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Kolejny przewodnik z serii Warto zobaczyć w Lasach Państwowych 
przenosi Czytelnika do południowo-wschodniej Polski – na Roz-

tocze i do Kotliny Sandomierskiej. 
Roztocze to pas wzniesień o szerokości kilkunastu kilometrów, cią-

gnących się na długości 180 km od okolic Kraśnika w Polsce do okolic 
Lwowa na Ukrainie. Rosną tam duże kompleksy leśne Puszczy Solskiej 
i Lasów Janowskich. Przebiegają tędy wschodnie granice występowania 
buka, jodły, modrzewia i świerka, a także geobotaniczna granica strefy 
lasów mieszanych i strefy leśno-stepowej.

Cechą krajobrazu północnego Roztocza jest sieć wąwozów lesso-
wych. Natomiast środkowe i południowe Roztocze charakteryzuje się 
licznymi dolinami rzek i potoków, które tworzą malownicze wodospady, 
nazywane szumami lub szypotami. Wyjątkową przyrodę tego regionu 
objęto ochroną, m.in. w Roztoczańskim Parku Narodowym, w czterech 
parkach krajobrazowych i licznych rezerwatach przyrody. Dla turystów 
i osób zainteresowanych leśnicy przygotowali ścieżki dydaktyczne, które 
przybliżają przyrodę oraz burzliwą przeszłość Roztocza. Jest ono bowiem 
pełne pamiątek historycznych związanych z walkami o niepodległość, 
świadczących o wielokulturowej spuściźnie regionu.

Kotlina Sandomierska, obejmująca obszar w widłach Wisły i Sanu 
oraz na wschód po Janów Lubelski, Biłgoraj i Lubaczów, ma inny cha-
rakter. Pozostały tam fragmenty potężnej Puszczy Sandomierskiej, która 
przez wieki była przekształcana przez ludzi. Z Ulanowa nad Sanem 
– stolicy polskiego fl isactwa – przez setki lat spławiano do Gdańska 
dorodne sosny i jodły wycięte w puszczy. 

Aby pokazać piękno przyrody regionu, wytyczono Przyrodniczy 
Szlak Puszczy Sandomierskiej liczący 300 km. Wędrując nim, turysta 
może poznać bogactwo przyrody i historię północnego Podkarpacia. 
Do opracowania szlaku, urządzenia ścieżek dydaktycznych i zbudo-
wania infrastruktury turystycznej – miejsc biwakowych, wiat, stołów, 
ław i parkingów – przyczynili się pracownicy kilku nadleśnictw. To oni 
wszak są gospodarzami tych kompleksów leśnych i najlepiej wiedzą, co 
jest w nich godne pokazania.
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Bliżej Lwowa niż Lublina

Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski graniczy z Ukrainą na odcinku 
o długości 21 km. Na obszarze leśnym o powierzchni 18,5 tys. ha 

przeważa krajobraz wyżynny, z deniwelacjami dochodzącymi do 150 m. 
Tędy biegnie północno-wschodnia granica występowania jodły, buka 
i modrzewia. 

Od setek lat na Roztoczu osiedlały się i mieszały różne grupy na-
rodowościowe, głównie Polacy, Rusini, Żydzi i Niemcy. Od 1945 roku 
region powoli tracił charakter wieloetniczny. Został przecięty granicą 
z Ukrainą. 

W dwudziestoleciu międzywojennym tereny na południe i wschód 
od Tomaszowa Lubelskiego stanowiły mozaikę narodowościową, 
np. w Lubyczy Królewskiej Żydzi stanowili 92% mieszkańców, a oko-
liczne wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy, w większości grekokatolicy 
(97% tamtejszej ludności). W gromadzie Werchrata 70% mieszkańców 
było Ukraińcami, a w Narolu i Rudzie Różanieckiej przeważali Polacy. 
W niejednej miejscowości stały obok siebie cerkwie, synagogi, kościoły 
katolickie i protestanckie. 

W 1918 roku w rejonie Horyńca, Lubaczowa, Narola, Bełżca, Lu-
byczy Królewskiej i Cieszanowa toczyły się walki polsko-ukraińskie. 
Na szczęście, nie wpłynęły one istotnie na stosunki społeczne w regionie 
w latach międzywojennych. Sytuacja zmieniła się w czasie II wojny 
światowej. Od 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA) zaczęły mordować ludność polskich wsi. Czystkom przeciwsta-
wiały się oddziały Armii Krajowej. Kiedy dwa lata później rozpoczęła 
się delimitacja linii granicznej między Polską a ZSRR, zaczęto wysiedlać 
Ukraińców najpierw na wschód, za Bug, a po 1947 roku – w ramach 
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Akcji Wisła – na Ziemie Zachodnie i Północne. Zmuszono do wyjazdu 
około 480 tys. Ukraińców (w tym 140 tys. do zachodniej i północnej 
Polski). Byli to mieszkańcy obszaru po polskiej stronie, ciągnącego się 
na odcinku 40 km od Włodawy do Sanoka. Jednocześnie trwał proces 
wysiedlania Polaków z województw po stronie ukraińskiej: lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskiego. Do lipca 1946 roku przesiedlono 
stamtąd ponad 770 tys. osób narodowości polskiej. Południowe Roz-
tocze się wyludniło. Decyzją Ministerstwa Rolnictwa zalesiono ponad 
50 tys. ha gruntów ornych. Wsie, przysiółki i łąki zarastały chwastami, 
sady dziczały, na cmentarzach przewracały się nagrobki, pochylały się 
krzyże przy drogach, niszczały cerkwie i dzwonnice. Pozostały nazwy 
geograficzne. W latach 1977–1981 oryginalne nazwy miejscowości 
próbo wano zastępować polskimi (np. Werchrata stała się Boguszowem, 
Chotylub – Lubicami, Radruż – Rozdrożem), ale nowe nazwy się nie 
przyjęły i decyzją administracyjną powrócono do nazw poprzednich.

Okolice Tomaszowa

W Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski znajduje się 18 obwodów ło-
wieckich, w tym trzy leśne; pozostałe to obwody polne. W latach sześć-
dziesiątych XX wieku na terenie nadleśnictwa powstał Ośrodek Hodowli 
Zwierzyny, który miał za zadanie prowadzić gospodarkę łowiecką. Zajęto 
się profesjonalną organizacją polowań oraz odbudową stanu liczebnego 
niektórych gatunków zwierząt, m.in. kuropatw i zajęcy. W latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku sprowadzono i introdukowano 
jelenia szlachetnego; dziś jego populację ocenia się na 246 sztuk. 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Pańków zajmuje 16 tys. ha. Kwatera 
myśliwska we wsi Pańków gości myśliwych z Polski i zagranicy. Wieś 
w kształcie owalnicy, leżąca na skraju lasu Glinianki i niedaleko Stawów 
Tarnawackich, ma długą historię. Założono ją w połowie XV wieku; 
do końca II wojny światowej mieszkali w niej Polacy i Rