, w dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz na pamiątkę
rozgromienia w okolicach Cieszanowa zagonu tatarskiego. Fakt ten jest
powszechnie znany, jednak mało znane są szczegóły tej operacji woskowej. W
jednym z nielicznych opracowań na ten temat, powstałym jeszcze przed II wojną,
autorstwa kapitana Hugo Zielińskiego, czytamy, że w dniu 7 października 1672
roku, pod Narolem odpoczywało wojsko do północy, tzn. około 4-5 godzin, po
czym po wysłaniu podjazdów nastąpił wymarsz w stronę Cieszanowa i Lubaczowa
„na łuny płonących miejscowości”. Marsz odbywał się po drodze Płazów - Żuków Cieszanów, przy czym przed kolumną główną sił komunika, posuwała się straż
przednia, pod dowództwem porucznika Linkowicza, na czele chorągwi kozackiej
Oboźnego Koronnego (około 60 koni). O świcie porucznik Linkowicz, dochodząc
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do płonącego Cieszanowa, wpadł na mały torhak (niewielka drużyna wojsk
tatarskich), który rozgromił, biorąc paru jeńców. Jeńcy ci badani natychmiast przez
Hetmana, złożyli bardzo ważne zeznania. Okazało się, że na miejsce postoju
głównego kosza został wyznaczony Niemirów, do którego wiodły szlaki wszystkich
zagonów tegoż czambułu, posuwających się od Tarnogrodu. Była to bardzo cenna
wiadomość, gdyż możliwość napadu na kosz główny pozwalała żywić nadzieję, że
zostaną rozbite od razu wszystkie zagony w tymże koszu zebrane. Hetman
zdecydował się natychmiast iść prosto na Niemirów celem dopadnięcia i rozbicia
czambułu.
W stronę płonącego Lubaczowa został wysłany silny podjazd pod
dowództwem rotmistrza Łazińskiego (około 50 koni) i następnie drugi w składzie
chorągwi Strażnika Wojskowego, Zbrożka (około 60 koni). Zadaniem tych
chorągwi było przecięcie w okolicy Lubaczowa szlaku na Niemirów, rozbicie
napotkanych tam zagonów i dołączenie na polu walki pod Niemirowem. Było to
jedno ze skrzydeł, mających działać w samej akcji głównej. Poza tym wysłanie
tegoż podjazdu było spowodowane troską Hetmana, by inne czambuły, znajdujące
się poza koszem, niepostrzeżenie pod bokiem nie wymknęły się, uprowadzając
jasyr. Kierunek na Lubaczów został wybrany ze względu na tamtejszy szlak i pożar
miasteczka, co wskazywałoby na obecność w tamtej stronie zagonów tatarskich. W
rzeczywistości podjazd ten dochodząc do Lubaczowa, natknął się na powracające
zagony, które po ciężkiej walce rozbił. Hetman, znając dokładnie okolice,
prawdopodobnie poszedł bezdrożami, unikając traktu, prowadzącego z
Cieszanowa przez Załuże na Niemirów, a to z myślą zaskoczenia nieprzyjaciela.
W okolicach Brusna natrafił oddział na opuszczone koczowisko tatarskie,
gdzie znaleziono mnóstwo porzuconego jasyru i bydła, świadczącego o popłochu u
Tatarów, którzy już widocznie otrzymali wiadomości o nadciąganiu Hetmana.
Spiesząc się więc, około Horyńca wyminięto niepostrzeżenie odwody tatarskie
(straż tylną, osłaniającą prowadzących na przedzie jasyr) i w okolicy Radruża
komunik zdołał wyjść na bok głównej kolumny tatarskiej, będącej w marszu w
stronę Niemirowa. Plan hetmański przedstawiał się następująco. Wykorzystując
lasy, wysłanym wprzód oddziałem porucznika Linkowicza, wzmocnionego
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ochotnikiem, odciąć Tatarom drogę na Niemirów, zaś od tyłu uderzyć główną siłą
i w ten sposób rozbić nieprzyjaciela. Plan ten został wykonany całkowicie.
Od Niemirowa uderzył na Tatarów porucznik Linkowicz, posiadając około
300 ludzi tj. własną chorągiew w sile 90 ludzi i około 200 do 250 ochotników, zaś z
tyłu początkowo kilkaset ochotnika z Łastowieckim, niosącym buńczuk hetmański
na czele. Zajął nieprzyjaciela harcami, po czym uderzyły idące w posiłku pułki
Strażnika i Chorążego Koronnych. W bitwie i pogoni wzięły udział również i
podjazdy, wysłane poprzednio na Lubaczów. Parę razy bitwa odnawiała się w
miarę przybywania czambułów, ściągających w stronę miejsca wyznaczonego na
kosz) zakończona zaś została w okolicach Lubaczowa, w stronę którego uciekała
największa ilość Tatarów. Pogoń sama rozpadła się również na szereg niniejszych
potyczek z napotkanymi zagonami. Odniesione zwycięstwo było bardzo znaczne,
samego jasyru odbito do kilkunastu tysięcy, jako że nieprzyjaciel w swych
zagonach napadał na wioski zupełnie ubezpieczone swym położeniem w głębi
wielkich lasów, gdzie się go ludność nie spodziewała. Jeńców wzięto
kilkudziesięciu, między innymi jednego ze znacznych murzów. Sam DżiambetGirej-Sołtan zdołał umknąć w kilkadziesiąt koni.
Po obejrzeniu pomnika wjeżdżamy do centrum Cieszanowa. We wschodniej
części miasta, na piaszczystym cyplu, u podnóża którego przepływa Brusienka a
do niedawna rozciągały się mokradła, znajdowała się osada. Odkryto tu 18 jam, z
których część z pewnością stanowiła pozostałości chat. Miały one przeciętnie
rozmiary 3 x 6 m, zarysy w przybliżeniu czworokątne i wyraźne ślady palenisk. W
obrębie jam występowały ułamki prażnic i ceramiki oraz fragmenty kości
zwierzęcych. Z odkrytych zabytków wyróżnić należy dwa kościane szydła, żelazne
nożyce i dwa żelazne noże. W obrębie osady znaleziono także bryły żużlu, co
świadczy o dokonywanym tam wytopie żelaza z rud darniowych, dość
powszechnym we wczesnym średniowieczu. Osada ta była zamieszkiwana w X i
XI w. Kolejną osadę wczesnośredniowieczną odkryto na zachodnim krańcu
miasta, na piaszczystej wydmie, przy drodze do Niemstowa. W wypaleniskach
dwóch jam znajdowały się znaczne ilości węgli drzewnych, ułamki ceramiki i jeden
żelazny nóż. Na podstawie ceramiki wiek osady ustalono na XIII stulecie.
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Lokacja miejska przeprowadzona została w roku 1590 na gruntach Nowego
Sioła, na podstawie dyplomu króla Zygmunta III Wazy, wydanego na prośbę
Stanisława Cieszanowskiego. Nowy ośrodek miejski nie powstał na surowym
korzeniu, ale jego lokacja prawdopodobnie poprzedzona była istnieniem osady
targowej, która przypuszczalnie rozwinęła się na bazie jarmarków odbywanych na
święto Proroka Eliasza w Nowym Siole.
W XVII w. staraniem Aleksandra Stanisława Bełżeckiego uzyskano szereg
przywilejów: na ufortyfikowanie miasta, wolności i jarmarki. Wystawiono także
osobny dokument dla Żydów.
Cieszanów był centrum klucza dóbr w posiadaniu początkowo Stanisława
Cieszanowskiego, starosty samborskiego, który podzielił majątek między synów:
Hieronima, Abrahama i Jakuba. W późniejszych latach, podobnie jak pobliskie
Nowe Sioło, również Cieszanów często zmieniał właścicieli. Należał między
innymi do: Wierzbickich, Lipskich, Bełżeckich, Jabłonowskich i Zamojskich. Od
Rynek w Cieszanowie, w głębi kościół parafialny (fot. Paweł Rydzewski)
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Cieszanów na przedwojennej mapie WIG (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)

początku XX w. majątek należał do Jana Gnoińskiego, a następnie do jego syna
Adama.
W XVII w. miejscowość trapiona była rekwizycjami żołnierskimi, ograbiona
przez lisowczyków, zniszczona przez wojska kozacko-tatarskie, wyniszczona
podczas przemarszu oddziałów szwedzkich i spalona przez Tatarów. Cieszanów
stanowił zaplecze dla powstania styczniowego w 1863 roku. Doznał zniszczeń
podczas I wojny oraz był spalony przez UPA w 1944 roku.
Rozwój miasta nastąpił w XVII oraz w XIX w. Wówczas był to ważny
ośrodek rzemieślniczo - handlowy i administracyjny. Od XVII w. działali w
Cieszanowie liczni szewcy i tkacze skupieni w organizacjach cechowych,
obdarzeni przywilejami, wydanymi przez właścicieli miasta. W tym czasie
pracowali także kowale, bednarze, słodownicy, piekarze. Funkcjonowały: młyn,
browar oraz od 1593 roku papiernia. W XVIII w. założono cegielnię, a na
początku XX w. czynne były także tartak i gorzelnia. W wyniku reformy
administracyjnej (rok 1867) Cieszanów obrany został na siedzibę władz powiatu,
na którego terenie znajdowało się 1 miasto (Lubaczów), 5 miasteczek (Cieszanów,
Lipsko, Narol, Oleszyce, Płazów), oraz 62 gminy wiejskie i 64 obszary dworskie.
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Wśród ogółu mieszkańców, których w 1921 roku w Cieszanowie było 2282, Polacy
stanowili 1511, Żydzi 525, Ukraińcy 246.
Miasto położone jest na prawym brzegu Brusieńki, dopływu Wirowej, przy
trakcie wiodącym z Jarosławia do Tomaszowa Lubelskiego, od którego odchodzą
lokalne drogi biegnące do Nowego Brusna, Starego Dzikowa i Tarnogrodu przez
Stary Lubliniec. W centrum czworoboczny rynek z ulicami wybiegającymi z
naroży. W pierzei rynku usytuowany jest kościół p.w. św. Wojciecha, murowany,
pochodzący z roku 1800, rozbudowany w roku 1899. Już w 1613 roku, staraniem
Cieszanowskich, powstał w mieście kościół filialny, podlegający parafii w
Lubaczowie. Aleksander Stanisław Bełżecki sprowadził w roku 1674 dominikanów,
którym powierzył pracę duszpasterską w okolicznych wsiach. Oficjalnie parafia
cieszanowska została erygowana w 1748 roku przez bp. W. H. Sierakowskiego.
W centrum miasta, ale położona nieco w głębi – znajduje się dawna
murowana synagoga, wzniesiona w 1889 roku, obecnie w stanie ruiny. Na
zachód od rynku położona jest dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Jerzego,
obecnie nieużytkowana.
Dawny zespół cerkiewny usytuowany był niegdyś w północno - zachodniej
części miasta, prawdopodobnie poza jego umocnieniami, na niewielkim
wyniesieniu opadającym w dolinę Brusienki, zajętym obecnie przez cmentarz
komunalny. Obecny, murowany zespół cerkiewny, zlokalizowany jest nieco bliżej
centrum, na zachód od rynku, w dawnym ogrodzie parafialnym.
Początki parochii obrządku wschodniego nie są znane. Istniała zapewne już w
okresie założenia miasta lecz dokumenty świadczące o jej powstaniu zaginęły
podczas licznych wojen i pożarów. W okresie nowożytnym przy świątyni
funkcjonowało bractwo cerkiewne.
Pierwsza znana cerkiew w Cieszanowie istniała w połowie XVII w. i
przetrwała do połowy XVIII w., kiedy to uległa spaleniu. Kolejną świątynię
„parochowie postanowili swoim sumptem” około roku 1761, przy czym mieli żal,
że „dwór tylko zł sto dał na to”. Jednak i ta świątynia nie zdołała przetrwać
kolejnego pożaru w roku 1800. Ostatnia cerkiew drewniana została zbudowana w
roku 1804, już jednak w połowie tego stulecia rozpoczęto gromadzenie funduszy
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na murowaną świątynię, którą zaczęto wznosić w końcu w., a skończono i
poświęcono w 1900 roku. Ofiary na nową cerkiew wspomógł sporym datkiem sam
„Impierator Ferdinand Dobrotliwyj”. We wnętrzu cerkwi możemy podziwiać
polichromię autorstwa Grzegorza Kuźniewicza – wybitnego rzeźbiarza
pochodzącego z Chmieli koło Starego Brusna. Jeden z apostołów ma twarz
Kuźniewicza, inny – metropolity Szeptyckiego. Cerkiew, która do niedawna była w
Odrestaurowana cerkiew w Cieszanowie (fot. Tomasz Róg)

stanie bliskim ruiny, jest obecnie odrestaurowana.
Starą cerkiew według miejscowych przekazów miano przenieść do pobliskiego
Żukowa. Na cmentarzu, po przeniesieniu cerkwi, miały zachować się jeszcze przez
dłuższy czas zarysy fundamentów oraz drewniany słupek - fragment dawnej
bramki.
Pierwotna cerkiew drewniana założona była na planie trójdzielnym, posiadała
trzy okna. Następna, również drewniana, pobita była gontem. Ostatnią świątynię
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wzniesiono ze rzniętych brusów, na planie Rzeźba na grobie powstańca Józefa
trójdzielnym bez zakrystii; poszczególne Tylczaka Łuckiego na cieszanowskim
cmentarzu (fot. Paweł Rydzewski)
pomieszczenia pokryte były kopułami.
W pobliżu miejsca usytuowania
pierwotnego zespołu cerkiewnego, w
południowo - wschodniej części obecnego
cmentarza, wśród wielu nowszych,
z a ch ow a ł o s i ę k i l k a k a m i e n nych
nagrobków z XVII i XVIII w. w typie
krzyży maltańskich, ze słabo czytelnymi
inskrypcjami w języku starocerkiewnosłowiańskim.
Z rynku w centrum miasta jedziemy
ul. Sobieskiego, w kierunku północno –
wschodnim, mijając cerkiew, a następnie
cmentarz. Za cmentarzem – rozwidlenie
dróg – jedziemy prosto, przez Wolę
Nowosielską, obecnie dzielnicę
Cieszanowa, w stronę Niemstowa. Przy
wyjeździe z miasta – ostry skręt z lewo, a
następnie – po przekroczeniu Brusienki – w prawo. Po ok. 2.5 km jesteśmy na
wysokości Folwarków, wsi widocznej po prawej. Dawniej była to część
Cieszanowa, która następnie usamodzielniła się tworząc odrębną wieś. W XVII w.
Stanisław Bełżecki przeznaczył istniejący tu folwark na uposażenie sprowadzonych
do Cieszanowa Dominikanów, stąd (już po kasacie zakonu i sprzedaży folwarku)
osadę nazywano Folwarkami Podominikańskimi. Po wybuchu II wojny, między
Cieszanowem i Folwarkami przebiegała niemiecko – rosyjska linia demarkacyjna.
Z Folwarków, które znalazły się po stronie niemieckiej wywieziono na roboty do
Niemiec wielu mieszkańców. Pozostali mieszkańcy, w ogromnej większości Polacy,
uciekli ze wsi po spaleniu Rudki (koło Brusna) i wymordowaniu jej mieszkańców
przez UPA.
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Podążamy dalej szosą asfaltową o niewielkim natężeniu ruchu, przecinającą
malowniczą okolicę zamkniętą pasmem lasu od południowego – zachodu. Jest to
najbardziej na zachód wysunięty fragment dużego kompleksu Lasów
Sieniawskich. Po ok. 900 m droga łagodnym łukiem skręca w prawo. Porośnięty
lasem teren po lewej nazywany był Wilczymi Jamami. Z tym miejscem
związana jest legenda: mieszkańcy Niemstowa, którym dawały się we znaki leśne
zwierzęta podchodzące do wsi, wykopali w tym miejscu wielką jamę i przykryli ją
gałęźmi. Jama ta służyła do odławiania zwierzyny, lecz pewnego razu wracający
tędy z wesela wiejski muzyk wpadł do jamy i stanął oko w oko z uwięzionym tam
wilkiem. Grajek potrafił jednak tak oczarować swoją muzyką zwierzę, iż nie
uczyniło mu ono żadnej krzywdy, a zaalarmowani mieszkańcy wsi wyciągnęli
grajka z jamy.
Ok. 1.2 km dalej - stary bruśnieński krzyż przydrożny. Po kilkuset metrach
droga skręca w prawo i prowadzi na północ, w stronę Niemstowa. Mniej więcej w
połowie drogi między zakrętem i wsią – po lewej stronie drogi stary cmentarz z
nagrobkami bruśnieńskimi. Kilkaset metrów dalej wjeżdżamy do Niemstowa (36.8
km).

Niemstów
Osada powstała prawdopodobnie w XVII w. Do początku XIX w.
pozostawała w składzie dóbr oleszyckich, w posiadaniu Sieniawskich., później
Czartoryskich. Następnie weszła w skład klucza cewkowskiego, należąc do
Zamoyskich. W trzeciej tercji XIX w. była własnością Tarnowskich, później Józefa
Laufera. Od roku 1895 Niemstów wchodził w skład majątku Ruda Różaniecka
należącym do baronów Wattmann’ów Maelcamp de Beaulieu, z których Hugo w
połowie lat 30. XX w. przekazał wieś na wiano córce Ingebordze Avenarius.
We wsi funkcjonowała karczma oraz folwark, przy którym istniała gorzelnia, a
od lat 20. XX w. była tu też stadnina koni pełnej i półkrwi angielskiej. W 1921
roku na 1131 mieszkańców było 563 Polaków, 530 Ukraińców, 30 Żydów, 1
Niemiec i 6 osób innej narodowości.
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Kopuła cerkwi w Niemstowie (fot. Paweł Rydzewski)

Wieś położna jest między potokami Kaflewa i Brusienka, dopływami
Wirowej. Zabudowania rozciągnięte są wzdłuż drogi, która pokrywa się ze
szlakiem prowadzącym z Cieszanowa do Tarnogrodu. Miejscowość zbudowana w
typie łańcuchówki niegdyś z przysiółkiem Mielniki. W centrum wsi usytuowana
jest dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP, obecnie kościół
rzymskokatolicki.
Dawny zespół cerkiewny istniał niegdyś obok obecnego po południowej
stronie głównej drogi wiejskiej, w otoczeniu zabudowań i pól. Pierwsza cerkiew
była drewniana, orientowana, zajmowała środek terenu wydzielonego
wielobocznym ogrodzeniem, które od północy nieznacznie wysunięte było na
drogę. Dzwonnica zlokalizowana była na zachód od świątyni, w linii ogrodzenia,
przy gościńcu.
Pierwsza cerkiew została wzniesiona z fundacji Adama Mikołaja
Sieniawskiego w 1696 roku. W 1822 zbudowano nową świątynię, która w ciągu
XIX w. była „zupełnie poprawiona, blachą pobita i pomalowana”. Począwszy od
roku 1910 rozpoczęto wznoszenie murowanej cerkwi, którą poświęcono w roku
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1912, ale jeszcze przez kilka następnych lat wykańczano i wyposażano.
Tymczasem nadal funkcjonowała stara, drewniana świątynia, położona obok
nowej. Jeszcze w 1922 roku rozważano możliwość jej sprzedaży do Zapałowa,
jednak niedługo potem została rozebrana.
Pierwsza cerkiew była niewielkich rozmiarów, wzniesiona z ciosanego drewna,
bez podmurowania; na planie trójdzielnym, posiadała poszycie gontowe. Druga
świątynia zbudowana była z miękkiego drewna, również na planie trójdzielnym o
„jednej wieżyczce”, a na jednej ze ścian umieszczona była inskrypcja zawierająca
rok i nazwisko autora polichromii: 1878, Symeon Szewczyk. Dachy i kopuła,
pokryte były blachą.
Spod dawnej cerkwi, jedziemy przez wieś w kierunku zachodnim. Po ok. 1 km
do szosy dobiega z lewej droga
utwardzona (GPS 50°15.692’; Figura św. Jana Nepomucena - dla
2 3 ° 0 2 . 4 6 2 ’ ) , p r o w a d z ą c a n a porównania stan sprzed renowacji (fot.
Paweł Rydzewski)
południe. Po przeciwnej stronie –
zabudowania byłego PGR. Warto
zwrócić uwagę na kapliczkę p.w.
św. Jana Nepomucena, znajdującą się
na wyodrębionym terenie. Rzeźba
została poddana renowacji,
oryginalny cokół usutuowany jest tuż
obok.
Po o b e j r z e n i u k a p l i c z k i
opuszczamy szosę i jedziemy
wspomnianą wyżej drogą
utwardzoną na południe. Po ok. 630
m skręcamy w prawo (GPS
50°15.364’; 23°02.333’). Droga
terenowa doprowadzi nas dawnego
pałacu (GPS 50°15.346’;
23°02.216’), który jeszcze nie tak
dawno znajdował się w stanie ruiny,
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a obecnie znajduje się w Zakład opiekuńczo - leczniczy w Niemstowie (fot.
nim zakład opiekuńczy dla Paweł Rydzewski)
osób starszych.
Dawny pałac –
własność Ingeborgi i
Zdzisława Avenariusów –
miał pełnić funkcje
mieszkalne i
re prezentacyjne. Prace
budowlane rozpoczęto na
wiosnę 1937 roku, oddanie
do użytku planowano na
wrzesień 1939 roku. W czasie wojny obiekt zamieszkiwali Niemcy. Wiosną 1945
roku pałac został częściowo zniszczony: spaleniu uległ dach i drewniane stropy. W
latach 70. XX w. przygotowano projekt odbudowy – dawny pałac miał zostać
zamieniony na dworek myśliwski. Wprawdzie wykonano pewne prace
przygotowawcze, jednak wkrótce odbudowa została wstrzymana. W ostatnich
Zespół dworsko - folwarczny w Niemstowie na mapie katastralnej z 1854 r.
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latach obiekt został wyremontowany i zamieniony w Niepubliczny Zakład
Opiekuńczo - Leczniczy.
Po obejrzeniu zakładu, podążamy dalej ładną aleją grabową. Przed nami
dłuższa (ok. 10 km) jazda przez zachodnią część Lasów Sieniawskich, w większości
drogami utwardzonymi. Po ok. 450 m docieramy do drogi poprzecznej (GPS
50°15.138’; 23°02.214’), skręcamy w lewo i jedziemy drogą leśną wzdłuż północno
– zachodniej krawędzi lasu. Po. ok. 1.5 km docieramy do skrzyżowania dróg (GPS
50°14.679’; 23°03.035’), na którym skręcamy w prawo (jadąc prosto, po ok. 1.5
km dojechalibyśmy do drogi z Cieszanowa do Niemstowa, w okolicy „Wilczych
dołów”). Poruszamy się cały czas na południe (po ok. 1 km – z prawej, droga do
Dzikowa Nowego, możliwość skrótu). W końcu, po przebyciu ok. 5 km od
ostatniego skrętu, docieramy do skrzyżowania dróg leśnych (GPS 50°12.391’;
23°02.888’). Utwardzone drogi leśne prowadzą: w lewo – do Dachnowa (niecałe 3
km), na wprost – do Futorów (ok. 1 km), w prawo – do dawnej leśniczówki Horaj
(ok. 3 km). Nasza trasa prowadzi w prawo, do szosy z Dzikowa do Oleszyc.
Turyści, którzy chcieliby skrócić trasę, mogą to z powodzeniem uczynić w tym
właśnie miejscu. Wystarczy jechać w dotychczasowym kierunku – do Futorów i we
wsi skręcić w lewo. Potem cały czas prosto wzdłuż wsi, także po przecięciu szosy
Jarosław – Bełżec. Po kilku kilometrach droga wiodąca z Futorów dochodzi niemal
do północnych przedmieść Lubaczowa.
My jednak kontynuujemy zaplanowaną trasę i na skrzyżowaniu skręcamy w
prawo. Przy wyjeździe na szosę Dzików – Oleszyce (48.6 km) – nietypowa
kapliczka drewniana (GPS 50°12.746’; 23°00.482’), której częścią jest pień dębu
połączony z sąsiednim drzewem. Skręcamy w lewo i po. ok. 200 m dojeżdżamy do
leśnego parkingu oraz pomnika.
Jest tu leśne uroczysko, miejsce pamięci narodowej. Kiedyś znajdowała
się tu gajówka Horaj, która przejęła nazwę uroczyska. Na skraju polany stoi
pomnik postawiony w 1983 roku. Jak głosi napis, „Pomnik ten jest poświęcony
pamięci 44 rocznicy bitwy pod Oleszycami stoczonej przez 21 Dywizję Piechoty
Górskiej we wrześniu 1939 roku”.
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Bitwa pod Oleszycami miała miejsce w dniach 15-16.09.1939 roku. Jej
przebieg relacjonuję za Ryszardem Zielińskim.
W lasach biłgorajskich zebrały się oddziały grupy operacyjnej „Boruta”
dowodzonej przez gen. Mieczysława Borutę - Spiechowicza, wchodzące w skład
armii „Kraków”. Główne siły tworzyły 21 dywizja piechoty górskiej, 6 dywizja
piechoty oraz Krakowska Brygada Kawalerii. Wojska postanowiły przebić się na
wschód w kierunku Lwowa.
Jako pierwsza ruszyła dywizja gen. Kustronia, w tyle za nią 3 pułk strzelców
podhalańskich. Dotarli bez przeszkód w rejony Starego i Nowego Dzikowa.
O świcie 15 września oddziały polskie ruszyły do boju, zmierzając w kierunku
Lubaczowa. Na Dachnów nacierał pułk Korpusu Ochrony Pogranicza z I
Brygady Górskiej. Nacierające w kierunku Oleszyc 4 pułk strzelców podhalańskich
oraz 202 pułk piechoty rozbiły napotkane oddziały niemieckie. Przez cały dzień
toczone były zacięte walki. Wieczorem dywizja wycofała się w głąb lasów. Walczyły
tylko małe grupki żołnierzy, kończyła się amunicja. Całą noc podhalańscy strzelcy
walczyli w osamotnieniu. Rankiem 16 września, kiedy pomoc nie nadeszła i nie
było szans na obronę, gen. Kustroń wydał rozkaz pozostałym oddziałom
przedarcia się do lasów moszczanickich.
Resztki oddziałów walczyły do końca. Części jednostek dywizji, pod osłoną
nocy z 16 na 17 września, udało się przebić przez pierścień wroga i dotrzeć do
gen. Kustronia. Jednak pod Ułazowem połączone oddziały natknęły się na
Niemców i zostały rozbite. Generał Kustroń - śmiertelnie ranny, wkrótce zmarł.
Dywizja przestała istnieć. W bitwie pod Oleszycami zginęło ok. 100 żołnierzy, 300
zostało rannych, a 2000 dostało się do niewoli. Straty niemieckie wyniosły 124
zabitych i 300 rannych. Co roku 15 września odbywa się tu uroczysta msza święta,
na którą przyjeżdża wielu gości z całej Polski, pod pomnikiem składane są wieńce
ku czci poległych żołnierzy.
Od pomnika jedziemy w dotychczasowym kierunku – szosą na południe.
Niezbyt uczęszczana droga rozdziela dawne posiadłości – las po prawej przed
wojną należał do majątku Oleszyce, zaś las po lewej – do majątku Ruda
Różaniecka. Po przebyciu ok. 3 km od Horaja, przejeżdżamy most na rzece
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Przerwie, we wsi Uszkowce. Na końcu wsi, z prawej i nieco po skosie dochodzi
(GPS 50°10.642’; 23°00.547’) droga, w którą skręcamy. Po ok. 430 m – następny
skręt – tym razem w lewo i tylko 1.2 km dzieli nas od centrum Starych Oleszyc,
które są naszym najbliższym celem.
Turyści, którzy chcą dotrzeć do Oleszyc bezpośrednio, pomijając wizytę w
Starych Oleszycach, powinni na rozwidleniu dróg za Uszkowcami podążać cały
czas główną drogą, która skręca tu w lewo.

Stare Oleszyce
Stare Oleszyce (54.3 km) początkowo nosiły nazwę Olyessycze lub Olieszicze.
Ta jedna z najstarszych nazw na terenie ziemi lubaczowskiej, wywodzi się od
nazwy osobowej „Olech” (Aleksander). Pierwszy człon nazwy został nadany
osadzie po lokacji miasta Hieronimowa - Oleszyc w końcu XVI w. i pierwotnie
zajmował drugie miejsce („Oleszyce stare”). Obecnie, wobec obowiązywania
znormalizowanej pisowni nazw dwuczłonowych, przymiotnik „Stare” musi być
przesunięty na początek.
Osada po raz pierwszy występuje w źródłach w 1431 roku. Od końca XVI w.
określana niekiedy jako przedmieście Oleszyc. Wchłonięcie przez miasto Oleszyce
zachodniego krańca interesującej nas wsi, łącznie z kościołem oraz dworem,
spowodowało wizualny zanik granic między nowym ośrodkiem miejskim, a starą
wsią. Sytuacja taka, istniejąca zresztą do dnia dzisiejszego, była i jest przyczyną
szeregu nieporozumień. Dla przybyszów z zewnątrz Stare Oleszyce jawiły się po
prostu jako „przedmieście arcydługie ku Sieniawce”. Tymczasem początek wsi
znajduje się w miejscu skrzyżowania traktu jarosławskiego z drogą do Sieniawy.
Od pierwszej tercji XV w. była to wieś prywatna i jednocześnie do końca XVI
w. ośrodek klucza dóbr w posiadaniu Ramszów Kormanieckich. Po roku 1562
osada na krótko została włączona została do skarbu królewskiego, ale już ok. roku
1565 jako dzierżawa należała do Mikołaja Małachowskiego, sekretarza króla
Zygmunta Augusta. W późniejszych latach, podobnie jak sąsiednie Oleszyce,
należała kolejno do: Sieniawskich, Czartoryskich, Zamojskich, Działyńskich,
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Potockich, Potulickich i Sapiehów. Również większość dziejowych kataklizmów,
które dotknęły Oleszyce, nie ominęło też Starych Oleszyc.
W XVI w. obok gospodarki rolnej rozwijało się bartnictwo, czynny był młyn i
ruda żelaza. Wówczas także funkcjonowały cztery, a w XIX w. już tylko jedna
karczma. W 1921 roku wieś liczyła już 2482 osoby, przy tym 1506 Ukraińców, 878
Polaków, 88 Żydów i 10 Niemców.
Pierwotnie była to rozległa osada na terenie której lokowano miasto Oleszyce,
a na przełomie XVII i XVIII w. wieś Wola Oleszycka, która początkowo była
samodzielną wsią, lecz z czasem została objęta przez Stare Oleszyce.
Miejscowość rozciągnięta jest wzdłuż lewego brzegu niewielkiego potoku,
dopływu Przerwy, przy drodze łączącej Oleszyce z Sieniawą. Osada złożona z
głównej części, której zabudowania tworzą łańcuchówkę, a także z kilku
przysiółków: Uszkowce, Zabiała, Zagrody oraz z Woli - większej części
przylegającej bezpośrednio od zachodu. W centrum usytuowany jest budynek
szkoły (murowany, z 1842 roku) fundacji Tytusa Działyńskiego, a później także
ochronka prowadzona przez siostry felicjanki (założona w 1869 przez Annę
Potocką). We wsi znajdują się dwie dawne cerkwie greckokatolickie.
We wsi skręcamy w prawo, na zachód i pokonujemy ok. 1.2 km, po czym
skręcamy w lewo, w drogę doprowadzającą do dawnej cerkwi (GPS 50°10.136’;
22°59.078’).
Istnienie drugiej cerkwi w obecnych granicach Starych Oleszyc zrodziło
szereg nieporozumień co do jej lokalizacji. Dawna cerkiew p.w. Opieki NMP,
obecnie kościół rzymskokatolicki, p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje
się na zachodnim krańcu wsi, w części, która niegdyś – jako Wola Oleszycka –
stanowiła odrębną osadę. Pierwsza świątynia drewniana została wzniesiona
zapewne w końcu XVII w.
Druga, obecnie istniejąca cerkiew, powstała w roku 1787 za staraniem
gromady wiejskiej. Gruntownej przebudowy cerkwi dokonano w latach
1876-1877, pod kierunkiem cieśli Hawryły Karmańskiego, pochodzącego
najprawdopodobniej ze znanej rodziny mieszczańskiej z Cieszanowa, która oprócz
kilku cieśli, czynnych na przełomie XIX i XX w., wydała także znanego poetę
237

Petra. Wnętrze pokryto polichromią wykonana przez malarza Włodzimierza
Manastyrskiego, który odnowił także ikonostas i boczne ołtarze.
Po 1947 roku obiekt został przejęty na Skarb Państwa, był jednak
nieodpowiednio zabezpieczony i pozbawiony ochrony (mimo iż w 1964 roku
budowlę zaliczono do drugiej grupy zabytków), co doprowadziło do pogorszenia
stanu technicznego i dewastacji wyposażenia. W 1970 roku skradziono kilka ikon z
przegrody ołtarzowej. W 1971 roku budowla odzyskała funkcje sakralne:
początkowo pełniła rolę kaplicy, a od roku 1979 awansowała do rangi kościoła
parafialnego. W latach 1978-1981 przeprowadzono znaczny remont, który w
dużym stopniu pozbawił świątynię charakteru zabytkowego. Obok cerkwi –
drewniana dzwonnica.
Po obejrzeniu cerkwi wracamy do centrum wsi i jedziemy na wschód, w
kierunku pobliskich Oleszyc. Po przebyciu ok. 2.2 km, znajdujemy się w pobliżu
drugiej dawnej cerkwi Starych Oleszyc (GPS 50°10.095’; 23°00.898’), p.w. Opieki
NMP, obecnie opuszczonej.
Jedna z pierwszych cerkwi funkcjonowała w pierwszej ćwierci XVI w.,
ostatnia ze świątyń drewnianych została wzniesiona zapewne w końcu XVII lub w
XVIII w., przez gromadę wiejską. W pierwszej połowie XIX w. z funduszy
cerkiewnych położono blachę na kopule nawy, a resztę dachu pobito gontem.
Dziekan oleszycki, pochwalił nawet prowizorów cerkiewnych i parafian, za
„gorliwe z kosztem połączone utrzymywanie Cerkwi w porządku należytym”,
dzięki czemu, jak podkreślił „utrzyma się pamiątka pięknego i rzadkiego
malowania Deisusa”. Wymieniony przez wizytatora cenny Deisus, czy też „obraz
Chrystusa na drzewie farbą olejną malowany”, znajdował się w cerkwi jeszcze na
początku XX w.
Poważny remont obiektu przedsięwzięto w 1861 roku z inicjatywy parafian
parocha oleszyckiego, przy pomocy Celestyny Gryzeldy Działyńskiej, która
dostarczyła niezbędny materiał (między innymi położono podłogę dębową oraz
przerobiono konstrukcję dachów, pokrywając je następnie nowymi gontami).
Prośbę parafian i proboszcza o dostarczenie materiałów na remont cerkwi,
wniesioną do Tytusa i Celestyny Działyńskich, poparł także ówczesny
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administrator dóbr oleszyckich
Mroczkowski, który ciekawie
uzasadnił swe stanowisko,
wskazując także na
s p e c y fic z n ą m e n t a l n o ś ć
chłopów: „lud ruski,
aczkolwiek w innym względzie
skąpy, ofiaruje najchętniej
ostatni grosz na krzyż, na
cerkiew, by tym sposobem
ściągnąć błogosławieństwo na
sioło swoje. Dlatego też J.W.
Państwo niczym sobie tak tego
ludu zobowiązać nie mogą, jak darunkiem na podobne cele, co się i ze względów
politycznych w teraźniejszy czas bardzo dobrze stało. Gromada złożyła na moje
ręce podziękowanie, które prosiła przesłać J. W. Państwu”.
Cerkiew w Starych Oleszycach (zachodnia) (fot.
Paweł Rydzewski)

Cerkiew była niewielka, zbudowana w części z drewna sosnowego, na
podmurowaniu. Założona na planie trójdzielnym, z dzwonnicą nad babińcem i
kopułą nad nawą, bez zakrystii, ale zapewne z niewielkim gankiem lub kruchtą. Z
zewnątrz ściany i dachy pobite były gontem, kopuła nad nawą posiadała pokrycie
blaszane.
Podczas pożaru wsi 11 maja 1901 roku cerkiew uległa spaleniu. Na jej
miejscu w roku 1910 rozpoczęto budowę obecnie istniejącej, murowanej cerkwi,
którą poświęcono 14 października 1913 roku. We wnętrzu zachowały się
malowidła.
Dalej konsekwentnie jedziemy w kierunku wschodnim, po ok. 660 m
opuszczając wieś Stare Oleszyce i wjeżdżając do miasta Oleszyce (ze względu na
ciągłość zabudowy, granica między osadami nie jest widoczna) w miejscu, w
którym nasza dotychczasowa droga dochodzi do głównej trasy Bełżec – Jarosław
(GPS 50°10.096’; 23°01.446’). Na skrzyżowaniu jedziemy prosto, by po kilkuset
metrach znaleźć się w pobliżu centrum Oleszyc (59.6 km).
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Oleszyce
Miasto początkowo istniało pod nazwą Hieronimów, utworzoną od imienia
założyciela; ostatecznie przyjęło nazwę macierzystej osady. Nazwa „Oleszyce”,
posiadająca głęboko osadzone korzenie, okazała się na tyle żywotna, że potrafiła
już w XVII w. wyprzeć, piękną skądinąd, ale narzuconą z zewnątrz nazwę
„Hieronimów”. Oleszyce lokowane były bowiem na gruntach wsi Oleszyce, w
pobliżu starszego dworu.
Miasto zorganizowane było według prawa magdeburskiego przez Hieronima
Sieniawskiego, którego dokument potwierdzony został w 1578 roku przez króla
Stefana Batorego razem z nadaniem miastu przywileju na jarmarki i targ.
Od trzeciej tercji XVI w. było to miasto prywatne i ośrodek klucza dóbr
oleszyckich, który przez dłuższy czas znajdował się w posiadaniu Sieniawskich:
Hieronima, wojewody ruskiego, starosty halickiego i kołymyjskiego. W
późniejszym okresie miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli, należąc kolejno do:
Sieniawskich, Denhofów, Czartoryskich, Zamojskich, Działyńskich, Potockich,
Potulickich i Sapiehów, którzy byli ostatnimi właścicielami.
Oleszyce w momencie powstania przejęły rolę centrum zespołu dóbr
prywatnych, w skład których wchodziło kilkanaście wsi, między nimi: Cewków,
Dachnów, Miłków, Moszczanica, Niemstów, Nowa Grobla, Stare Oleszyce, Stare
Sioło, Stary Dzików, Sucha Wola i Ułazów. Działy majątkowe doprowadziły na
początku XIX w. do rozbicia dużego zespołu dóbr oleszyckich na co najmniej trzy
klucze: cewkowski (m. in. Cewków, Moszczanica, Niemstów, Stary Dzików,
Ułazów), zapałowski (m. in. Miłków, Stare Sioło, Sucha Wola) oraz oleszycki w
szczątkowej formie (Oleszyce miasto, Stare Oleszyce, Dachnów). Z wyjątkiem
pierwszych właścicieli z okresu przedlokacyjnego, którzy stale rezydowali w
dworze oleszyckim, kolejni posiadacze - dysponując znacznymi fortunami przeważnie przebywali w nim okazyjnie, chociaż niektórzy z nich zakończyli tu
swe życie (Adam Mikołaj Sieniawski). W ciągu XIX w. na dłużej zamieszkiwali w
Oleszycach Celestyna i Tytus Działyńscy oraz Anna i Stanisław Potoccy, a w XX
w. synowie Elżbiety księżnej Sapieżyny.
240

Oleszyce (fot. ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)

Miasto w ciągu swoich dziejów przechodziło zmienne koleje losu: było
częściowo zniszczone przez Tatarów (XVII w), pustoszone podczas stacji wojsk
własnych, szwedzkich i rosyjskich (XVII i XVIII w), niszczone przez pożary
(XVII, XVIII, XIX i początek XX w.), wyniszczone przez zarazy (XVIII i XIX w.)
oraz działania wojenne (I i II wojna), a także w trakcie walk polsko-ukraińskich w
1945 roku.
Oleszyce w okresie międzywojennym utraciły prawa miejskie, które ponownie
zostały przyznane w 1988. Od XVI w. był to ważny ośrodek rzemieślniczohandlowy i centrum zarządzania włościami oleszyckimi. Początkowo czynny był
młyn, stawy przy dworze, folwark. Od XVII w. w mieście działali liczni cieśle,
ślusarze, bednarze, stelmachowie, rzeźnicy i olejarze oraz krawcy, szewcy i
kuśnierz (ci ostatni otrzymali w 1640 roku zatwierdzenie statutu cechowego od
Katarzyny z Kostków Sieniawskiej). Później znani byli także oleszyccy murarze. W
XIX-XX w. funkcjonowały: tartak i młyn parowy, cegielnia, browar, karczma, przy
folwarku dworskim założono stadninę koni półkrwi angielskiej, rozwijała się
hodowla bydła i sadownictwo. W 1921 roku ludność Oleszyc z obszarem
dworskim przekroczyła 3000 osób, w tym 1507 Żydów, 817 Polaków, 675
Ukraińców i 12 Niemców.
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Miejscowość położona jest nad rzeką Przerwą (Borchówką), prawobrzeżnym
dopływem Lubaczówki, w miejscu rozgałęzienia się głównego traktu wiodącego z
Jarosławia do Cieszanowa i Zamościa i szlaku prowadzącego do Lubaczowa,
dawniej do Rawy Ruskiej i Bełza. Ośrodek miejski rozplanowany jest regularnie z
zabudową częściowo zwartą.
Będąc w centrum miejscowości zatrzymujemy się przy oleszyckim kościele
parafialnym, p.w. Narodzenia NMP i Wszystkich Świętych.
Do trzeciej tercji XVI w. kościół łaciński znajdował się w obrębie wsi
Oleszyce, następnie stał się zalążkiem nowego miasta, wyznaczając jego strukturę
urbanistyczną. Wraz z erekcją parafii oleszyckiej w 1458 roku, dokonaną przez
Ramszów, zbudowany był pierwszy, drewniany kościół, który został spalony przez
Tatarów w 1498 roku. Kolejna, murowana świątynia została poświęcona w 1530
roku, ale już około 1570 roku została zamieniona na zbór ariański. Po śmierci
tolerancyjnego Hieronima Sieniawskiego, wdowa po nim, Jadwiga z Tarłów, w
roku 1589 odebrała innowiercom kościół oraz odnowiła i powiększyła jego
uposażenie. Rozbudowany prawdopodobnie w 1753 roku, spłonął podczas
wielkiego pożaru miasta w 1901 roku. Świątynię odbudowano w latach 1903 1906 w stylu neogotyckim.
Kilkaset metrów dalej, w samym centrum miasta znajduje się czworoboczny
rynek z ratuszem i ulicami wybiegającymi z naroży. Ratusz zbudowany w
drugiej połowie XVII w., został zniszczony roku 1719, odbudowany zaś w roku
1727.
Kapitalny remont ratusza został podjęty na początku lat 90. z myślą o
zaadaptowaniu go na potrzeby siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach
oraz cele handlowo usługowe. Obejmował on wzmocnienie konstrukcyjne obiektu,
remont ścian, stropów i sklepień. Rozpoczęto od skrzydła północnego, następnie
zaadaptowano zachodnią część skrzydła południowego na siedzibę władz miasta.
W latach 1999 - 2002 wykonywano prace w części wschodniej skrzydła
południowego nad piętrem wymieniono stropy, wymieniono drewnianą
konstrukcję dachu oraz położono jego nowe pokrycie z dachówki ceramicznej.
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Ratusz w Oleszycach (fot. Paweł Rydzewski)

Wykonano remont elewacji, główny wjazd zamknięto nowymi, żelaznymi
skrzydłami bramnymi.
Kolejnym interesującym zabytkiem jest położona na północny – zachód od
rynku dawna cerkiew greckokatolicka, p.w. św. Onufrego, obecnie opuszczona.
Mając za plecami główną trasę przelotową, a przed sobą budynek ratusza,
jedziemy w kierunku lewego narożnika rynku, mijając ratusz po prawej. Niecałe
100 m po opuszczeniu rynku, znajdujemy po lewej, smutne pozostałości dawnej
cerkwi (GPS 50°10.194’; 23°01.826’).
Dawny zespół cerkiewny usytuowany był na miejscu współczesnego, zajmował
cały czworoboczny blok, ujęty z trzech stron ulicami, od północy przylegał do
pierwotnych wałów ziemnych. Dawna cerkiew drewniana zajmowała środkową
część placu obwiedzionego ogrodzeniem. W narożu, od strony rynku, położona
była dzwonnica. Odsunięcie cerkwi od rynku znajduje analogię w lokalizacji
kościoła oleszyckiego, jedynie synagoga zajmowała jeden z bloków
przyrynkowych. Położenie greckokatolickiej świątyni w pobliżu północnej furty,
może świadczyć o pełnieniu przez tę budowlę funkcji obronnych.
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Pierwsza cerkiew drewniana została wzniesiona w końcu XVI lub na
początku XVII w. Powstała w drugim etapie rozwoju ośrodka miejskiego, gdy
zabudowano już jego centrum i zaczęto wypełniać zewnętrzną warstwę bloków,
obejmując całość wałami ziemnymi. Miejsce na świątynię obrządku wschodniego
musiano wyznaczyć już jednak znacznie wcześniej. Podczas dużego pożaru miasta
16 września 1801 roku uległa spaleniu. W roku 1809 na jej miejscu, z fundacji
Adama Kazimierza Czartoryskiego, zbudowano murowaną cerkiew, która jeszcze
do połowy XIX w. była wyposażana, a następnie kilkakrotnie remontowana.
Obecnie cerkiew znajduje się w stanie ruiny – wchodzenie do środka jest bardzo
ryzykowne, tak ze względu na stan zachowania budowli, jak też z powodu śmieci i
innych nieczystości.
Dawna dzwonnica drewniana uległa pożarowi w roku 1801, podczas którego
„dzwony spalone zostały”, jednak zdołano ją odremontować. W jej pobliżu
rozpoczęto budowę murowanej wieży, którą ukończono ostatecznie we wrześniu
1846. W tym czasie rozebrano starą budowlę, pełniącą także funkcję kostnicy.
Murowana dzwonnica przetrwała do XX w. i na początku lat 70. również została
rozebrana.
Wracamy do rynku i przenosimy się po przekątnej na jego drugą stronę – z
naroża północno – zachodniego do naroża południowo – wschodniego, wjeżdżając
w wychodzącą stamtąd uliczkę. Po ok. 150 m – skrzyżowanie ulic. Na wprost, z
lekkim odchyleniem w prawo – stary cmentarz żydowski (GPS 50°09.951’;
23°01.881’).
Żydzi mieszkali w Oleszycach licznie już od XVI w., głównie za pozwoleniem
właściciela miasta Hieronima Sieniawskiego potwierdzonym przez Stefana
Batorego. Nie jest znana data założenia kirkutu, ale dziś należy do najlepiej
zachowanych, podobnie jak lubaczowski. Do naszych czasów przetrwało ok. 300
macew, wiele przechylonych i powywracanych. Najstarsze pochodzą z końca
XVIII w., ale przeważają XIX – XX wieczne. Wiele z nich pokrywała
różnobarwna polichromia, której ślady są jeszcze dziś widoczne.
Podążając (kierunek południowo – wschodni) ulicą przylegającą do kirkutu,
dojeżdżamy do poprzecznej ulicy Kolejowej i skręcamy w lewo. Po ok. 270 m
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Macewy na cmentarzu żydowskim w Oleszycach (fot. Paweł Rydzewski)

dojeżdżamy do głównej trasy przelotowej (krzyż po prawej) i skręcamy ostro w
prawo. Mijamy most na Przerwie i jedziemy dalej ulicą Zamkową, wspinającą się
łukiem na wzniesienie. Mniej więcej w połowie łuku drogi, ok. 250 m za mostem –
droga w lewo, którą wjeżdżamy na głębokość ok. 200 m. Jesteśmy na oleszyckim
wzgórzu zamkowym. Po prawej – sterta gruzu oraz pozostałości piwnic. Jeszcze do
niedawna w tym miejscu stała ruina zabudowań gospodarczych związanych z
pałacem.
Tuż obok – niewielkie wzniesienie, zapewne sztucznie utworzone. Stał tu
niegdyś dwór albo mały „zameczek” (GPS 50°09.087’; 23°02.462’), który
jednakże nie zachował się do naszych czasów. Usytuowany na wzniesieniu,
otoczony był od zachodu i północy stawami, zaś od południa oddzielał go od
ogrodu głęboki rów. Według ustaleń Antoniego Stelmacha, dwór początkowo
zbudowany był z drewna na ceglano - kamiennych fundamentach, od 1743 roku
był już murowany na rzucie czworoboku z czterema alkierzami w narożach.
Drewniany obiekt był zbudowany zapewne w drugiej połowie XVII w. przez
Sieniawskich, a od 1713 roku był gruntownie remontowany. Otynkowano ściany,
wybudowano nowe schody, wymieniono okna i stolarkę. Całość otoczono nowym
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drewnianym parkanem nakrytym daszkiem gontowym. Właściciele (Adam i
Elżbieta Sieniawscy) zamierzali zburzyć stary dwór już w roku 1725 – w tym celu
zwieziono już nawet materiał z rozebranego dworu w Dobrej koło Sieniawy ale
śmierć Adama Sieniawskiego przerwała te plany. Dwór składał się z kilkunastu
pomieszczeń ulokowanych w korpusie głównym i alkierzach: przedpokój księżnej,
gabinecik księcia, pokój księżnej z alkową, pokoje gościnne, kaplica. Taki stan
przetrwał do połowy XIX w., ale nie remontowany obiekt popadł w ruinę.
Dopiero po przejściu w ręce Sapiehów w latach 60. XIX w. został odrestaurowany.
Do 1914 roku gromadzono tu zbiory sztuki i zabytkową broń. Dwór spłonął w
czerwcu lub lipcu 1941 roku w czasie ataku Niemiec na Związek Radziecki. Po
wojnie mury rozebrano, a z zespołu dworskiego pozostały jedynie ślady umocnień
ziemnych.
Zespół pałacowo - parkowy w Oleszycach na mapie katastralnej z 1854 r.

Zjeżdżamy ze wzgórza zamkowego do mostu na Przerwie i skręcamy w lewo,
w ul. Kolejową, którą nie tak dawno jechaliśmy. Zgodnie z nazwą ulica
doprowadza nas w pobliże stacji kolejowej w Oleszycach. Przejeżdżamy przez tory
i mało uczęszczaną, malowniczą drogą zmierzamy w kierunku Borchowa (63.6
km).
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Borchów
Początki osadnictwa w Borchowie datowane na wczesne średniowiecze.
Pierwotnie wieś funkcjonowała jako osada rzemieślnicza (ruda), pojawiając się w
źródłach już w roku 1469. W 1589 roku została nadana przez Jadwigę z Tarłów,
wdowę po Hieronimie Sieniawskim, wojewodzie ruskim, na uposażenie parafii
łacińskiej w Oleszycach. Majątek borchowski utrzymał się przy probostwie
oleszyckim do końca lat 30. XX w.
Przekazanie całej, choć niewielkiej wsi na potrzeby probostwa w Oleszycach,
związane było z gruntowną odnową i wzmocnieniem uposażenia kościoła, po
okresie użytkowania go przez. Jednocześnie fundacja Jadwigi Sieniawskiej miała
uregulować stosunki majątkowe pomiędzy plebanem oleszyckim a parochami z
terenu parafii łacińskiej w Oleszycach. Majątek borchowski przewidziany był jako
rekompensata dla proboszcza oleszyckiego, który zrezygnował formalnie z części
dochodów pobieranych z podległych mu wsi, gdzie zdecydowanie przeważała
ludność ruska, używająca grunty, należące niegdyś do łacinników. Spory nie
zostały jednak definitywnie uregulowane i odżyły w połowie XVIII w. po erekcji
parafii łacińskiej w Starym Dzikowie.
Od XVI w., obok zakładu metalurgicznego, funkcjonował niewielki folwark ze
stawami, później na przysiółku Łapajówka czynna była karczma. W 1921 roku na
456 mieszkańców było 336 Ukraińców, 98 Polaków i 23 Żydów.
Miejscowość położona jest nad potokiem Borchówka (Przerwa, Pokrowa),
wzdłuż lokalnej drogi łączącej Oleszyce z Opaką i Lubaczowem. Zabudowania z
gruntami wyznaczają łańcuchówkę.
Niemal zaraz po wjeździe do wsi, po prawej zauważamy drewnianą
świątynię, dawną cerkiew grekokatolicką, p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
obecnie kościół rzymskokatolicki. Dawniej cerkiew położona była w centrum
placu, wyznaczonego przez czworoboczne ogrodzenie, współcześnie zajmuje jego
naroże. Pierwotna dzwonnica znajdowała się na zachód od świątyni, na jej osi,
obecna zlokalizowana jest we wschodnim boku ogrodzenia, którego obwód został
znacznie rozszerzony.
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Pierwsza cerkiew została wzniesiona w 1688 z fundacji ks. Michała
Ulińskiego, łacińskiego proboszcza oleszyckiego, kanonika lwowskiego, sekretarza
króla Jana III Sobieskiego, właściciela wsi, który na uposażenie jednego parocha
przeznaczył ćwierć ziemi z przydatkami i łąkami. Druga cerkiew – obecnie
istniejąca - zbudowana została na miejscu poprzedniej w 1781 roku, kosztem
parocha ks. Daniela Czerlunczakiewicza, przy pomocy parafian. Nową świątynię
częściowo pokryto wówczas „białą blachą”. W połowie XIX w. zyskała nowe
poszycie gontowe. W końcu XIX w. ściany wewnątrz pokryto polichromią,
wykonaną przez malarza z rodziny Manastyrskich, który przemalował także
ikonostas i kilka obrazów. Na początku XX w. dachy pokryto blachą, do
prezbiterium przybudowano zakrystię, zaś do babińca przeszklony ganek. W
drugiej połowie lat 40. cerkiew została przejęta na Skarb Państwa i do końca lat
60. nie była użytkowana. W tym czasie uległa zawilgoceniu i częściowemu
zdewastowaniu, choć w 1964 roku obiekt zaliczono do drugiej grupy zabytków.
Wyposażenie zabezpieczono w Składnicy Zabytków w Łańcucie. W 1971 roku w
wyniku starań Kurii Archidiecezji w Lubaczowie i mieszkańców wsi, przywrócono
budowli funkcje sakralne, zamieniając ją na kaplicę filialną parafii
rzymskokatolickiej w Oleszycach. Przed 1981 przekształcono wnętrze świątyni
poprzez obicie ścian i sklepień boazerią, do babińca przybudowano nowy, nieco
większy ganek, przy czym usunięto pierwotne drzwi wejściowe. W tym czasie
wymieniono także blachę na zadaszeniu. Elewacje zewnętrzne odnowiono w roku
1993 roku.
Cerkiew jest drewniana, konstrukcji zrębowej, podwalina na podmurówce
wykonana z kamienia łamanego. Świątynia trójdzielna: sanktuarium, nawa i
babiniec zbliżone do kwadratu, z nich nawa szersza i wyższa, prezbiterium niskie,
prostokątna zakrystia, babiniec niewielki, węższy od nawy i prezbiterium, zbliżony
wysokością do nawy, na jego przedłużeniu niższy, prostokątny przedsionek,
ustawiony na miejscu wcześniejszego, nieznacznie krótszego. Wnętrze w całości
obite jest boazerią. Dawniej ściany częściowo pokryte były polichromią.
Cerkiew otoczona jest starodrzewiem, w którym wyróżniają się kasztanowce.
Przy świątyni znajduje się cmentarz z licznymi nagrobkami kamiennymi z
przełomu XIX i XX w., wykonanymi w warsztatach bruśnieńskich.
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Cerkiew w Borchowie (fot. Paweł Rydzewski)

Dalej jedziemy główną drogą wiejską przez Borchów, przejeżdżamy mostek
na Przerwie i wkrótce dojeżdżamy do wsi Hurcze. Za wsią, na zakręcie – nowa,
murowana kapliczka. Dawniej, w pobliżu znajdowała się kapliczka drewniana z
pierwszej ćwierci XX w. Po wybudowaniu murowanej kapliczki, drewnianą
zaopiekowało się Muzeum Kresów w Lubaczowie, przenosząc ją do powstającego
„Przygródka”.
Stąd tylko niecałe 2 km do zachodniego przedmieścia Lubaczowa, zwanego
Zaprzekop (68.4 km). Dojeżdżamy do głównej drogi i skręcamy w prawo. Po
kilkuset metrach, na skrzyżowaniu, w lewo – w kierunku centrum Lubaczowa.
Jedziemy cały czas prosto, mijając Lubaczówkę, a następnie stawy i młyn po lewej.
Na skrzyżowaniu za cerkwią p.w. św. Mikołaja, tuż obok Konkatedry – wciąż
jedziemy prosto, nieco pod górę. Na kolejnym skrzyżowaniu – skręcamy w lewo, w
szeroką ul. Słowackiego, która doprowadza nas do stacji PKP w Lubaczowie, gdzie
kończy się nasza wycieczka (71.6 km). ).
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PAW E Ł RY D Z E WS K I , Z I E M I A LU B AC Z OWS K A

Trasa oleszycka
Oleszyce – Zabiała – Stary Dzików – Cewków – rez. Na Laszce –
Miłków – Stare Sioło – Sucha Wola – Oleszyce (ok. 60 / 75 km,
wycieczki boczne ok. 21 km)

Z rynku w Oleszycach (GPS 50°10.094’; 23°01.854’) wyruszamy ul.
Mickiewicza na zachód – kierunek Jarosław (opis Oleszyc przy trasie nr 3). Na
rozwidleniu dróg jedziemy prosto, w kierunku Dzikowa. Po ok. 1.5 km docieramy
do kolejnego rozwidlenia, na początku wsi Uszkowce. Jedziemy prosto – w stronę
wsi Zabiała, malowniczo położonej na skraju Lasów Sieniawskich. Na rozwidleniu
dróg za leśniczówką (GPS 50°11.770’; 22°58.022’) jedziemy prosto. Czeka nas
dłuższa trasa biegnąca przez las.
Obszar, na którym się znajdujemy, znajduje się w granicach jednej z
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, jaką jest Sieniawski Obszar
Chronionego Krajobrazu, położony w Kotlinie Sandomierskiej.
Na początku dwudziestego w. o lasach Kotliny Sandomierskiej pisano:
„Jeszcze w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego kotlinę podkarpacką
pokrywała nieprzebyta „Puszcza Sandomierska”. Puste, bez podszycia bory
sosnowe na suchych piaskach, tam, gdzie w cieniu sosen śpią stare wydmy; z
bujnym podszytem i domieszką dębu i brzozy lub buka na piaskach wilgotnych i
próchnicznych; na płatach glin lasy bukowo - jodłowe lub mieszane, na żyznych
łęgach nadrzecznych dębiny z domieszką sosny, brzozy, graba, wiązu; mnóstwo
bagien, torfowisk i moczarów zalegało niskie kotliny i dna dawnych rzek, za
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szerokich na ich ówczesny stan wody. Stąd jeszcze w XVII i XVIII w. mówić
można było o „Sandomierskiej Puszczy”. I dzisiaj nawet, choć sieć osad,
miasteczek i wiosek ubogich od dawna już pokryła ten szmat kraju, należy on do
najbardziej lesistych z całej Polski.”
Puszcza Sandomierska, wskutek rozwijającego się osadnictwa, uległa
rozdzieleniu na mniejsze kompleksy. Jednym z nich jest Puszcza Solska, którą
W Lasach Sieniawskich (fot. Paweł Rydzewski)

między Sieniawą a Cieszanowem określa się mianem „Lasów Sieniawskich”.
W Lasach Sieniawskich, na umiarkowanie żyznych glebach występują lasy
liściaste i bory, nadające krajobrazowi niepowtarzalne piękno dzięki znacznej
różnorodności form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie. Są to
zbiorowiska boru mieszanego, niekiedy uboższe fragmenty grądu. Wiodącymi
gatunkami w tych zespołach są sosna zwyczajna i dąb szypułkowy. Zaznacza się
również udział żyźniejszych zbiorowisk grądowych z grabem, dębem i bukiem
oraz drzewostanów bukowych reprezentujących podgórską formę buczyny
karpackiej. Na glebach ubogich w składniki pokarmowe, występują bory sosnowe
od suchych do bagiennych. Niezwykle interesująca jest flora, w składzie której
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oprócz przeważających gatunków typowo leśnych, pojawiają się prawdziwe
osobliwości z grupy roślin górskich i podgórskich oraz liczne gatunki objęte
ochroną. Fauna ma charakter wybitnie nizinny. Obok pospolitych zwierząt
napotkać można, rzadkie już obecnie gatunki ssaków: łoś, borsuk, kuna leśna,
orzesznica; ptaków: gadożer, trzmielojad, kobuz, muchołówka żałobna, cietrzew,
jarząbek, bocian czarny, remiz; płazów: ropucha zielona i paskówka.
Po przebyciu ok. 1.5 km od leśniczówki – z prawej dochodzi droga, którą
można dojechać w pobliże dawnej gajówki Horaj i pomnika gen. Kustronia. Po
kilkuset metrach, droga którą podążamy, dotychczas utwardzona zmienia się na
zwykłą drogę leśną, która wprawdzie często zmienia kierunek, niemniej generalnie
biegnie cały czas na północny – zachód. Po przebyciu ok. 4.5 km od leśniczówki
Zabiała, docieramy do skrzyżowania dróg leśnych (GPS 50°13.056’; 22°55.010’) w
pobliżu granicy lasu. Droga biegnąca w prawo, na północ – prowadzi do Starego
Dzikowa, dokąd niebawem się udamy. Zanim jednak się to stanie, rozejrzymy się
po interesującej okolicy. Jesteśmy na terenie dawnego przysiółka Lebiedzie
(12.2 km). Według lokalnej tradycji, w przeszłości osada zamieszkana była przez
różnego pochodzenia awanturników, którzy z czasem się cywilizowali i dali
początek pobliskiemu Dzikowowi.
Z Lebiedziami jest też związana legenda o bohaterskim Łabędziu, który
podczas najazdu tatarskiego nie dał się złapać „żywcem”, lecz zginął w
płomieniach zabudowań. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono kamienny
krzyż w miejscu rozegrania się tragedii. Ile jest prawdy w podaniu – trudno
powiedzieć, jednak faktycznie w pobliżu jest stary kamienny krzyż, który
warto zobaczyć. W tym celu jedziemy w dotychczasowym kierunku, równolegle
do ściany lasu, ok. 950 m. Teren łagodnie zaczyna się wznosić, a po lewej stronie
zauważamy prostopadłą drogę (GPS 50°13.150’; 22°54.240’), w którą skręcamy.
Leśna droga prowadzi w malowniczą dolinę potoku, która jest objęta ochroną,
jako użytek ekologiczny. Na skarpie, po lewej stronie – znajdujemy ów stary
krzyż (GPS 50°13.087’; 22°54.235’) pokryty napisami.
Zdaniem Janusza Mazura z Muzeum Kresów w Lubaczowie, między połową
a końcem XVII w., poprzez takie krzyże upamiętniano mogiły kryjące ofiary
najazdów tatarskich. Krzyże takie miejscowa ludność nazywała „turkami”. W
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Najstarszy krzyż w Lebiedziach (fot. Paweł Rydzewski)

większości nie są one datowane, ale ich archaiczna forma, rodzaj użytego
materiału oraz związane z nimi przekazy historyczne wskazują na wczesną
metrykę. Tak więc może jest coś z prawdy w ludowej legendzie o Łabędziu.
Wracamy do drogi utwardzonej, skręcamy w prawo i jedziemy aż do
najbliższego skrzyżowania (GPS 50°13.056’; 22°55.010’), na którym niedawno
byliśmy. Tu skręcamy w lewo, na północ i wyjeżdżamy z lasu. Mijamy
zabudowania byłego PGR i po pokonaniu ok. 2.7 km (licząc od skrzyżowania),
docieramy do opłotków Starego Dzikowa (16 km).

Stary Dzików
Jak utrzymuje lokalna tradycja, wieś zyskała nazwę dzięki swemu położeniu
wśród lasów, w których żyło niegdyś wiele dzikich zwierząt. Tutaj także – jako już
wspomniano – mieli szukać schronienia rabusie, którzy przeszli z czasem na
osiadły tryb życia, dając tym samym początek nowej osadzie. W źródłach
miejscowość poświadczona jest w 1469 roku. Ok. 1475 roku wymieniona została w
kronice Jana Długosza.
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Od połowy XV w. był to ośrodek klucza prywatnych dóbr w posiadaniu
Ramszów. Następnie wieś weszła w skład dóbr jarosławskich i trafiła do rąk
Stanisława Odrowąża, wojewody ruskiego. Przed rokiem 1562 znalazła się w
obrębie włości należących do Ramszów z Oleszyc. Podobnie jak sąsiednie
miejscowości osada często zmieniała właścicieli, którymi byli między innymi
Sieniawscy, Czartoryscy, i Zamoyscy. Na przełomie lat 70. i 80. XIX w. obszar
dworski znalazł się w posiadaniu Tarnowskich: Stanisława, historyka literatury,
profesora UJ oraz Jana i Zofii. Od około 1885 roku majątek należał do Józefa
Laufera, a w roku 1894 został włączony do dóbr Ruda Różaniecka. Ostatnim
posiadaczem był Hugo baron Wattmann. Przed rokiem 1914 grunty folwarczne
zostały częściowo wykupione przez gminę i rozparcelowane.
Osada była wyniszczona przez najazdy tatarskie w XVI i XVII w., podczas I i
II wojny światowej, a także w trakcie walk z UPA. Stary Dzików stanowił ważny
ośrodek rzemieślniczo-handlowy włości oleszyckich: od XVI w. funkcjonował
folwark, w XVIII w. działali liczni stolarze, którzy układali znane posadzki
dzikowskie. We wsi istniały także: młyn, tartak, browar, cegielnia, trzy karczmy
oraz sklepy. Prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII w. zaznaczył się podział
na Stary i Nowy Dzików, dokonany ostatecznie w pierwszej ćwierci XX w. W 1921
roku miejscowość liczyła 2317 mieszkańców, w tym 1230 Ukraińców, 786 Polaków,
297 Żydów i 4 osoby innej narodowości.
Wjeżdżamy do Starego Dzikowa mijając jedno skrzyżowanie dróg i
zatrzymując się przy drugim. Znajdujemy się przy kościele parafialnym p.w. św.
Trójcy, z 1981 roku, ufundowanym przez Adama Czartoryskiego. Kościół o
cechach późnobarokowych jest jednonawowy z transeptem i prezbiterium
zamkniętym trójbocznie. Neobarokowy ołtarz główny ufundowany został ze
składek parafian w 1894 roku, natomiast dwa boczne w latach 1901 i 1904. W
protokole wizytacyjnym z 1744 roku bp Wacław Hieronim Sierakowski
zobowiązał kapelana dzikowskiego do natychmiastowego urządzenia w kościele
chrzcielnicy. Należy więc przypuszczać, że zachowany do dzisiejszego dnia zabytek
pochodzi z połowy XVIII w., na co wskazują również jego cechy stylowe. W 1975
roku kościół otrzymał polichromię wykonaną techniką sgraffitto.
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W Starym Dzikowie W dzikowskim browarze (fot. ze zbiorów Pawła
w a r t o t e ż o d w i e d z i ć Rydzewskiego)
cmentarz, a na nim
ciekawe nagrobki w części
środkowej, z drugiej połowy
XIX w.. Po lewej stronie od
wejścia interesujące pomniki
d u c h o w n yc h u n i c k i c h .
Dawniej we wsi znajdowały
się osiemnastowieczne
ogrody geometryczne z
dużymi kwaterami
darniowymi, w otoczeniu
rzędowych nasadzeń lipowych. Ogrody te od dawna już nie istnieją, choć jeszcze
w latach 70. XX w. na okolicznych podwórkach spotkać można było egzotyczne
drzewa i krzewy. Niegdyś w Starym Dzikowie był też szpital dla ubogich oraz
drewniany dwór z roku 1721 roku.
W Starym Dzikowie znajdował się ongiś również browar. Obecnie, pod
ruinami browaru znajdują się duże piwnice, o wysokości do 5 m. W czasie ich
budowy ponoć były największe i najlepsze w Galicji – zazdrościł ich nawet
ówczesny Okocim. Z dawnej wielkiej alei lipowej zachowały się resztki, a jej
historia jest podobna do wielu innych w tej części Polski – ponoć sadził je sam Jan
Sobieski. Ogrody jak i obecne założenie Dzikowa miało być tworzone rękami
jeńców tatarskich, sprowadzonych przez Tarnowskich, którzy zasymilowali się z
miejscową ludnością, czego wyrazem są m.in. niektóre nazwiska. Najstarszą
częścią osady jest ul. Bednarska, gdzie w 1898 roku znaleziono duży skarb
zawierający monety złote, srebrne oraz miedziane z pierwszej połowy XVII w.
Ok. 150 m na północ od kościoła, znajdują się pozostałości murowanej
cerkwi (GPS 50°14.831’; 22°55.708’) p.w. św. Dymitra. Dawny zespół cerkiewny
istniał niegdyś na miejscu obecnego, na niewielkim, zapewne sztucznie
nadsypanym wzniesieniu, którego bok stromo opada w dolinę niewielkiego
potoku, dawniej stawu.
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Jeżeli uznalibyśmy przekaz miejscowej tradycji, która mówi o trzech
następujących po sobie cerkwiach, to odliczając ostatnią – murowaną, świątynia
występująca w źródłach w 1531 roku jako zniszczona w wyniku najazdu
tatarskiego, byłaby pierwszą w kolejności. Druga cerkiew postawiona po 1531 roku
przetrwała zapewne liczne wojny i najazdy jakie trapiły wieś w ciągu XVII w.,
świadczyłby o tym srebrny krzyż ufundowany do świątyni w 1673, w rok po
ostatnim najeździe Tatarów. Data budowy trzeciej świątyni, rok 1724 – zapisana
była, wraz z imieniem fundatora na nadprożu głównego otworu wejściowego. W
1904 roku, za parocha ks. Bazylego Czarneckiego, cerkiew została rozebrana, a na
jej miejscu wzniesiono według projektu architekta Teodora Mielniczuka, świątynię
murowaną, która została w 1906 roku poświęcona przez bp. przemyskiego
Konstantego Czechowicza.
Ostatnia cerkiew drewniana posiadała plan trójdzielny z szerszą i
prawdopodobnie wyższą nawą oraz z zakrystią. Zwieńczona była trzema
kopułami. Do wnętrza prowadził jeden otwór wejściowy, z portalem na nadprożu.
Cerkiew w Starym Dzikowie (fot. Paweł Rydzewski)
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Cerkiew pierwotnie pobita gontem, lecz od końca XIX w. dachy pokryte były
blachą.
W budynku cerkwi kręcone były zdjęcia do filmu Andrzeja Wajdy pt.
„Katyń”, z udziałem miejscowej ludności w roli statystów.
Na wschód od linii kościół - cerkiew dawnej rozciągał się rozległy obszar
dworski, należący do Czartoryskich, następnie Zamojskich i Tarnowskich, a w
ostatnim okresie (od 1892 roku) do Wattmanów z Rudy Różanieckiej. Znajdował
się tu drewniany pałac oraz park w stylu francuskim, a także folwark leżący na
wschodnim skraju tego obszaru. W końcu XIX wieku budynki zostały rozebrane,
a teren częściowo rozparcelowano.
Zespół dworsko - folwarczny w Starym Dzikowie na mapie katastralnej z 1854 r.

Od cerkwi jedziemy przez wieś na zachód, w stronę Cewkowa. Po ok. 2 km –
rozgałęzienie dróg na początku Cewkowa – w lewo do centrum wsi, w prawo do
Moszczanicy.
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Wycieczka boczna do Moszczanicy (10.6 km)
W tym miejscu istnieje możliwość wycieczki bocznej do
odległej o ok. 4 km Moszczanicy (w pobliskim Witkowie, na
skrzyżowaniu – należy skręcić w lewo). Wycieczka jest propozycją
głównie dla osób zainteresowanych drewnianą architekturą
cerkiewną, ze względu na moszczanicką cerkiew. Trasa wiedzie
bardzo dobrej jakości, mało uczęszczaną szosą. Krajobraz okolic
Moszczanicy – zdecydowanie bardziej kulturowy niż naturalny,
ma jednak w sobie coś urzekającego: malownicze pola
poprzecinane liniami zadrzewień, las rysujący się w oddali – i
sama wieś, położona jakby na końcu świata.
Moszczanica została założona prawdopodobnie w drugiej
połowie XVII w. W XVII i XVIII w. wchodziła w skład dóbr
oleszyckich, wówczas należała kolejno do: Sieniawskich i
Czartoryskich. Od początku XIX w. znajdowała się w posiadaniu
Zamoyskich w kluczu cewkowskim. W drugiej połowie XIX w.
obszar dworski stanowił własność m. in. Tarnowskich, a na
przełomie XIX i XX w. Józefa Laufera i Henrietty Wattmann.
Od lat 20. XX w. ostatnimi właścicielami byli Dunin-Borkowscy.
Osada, oparta od północy o dawną linię graniczną zaborów
rosyjskiego i austriackiego, wciśnięta między Ułazów i Cewków,
dzieliła przemiany własnościowe tej ostatniej miejscowości.
W ciągu XIX w. we wsi funkcjonował folwark oraz dwie
karczmy. W 1921 roku wieś liczyła 1012 mieszkańców, w tym 554
Polaków, 441 Ukraińców i 17 Żydów.
Dawny zespół cerkiewny (GPS 50°17.239’; 22°53.440’), p.w.
św. Michała Archanioła (dawniej świątynia rzymskokatolicka,
obecnie nieużytkowana), zajmuje teren, rozciągnięty wzdłuż
krawędzi drogi wiejskiej. Cerkiew jest orientowana, usytuowana w
centrum owalnego placu wyznaczonego przez linię starodrzewia.
Obecna dzwonnica położona jest na zachód od świątyni, na jej
osi.
Prace przy wznoszeniu cerkwi zakończono przed 20 maja
1719 roku. W 1873 roku, począwszy od nawy, rozpoczęto
pokrywanie wnętrza polichromią. W następnych latach świątynię
podmurowano oraz częściowo pobito ją blachą. Być może w tym
czasie lub nieco później dobudowano do prezbiterium zakrystię.
W roku 1912 określona była jako „stareńka” i pomimo
odnowienia znajdowała się wówczas w „biednym”, a w 1928 roku
w „lichym stanie”. Znaczny remont przedsięwzięto pod
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kierunkiem cieśli Mychajło Bednarza w 1930 roku. W pierwszym
etapie prac rozebrano większą część budowli, po czym
zbudowano nowy, znacznie większy babiniec oraz przekształcono
kopułę nad nawą, zmieniono także wykroje okien w nawie i
Cerkiew w Moszczanicy (fot. Paweł Rydzewski)

prezbiterium, dachy pokryto blachą oraz osadzono nowe krzyże.
Jeszcze w 1937 roku wymieniono oszalowanie ścian. Po 1947 roku
cerkiew została przejęta na kościół rzymskokatolicki. W 1961 roku
stwierdzono konieczność wymiany podwalin i części szalunku
oraz pokrycia dachów, wkrótce potem rozbudowano zakrystię,
zamieniając ją na salkę katechetyczną. Od 1991 roku cerkiew nie
jest użytkowana.
Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej, z podwaliną
pierwotnie bez podmurowania, obecnie na niskiej podmurówce z
kamienia łamanego (wapień), podwalina zakrystii osadzona na
kilku większych kamieniach. Świątynia jest trójdzielna: nawa i
prezbiterium kwadratowe, z nich nawa szersza i wyższa; na całej
długości boku prezbiterium przylegała prostokątna zakrystia,
obecnie większa salka katechetyczna. Babiniec prostokątny, niższy
i nieco węższy od nawy. Nad pierwotnym babińcem umieszczona
była dzwonnica. Niegdyś do wnętrza prowadził jeden otwór
wejściowy, umieszczony w babińcu, z nadprożem, na którym
znajdował się napis w języku staro-cerkiewnosłowiańskim z datą:
„Dnia 20 maja 1719”.
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Zespół cerkiewny ujęty jest wieńcem starych drzew (dąb,
lipy). Przy wschodnim boku cerkwi znajduje się kilka nagrobków
żeliwnych, a także kamiennych, pochodzących z warsztatów
bruśnieńskich z końca XIX w.
Wracamy do skrzyżowania dróg (GPS 50°15.181’;
22°54.072’), przy którym rozpoczęliśmy wycieczkę boczną i
jedziemy na zachód, do pobliskiego Cewkowa. Istnieje też inna –
krótsza wersja dojazdu do Cewkowa – drogą prowadzącą przez
pola: należy wrócić ok. 380 m, w kierunku z którego
przyjechaliśmy w pobliże cerkwi i skręcić w prawo (GPS
50°17.101’; 22°53.675’), w drogę biegnącą na południowy –
zachód. Po ok. 3.7 km wjedziemy do wschodniej części Cewkowa.

Cewków
Wieś znana także jako „Cikow”, „Cywków”. Występowała przed rokiem 1492
w dobrach dzikowskich jako własność Ramszów. Następnie majątek został objęty
przez Stanisława Odrowąża, wojewodę ruskiego i znalazł się we włościach
jarosławskich (klucz radawski). Przed połową XVI w. osada weszła w skład dóbr
oleszyckich, należących do Ramszów, a po 1562 roku została zajęta na rzecz
skarbu królewskiego i wydzierżawiona Mikołajowi Małachowskiemu, sekretarzowi
króla Zygmunta Augusta. W końcu lat 70. XVI w. trzymana była jeszcze przez
Kamienieckich, po czym na dłużej znalazła się w posiadaniu Sieniawskich, w
zespole dóbr oleszyckich. Po 1731 roku należała do Czartoryskich, a od początku
XIX w. stanowiła własność Zamoyskich. W tym czasie wieś tworzyła ośrodek
klucza cewkowskiego, który do połowy XIX w. zarządzany był przez Leona
Sapiehę. W późniejszych latach obszar dworski często zmieniał właścicieli. Od
początku lat 20. XX w. majątek pozostawał w posiadaniu Dunin Borkowskich.W
XVI w. w Cewkowie rozwijało się bartnictwo, od tego czasu działały również dwie
karczmy, później założono folwark i stawy. Na przełomie XIX i XX w.
funkcjonowała fabryka terpentyny, gorzelnia i cegielnia.
Miejscowość położona jest w dolinie kilku potoków (m. in. Jasienicy),
dopływów Wirowej, rozciągnięta wzdłuż lokalnej drogi łączącej Sieniawę z
Cieszanowem i Starym Lublińcem, która przecięta jest szlakiem biegnącym z
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Oleszyc do Tarnogrodu. Cewków to wieś o charakterze łańcuchówki z Wolą większą częścią przylegającą od zachodu oraz z przysiółkiem Grzęda, leżącym
dawniej na południe od osady. W centrum usytuowany jest kościół
rzymskokatolicki, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (murowany, z 1938 roku).
Dawniej w Cewkowie znajdował się zespół dworsko - folwarczny,
zlokalizowany przy wschodniej granicy wsi, przy drodze prowadzącej do
Moszczanicy. Drewniany dwór znajdował się po wschodniej stronie tej drogi.
Dobra cewkowskie w pierwszej połowie XUX wieku stały się własnością
Władysława Zamojskiego. Ostatnimi właścicielami byli Dunin Borkowscy. Mimo
upływu czasu ślady po dawnej zabudowie są wciaż czytelne w terenie.
Zespół dworsko - folwarczny w Cewkowie na mapie katastralnej z 1854 roku.

W centrum wsi znajduje się drewniana cerkiew (21 km). Pierwotny zespół
cerkiewny, według tradycji, znajdował się na tzw. „Piasku” w Wólce Cewkowskiej.
Zastanawia zlokalizowanie pierwotnej cerkwi na Woli, która genetycznie powinna
być młodsza od właściwej wsi. Miejsce jej położenia jest upamiętnione w postaci
drewnianego krzyża, obok którego podczas wydobywania piasku mieszkańcy wsi
niejednokrotnie natrafili na szczątki ludzkie.
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Cerkiew w Cewkowie (fot. Paweł Rydzewski)

Obecny zespół cerkiewny, parafii p.w. św. Dymitra, usytuowany jest na skłonie
rozległego płaskowyżu, na sztucznie uformowanej tarasie o wydłużonym obrysie.
Cerkiew jest orientowana, zajmuje większą część placu który dawniej obwiedziony
był ogrodzeniem. Przy nim, nieco na południowy - zachód od cerkwi,
zlokalizowana była niegdyś wolnostojąca dzwonnica.
Jedna z pierwszych cerkwi została potwierdzona źródłowo w 1565 roku.
Kolejną świątynię wzniesiono lub przeniesiono z Woli Cewkowskiej na obecne
miejsce w roku 1650, albo zbudowano wkrótce po roku 1689. Na początku XIX
w. była w złym stanie, dlatego też za staraniem ówczesnego parocha, ks. Antoniego
Brylińskiego, oraz „za przychyleniem się J. W. Xsięcia Sapiehy, Dóbr tuteyszych
Administratora” i przy wsparciu finansowym właściciela wsi Władysława
Zamoyskiego, rozpoczęto gromadzenie materiału na nową świątynię. Według
przekazów parafianie zwozili drewno za pomocą wołów i krów, z lasu dworskiego
na pobliskiej Czerniakowej Budzie. Prace, rozpoczęte w roku 1840, prowadzone
były do roku 1842 przez cieślę Werchowycza ze Starego Dzikowa, który zrąb
nowej budowli miał wznosić przy zachowaniu wewnątrz starej, znacznie mniejszej
cerkiewki, tak iż ta ostatnia ostatecznie zmieściła się całkowicie w korpusie nowej
świątyni. Po ukończeniu budowy pierwotny chram rozebrano, a materiał
sprzedano. Budowniczy wzniósł jeszcze szkielet ikonostasu z kolumnami.
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Uroczystego poświęcenia cerkwi Wnętrze cerkwi w Cewkowie (fot. Paweł
dokonano 5 maja 1842. Ok. roku Rydzewski)
1890 kopuła nad nawą została
pokryta blachą. Na przełomie XIX
i XX w. wnętrze ozdobiono
polichromią. Po I wojnie świątynia
znacznie podupadła, ale w roku
1924 została odnowiona, łącznie z
pokryciem dachu nową blachą.
Po roku 1947 świątynia została
przejęta na rzecz Skarbu Państwa.
Z powodu braku należytej opieki w
szybkim tempie uległa zniszczeniu.
W 1961 roku, obok powybijanych
szyb w oknach, stwierdzono ubytki
w gontowym poszyciu ścian oraz
nieszczelności w pokryciu dachów,
które powodowały niszczenie zrębu
i sklepień, a przede wszystkim
kopuły. Wnętrze początkowo utrzymywane było we względnym porządku, dopiero
od lat 70. rozpoczął się proces dewastacji resztek wystroju, głównie za sprawą
wandali i ptactwa. Ok. 1978 roku dokonano kradzieży kilku ikon ze starego
ikonostasu (XVIII w.), które po odzyskaniu przekazano do Muzeum w
Lubaczowie. Obiekty te oraz pozostałe ikony łącznie z czterema przedstawieniami
z XVI w., pierwotnie umieszczonymi w latarni kopuły, zostały w latach 1990-1991
przekazane do konserwacji, prowadzonej kosztem Fundacji Św. Włodzimierza w
Krakowie. W 1964 roku cerkiew zaliczono do trzeciej grupy zabytków
architektury, a w roku 1987 została wpisana do rejestru dóbr kultury.
O wyglądzie pierwszej cerkwi nie posiadamy informacji. Druga świątynia
posiadała niewielkie rozmiary, założona była na planie trójdzielnym, zwieńczona
trzema kopułami. Obecnie istniejąca cerkiew drewniana, wzniesiona jest w
konstrukcji zrębowej, z podwaliną na kamienno-ceglanej podmurówce. Na
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ścianach polichromia o podziałach architektonicznych z dekoracją roślinnogeometryczną i figuralną. W prezbiterium iluzjonistyczny, jednoosiowy ołtarz oraz
postacie Ojców Kościoła i sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Nad kopułą
nawy osadzona jest latarnia, złożona z przysadzistej ośmiobocznej wieżyczki. Nad
babińcem – dach dwuspadowy z trójkątnym szczytem i daszkiem, nad
prezbiterium dwuspadowy dach przechodzący w trójpołaciowy.
Zespół cerkiewny w przeszłości obsadzony był wieńcem starodrzewia, który
stopniowo w latach 70. i 80. został wycięty oraz powalony przez wiatry. Obok
cerkwi, usytuowane są dwa krzyże drewniane: misyjny z 1926 roku oraz
postawiony na pamiątkę 950 rocznicy Chrztu Rusi z 1938 roku.
Spod cerkwi, jedziemy przez wieś, w kierunku południowo – zachodnim, do
drogi odchodzącej w lewo (GPS 50°14.797’; 22°50.680’) na granicy Cewkowa i
przysiółka Cewków – Wola.
Dalsza część wycieczki może prowadzić drogą krótszą, w pobliżu leśniczówki
Czerniakowa Buda lub dłuższą, zakładającą odwiedzenie rezerwatu Lupa oraz
pozostałości dawnej kolei wąskotorowej. Różnica długości to ok. 15 km. Wariant
dłuższy jest ciekawszy, jednak pewną trudność może sprawiać druga część tej trasy,
ze względu na dość krętą leśną drogę, wielokrotnie zmieniającą kierunek.

Wariant a (8.5 km)
Skręcamy w lewo, na południe, w stronę kompleksu Lasów
Sieniawskich. Właściwą drogę pomaga odnaleźć niewielki
drogowskaz, pokazujący kierunek do leśniczówki. Po ok. 800 m
mijamy leśniczówkę Czerniakowa Buda. Z lewej – leśna droga
wzdłuż krawędzi kompleksu leśnego, prowadząca w rejon
Lebiedzi. My poruszamy się w dotychczasowy kierunku – w głąb
Lasów Sieniawskich.
Jedziemy drogą leśną, do miejsca zwanego Starą Cegielnią,
oddalonego od leśniczówki o ok. 3 km. Kilometr dalej – nasza
droga skręca (GPS 50°12.575’; 22°49.184’) pod kątem 90° w
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lewo, na południowy – wschód. Po przebyciu ok. 3.5 km
dojeżdżamy skrzyżowania dróg leśnych (GPS 50°12.292’;
22°51.769’), na którym skręcamy w lewo. Tuż przy skrzyżowaniu
– bunkier linii Mołotowa (28.5 km).

Wariant b (24 km)
Nie skręcając, jedziemy ok. 1.4 km prosto przez wieś, aż do
kolejnej drogi (GPS 50°14.946’; 22°49.570’), odchodzącej w lewo,
na południe, z niewielkim odchyleniem zachodnim. Droga
pomimo dwóch zakrętów utrzymuje południowo – zachodni
kierunek przez następne 5.6 km. Tu (GPS 50°13.286’;
22°42.918’) – skręcamy w drogę odchodzącą lewo, na południowy
– wschód. Po przebyciu ok. 1.7 km – ostry skręt w prawo,
ponownie na południowy – zachód. Po ok. 2.8 km jazdy (cały czas
prosto) docieramy do rezerwatu „Lupa” (po prawej stronie
drogi) (GPS 50°12.345’; 22°44.963’).
Rezerwat częściowy „Lupa” powstał w 1953 roku Na
powierzchni 4.23 ha chroniony jest fragment lasu mieszanego o
charakterze naturalnym, z przewagą sosny w w. 140-180 lat. W
drzewostanie znajduje się też wiele pomnikowych dębów, buków i
okazała jodła. Projektuje się powiększenie rezerwatu do 20,46 ha.
Po obejrzeniu rezerwatu wracamy drogą, którą przybyliśmy,
jednak nie pełne 2.8 km do ostrego skrętu, ale 2.5 km – do drogi
(GPS 50°12.665’; 22°46.785’) odchodzącej w prawo, na
południowy – wschód. Drogą tą jedziemy ok. 1.4 km. W tym
miejscu (GPS 50°11.998’; 22°47.338’) drogę, przecinał niegdyś
tor kolejki wąskotorowej.
Przed II wojną, w Lasach Sieniawskich funkcjonowała
kolejka wąskotorowa, służąca do wywozu drewna z
kompleksu będącego własnością Czartoryskich, do tartaku w
Surochowie i częściowo też w Radawie. Opierając się na
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przedwojennej mapie WIG, można stwierdzić, iż trasa kolejki
prowadziła od okolic leśniczówki Witoldówka, przez Zaradawę,
Radawę, Piwodę i Koniaczów. Inne źródła podają Nadleśnictwo
Chrapy, jako punkt początkowy kolejki. Być może kolejka miała
kilka rozgałęzień. Istotne jest także twierdzenie Jana Kuca, iż „w
zależności od potrzeb w pobliżu głównej trakcji budowano
dodatkowe odcinki torów, które po zakończeniu prac zrębowych
demontowano i przenoszono na inny teren”. Ten sam autor
stwierdza, że „w najdłuższym odcinku kolejki jej główne tory
dochodziły do skraju lasu, na granicy z wsią Miłków”.
Najlepiej zachowane pozostałości kolejki znajdują się na
odcinku biegnącym w prawo, nieco po skosie. Warto przejść ok.
450 m fragmentem przebiegu dawnej kolejki: na początek
odnajdujemy niewielki sztuczny wąwóz, na którego dnie
znajdowały się tory, dalej – nieco zarośnięta trasa doprowadza do
wyraźnego nasypu, który łukiem dochodzą do utwardzonej drogi
leśnej. Jeżeli nie mamy zamiaru pokonywać prawie kilometrowej
(w obie strony) części trasy kolejki, a jedynie zobaczyć najbardziej
interesujące fragmenty (wąwóz i nasyp), to po obejrzeniu tylko
wąwozu (tuż przy drodze, którą jechaliśmy), możemy pojechać
dalej prosto (ok. 350 m) dotychczasową drogą i na najbliższym
skrzyżowaniu dróg, skręcić w utwardzoną drogę – w prawo i (po
ok. 280 m) dojechać do drugiego krańca omawianego odcinka
dawnej kolejki. Tu, po prawej stronie wchodzimy w las i niemal
od razu widoczny staje się malowniczy nasyp, łukiem podążający
na północ.
Miłośników kolei wąskotorowej dodatkowo informuję, iż
znacznie dalej na zachód, odnalazłem betonowy podkład kolejki,
o długości ok. 100-150 m, położony na nieco bardziej wilgotnym
podłożu (GPS 50°10.257’; 22°44.481’).
Niezależnie od tego, czy trasę dawnej kolejki pokonamy
pieszo, czy objedziemy ją, aby zobaczyć najbardziej ciekawe
267

fragmenty znajdujące się na
k r a ń c a ch o d c i n k a , w c el u
kontynuowania wycieczki
musimy dotrzeć do skrzyżowania
leśnych dróg utwardzonych (GPS
50°11.830’; 22°47.481’).
Wybierając pieszy wariant
poznawania pozostałości kolejki,
po powrocie do drogi
utwardzonej, którą w ten rejon
przyjechaliśmy, powinniśmy
jechać dalej, ok. 350 m na
południowy – wschód. Decydując
się wersję „objazdową”, musimy
wrócić (ok. 280 m) do
skrzyżowania dróg, na którym
skręcaliśmy w prawo. Tak, czy
inaczej powinniśmy się
ostatecznie znaleźć na tym kluczowym skrzyżowaniu i stąd
podążać dalej drogą wiodącą na północny – wschód (w wersji
pieszej – skręt w lewo, w wersji „objazdowej” – jazda na wprost).

Ślady po kolejce wąskotorowej (fot.
Paweł Rydzewski)

Tu zaczyna się nieco trudniejszy odcinek trasy: jedziemy ok.
5.5 km drogą kilkakrotnie zmieniającą kierunek. Przybliżony plan
jest następujący: 1.8 km na północny – wschód, 1.4 km na
wschód i następnie na południowy – wschód, 350 m na
południowy – zachód i 1.9 km na południowy – wschód.
Szczególnie istotne jest, aby po przebyciu ok. 3.5 km, na
rozwidleniu dróg (GPS 50°11.623’; 22°49.795’) należy skręcić w
lewo. Stąd już tylko ok. 2 km prostej drogi – do skrzyżowania
(GPS 50°11.190’; 22°51.205’), na którym skręcamy w lewo. Po
ok. 2.5 km jazdy niemal prostą drogą, docieramy do skrzyżowania
(GPS 50°12.292’; 22°51.769’), na którym łączą się obydwa
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warianty (a i b) trasy prowadzącej z Cewkowa. Za
skrzyżowaniem, po prawej – bunkier linii Mołotowa (43.5 km).

W tym miejscu, po połączeniu wariantu a i wariantu b trasy, możliwość odbycia
bardzo interesującej wycieczki bocznej do ścieżki przyrodniczo –
edukacyjnej „Na Laszce”.

Wycieczka boczna do ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Na
Laszce” (2.2 km + 5.1/6.2 km)
Po przebyciu ok. 1.1 km drogą prowadzącą na północ –
docieramy do początku ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Na
Laszce” (GPS 50°12.806’; 22°52.105’). Ścieżka przeznaczona jest
dla turystyki pieszej.
Ścieżka została utworzona w 1999 roku, zlokalizowana jest w
obrębie Nadleśnictwa Oleszyce. Początek ścieżki zlokalizowany
jest w pobliżu dwóch potężnych i rozłożystych buków, gdzie
zorganizowano punkt początkowy, pełniący również rolę punktu
końcowego oraz odpoczynkowego. Znajdują się tutaj między
innymi: miejsce na ognisko, zadaszone stoły i ławki oraz parking.
Trasa ścieżki tworzy pętlę, której punkt początkowy i
końcowy zbiegają się w tym samym miejscu. Zwiedzający mają
do wyboru dwa warianty trasy, różniące się długością oraz ilością
prezentowanych elementów przyrodniczych i krajobrazowych.
Długość trasy krótszej wynosi 3,6 km, dłuższej zaś 6,2 km.
Użytkownicy ścieżki mają również możliwość skrócenia trasy
przebiegu obu ścieżek, dzięki czemu długość dużej pętli ścieżki
wyniesie 5,1 km, zaś krótkiej 2,5 km. Obie trasy podzielone są na
etapy prowadzące do 9 przystanków w przypadku wariantu
dłuższego oraz do 4 przystanków w wariancie krótszym.
Pokonanie całej trasy i zapoznanie się z elementami na niej
prezentowanymi zajmie, w zależności od wyboru trasy i
sprawności zwiedzających, od 1 do 5 godzin.
Kierunek marszu na ścieżce wyznaczają strzałki kierunkowe,
a także niebiesko-białe znaki malowane na drzewach, wskazujące
kierunek poruszania się. Warto wiedzieć, iż w połowie dłuższej
trasy ścieżki, w otoczeniu malowniczych, śródleśnych stawów
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znajduje się miejsce odpoczynkowe wyposażone w stół i ławy.
Można tu skonsumować zabrany prowiant i napoje, istnieje
również możliwość rozpalenia ogniska.
Trasy ścieżki „Na Laszce” (rys. Pawła Rydzewskiego)

Wędrówkę rozpoczynamy od zapoznania się z mapką trasy i
ogólnymi wiadomościami na temat ścieżki, umieszczonymi na
tablicy informacyjnej. Po zapoznaniu się ze ścieżką – wracamy do
skrzyżowania w pobliżu bunkra linii Mołotowa, na którym
skręcamy w lewo.

Turyści, którzy zwiedzanie ścieżki „Na Laszce” odłożyli na później, na
skrzyżowaniu dróg (w pobliżu bunkra linii Mołotowa) kierują się w drogę
prowadzącą na wschód, z niewielkim odchyleniem południowym (czyli – na
wprost w dotychczasowym wariancie a i w prawo, w dotychczasowym wariancie
b). Po ok. 1.3 km znajdujemy się na miejscu dawnej osady leśnej Huta (GPS
50°12.064’; 22°52.795’). Jej mieszkańcy – smolarze, zajmowali się wyrobem
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dziegciu i potażu. Jeszcze na mapach przedwojennych widnieje w tym miejscu
niewielki przysiółek. Dziś w miejscu osady rosną dwie daglezje. Po ok. 2.7 km –
licząc od skrzyżowania w pobliżu bunkra – docieramy na teren dawnej wsi
Miłków (31.2 km/46.2 km), tuż obok leśnej drogi prowadzącej w lewo (GPS
50°11.570’; 22°53.539’).

Miłków
Wieś została założona prawdopodobnie w XVII w. z inicjatywy Sieniawskich.
W źródłach pojawia się w 1717 roku, już jako rozwinięta osada. Zapoczątkowanie
osady z dużym prawdopodobieństwem możemy przypisać hetmanowi Adamowi
Mikołajowi Sieniawskiemu, posesorowi włości oleszyckich na przełomie XVII i
XVIII w. oraz staroście lubaczowskiemu w latach 1710-1726. Ten zapobiegliwy
gospodarz znacznie przyczynił się do rozwoju ekonomicznego późniejszej ziemi
lubaczowskiej, szczególnie dbając o hutnictwo szkła. Także w Miłkowie mogła
wówczas powstać niewielka huta szkła, wzmiankowana jednak dopiero w końcu
XVIII w. Zastanawia też nazwa osady, świadcząca o niezwykle uczuciowym
podejściu do niej domniemanego jej założyciela.
Początkowo Miłków, jako wieś prywatna, wchodził w skład klucza
oleszyckiego, należącego do Sieniawskich i Czartoryskich. Od początku XIX w.
był w zespole dóbr zapałowskich, w posiadaniu Zamoyskich, a następnie
Sapiehów. Ostatnimi właścicielami obszaru dworskiego byli synowie Władysława
Sapiehy: Józef, Adam i Aleksander, a także Witold Czartoryski.
Wieś uległa całkowitemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. Na
początku 1941 roku ludność została wysiedlona przez władze sowieckie do
Besarabii. Wysiedlenie wsi spowodowane budową tzw. linii Mołotowa,
zapoczątkowało proces jej wyniszczenia. Ludność, która częściowo powróciła w
1942 roku, kilka lat później musiała ponownie opuścić swą rodzinną osadę (w
drugiej połowie lat 40. był to rejon działania oddziałów UPA).
Do XX w. funkcjonowała w osadzie niewielka huta szkła użytkowego, a także
tartak, młyn, maziarnia, karczma i folwark. W 1921 roku wśród 712 mieszkańców,
było 374 Ukraińców, 333 Polaków, 4 Żydów i 1 Niemiec.
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Miejscowość położona niegdyś wzdłuż niewielkiego potoku Bechy (Koziany),
płynącego głębokim wąwozem na południowy – zachód. Pierwotnie osada w
połowie przecięta była drogą, wybiegającą z traktu sieniawskiego, która łączyła
Stare Sioło z Cewkowem. Zabudowania tworzyły łańcuchówkę: od południa
przylegała większa część Wola, a od północnego - zachodu Huta Miłkowska.
Obecnie jest to obszar zalesiony, niezamieszkały. W środkowej części dawnej wsi
zlokalizowane są pozostałości po cerkwi greckokatolickiej, p.w. Zaśnięcia NMP.
Niegdyś istniała także drewniana kaplica rzymskokatolicka - początkowo przy
hucie szkła.
Skręcamy w lewo - w leśną drogę przy wylocie której się znajdujemy i
podążamy nią ok. 250 m. Po prawej – zauważamy niewielki pagórek, na którym
znajdowała się ongiś miłkowska cerkiew.

Miłków na mapie sprzed I wojny światowej (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)
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Dawny zespół cerkiewny Krzyż na miejscu miłkowskiej cerkwi
zlokalizowany był niegdyś na sztucznie (fot. Paweł Rydzewski)
uformowanym, regularnym
wyniesieniu, którego wschodni bok
stromo opada do głębokiego jaru, z
potokiem płynącym na jego dnie.
Wzdłuż zachodniej krawędzi biegła
główna droga wiejska, którą obecnie
podążamy Cerkiew była orientowana,
zajmowała centrum niewielkiego placu,
dzwonnica prawdopodobnie zajmowała
południowo - zachodnie naroże
cmentarza przycerkiewnego.
O s t at n i o i s t n i e j ą c a c e rk i e w
drewniana zbudowana została w
połowie XVII w. lub raczej w pierwszej
ćwierci XVIII w. (przed 1735 rokiem).
W przypadku cerkwi miłkowskiej,
źródła w ogóle nie wspominają o dacie
jej budowy. Najwięcej szczegółów o historii świątyni podał na początku XX w
tylko Karol Notz. Na jednej ze ścian cerkwi zauważył on napis z roku 1735, który
jako najstarszy spośród dat bezpośrednio związanych z budowlą, może być
przyjęty jako górna granica jej powstania. Dolny margines wyznaczałaby bliżej
nieokreślona kamienna płyta z 1667 roku, którą Karol Notz widział w pobliżu
cerkwi (chyba, że była ona związana z wcześniejszym obiektem).
Mimo dwóch wcześniejszych remontów, w roku 1890 zanotowano że jest
„stareńka” i „potrzebuje poprawy”. Od początku XX w. z inicjatywy parocha ks.
Bazylego Paraszczaka, rozpoczęto gromadzić fundusze na budowę murowanej
świątyni, którą postawiono w 1910 roku na miejscu poprzedniej. Cerkiew tę
ostatecznie rozebrano ok. 1952, chociaż burzenie świątyni zapoczątkowali jeszcze
w 1941 roku Rosjanie, którzy ściągnęli blachę. Miejscowy paroch prawdopodobnie
uniknął w tym czasie wywózki do Besarabii, przenosząc się do innej placówki.
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Cerkiew wzniesiona była częściowo z drewna „łupanego” (nawa), na planie
trójdzielnym z zakrystią przy boku czworobocznego prezbiterium. Na zewnątrz
ścian wycięte były napisy zapewne w języku staro-cerkiewnosłowiańskim, z
czytelnymi datami: „1735” oraz „maj 1832”.
Niegdyś obok cerkwi miała znajdować się kamienna płyta (być może
nagrobna) z napisem i rokiem 1667, obecnie zaginiona. Po zachodniej stronie
drogi istniała plebania (murowana, z 1903 roku) oraz kilka zabudowań
gospodarczych. Obecnie przy zachodnim boku placu cerkiewnego zachował się
zniszczony krzyż żelazny, z końca XIX w.
Po przeciwnej stronie wspomnianego wyżej potoku zlokalizowany jest stary
cmentarz miłkowski (GPS 50°11.637’; 22°53.776’), ostatnio oczyszczony i
ogrodzony. Cmentarz, na którym zachowała się grupa bruśnieńskich nagrobków –
jest pięknie położony, na cyplu obmywanym wodami leśnego potoku,
meandrującego i dość głęboko wcinającego się w podłoże. Cmentarz wywiera
niezatarte wrażenie o każdej porze roku, lecz szczególnie w zimie oraz wczesną
wiosną. Do cmentarza można dotrzeć przekraczając niewielki potok tuż za
wzniesieniem, na którym stała ongiś cerkiew lub podążać za strzałkami
prowadzącymi nieco okrężną drogą z drogi utwardzonej.
Jedziemy dalej utwardzoną drogą w dotychczasowym kierunku (na
południowy – wschód), przez piękny fragment Lasów Sieniawskich, by po
niespełna 5 km (licząc od Miłkowa), dotrzeć do szosy (GPS 50°10.460’;
22°56.809’) prowadzącej z Sieniawy do Oleszyc, tuż obok leśniczówki Stare Sioło.
Wyjeżdżając na szosę, skręcamy w lewo.
Przy leśniczówce, oddalonej o ok. 300 m – metalowa wieża, na której
zamontowana jest kamera, pozwalająca monitorować niemal cały kompleks
Lasów Sieniawskich pod kątem zagrożenia pożarowego. Do niedawna stała tu
także stara drewniana wieża obserwacyjna.
Za leśniczówką porzucamy szosę sieniawską i skręcamy w prawo, na
południowy - wschód, w kierunku widocznych już zabudowań wsi Stare Sioło (37
km/52 km).
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Widok z danej drewnianej wieży obserwacyjnej w pobliżu Starego Sioła (fot. Paweł
Rydzewski)

Stare Sioło
Wieś wzmiankowana była w roku 1469 i 1492, ponownie zasiedlona przed
rokiem 1630. Pierwotnie była to osada prywatna w składzie klucza oleszyckiego.
Początkowo własność Ramszów Kormanickich. Następnie w posiadaniu
Sieniawskich, Czartoryskich, Zamoyskich i na koniec Sapiehów.
Od XVI w. funkcjonował we wsi duży folwark, czynne były cztery karczmy
oraz młyny przy stawach, wówczas także rozwijało się bartnictwo. W XIX w. przy
folwarku działała gorzelnia. W 1921 roku liczba ludności wynosiła 2911 osób, w
tym 1715 Ukraińców, 1184 Polaków i 12 Żydów. Wieś została spalona w 1945
roku, w czasie walk z UPA.
Osada położona jest nad Bachorką, dopływem Lubaczówki. Główna część w
typie łańcuchówki, rozciągnięta wzdłuż niewielkiego potoku i lokalnej drogi
łączącej trakt sieniawski z jarosławskim. Dawniej wokół wsi rozrzucone były liczne
części i przysiółki: Bachory, Czeterboki, Lichacze, Lipina, Szczerbiwołki, Tomsy, a
także Zalesie, gdzie w 1844 roku założono niewielką kolonię niemiecką. W
południowej części właściwej wsi usytuowana była niegdyś cerkiew p.w. św. Kosmy
i Damiana.
Dawny zespół cerkiewny usytuowany był na niewielkim wyniesieniu, na
wschód od pierwotnej drogi wiejskiej, pomiędzy zabudowaniami plebanii, a
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budynkami szkoły. Później, w latach 60. XX w., przy jego boku poprowadzono
drogę, łączącą wieś z przysiółkiem Lipina i główną trasą jarosławską.
Cerkiew była orientowana, położona w centrum obszaru wydzielonego
ogrodzeniem na obrysie owalu. Dokładne ustalenie miejsca lokalizacji cerkwi,
szczególnie po wybudowaniu murowanej kaplicy, jest trudne. Pewne cechy
ukształtowania terenu oraz pozostałości starodrzewia, wskazują na obszar
położony na wschód od nowej świątyni. Jednak prace ziemne prowadzone przy
wznoszeniu kaplicy na tyle mogły naruszyć pierwotny układ przestrzenny, że
odszukanie i odtworzenie usytuowania dawnej świątyni jest utrudnione. Miejscowa
ludność uważa przy tym, że
Stare Sioło na mapie sprzed I wojny światowej
kościółek zbudowano na miejscu (ze zbiorów Pawła Rydzewskiego)
po cerkwi.
Pierwsza znana cerkiew
funkcjonowała w roku 1531 i
przetrwała zapewne do końca
XVI w. W tym czasie lub na
początku XVII w. ustąpiła
miejsca obecnej budowli, która
następnie uległa
przekształceniom, zatracając swe
pierwotne cechy. W 1776 roku
dokonano przebudowy lub też
wzniesiono nowe prezbiterium.
Po raz drugi przerobiono część
ołtarzową w 1803 roku.
Rozpoczęto też prace przy
babińcu – w ich trakcie zniesiono
prawdopodobnie pierwotne
przekrycie w formie kopuły. W
1839 roku świątynia została „ze
wszystkiem nowo pobita” gontem. W tym nawa „za szczupłą nader była dla
pomieszczenia parafian na Nabożeństwo zgromadzonych”. Dlatego też w 1844
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Cerkiew w Starym Siole (rys. Janusza Mazura)

roku, z inicjatywy parocha i dziekana oleszyckiego, ks. Michała Brylińskiego, przy
pomocy parafian oraz księcia Adama Sapiehy, ówczesnego administratora dóbr
zapałowskich, który dostarczył niezbędny budulec, cegły i gont oraz opłacił
majstrów – dokonano zasadniczej przebudowy środkowej części cerkwi.
Jednocześnie wnętrze prezbiterium i kopułę nad nawą pokryto polichromią oraz
odnowiono elementy wystroju. Rok później stwierdzono jednak, że „nad
babińcem potrzebny jest dach nowy, gdyż w zimie mocno śniegiem zawiewa”.
Pomimo rabunku plebanii w 1915 roku, cerkiew przetrwała I wojnę w dobrej
kondycji. W 1922 roku komitet parafialny uznał za konieczne dokonanie kolejnej
rozbudowy cerkwi. Po roku 1946 obiekt został przejęty na rzecz Skarbu Państwa i
zamieniony na magazyn nawozów dla pobliskiego PGR. W 1961 roku świątynia
była już silnie zdewastowana i zawilgocona. W czerwcu tego roku na skrzydło
boczne nawy runął kilkuwiekowy dąb, naruszając konstrukcję i przekrycie
budowli, która od tej pory była stopniowo rozbierana. W 1972 roku pozostała
jeszcze nawa ze skrzydłem oraz babiniec. Ostatecznie cerkiew przestała istnieć w
1975 roku. Na początku lat 80. teren przekazano w użytkowanie parafii
rzymskokatolickiej w Starych Oleszycach i rozpoczęto budowę murowanej kaplicy,
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ukończonej w roku 1989. Jedyną pamiątką po cerkwi w nowym kościele jest
kamienna kropielnica z XIX w.
Dawna cerkiew była drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej,
podwalina osadzona była na wysokiej, kamienno-ceglanej podmurówce, od
zewnątrz otynkowanej. Cerkiew była pierwotnie trójdzielna, później założona na
rzucie krzyża łacińskiego z zachowaniem trójdzielności: nawa kwadratowa,
obszerna, przedłużona o krótkie i niższe, prostokątne ramiona. Prezbiterium było
zbliżone do kwadratu, nieco niższe i węższe od nawy, natomiast babiniec - na
rzucie wydłużonego prostokąta – również nieco węższy i niższy od nawy.
Pierwotnie cerkiew była trójkopułowa, ostatnio zwieńczona dwiema
kopułami: nawę przekrywała ośmiopołaciowa kopuła zrębowa o spłaszczonej
czaszy, nad prezbiterium ośmioboczna kopuła zrębowa, posadowiona
bezpośrednio na zrębie ścian. Ściany wewnątrz pokryte były polichromią o
charakterze figuralno-ornamentalnym, m. in. w babińcu umieszczona była scena
Zwiastowania NMP, muzykujący anioł oraz symbole Męki Pańskiej. Przed 1844
rokiem nawę pokrywała polichromia z 1620 roku, wykonana przez malarza
Wojciech z Leżajska. Na belkach ściany ikonostasowej znajdowały się napisy:
„Wojciech Leżajski malarz roku 1620” oraz „Michał Krowicki Malarz 1681”
(twórca ikonostasu).
Na cmentarzu przycerkiewnym znajdowało się kilka kamiennych nagrobków
z XIX w., wykonanych w warsztatach bruśnieńskich, które zachowane są obecnie
we fragmentach. Zespół cerkiewny obsadzony był drzewami, wśród których
wyróżniał się dąb, powalony w 1961 roku, a wzmiankowany jako stary jeszcze w
1845 roku.
Bezpośrednio za Starym Siołem rozciąga się wieś Lipina, na skraju której
docieramy do głównej szosy prowadzącej z Bełżca do Jarosławia. Przecinamy szosę
i utwardzoną drogą zmierzamy w kierunku widocznej opodal ściany lasu.
Jedziemy utwardzoną drogą przez las, mijamy zakręt w lewo, by po ok. 3 km
znaleźć się na ostrym zakręcie – w prawo (GPS 50°07.056’; 22°58.572’). Jesteśmy
w pobliżu najwyższego wzniesienia na Równinie Lubaczowskiej – przy Wilczej
Górze (230 m n.p.m.). Wędrując dokładnie w kierunku wschodnim, po ok. 600 m
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dotarlibyśmy na szczyt (GPS 50°07.035’; 22°59.079’) tej rozległej wydmy
parabolicznej. Wymagałoby to jednak poruszania się poza drogami. Innym
rozwiązaniem jest podążanie dalej, przecinką leśną, zgodnie z dotychczasowym
kierunkiem jazdy – na południowy – wschód. Po ok. 530 m znajdziemy się
szczycie jednego z ramion wydmy (GPS 50°06.942’; 22°58.979’). Stąd już tylko
ok. 200 m na szczyt Wilczej Góry, który można osiągnąć poruszając się łukowatym
garbem wzniesienia, na północny – zachód. Na kulminacji wzniesienia –
pozostałości (fundamenty) dawnej wieży obserwacyjnej. Możliwy jest też inny
wariant dotarcia do szczytu Wilczej Góry – z okolic wsi Sucha Wola (o czym nieco
dalej).
Po powrocie do zakrętu drogi utwardzonej, jedziemy nią cały czas,
przecinając tory kolejowe (linia Jarosław – Horyniec) i po chwili wyjeżdżając na
lokalną szosę z Oleszyc do Nowej Grobli (po pokonaniu ok. 6.5 km od Lipiny). Tu
skręcamy w lewo, w stronę Oleszyc. Jedziemy przez las, by po ok. 2 km znaleźć się
przy wzniesieniu po prawej. Wzniesienie to jest najdalej na północ wysuniętym
ramieniem Smereckiej Góry (226,5 m n.p.m.), drugiej pod względem wysokości
wydmy parabolicznej na Równinie Lubaczowskiej.
Jadąc dalej szosą, po ok. 700 m docieramy do przejazdu kolejowego, po
następnych ok. 400 osiągamy skraj lasu, po lewej. Tu – przydrożny krzyż
bruśnieński i polna droga odchodząca w lewo (GPS 50°07.350’; 23°01.395’),
biegnąca wzdłuż granicy lasu. Stan drogi zmienia się zależnie od pory roku i
intensywności prac polowych. Miejscami może być rozjeżdżona oraz podmokła.
Podążamy tą drogą ok. 800 m (kierunek północno – zachodni) mijając kolejny
krzyż przydrożny. Na skrzyżowaniu dróg polnych (biegnąca w prawo –
utwardzona) skręcamy w lewo. Tuż obok drogi, po prawej – zniszczony krzyż
bruśnieński. Przecinamy dużą polanę i po ok. 600 m docieramy do ściany lasu.
Skręcamy w prawo, by niemal od razu znaleźć się w sąsiedztwie starego
cmentarza greckokatolickiego, położonego na niewielkim pagórku, po lewej
(GPS 50°07.251’; 23°00.585’). Wchodzimy przez furtkę w ogrodzeniu. Na
cmentarzu liczne nagrobki bruśnieńskie oraz interesujący krzyż drewniany,
imitujący nagrobek kamienny.
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Wracamy tą samą drogą do najbliższego skrzyżowania dróg polnych. Teraz
jedziemy 1.3 km prosto, po drodze utwardzonej, aż do zabudowań Suchej Woli
(55 km/70 km).
Wycieczka boczna na Wilczą Górę (4.8 km)
Wilcza Góra to wydma paraboliczna i najwyższe wzniesienie
na Równinie Lubaczowskiej (230 m n.p.m.). Na jej szczycie (GPS
50°07.035’; 22°59.079’) znajdują się pozostałości (fundamenty)
dawnej wieży obserwacyjnej. Dojazd drogami leśnymi, miejscami
piaszczystymi, liczne zmiany kierunku jazdy.
Od starego cmentarza w Suchej Woli jedziemy na zachód (z
Szczyt Wilczej Góry z resztkami dawnej wieży triangulacyjnej
(fot. Paweł Rydzewski)

lekkim odchyleniem północnym). Droga nieutwardzona
początkowo łukiem omija pagórek, na którym znajduje się
cmentarz, by po ok. 100 m ostatecznie wyprostować swój bieg.
Podążamy nią prosto ok. 1.5 km, aż do rozwidlenia dróg leśnych
(GPS 50°07.458’; 22°59.348’) w pobliżu starego drewnianego
krzyża. Stąd jedziemy drogą biegnącą na południe, z lekkim
odchyleniem zachodnim. Po ok. 130 m kolejne rozwidlenie, tu
skręcamy w prawo. I znów – po ok. 130 m następne rozwidlenie,
na którym skręcamy w lewo. Po ok. 350 m ostry zakręt w lewo
(GPS 50°07.255’; 22°59.123’). Stąd udajemy się przez las ok. 200
m w kierunku północno – zachodnim, ku kulminacji Wilczej
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Góry. Na „szczycie” – pozostałości (fundamenty) dawnej
drewnianej wieży trangulacyjnej. Powrót do cmentarza w Suchej
Woli drogami, którymi przyjechaliśmy.

Sucha Wola
Osada (dawniej wieś), założona została na początku XVII w. przez
Sieniawskich, wzmiankowana w roku 1630, poprzedzona działalnością rud żelaza.
Do początku XIX w. miejscowość znajdowała się we włościach oleszyckich, w
posiadaniu kolejno Sieniawskich i Czartoryskich, później weszła w skład klucza
zapałowskiego, należącego początkowo do Zamoyskich, następnie do Sapiehów,
ostatnim właścicielem był Aleksander Sapieha, s. Władysława.
W wyniku walk polsko-ukraińskich w latach 1944-1947 osada została
częściowo spalona, a następnie wysiedlona, obecnie nie istnieje. W latach 50. na
północnym skraju obszaru dawnej wsi założono PGR Sucha Wola. W ciągu XIX
w. funkcjonowały trzy karczmy i dwa folwarki. W 1921 roku osada liczyła 1253
mieszkańców, w tym 1072 Ukraińców, 155 Polaków i 25 Żydów.
Pierwotnie wieś obejmowała spory obszar, na który składały się dwie duże
części przedzielone pasmem lasu, z nich północna - właściwa, położona dawniej u
źródeł potoku Bachorka, w typie łańcuchówki z niewielkim przysiółkiem Jałowy
(Jalina) oraz południowa - złożona z kilku większych grup domów rozrzuconych na
prawym brzegu Lubaczówki: Hamernia, Ihnaty, Kozaki, Onyszki, Soliły, Zakopce,
obecnie części wsi Nowa Grobla. Wieś przyległa od zachodu do traktu łączącego
Jarosław z Zamościem i Bełzem, a od wschodu do linii kolejowej Jarosław - Bełżec
(dawniej Sokal). W centrum północnej części (nieco na lewo od miejsca, w którym
dotarliśmy do wsi) usytuowana była niegdyś cerkiew greckokatolicka, p.w.
Wprowadzenia NMP do Świątyni.
Dawny zespół cerkiewny zlokalizowany niegdyś na terenie nizinnym, w linii
pól i zabudowań, po południowej stronie drogi wiejskiej, która nieco dalej na
zachód łączyła się z głównym gościńcem spinającym wieś. Cerkiew była
orientowana, zajmowała centrum obszaru obwiedzionego czworobocznym
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ogrodzeniem, z którym stykała się poprzez dzwonnicę, usytuowaną przy jej
zachodniej elewacji.
Pierwsza znana cerkiew wzniesiona została w 1687 roku z fundacji Adama
Mikołaja Sieniawskiego. Na początku XIX w. wymagała już częściowej reperacji.
W 1838 roku została rozebrana, a uzyskany materiał sprzedano. W tym roku za
staraniem parocha, ks. Jana Chotynieckiego, kosztem księcia Adama Sapiehy i
przy pomocy parafian, zbudowano na miejscu wcześniejszej nową świątynię, która
została poświęcona w 1839 roku. Odnowienia i być może rozbudowy świątyni
dokonano w latach 1903-1904, w tym czasie wnętrze pokryto polichromią.
Pomimo spustoszenia popostwa w 1915 roku, cerkiew przetrwała I wojnę bez
uszkodzeń. Podczas walk polsko-ukraińskich w 1945 roku „została przez wojsko
rozdarta końmi na opał” (Ludowe Wojsko Polskie). Jedyną pamiątką związaną
bezpośrednio z cerkwią jest żelazny krzyż z pierwszej połowy XIX w., odnaleziony
w pobliżu miejsca jej położenia, obecnie w zbiorach Muzeum Kresów w
Lubaczowie. Obecnie zachowały się na miejscu cerkwi nieregularne skupiska
kamienno-ceglanego gruzu po usuniętych fundamentach.
Pierwsza cerkiew wzniesiona była ze rżniętego drewna, na planie
trójdzielnym, posiadała niewielkie rozmiary. Ostatnio istniejącą świątynię
zbudowano z „miękkiego” drewna, na „podmurowaniu”. Początkowo była
„wystawiona na trzy krzyże” (trójdzielna), później posiadała zapewne plan krzyża
(„chrestoobrazna”). Na osi cerkwi przy zachodniej ścianie babińca umieszczono
dzwonnicę.
Nawa przekryta była dużą kopułą, która z zewnątrz pobita była blachą,
mniejsze „kopułki” wieńczyły dachy nad babińcem i prezbiterium, pobite gontem.
Wzdłuż czworobocznego ogrodzenia o charakterystycznym obrysie
nieregularnego trapezu, rosły stare lipy, w większości posadzone w pierwszej
połowie XIX w., obecnie częściowo powalone przez wiatry lub wycięte. Przy
północnym boku terenu zachował się krzyż drewniany - pamiątka po misjach w
1933 roku. Zabudowania plebańskie położone były naprzeciwko cerkwi.
Od skrzyżowania dróg, w miejscu, w którym dojechaliśmy do Suchej Woli
jedziemy główną drogą wiejską w prawo, na południowy – wschód. Po ok. 400 m
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docieramy do szosy prowadzącej z Nowej Grobli do Oleszyc i skręcamy w lewo.
Po ponad 3 km zbliżamy się do skrzyżowania z drogą krajową (Jarosław – Bełżec) i
jedziemy w kierunku widocznych stąd zabudowań Oleszyc, a następnie do rynku,
gdzie kończymy wycieczkę (59.6 km/74.6 km).

Literatura wykorzystana: Zbigniew Głowaciński, Stefan Michalik,
Kotlina Sandomierska, Warszawa 1979 – Lasy Sieniawskie ● Andrzej Janeczek,
Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do
początku XVII w., Warszawa 1993 – osadnictwo ● Janusz Mazur, Materiały do
dziejów Starego Dzikowa i okolic, Rocznik Lubaczowski, t. IX – X, 2000 – dzieje
Dzikowa ● Jan Kuca, Opowieści jarosławskiego Zasania, Rzeszów 2008 – kolejka
wąskotorowa w Lasach Sieniawskich ●Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w
okolicach Lubaczowa, Lubaczów - Lublin 1997 (niepubl.) – dzieje miejscowości i
cerkwi ● Antoni Stelmach, Nie zachowane dwory Sieniawskich w Oleszycach,
Dzikowie i Dziewięcierzu w powiecie lubaczowskim, Architektura
rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań
naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL, Łańcut 1972 – dwory szlacheckie ●
Jadwiga Styrna, Agata Mamoń, Zabytki ziemi lubaczowskiej. Przemiany w latach
1904 – 2004 na podstawie rękopisu Karola Notza – przyczynki do dziejów
zabytków ● Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna „Na Laszce" (folder Nadleśnictwa
Oleszyce) – ścieżka „Na Laszce” ● Grażyna Zagrobelna, 60 lat służby Lasów
Państwowych w Nadleśnictwie Oleszyce, Oleszyce 2004 – Lasy Sieniawskie,
historia i przyroda.
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PAW E Ł RY D Z E WS K I , Z I E M I A LU B AC Z OWS K A

Trasa różaniecka
Susiec – Huta Różaniecka – Nowy Lubliniec – Stary Lubliniec –
Futory – Lubaczów (ok. 44 km, wycieczki boczne ok. 30 km).

Od stacji PKP w Suścu podążamy wiejską ulicą (jedyną w bezpośrednim
sąsiedztwie stacji) na południowy – zachód, do odległego o niecałe 300 m
skrzyżowania, a następnie skręcamy w lewo, by po kolejnych ok. 250 m – już na
skraju wsi, podążyć szosą odbiegającą w prawo (kierunek Cieszanów). Po
kilometrze docieramy do niewielkiej osady Rybnica, położonej po prawej stronie
szosy. Mijamy mostek na Potoku Łosinieckim i kierujemy się prosto, na południe
(w lewo – szosa do Narola). Droga wkrótce skręca na południowy – zachód i po
niespełna 2 km docieramy mostu na Tanwi w Rebizantach (3.5 km) (GPS 50
23.557, 23 12.391).
Na Tanwi w Rebizantach obejrzeć można słynne „szumy” – małe
wodospady, których bliższa grupa znajduje się niemal przy moście (po prawej
stronie), zaś dalsza i bardziej efektowna – ok. 1 km dalej na zachód.
Podążamy wciąż na południe, wspinając się na Wał Huty Różanieckiej
(304,7 m n.p.m.) górujący 65 m nad doliną Tanwi. Ze szczytu wzniesienia (GPS
50 23.130, 23 12.236) roztacza się wspaniały widok – na pasma Roztocza
Środkowego na północy i „morze lasów” Puszczy Solskiej – na południu.
Wrażenie niezwykłości tego miejsca psuje tylko wysoka metalowa wieża ustawiona
na szczycie. Schodząc lub zjeżdżając ze stromizny Wału Huty na południe – w
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Szumy na Tanwi w Rebizantach (fot. Paweł Rydzewski)

dotychczasowym kierunku docieramy wkrótce do pierwszych zabudowań wsi Huta
Różaniecka (5 km).

Huta Różaniecka
Wjeżdżając do wsi, po lewej widzimy kościół rzymskokatolicki pw.
Chrystusa Króla (murowany, z lat 1913–1926) oraz ruiny cerkwi greckokatolickiej
pw. św. Mikołaja Biskupa (GPS 50°22.788’; 23°11.997’).
Wieś początkowo występująca pod nazwą „Huta Płazowska”, założona
została na początku XVIII w. na gruntach Płazowa. Powstała i funkcjonowała w
oparciu o zasoby Puszczy Solskiej.
Huta Różaniecka położona jest na granicy Kotliny Sandomierskiej i
Roztocza, u podnóża wzniesienia zwanego Wałem Huty Różanieckiej (306 m
n.p.m.). Pierwotnie wieś złożona była z części centralnej, o układzie łańcuchówki,
oraz kilku bezkształtnych przysiółków: Banachy, Huta Stara, Korkosze, Maziarnia,
Podsigły, Rebizanty. W XVIII w. była to wieś królewska w obrębie starostwa
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lubaczowskiego, po 1778 roku wchodziła w skład dóbr kameralnych. W roku 1818
sprzedano ją i odtąd należała do rodziny hr. Brunickich. Od początku XX w.
przeszła w ręce baronów Wattmannów Maelcamp de Beaulieu.
Rozwój wsi nastąpił w XVIII w. Wówczas był to ośrodek przemysłu leśnego,
głównie smolarstwa, węglarstwa i gonciarstwa. W roku 1713, z inicjatywy
hetmana wielkiego koronnego, starosty lubaczowskiego Adama Mikołaja
Sieniawskiego, założono tu hutę szkła zwykłego. Od XIX w. Huta Różaniecka
była miejscem eksploatacji kamienia wapiennego w obrębie bruśnieńskiego rejonu
kamieniarskiego.
Podczas II wojny światowej był to teren intensywnego działania oddziałów
partyzanckich AK. W latach 1943–1944 na skutek niemieckich akcji
pacyfikacyjnych ludność wsi została wyniszczona.
Huta Różaniecka znajdowała się niewątpliwie w cieniu sąsiedniej osady –
Rudy Różanieckiej, największego ośrodka przemysłowego na terenie ziemi
lubaczowskiej. Powstanie manufaktury szkła w Hucie Różanieckiej było
przejawem wzmożonej aktywności gospodarczej hetmana Sieniawskiego,
Ruina cerkwi w Hucie Różanieckiej (fot. Paweł Rydzewski)
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szczególnie widocznej w sferze produkcji szkła. Sam zakład mógł być
zlokalizowany nad Tanwią, na terenie dawnego przysiółka o nazwie Huta Stara
(obecnie wieś Huta-Szumy).
Niewątpliwie najciekawszym obiektem turystycznym we wsi są ruiny
cerkwi oraz przyległego doń niewielkiego cmentarza. Dawny zespół cerkiewny
usytuowany był niegdyś na miejscu obecnego, u podnóża Wału Huty
Różanieckiej. Pierwotna cerkiew była orientowana, zaś dzwonnica znajdowała się
przy południowym boku cmentarza przycerkiewnego.
Według miejscowej tradycji, przed powstaniem ruskiej organizacji parafialnej
istniała tu cerkiew należąca do niewielkiego monasteru Bazylianów, usytuowana w
zachodniej części wsi, na wyniesieniu zwanym Cerkwisko. Funkcjonowanie
monasteru w Hucie, mimo iż źródła nie odnotowują jego istnienia, jest
prawdopodobne. Legenda mówi, że pierwszą cerkiew postawili mnisi na miejscu,
w którym niesiony przez nich obraz św. Mikołaja „nie chciał” przenieść się dalej.
Opowieść ta nabiera znaczenia, gdy rozpatrujemy ją na tle dziejów monasteru,
znajdującego się niegdyś zaledwie kilometr od wzgórza Cerkwisko, po północnej
stronie Tanwi, na wzniesieniu o nazwie Zamczysko lub Kościółek. Tamtejszy
klasztor, z cerkwią pw. Świętych Piotra i Pawła, założony został na początku XVII
w. przez Tomasza Zamoyskiego. Z bliżej nieznanych przyczyn zgromadzenie
zostało zlikwidowane, a cerkiew zamieniono na kościół, przeniesiony później do
Suśca. Można przypuszczać, iż w tym czasie kilku mnichów przeszło na teren
starostwa lubaczowskiego i w pobliżu swego macierzystego monasteru próbowało
założyć nowe zgromadzenie. Przedsięwzięcie to nie powiodło się, ale pozostawiona
przez zakonników cerkiew stała się zalążkiem nowej organizacji parafialnej.
Pierwsza cerkiew, nosząca wezwanie św. Mikołaja, istniała przed połową
XVIII w. Jej forma nie jest znana. Kolejną wzniesiono na nowym miejscu z
fundacji ks. Leona Lebedyńskiego. Była to świątynia niewielka, założona na planie
trójdzielnym. Do wnętrza prowadziły drzwi zamykane na żelazny zamek. W
pierwszej tercji XIX w. budowla została rozebrana, a na jej miejscu w roku 1835,
przy pomocy kolatora Jana barona Brunickiego, postawiono murowaną cerkiew,
remontowaną następnie w latach 1875 i 1922. Obiekt ten spłonął podczas
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Kapliczka na skraju kamieniołomów we wschodniej części wsi (fot. Paweł Rydzewski)

niemieckiej akcji pacyfikacyjnej 26 VI 1943 roku Do dziś zachowały się
zrujnowane ściany budowli.
W pobliżu wsi znajdują się liczne, mniejsze i większe kamieniołomy.
Najbliższe - niemal przy ruinie dawnej cerkwi. Dalsze - poza wschodnim krańcem
wsi. Tam też malowniczo położona kapliczka.
Za główną drogą, udajemy się w stronę centrum wsi, odległego zaledwie ok.
200 m na południowy – wschód od dwóch świątyń. Główna droga prowadzi dalej
na południe, w kierunku Rudy Różanieckiej i dalej – do Cieszanowa, my
natomiast skręcamy na skrzyżowaniu (GPS 50°22.683’; 23°11.994’) w centrum wsi
– w prawo, na północny – zachód. Po ok. 500 m – rozwidlenie dróg z malowniczą
kapliczką. Wybieramy drogę prowadzącą w lewo, na zachód, a później na
południowy – zachód. Poruszamy się tzw. „Drogą Huciańską”, prowadzącą przez
kompleks lasów Puszczy Solskiej.
Głowaciński i Michalik, charakteryzując Puszczę Solską, przypominają, iż
dawniej na tym terenie niepodzielnie dominowała pradawna puszcza. Z czasem,
wyręby lasów doprowadziły do rozbicia jednolitego obszaru puszczańskiego na
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dwa kompleksy: północny - stanowiący właściwą Puszczę Solską oraz południowy Lasy Sieniawskie. Kompleks Lasów Sieniawskich położonych na żyznych glebach,
przydatnych dla rolnictwa uległ bardzo dużym zniszczeniom i został
rozczłonkowany na odrębne płaty leśne, z których największy położony jest na
wschód od Sieniawy. Natomiast północny kompleks Puszczy Solskiej, zajmujący
ubogie obszary piaszczyste zachował się w stosunkowo dobrym stanie do dziś,
aczkolwiek znaczne powierzchnie zajmują monokultury sosnowe, zasadzone w
miejscach zrębów zupełnych.
Zwarty obszar puszczański rozciąga się obecnie na przestrzeni ok. 110 km od
Narola i Płazowa na wschodzie aż po dolinę Wisły pod Zawichostem na
zachodzie. Jego przeciętna szerokość wynosi ok 30 km.
Przez następne ok. 3.5 km przemierzamy lasy Puszczy Solskiej, poruszając się
po utwardzonej, ale kamienistej drodze leśnej. Stopniowo zagłębiając się coraz
głębiej w las, możemy odczuć urok ucieczki od cywilizacji. Docieramy do miejsca,
w którym odbiega w lewo droga asfaltowa (tzw. „Czwarta linia”) (GPS 50°21.801’;
23°09.280’), prowadząca cały czas prosto (ok. 4 km), w pobliże Rudy Różanieckiej.
Wydmy w pobliżu skrzyżowania zwane są Górą Łominos.
Podążamy dalej w dotychczasowym kierunku, aż do następnego ważnego
punktu orientacyjnego, odległego o ok. 1.8 km – kolejnej drogi odbijającej w lewo
(GPS 50°20.961’; 23°08.787’). Na rozjeździe – charakterystyczne drewniane
drogowskazy. Jest to tzw. „Droga Jagiełłowa”, która malowniczo klucząc po lasach,
doprowadziłaby nas także do Rudy Różanieckiej – tym razem do samego centrum
wsi. My jednak konsekwentnie podążamy dotychczasową drogą przez kolejne 3.4
km i docieramy do malowniczo położonych, śródleśnych stawów Koman (GPS
50°19.846’; 23° 06.809’) (ok. 14.5 km).
Stawy Koman składają się z dwóch akwenów przedzielonych mniej więcej w
połowie groblą. Maksymalna szerokość tego kompleksu stawów to ok. 450 m,
długość – ok. 800 m, zaś powierzchnia – 65.53 ha. Południowo – zachodni kraniec
malowniczo zamyka wyraźna wydma, dawniej będąca też dobrym punktem
widokowym, obecnie widoki przesłania młody las.
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Od 1997 roku stawy Koman mają status użytku ekologicznego - ochronie
podlegają rzadkie gatunki ptaków.
Stawy Koman (fot. Paweł Rydzewski)

Wycieczka boczna do Kobylanki (4 km)
Po nabraniu sił warto wrócić ok. 750 m w stronę, z której
przybyliśmy i skręcić w leśną drogę odbiegającą w lewo (tu
drewniany drogowskaz wskazuje „do pomnika”). Utrzymując
kierunek północno – zachodni, a następnie zachodni (na
rozgałęzieniu dróg leśnych – w lewo), po przebyciu ok. 1.3 km
dotrzemy w pobliże miejsca pamięci narodowej, zwanego
Kobylanka (GPS 50 20.263, 23 06.376). Turyści piesi mogą
spróbować skrócić drogę idąc przez groblę na stawach, czeka ich
jednak następnie ok. 200 m bezdroża (cały czas na północ) w
nieco podmokłym terenie, aż do dotarcia do wspomnianej drogi
leśnej; stąd jeszcze ok. 500 m w lewo.
Kobylanka to uroczysko będące pamiątką bohaterskich walk
w czasie Powstania Styczniowego, jednym z najważniejszych
miejsc pamięci narodowej na ziemi lubaczowskiej. Opis walk na
Kobylance pozwolę sobie w całości zacytować z publikacji
Zygmunta Kubraka, poświęconej walkom na pograniczu
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cieszanowsko – lubaczowskim w czasie Powstania: 26 kwietnia
Jeziorański wyprowadził oddział z lasów żołyńskich, 28 kwietnia
przekroczył granicę w okolicach Woli Różanieckiej, dalej ciągnął
wzdłuż granicy na wschód, miejscami błądząc, 30 tego miesiąca
skręcił na wieś Tepiły i zajął pozycję pod Kobylanką, na północ
od Nowego Lublińca. Generał miał w sumie 740 oficerów i
żołnierzy: 8 kompanii piechoty, w każdej po 68 ludzi, 2 kompanie
saperów po 30 żołnierzy, 2 oddziały kozaków po 32 ludzi, 1
oddział ułanów 36 koni i grupę sztabu 36 ludzi. Oddział jako
całość prezentował się dobrze: piechota, w większości jednolicie
umundurowana, była uzbrojona w nowoczesne sztucery
belgijskie, kawaleria, w dużej części młodzież szlachecka,
dosiadała własnych doborowych koni mając lance, pałasze i
rewolwery w olstrach. Dla kosynierów, oprócz kos przeznaczono
pistolety za rzemiennym pasem. Broni było pod dostatkiem, na
wozach wieziono kosy oraz 168 zapasowych sztucerów dla
dozbrojenia oddziałów w Lubelskiem. Uzbrojenie dla oddziałów
dostarczyli w części Adam Sapieha, baron Piotr Brunicki z
Lublińca oraz faktor Józef Liban. Brakowało natomiast amunicji.
Zawiodły obie organizacje, cywilna i wojskowa. Sam Jeziorański z
własnych funduszy postarał się o 3000 ładunków, także gen.
Waligórski dostarczył skrzynkę amunicji, ale to wszystko było
mało, bo zaledwie po 78 sztuk naboi na jednego żołnierza. W tej
sytuacji generał podjął słuszną decyzję skoncentrowania sił w
rejonie przygranicznym, gdzie warunki terenowe zdawały się
zapewniać względne bezpieczeństwo dla oddziału. Jak wspomina
jeden z żołnierzy spod Kobylanki, wybrana pozycja była „istną
fortecą”: „Od południa oparta o suchą granicę galicyjską, od
zachodu i na północy okoloną była rozległymi trzęsawiskami i
bezdennymi bagnami, które zatoczywszy półkole, zamykały tę
przestrzeń u wschodu kilkudziesięciometrowym przesmykiem o
gruncie wprawdzie moczarowatym, ale umożliwiającym przejście.
Tym to przesmykiem myśmy się przedostawali”.
Po lewym skrzydle przebiegały dwie drogi, które saperzy
zablokowali licznymi zasiekami. Jedną z tych dróg Żydzi Schmidt
i Majerko z Lublińca dostarczali dla wygłodniałych żołnierzy
wozy wyładowane chlebem, bułkami, masłem, serem i winem.
Czas był najwyższy po temu, bo w oddziale od 24 godzin nie było
żadnej żywności, a niewielu żołnierzy miało po kawałku chleba w
tornistrze. Przez całą noc 30 kwietnia powstańcy z dwóch
kompanii odlewali kule i przerabiali ładunki z broni myśliwskiej
na kalibrową. Mimo przesadnych wiadomości o sile
nadciągającego nieprzyjaciela (1200 piechoty, dwie sotnie
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dragonów, sotnia kozaków, bateria dział) i braku amunicji, nastrój
Jeziorańskiego jego sztabu był dobry: „...pobijemy Moskali.
Choćby kolbą i bagnetami” miał powiedzieć generał. l maja
Rosjanie uderzyli na obóz w sile 800 ludzi (4 roty piechoty, sotnia
kozaków, dwa działa), pod dowództwem kpt. Nikołaja Stemberga,
któremu płk. Jurij Miednikow, naczelnik wojsk z Janowa, polecił
rozbić lub wygnać „bandę” do Galicji.
Czołowa kompania kpt. Zawadzkiego wytrzymała pierwsze
natarcie przeciwnika, a podciągnięte i do linii bojowej kompanie
odwodowe skutecznie odpierały próby wdarcia się Rosjan w głąb
polskich pozycji. Jeziorański zdecydował manewrem rozstrzygnąć
bój na swoją korzyść: dwie kompanie stojące w odwodzie z
batalionu mjr Kazimierza Grudzińskiego rzucił leśną drożyną z
lewego na prawe skrzydło. Kompania kpt. Lepkowicza z tego
batalionu, do której dołączyło kilkunastu ochotników natarła na
armaty. Rosjanie pod niespodziewanym ogniem z flanki wycofali
się ku wsi Borowe Młyny. Generał nie podjął pościgu, ponieważ
kończyła się amunicja, wysłał jedynie jazdę, która przyśpieszyła
odwrót nieprzyjaciela. Rosjanie w tym boju stracili 23 zabitych i
jedną armatę, którą w odwrocie pozostawili w bagnie. Starty
polskie liczono na 56 zabitych i około 28 rannych, a nawet mniej,
bo tylko 3 zabitych i 18 rannych według ówczesnych doniesień z
pola walki. 3 maja odbyła się w obozie uroczystość pogrzebu
poległych. Poległym wystawiono na mogile krzyż z napisem: „Tu
spoczywają bohaterowie polegli 1 maja l863 roku” W drugiej
mogile pogrzebano 23 Rosjan pod napisem: „Tu leżą słudzy
despoty”. Po bitwie do polskiego obozu przybył płk węgierskich
huzarów Olivier hrabia Wallis, który obserwował bitwę i teraz z
uznaniem wy raził się o organizacji obozu i samym boju. Węgrzy
gratulowali zwycięstwa, ale też dziwili się, że Jeziorański nie
zarządził pościgu. Zrozumieli sytuację, gdy płk Tomasz Winnicki,
szef sztabu oddziału, polecił kilku strzelcom otworzyć ładownice,
które okazały się puste. Według relacji Winnickiego powstańcy
bratali się z Węgrami, którzy oddawali im własne ładunki.
Wieść o zwycięstwie pod Kobylanką rozeszła się
błyskawicznie po Galicji. Pośpieszyli do obozu ks. Adam Sapieha
oraz okoliczne ziemiaństwo: „Zarzyccy z Chotylubia, pani
Paparowa z córkami, Bruniccy z Lublińca i inni, a z nimi szły
wozy ładowne w wszelaki prowiant obfity”. 3 maja przyszły do
obozu posiłki: dwa oddziały konne A. Potockiego i K.
Sieniawskiego liczące razem około 85 koni, ściągali też w
pojedynkę ochotnicy, których zaraz uzbrojono z obozowego
zapasu broni. Jeziorański doczekał się też amunicji: ładunki
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Pomnik ku czci poległych powstańców na Kobylance (fot. Paweł Rydzewski)

przywiozła ze Lwowa kurierka Maria Topolnicka od tamtejszego
Komitetu Niewiast Polskich, który w krótkim czasie zebrał kilka
tysięcy naboi wiedząc o braku amunicji w obozie. 5 maja
Jeziorański otrzymał również amunicje z polecenia Sapiehy. Tego
samego też dnia dotarły do obozu wiadomości o spodziewanym
ataku Rosjan. W tej sytuacji generał zdecydował, aby przyjąć
uderzenie nieprzyjaciela na dobrze umocnionej pozycji, uznał, że
opuszczenie obronnego obozu wobec znaczącej przewagi
napastnika byłoby niebezpieczne . W rozmowie z ks. Sapiehą miał
powiedzieć: „Pozycję mamy dobrą... Żołnierz pełen otuchy, po
pierwszym zwycięstwie gorąco pragnie walki”.
Tymczasem płk Miednikow po nieudanej próbie rozbicia
obozu gromadził siły do ponownego natarcia. Na pomoc
rozbitemu Stembergowi wyruszyły z Tomaszowa 4 kompanie
piechoty mjroku Jakowa Ogolina i dodatkowo jeszcze oddział mjr
Czerniawskiego. Połączone siły, nad którymi dowództwo objął płk
Jurij Miednikow liczyły 11 kompanii piechoty, 2 szwadrony
ułanów i około 160 kozaków z 2 działami, w sumie ponad 2 tys.
bagnetów i szabel . Na szczęście dla Polaków płk Miednikow nie
docenił sił w obozie i wydzielił całą kolumnę mjr Czerniawskiego
do przeczesywania lasów w rejonie Maziarze Głuchy. Rano 6
maja Rosjanie zaatakowali lewe skrzydło polskie otwierając ogień
z dwóch dział, ale nie zdołali przełamać pozycji, których bronił w
tym miejscu gen. Józef Śmiechowski. Również nie powiodły się
293

próby zdobycia pozycji w centrum i na prawym skrzydle. Po tym
niepowodzeniu, po czterech godzinach wałki, która nie przyniosła
zwycięstwa, płk Miednikow usiłował wtargnąć do obozu od strony
granicy galicyjskiej. Manewr Rosjan zauważył Tytus Zarzycki,
powstaniec z Chotylubia, który złożył odpowiedni raport gen.
Jeziorańskiemu.
Meldunek Zarzyckiego już niebawem sprawdził się. Rosjanie
przeszli granicę i zaatakowali tyły Polaków, ale Jeziorański nie dał
się zaskoczyć. Od strony granicy z Galicją trzymał w odwodzie
dwie kompanie piechoty, które dowodzone przez mjroku Leszka
Dąbczańskiego uderzyły w bok nacierających Rosjan. Uderzenie
kompanii odwodowych było rozstrzygające w tym boju. Zaciętość
polskiej obrony potwierdzały źródła rosyjskie mówiące, że obóz
dwukrotnie przechodził z rąk do rąk i ostatecznie pozostał w
rękach „buntowników” . Męstwu żołnierza w tej bitwie
d o r ó w n y w a ł a p o s t a w a g e n e r a ł ó w : Je z i o r a ń s k i e g o ,
Śmiechowskiego i Waligórskiego, którzy prowadzili kolumny do
ataku, a także ks. Adama Sapiehy, którego widziano z karabinem
w ręku. Druga bitwa pod Kobylanką była jednym z bardziej
efektownych zwycięstw, ale też kosztowała Polaków według
Jeziorańskiego 59 zabitych i 47 rannych, choć straty, zwłaszcza w
rannych musiały być dużo wyższe. Szczególnie duże straty poniósł
korpus oficerski: polegli, albo odnieśli rany prawie wszyscy
dowódcy kompanii, padł od kuli strzelca finlandzkiego Władysław
Waligórski, syn generała. Straty rosyjskie według raportów
Miednikowa wyniosły 150 zabitych i rannych, ale w
rzeczywistości były wyższe, choć nie aż takie, jak podają
pamiętnikarze: 273 zabitych i 432 rannych, w tym 17 oficerów.
Bardziej bliżsi prawdy straty Rosjan w tej bitwie szacują na 400
zabitych i rannych.
Bitwa pod Kobylanką przez większość współczesnych
Jeziorańskiemu, jak i późniejszych historyków i wojskowych,
została uznana za jedną z „największych” bitew leśnych w
powstaniu. Jeziorański, jak rzadko który z dowódców oddziałów
powstańczych według Józefa Piłsudskiego przyjął bój „z
rozmysłem” w oparciu o dobrze wybraną pozycję, chronioną
przez naturalne przeszkody i sztuczne, wykonane przez saperów,
nie dał się zaskoczyć, panował nad sytuacją, wykorzystał odwody i
dwukrotnie odparł Rosjan.
W miejscu, w którym znajdował się powstańczy obóz
postawiono drewniany krzyż, zamieniony następnie na murowany
krzyż - pomnik. W 1932 i 1938 przeprowadzono renowację
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pomnika. Na pomniku – kształcie obelisku - widnieje napis: „
Pamięci poległych w boju za wolną Ojczyznę po Kobylanką dnia
2 maja 1863 roku”.

W tym miejscu warto nadmienić o jeszcze jednej ciekawostce. Jak już było
wspomniane wcześniej, przy rozgałęzieniu dróg znajdują się drogowskazy. Jeden z
nich kieruje w stronę enigmatycznych „bunkrów”. Oczywiście to nie ma nic
wspólnego z betonowymi bunkrami linii Mołotowa - tu ich nie budowano. Chodzi
o sieć drewniano - zimnych bunkrów (prawdopodobnie UPA), z których pozostały
mało rozpoznawalne w terenie doły w ziemi (GPS 50°20.535’; 23°07.065’). Jednak
jeszcze kilka lat temu z jednego z nich wystawała metalowa rura (bardzo
skorodowana), prawdopodobnie wywietrznik.
Od stawów Koman jedziemy dalej w kierunku (ogólnie biorąc) południowo –
zachodnim przez 1.8 km – po czym docieramy do kolejnego, znacznie większego
kompleksu stawów. Podążamy jeszcze ok. 450 m wzdłuż jednego ze stawów, by
dotrzeć do grobli, na południowym jego krańcu. Dawniej po szerokiej grobli
można było swobodnie się poruszać, docierając nawet do Rudy Różanieckiej. Od
pewnego czasu przejazd jest zamknięty. Kompleks stawów ciągnie się
równoleżnikowo i składa z dwóch głównych akwenów (każdy poprzecinany
groblami). Stawy wchodzą w skład utworzonego w 1997 roku użytku
ekologicznego „Sopilne”, o powierzchni 95.51 ha. Celem ochrony są m.in.
rzadkie gatunki ptaków.
Jedziemy w dotychczasowym kierunku, teraz już po piaszczystej a następnie
kamienistej drodze, mijając wcześniej po lewej stary krzyż bruśnieński w
otoczeniu częściowo zniszczonego już starodrzewia.

Nowy Lubliniec
We wsi, najpierw mijamy stary cmentarz (po lewej) z interesującymi
nagrobkami.
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Wieś Nowy Lubliniec pierwotnie nazywana była jako „Wola na Sieliszczach”.
Założona została ok. 1569 roku przez Jerzego Jazłowieckiego, hetmana polnego
koronnego, starostę lubaczowskiego, na gruntach Starego Lublińca , z którym co
Stawy w pobliżu Nowego Lublińca (fot. Hubert Andruszewski)

najmniej do połowy XVIII w. zachowywała wspólnotę prawną i gruntową.
Obydwie osady otrzymały te same przywileje królewskie: w 1590 roku od
Zygmunta III (potwierdzony 1601 roku i 1736 roku) oraz w 1748 roku od Augusta
III .
W XVI-XVIII w. była to wieś królewska w starostwie lubaczowskim, a po
1778 roku - w dobrach rządowych. Od 1818 roku pozostawała w posiadaniu
baronów Brunickich, a od końca XIX w. także baronów Wattmannów i Sanderów.
W XX w. była własnością Parnasów .
Wieś początkowo istniała przy Starym Lublińcu, tworząc razem z nim jeden z
większych ośrodków osadniczych w granicach starostwa lubaczowskiego.
Stopniowo przerosła macierzystą osadę i w XVIII w. usamodzielniła się. Do tego
czasu oprócz rolnictwa rozwijało się bartnictwo, kowalstwo i gonciarstwo. W
XIX-XX w. funkcjonowały: młyn wodny, folusz i stawy hodowlane oraz 3 karczmy
i domy zajezdne, a także gorzelnia przy folwarku .
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Miejscowość rozciągnięta jest na zachodnim skraju doliny rzeki Wirowa.
Niegdyś była to rozległa osada, złożona z części właściwej o układzie łańcuchówki,
z licznymi przysiółkami i grupami domów, z których większe to: Dąbrówka,
Dubiny, Kutnie, Ostrówka, Sigła, Tepiły, Żary. W 1921 roku Nowy Lubliniec liczył
2081 mieszkańców, w tym 1987 grekokatolików, 92 rzymskich katolików i 66
żydów.
Na terenie Nowego Lublińca tuż przy granicy ze Starym Lublińcem na
początku XIX wieku ówczesny właściciel baron Herman Brunicki postawił
murowany dwór i założył sąsiadujący z nim folwark. Zespół ten przetrwał do do II
wojny. Pozostałości przejął PGR i Kółko Rolnicze. Z dawnych czasów zachowały
się szpalery lipowe. Omawiany teren znajduje się na wysoczyźnie położonej po
prawej stronie szosy prowadzącej z Cieszanowa do Zamchu.
Zespół dworsko - folwarczny w Nowym Lublińcu na mapie katastralnej z 1854 r.

Atrakcją turystyczną wsi jest oryginalna cerkiew. Jej charakterystyczny mur
powoduje, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cerkwi na ziemi
lubaczowskiej.
Pierwsza - drewniana świątynia została wzniesiona w 1571 roku z inicjatywy
Jerzego Jazłowieckiego. Prawdopodobnie podczas najazdu Tatarów w 1672 roku
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Cerkiew w Nowym Lublińcu (fot. Paweł Rydzewski)

świątynia została spalona. Pożogę przetrwała jedynie ikona Matki Bożej, która od
tej pory otoczona była dużym kultem . Kolejną cerkiew ufundował Jan Skoteński
(Skotyński) przy pomocy gromady wiejskiej w 1676 roku Na początku XIX w.
cerkiew została rozbudowana o dwa boczne ramiona przekryte kopułami.
Wewnątrz, w ołtarzu zakupionym w nieznanym bliżej, skasowanym kościele
łacińskim, umieszczono cudowną ikonę Matki Bożej. W kolejnych latach pokryto
blachą kopuły nad prezbiterium, babińcem i nawą. W 1906 roku za staraniem
parocha, ks. Seweryna Metelli, wg projektu Wasyla Nahirnego, rozpoczęto
budowę murowanej świątyni, którą ukończono rok później i uroczyście
poświęcono w 1908 roku W 1999 roku wykonano remont kopuły, renowację
stolarki okiennej, odnowienie malatury wnętrza cerkwi. Prace przeprowadzono ze
środków własnych parafii, na które złożyły się także (to informacja od mieszkanki
wsi) fundusze dawnych ukraińskich mieszkańców i ich rodzin.
Stara cerkiew drewniana została zachowana na jej pierwotnym miejscu,
prawdopodobnie na północ od obecnie istniejącej. Jednak niedługo potem, w
drugim roku trwania pierwszej wojny światowej, podczas silnego ostrzału
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artyleryjskiego w dn. 17-18 czerwca 1915, została zniszczona wraz z całym
wyposażeniem .
Można zastanawiać się dlaczego w stosunkowo niewielkiej wsi wybudowano
tak „pomnikową” świątynię, nie szczędząc środków na ceramiczną okładzinę
ścian, detale ze sztucznego kamienia i inne kosztowne elementy budowli. Tak
efektowna cerkiew, wystawiona została przez wiernych diecezji przemyskiej (a nie
samych mieszkańców wsi) oficjalnie jako uczczenie 50. lecie wstąpienia na tron
cesarza Franciszka Józefa I. Piotr Krasny uważa, że nie był to jedyny powód:
Lubliniec leżał tuż przy granicy i był nawiedzany przez unitów z Kongresówki
pragnących przystąpić do sakramentów w swoim obrządku. Lubliniecka cerkiew
mogła być spostrzegana jako ilustracja wysokiej pozycji, jaką osiągnęli ich
współwyznawcy w Galicji pod rządami cesarza.
Po obejrzeniu cerkwi podążamy ok. 700 m dalej na południe, wzdłuż wsi, aż
do miejsca, w którym w prawo odbiega droga asfaltowa (GPS 50°17.502’;
23°05.548’).
Stary i Nowy Lubliniec na mapie sprzed I wojny światowej (ze zbiorów Pawła
Rydzewskiego)
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Wycieczka boczna do Kowalówki (13 km)
Celem wycieczki jest drewniana cerkiew i stary cmentarz w
Kowalówce, oddalone o ok. 5.5 km. Wycieczka polecana jest
głównie turystom korzystającym z roweru, motocykla lub
samochodu, gdyż prowadzi przez mało urozmaicone tereny
zabudowane, zaś atrakcje turystyczne czekają nas dopiero na
samym końcu trasy, czyli w Kowalówce.
Jedziemy ok. 800 m w dotychczasowym kierunku, na
południe – a potem na południowy wschód, aż do rozwidlenia
dróg (GPS 50°17.136’; 23°05.714’). Tu skręcamy w lokalną
drogę prowadzącą w lewo. Jedziemy ok. 4.7 km drogą
prowadzącą na południowy – wschód, a potem na wschód,
mijając kolejno: zabudowania dawnego PGR, Kosobudy i
Żuków. Dojeżdżamy do dużego skrzyżowania (z drogami
prowadzącymi do Bełżca, Cieszanowa i Suśca) (GPS 50°16.605’;
23°09.216’). Jesteśmy w Kowalówce w pobliżu sąsiedniej wsi
Żuków.
Po ostatniej wojnie z powodu niewielkich przesunięć granic
między dwoma odrębnymi sołectwami: Żuków i Kowalówka,
cerkiew znalazła się po stronie tej ostatniej wsi. Jednakże zabytek
ten faktycznie należy pod względem historyczno-kulturowym do
Żukowa i na tle dziejów tej właśnie osady będzie rozpatrywany.
Wieś lokowana była prawdopodobnie w XV w. na prawie
wołoskim (w źródłach występuje od 1507 roku). Do 1778 roku
Żuków był wsią królewską w starostwie lubaczowskim, następnie
włączony został do habsburskich dóbr rządowych. W 1818 roku
wieś zakupiona została przez Hermana broku Brunickiego i do
ok. 1857 stanowiła własność rodziny Brunickich. W późniejszych
latach zmieniała właścicieli, aż do 1911 roku , kiedy to obszar
dworski częściowo rozparcelowano. W okresie międzywojennym
- od ok. 1928 – większa część wsi stanowiła własność Zygmunta
Żukotyńskiego .
Miejscowość położona jest w miejscu zetknięcia się
głównego traktu, biegnącego z Jarosławia do Tomaszowa
Lubelskiego, z lokalnymi drogami. Wieś ma charakter
łańcuchówki złożonej pierwotnie z części (Kosobudy) i kilku
przysiółków (Mielniki, Doliny, Kraków). W 1784 na północ od
wsi, przy trakcie jarosławskim, założono kolonię niemiecką
Freifeld (dawniej Wolnopole, obecnie Kowalówka) . W 1921
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roku w Żukowie mieszkało 863 grekokatolików , 361 rzymskich
katolików i 35 osób wyznania mojżeszowego.
Dawny zespół cerkiewny znajduje się w centrum zespołu
osadniczego. Cerkiew zajmuje większą część terenu
obwiedzionego linią ogrodzenia. Pierwotny zespół cerkiewny
mógł być położony na terenie dawnego cmentarza, na
niewielkim wyniesieniu po stronie potoku Łówcza .
Jedna z pierwszych cerkwi wzmiankowana była w 1531
roku jako zniszczona, zapewne za sprawą Tatarów . Kolejna, pw.
Narodzenia NMP, została wzniesiona w XVII w. W tym czasie
była jeszcze „dostatecznie duża”, pomimo tego w 1813 roku
przeprowadzono rozbudowę świątyni, ułożono nową, kamienną
podmurówkę, do starej nawy dobudowano nowe części skrajne prezbiterium i babiniec, całość pokryto następnie gontami . W
latach 1867-1868 z inicjatywy ówczesnego parocha ks.
Grzegorza Pirożyńskiego, wnętrze cerkwi pokryto polichromią,
która zachowała się obecnie w babińcu. W 1892 za ks. Teofila
Skobelskiego cerkiew została na nowo poświęcona . Za
staraniem tegoż parocha w 1902 gruntownie przebudowano
świątynię. Podczas I wojny cerkiew została uszkodzona w wyniku
ostrzału, ale już w 1922 roku znajdowała się w dobrym stanie. W
1928 doceniając dobry stan techniczny budowli, przemyśliwano
jednak ‑ głównie ze względu na stan wnętrza - o budowie nowej
świątyni . Po II wojnie cerkiew została zamieniona na kaplicę
rzymskokatolicką, w latach 60. XX w. prezbiterium adoptowano
do potrzeb salki katechetycznej. Już w tym czasie stwierdzono
potrzebę wymiany części podwalin i szalunku. Remont chciano
przeprowadzić w 1978 roku siłami parafian, ale nie uzyskano
akceptacji władz konserwatorskich. W 1984 odnowiono jedynie
latarnię nad kopułą nawy oraz zakonserwowano blachę. W
latach 60. , a także w 1992 roku, świątynia padła ofiarą dwóch
włamań, w wyniku których skradziono kilka ikon z ikonostasu
oraz rzeźby ołtarzowe, które częściowo odzyskano. Obiekt został
w 1987 roku wpisany do rejestru dóbr kultury. W 2004 roku
podczas prac konserwatorskich odkryto starą belkę datowaną na
przełom XVI i XVII w. Przypuszcza się, iż cerkiew mogła
powstać już w 1613 roku W 2006 roku przeprowadzono prace
konserwatorskie ikonostasu.
Obecnie istniejąca drewniana świątynia wzniesiona została
w konstrukcji zrębowej, zwęgłowana na jaskółczy ogon.
Początkowo założona była na planie trójdzielnym, z dominującą
nawą, obecnie - na rzucie krzyża gotyckiego, z zachowaniem
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Cerkiew w Kowalówce (fot. Paweł Rydzewski)

trójdzielności. Nawa przekryta jest obszerną, ośmiopołaciową
kopułą zrębową. Ściany babińca pokryte są polichromią
figuralno - or namentalną, z przedstawieniem Sądu
Ostatecznego na podniebieniu kopuły. W ikonostasie zachował
się obraz „Chrzest Chrystusa w Jordanie” autorstwa (z
podpisem) urodzonego w Żółkwi malarza Michała Rudkiewicza,
z 1749 roku Antoni Stelmach zauważył, iż ikonostas żukowski
jest łudząco podobny do ikonostasu cerkwi w Chotylubiu oraz w
pewnym zakresie równie z do ikonostasu cerkwi w Gorajcu.
Badacz przypuszcza, iż autorem tej pokaźnej liczby obrazów
może być Michał Rudkiewicz, jeden z ostatnich przedstawicieli
żółkiewskiej szkoły malarstwa cerkiewnego. Zaznacza jednak, iż
rozstrzygnąć to może dopiero gruntowna analiza. Ostatnio
istniejąca dzwonnica drewniana została wzniesiona zapewne
równocześnie z cerkwią w XVII w. Na początku XX w. stara
budowla znajdowała się w dobrym stanie, mimo to zapewne w
latach 30. na jej miejscu wzniesiono nową, murowaną
dzwonnicę, odnowioną w 1986 roku Wiosną 2003 roku został
skradziony zabytkowy dzwon, którego nie udało się odzyskać.

Skręcamy w drogę, prowadzącą na zachód, ku widocznym zabudowaniom
Starego Lublińca. Po ok. 800 m, za mostem na Wirowej wjeżdżamy do Starego
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Lublińca i zatrzymujemy się przy okazałej murowanej cerkwi (GPS 50°17.462’;
23°04.397’).

Stary Lubliniec
Stary Lubliniec był lokowany prawdopodobnie w końcu XV w. –
wzmiankowany w źródłach - w 1507 roku W połowie XVI w. na terenie wsi
powstała osada Nowy Lubliniec . Do 1778 roku Stary Lubliniec pozostawał w
starostwie lubaczowskim, następnie zaś wchodził w skład ekonomii lubaczowskiej.
W 1818 roku został zakupiony przez Hermana broku Brunickiego. W latach
następnych pozostawał własnością Brunickich, na następnie Parnasów. Najbardziej
dynamiczny rozwój wsi miał miejsce w XVI-XVIII w. Wówczas, pozostając w
łączności prawnej i gruntowej z Nowym Lublińcem, Stary Lubliniec tworzył jeden
z większych zespołów osadniczych w tenucie lubaczowskiej. W XVI w. na terenie
wsi byli liczni bartnicy, kowale, karczmarze, rozwijała się hodowla owiec. W XVII
w. działali także kuśnierze i młynarz, a w XVIII w. gonciarze i tkacze. W XIX i
XX w była tu karczma i folwark . W 1921 roku na 1316 mieszkańców przypadało
1240 grekokatolików, 57 żydów i 19 rzymskich katolików.
Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego – funkcjonująca obecnie jako kościół
rzymskokatolicki, powstała na miejscu starszych, drewnianych budowli, z których
pierwsza pojawiła się w źródłach w 1531 roku Kolejna - została wzniesiona przez
gromadę wiejską w 1607 roku i poświęcona w 1700 roku Krótko przed 1845 roku
wzniesiono nowe kopuły nad nawą i babińcem, a w 1893 roku odnowiono
świątynię, pokrywając ją także wewnątrz malowidłami. Ostatnią renowację
przeprowadzono w 1903 r . Murowaną cerkiew zaczęto wznosić na miejscu
poprzedniej w 1926 roku, wg projektu architekta Lwa Łownyckiego. Nową
świątynię ukończono i poświęcono w 1927 r .
O wyglądzie pierwotnej świątyni nie posiadamy informacji. Ostatnio
istniejąca cerkiew drewniana założona była na planie trójdzielnym, poszczególne
części posiadały przekrycia w formie kopuł, z których środkowa, nad nawą,
pokryta byłą żelazną blachą.
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Jedziemy dalej, początkowo przez wieś Cerkiew w Starym Lublińcu (fot.
(na rozwidleniu dróg – w lewo), mijając stary Paweł Rydzewski)
cmentarz po lewej - a następnie przez teren
niezabudowany, w kierunku zachodnim. Po
przebyciu ok. 3 km, za zabudowaniami
dawnego PGR w Starym Lublińcu, docieramy
do rozwidlenia dróg (GPS 50°17.245’;
23°02.574’). Tu skręcamy w utwardzoną, ale
kamienistą drogę w lewo (na południe). Przed
nami rozległy widok, z charakterystyczną
kopułą cerkwi w Niemstowie w oddali. Po
przebyciu 1.1 km docieramy do dużego (40
ha) stawu na Wirowej, zbudowanego w 1970
roku. Staw położony jest malowniczo, choć
brak okalających zbiornik lasów nieco ujmuje
mu atrakcyjności. Staw przecinamy po 400 m
grobli i wciąż podążając drogą na południe,
po 1.5 km docieramy do zabudowań byłego PGR w Niemstowie i lokalnej szosy
prowadzącej z Niemstowa do Ułazowa (27.5 km).

Wycieczka boczna do Ułazowa (7.4 km)
Skręcamy w prawo, na zachód i jedziemy szosą 2.6 km do
rozwidlenia dróg (GPS 50°16.088’; 23°00.167’), na którym
skręcamy ponownie w prawo – na północ. Po ok. 600 m
docieramy do zabudowań Ułazowa.
Ułazów został wymieniony w źródłach w 1469 roku, jako
własność Stanisława Ramsza. W rodzinie Ramszów wieś
pozostawała do ok. 1544 roku, gdy znalazła się w posiadaniu
Stanisława Odrowąża, wojewody ruskiego. W połowie XVI w.
stanowiła własność cząstkową Ramszów z Oleszyc, a po 1562
roku była dzierżawiona przez Mikołaja Małachowskiego,
sekretarza króla Zygmunta Augusta. W późniejszym okresie wieś
była w posiadaniu różnych właścicieli, by od 1894 roku znaleźć się
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w rękach broku Wattmannów Maelcamp de Beaulieu, w obrębie
dóbr Ruda Różaniecka .
Od XVI w. we wsi działał młyn, istniał staw, czynne były trzy
karczmy oraz rozwijało się bartnictwo. W XIX w. funkcjonowały
dwa folwarki . W 1921 roku we wsi mieszkało 2479 osób, w tym
1903 grekokatolików, 395 rzymskich katolików i 180 osób
wyznania mojżeszowego.
W Ułazowie skręcamy w lewo, na zachód i jedziemy przez
wieś ok. 500 m – docierając do dawnej cerkwi greckokatolickiej
pw. Św. Dymitra (GPS 50°16.495’; 22°59.751’) znajdującej się za
nowym kościołem.
Jedna z pierwszych cerkwi w Ułazowie wymieniona została w
rejestrze podatkowym z 1531 roku jako zniszczona,
prawdopodobnie po najeździe tatarskim . Kolejna – wzniesiona
zapewne wkrótce potem – ustąpiła miejsca nowej świątyni
ufundowanej w 1668 roku przez Mikołaja Hieronima
Sieniawskiego. W 1843 r, prawdopodobnie z inicjatywy parocha
ks. Symeona Pleszkiewicza, przy poparciu Leona ks. Sapiehy,
administratora dóbr cewkowskich i kosztem ich właściciela
Władysława hr. Zamoyskiego oraz z pomocą gromady, rozpoczęto
budowę obecnie istniejącej cerkwi, którą miano wznieść z
materiału pochodzącego z browaru dzikowskiego i posadowić na
fundamentach poprzedniej.
Przed 1890 zyskała blaszane pokrycie i mimo ogólnie dobrej
kondycji zanotowano, iż potrzebuje „wnętrznego ozdobienia”. W
1900 roku kosztem trzech prowizorów cerkiewnych: Jana Piecura,
Tymka Repskiego i Pawła Gałaka, wnętrze świątyni zostało
pokryte polichromią. Po odrestaurowaniu utrzymywana była w
dobrym stanie i bez uszkodzeń przetrwała I wojnę .
W latach 20. XX w. uważano jednak, iż była już „bardzo
stara” i „licha”, dlatego też rozpoczęto starania o wzniesienie
murowanej cerkwi, której fundamenty, część ścian i filarów
zdołano wykonać do końca lat 30. We wrześniu 1939 roku przy
północnej ścianie nawy starej cerkwi, pochowany został gen. Józef
Kustroń, dowódca 21 DPG, który zginął w trakcie walk toczonych
z Niemcami w pobliżu wsi. Od 1947 świątynia jest użytkowana
przez Kościół rzymskokatolicki. W 1961, stwierdzono zły stan
dachów i w związku z tym liczne zacieki na ikonostasie, również
pokrycie ścian i fartucha nadawało się do wymiany. W związku z
tym, w latach 1973-1974, z funduszy parafian, dachy i fartuchy
pokryto nową blachą, likwidując pseudolatarnię nad nawą i
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makowice nad babińcem i prezbiterium, co znacznie obniżyło
walory zabytkowe obiektu. W 1980 roku rozpoczęto bezskuteczne
starania o zgodę władz konserwatorskich na wyminę gontowego
poszycia ścian. Duży remont przedsięwzięli mieszkańcy wsi w
1982 roku Wnętrze nawy i babińca obito wówczas w całości
boazerią, ściany zewnętrzne oszalowano wąskimi deskami,
zmieniono wykroje okien oraz prawdopodobnie usunięto lub
zakryto deskami ozdobnie wycinane słupki w ganku przy
zakrystii. W tym
Cerkiew w Ułazowie (fot. Paweł
ostatnim pomieszczeniu
Rydzewski)
4 kwietnia 1986
wybuchł pożar, który
objął południową część
prezbiterium i nawy.
Zniszczenia
spowodowały
konieczność wymiany
więźby dachowej nad
tymi częściami. W
trakcie prac znacznie
obniżono wysokość
kalenicy nad nawą, co
zmieniło pierwotny kąt
nachylenia połaci.
Cerkiew zbudowana w
1668 roku, założona
była na planie
trójdzielnym,
początkowo bez
podmurowania, później
osadzona na kamiennej
podmurówce, pobita
gontem. Obecna
cerkiew wzniesiona jest
w konstrukcji zrębowej, z „miękkiego materiału”, zwęgłowana na
jaskółczy ogon. Świątynia jest trójdzielna, nawa przekryta jest
czteropolową kopułą zrębową w formie stożka płasko ściętego do
góry, w babińcu -sklepienie o łuku dwuspadowym, w prezbiterium
- sklepienie zasłonięte stropem płaskim; w zakrystii, skarbczyku i
przedsionku - stropy płaskie. Dachy wraz ze szczytami nawy i
babińca oraz fartuch – pokryte są blachą (pierwotnie cała
budowla pobita była gontem).
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Wnętrze w całości obite jest boazerią, w prezbiterium zaś
płytą. Ściany niegdyś pokrywała polichromia figuralno ornamentalna o podziałach architektonicznych.
Przy cerkwi znajduje się drewniany krzyż i tablica
upamiętniająca śmierć gen. Kustronia. Jan Kuca, opierając się na
wspomnieniach jednego z mieszkańców Ułazowa - tak opisuje te
wydarzenia: wziętego do niewoli, rannego generała Niemcy
przywieżli do wsi, gdzie zmarł w nocy 17 XI. Następnego dnia
rano, Niemcy polecili polskim jeńcom wykopać grób i zarządzili
pogrzeb, w którym uczestniczyli Polacy oraz kilkunastu Niemców.
Niemiecki dowódca wydał rozkaz oddania salwy honorowej.
Trumnę ze zwłokami gen. Kustronia zakopano przy cerkwi – w
miejscu, w którym się znajdujemy. W 1953 roku przeprowadzono
ekshumację: generał spoczął w swoim rodzinnym Nowym Sączu.
Wracamy do Niemstowa tą samą drogą, do miejsca w
którym wyruszyliśmy na wycieczkę boczną.

Skręcamy w lewo i po ok. 350 m – zjeżdżamy z szosy (GPS 50°15.364’;
23°02.333’), w drogę prowadzącą w prawo, na południe (wracając z wycieczki
bocznej do Ułazowa jedziemy prosto na następnie skręcamy w prawo). Droga
terenowa doprowadzi nas do dawnego pałacu Avenariusów (GPS 50°15.346’;
23°02.216’), odległych o ok. 130 m (opis pałacu przy trasie 3). Podążamy wciąż na
południe – aleją grabową. Znajdujemy się w jednym z najbardziej na wschód
położonych fragmentów Lasów Sieniawskich – ciągnących się nieprzerwanie 30
km na zachód.
Po ok. 450 m docieramy do drogi poprzecznej (GPS 50°15.138’; 23°02.214’),
skręcamy w lewo i jedziemy drogą leśną wzdłuż północno – zachodniej krawędzi
lasu. Po. ok. 1.5 km docieramy do skrzyżowania dróg (GPS 50°14.679’;
23°03.035’), na którym skręcamy w prawo. Poruszamy się cały czas na południe,
by po przebyciu ok. 5 km od ostatniego skrętu (ignorujemy wcześniejsze
rozwidlenie – drogę wiodącą na zachód, po przebyciu ok. 1 km), dotrzeć do
skrzyżowania dróg leśnych (GPS 50°12.391’; 23°02.888’).
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Wycieczka boczna do Dachnowa (6.3 km)
Stąd możemy udać się na wycieczkę boczną do pobliskiego
Dachnowa. W tym celu, na skrzyżowaniu. Do którego dotarliśmy
skręcamy w lewo i jedziemy utwardzoną drogą leśną ok. 2.5 km
na wschód. Na skraju lasu – rozwidlenie dróg (GPS 50°12.473’;
23°04.983’). Skręcamy w lewo i jedziemy ok. drogą utwardzoną
na północ. Po 700 m docieramy do polnej drogi poprzecznej (w
pobliżu leśniczówki), zwanej „Białą drogą” – skręcamy w prawo i
jedziemy cały czas prosto, utrzymując kierunek wschodni z
niewielkim odchyleniem południowym. Po prawej mijamy
zabudowania Dachnowa i po ok. 2.3 km docieramy do szosy
prowadzącej z Cieszanowa do Dachnowa, w pobliżu wiejskiego
cmentarza. Na szosie skręcamy w prawo i zjeżdżamy z
niewielkiego wzniesienia do skrzyżowania dróg w centrum
Dachnowa (GPS 50°12.424’; 23°06.630’).
Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Dachnowa sięgają
neolitu i wczesnego średniowiecza (cmentarzysko kurhanowe
VIII-IX w.). Miejscowość położona jest w dolinie niewielkiego
potoku, dopływu Sołotwy, w miejscu zetknięcia traktu
jarosławskiego, biegnącego z Oleszyc ze lwowskim,
przechodzącym przez Lubaczów. Dachnów pojawi się w źródłach
w 1375 roku , jako wieś nadana Jakubowi Radwanowi przez
k s i ę c i a W ł a dy s ł aw a O p o l c z y k a , w i e l k o r z ą d c ę Ru s i .
Prawdopodobnie od pierwszej połowy XV w. Dachnów stanowił
własność Dachnowskich, którzy odstąpili w latach 1491-1497
większą część wsi Adamowi Ramszowi z Oleszyc. Odtąd osada
wchodziła w skład prywatnych dóbr oleszyckich. Po 1562 roku
miejscowość przyłączono do dóbr królewskich, po czym
wydzierżawiono Stanisławowi Ostrorogowi, kasztelanowi
międzyrzeckiemu, staroście chełmskiemu. Wieś kilkakrotnie
zmieniała właścicieli, by w końcu XIX w. trafić w ręce ks.
Sapiehów. W 1921 roku na 1520 mieszkańców przypadało 892
grekokatolików, 580 rzymskich katolików, 9 osób innych wyznań
chrześcijańskich oraz 39 osób wyznania mojżeszowego.
Na skrzyżowaniu wybieramy drogę skręcającą lekko w lewo
– w kierunku Lubaczowa. Po ok. 200 od skrzyżowania skręcamy
w prawo, w drogę wiejską, która po ok. 150 m doprowadza nas do
dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego.
Jedna z pierwszych cerkwi występowała w źródłach w 1531
roku jako zniszczona. Następna - wzniesiona zapewne wkrótce
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Cerkiew w Dachnowie (fot. Paweł Rydzewski)

potem - została zastąpiona nową świątynią, zbudowaną w 1630
lub 1635 r . Cerkiew ta w 1753 roku potrzebowała reperacji, a w
1815 roku była już „przez starość zrujnowana”. W tym czasie
dzięki pomocy kolatora, Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego,
rozpoczęto gromadzenie materiału na przeprowadzenie prac
remontowych, które ok. 1845 roku objęły nawę i prezbiterium.
Ok. 1862 roku wnętrze częściowo zostało pokryte polichromią,
wykonaną przez nieznanego bliżej malarza o nazwisku
Manastyrski, który przemalował także ikonostas. Gruntowną
przebudowę cerkwi przedsięwzięto w latach 1899-1901. W 1922
roku stwierdzono, że cerkiew jest „za mała” i że „potrzebuje
reperacji prezbiterium i babińca”. Prace remontowe
przeprowadzono w 1929 roku pod kierunkiem majstra Iwana
Hołowki, mieszkańca wsi, z funduszy parafialnych. Po 1947 roku
cerkiew została przejęta na kościół rzymskokatolicki. W latach 60.
XX w. wyposażenie zabezpieczono w Składnicy Zabytków w
Łańcucie i w Muzeum Historycznym w Sanoku. Odnowienia
świątyni dokonano z inicjatywy parafian w latach 1966 i 1988. W
1987 roku cerkiew wpisano do rejestru dóbr kultury. Po
wybudowaniu nowego, murowanego kościoła, dachnowska
cerkiew opustoszała, co nie pozostało bez wpływu na jej stan.
Forma wczesnych cerkwi nie jest znana. Świątynia istniejąca
współcześnie początkowo założona była na planie trójdzielnym z
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dzwonnicą nad babińcem i kopułami nad nawą i prezbiterium.
Zbudowana jest w konstrukcji zrębowej, z podwaliną na
podmurówce. Zrąb babińca w połowie długości został
wzmocniony lisicami. Obecna cerkiew zbudowana jest na rzucie
krzyża łacińskiego, w układzie treflowym, z zachowaniem
trójdzielności. W zakrystii na ścianach zachowały się ślady
polichromii.
Powrót z wycieczki bocznej – początkowo szosą prowadzącą
do Oleszyc (na skrzyżowaniu w centrum wsi – w lewo, na zachód)
ok. 900 m. Następnie skręcamy w lewo (GPS 50°12.338’;
23°05.888’), w polną drogę biegnącą na południe.Jedziemy cały
czas prosto przez ok. 650 m, po czym skręcamy w prawo. Po ok.
100 m docieramy do bunkru linii Mołotowa (GPS 50°11.998’;
23°05.805’) – po prawej stronie drogi. Jest to jednoizbowy kojec
forteczny do ognia bocznego, z przelotnią. Na ścianie czołowej
widoczne są ślady ostrzału. Bunkier stanowił jeden z elementów
pasa przesłaniania Raworuskiego Rejonu Umocnionego.
Jedziemy w dotychczasowym kierunku (na zachód, z niewielkim
odchyleniem południowym) ok. 450 m, po czy skręcamy w prawo
i po ok. 150 m docieramy do szosy z Dachnowa do Oleszyc.
Skręcamy w lewo, po ok. 1.7 km dojeżdżamy do Futorów i
skręcamy w lewo, na południowy wschód. Dalej jedziemy drogą
wiejską przez Futory, dołączając do trasy głównej.

Przecinamy skrzyżowanie i kontynuujemy jazdę w dotychczasowym kierunku
(na południe). Po przebyciu 1 km docieramy do wsi Futory (GPS 50°15.138’;
23°02.214’) (36 km).

Futory
Futory zostały założone na terenie Oleszyc zapewne w XVII w., w źródłach
pojawiają się w 1715 r . W XVIII i XIX w. wieś funkcjonowała jako część Oleszyc
- Futory Oleszyckie. W tym czasie istniał również niewielki przysiółek Dachnowa Futory Dachnowskie. Prawdopodobnie już w końcu XIX w. miejscowość uzyskała
rangę samodzielnej gromady .
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Futory były niewielką osadą rolniczą wchodzącą w skład oleszyckiego klucza
dóbr prywatnych. W XVIII w. należały do Sieniawskich, następnie stanowiły
własność Czartoryskich, Działyńskich i Sapiehów . Na przełomie XIX i XX w.
czynnych było tu kilka cegielni. Wg spisu z 1921 roku ludność osady wraz z
obszarem dworskim składała się z 143 rzymskich katolików i 636 grekokatolików.
Przy drodze, po prawej, znajduje się dawna kaplica greckokatolicka.,
obecnie kaplica rzymskokatolicka, wzniesiona w 1939 roku jako budynek świetlicy
polskiej („Dom Strzelca”), z inicjatywy części mieszkańców wsi, przy pomocy
Sapiehów i ks. proboszcza z Oleszyc. Zapewne już w ok. 1939 roku została
adoptowana na kaplicę greckokatolicką, obsługiwaną przez parocha ze Starego
Dzikowa . Od 1946 (z krótką przerwą na początku lat 50. XX w.) budynek służył
jako kaplica filialna parafii rzymskokatolickiej w Oleszycach.
Kaplica jest drewniana, konstrukcji zrębowej, założona na planie prostokąta z
obszerną salą w części zachodniej i zakrystią. Nakryta jest dachem dwuspadowym
z dwoma szczytami.
Skręcamy w lewo, na wschód i przejeżdżamy przez zachodnią część wsi ( 2
km) docierając do szosy prowadzącej z Dachnowa do Oleszyc. Przecinamy szosę i
przejeżdżamy przez wschodnią, znacznie krótszą część Futorów. Po przebyciu 3.7
km dojeżdżamy do szosy (GPS 50°10.752’; 23°07.096’) łączącej Cieszanów i
Dachnów z Lubaczowem. Tu skręcamy w prawo, na południe i po 500 m
dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Lubaczowa, a po kolejnych ok. 2 km –
docieramy do rynku w Lubaczowie
Kaplica w Futorach (fot. Paweł Rydzewski)
(ok. 44 km).
Można też ominąć przejazd przez
znaczną część miasta, skręcając w
polną drogę w prawo, tuż przed
dojazdem z Futorów do szosy z
Cieszanowa do Lubaczowa – i albo
po ok. 1 km skręcić w lewo –
wyjeżdżając na wysokości szpitala –
albo pojechać dalej i po dalszych
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2.5 km (przekraczając tory kolejowe) dotrzeć do południowej części Lubaczowa,
przez Zaprzekop.

Literatura wykorzystana: Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec, Linia
Mołotowa. Krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na Ziemi
Przemyskiej i Roztoczu, Przemyśl 2000 – bunkier linii Mołotowa ● Zdzisław
Głowaciński, Stefan Michalik, Kotlina Sandomierska, Warszawa 1979 –
charakterystyka Puszczy Solskiej ● Marek Gosztyła, Zdzisław Konieczny, Michał
Proksa, Przewodnik po miejscach pamięci narodowej województwa przemyskiego,
Przemyśl 1997 – pomnik na uroczysku Kobylanka ● Andrzej Janeczek,
Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do
początku XVII w., Warszawa 1993 – osadnictwo ● Piotr Krasny, Architektura
cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596 - 1914, Kraków 2003 –
cerkiew w Nowym Lublińcu ● Zygmunt Kubrak., Powstanie styczniowe.
Pogranicze cieszanowsko - lubaczowskie, Lubaczów 2003 – walki na uroczysku
Kobylanka ● Jan Kuca, Opowieści jarosławskiego Zasania, Rzeszów 2008 –
śmierć i pogrzeb gen. Kustronia ● Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach
Lubaczowa, Lubaczów - Lublin 1997 (niepubl.) – dzieje miejscowości i cerkwi ●
Tomasz Róg, Przewodnik po gminie Cieszanów i rejonie żółkiewskim, Cieszanów
2007 – cmentarz w Kowalówce ● Antoni Stelmach, Odnaleziony obraz Michała
Rudkiewicza, Biuletyn Historii Sztuki, 1971, nr 4 – obraz z cerkwi w Kowalówce
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Przebieg tras
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Trasa 1 wielkoocka
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Trasa 2 południowa
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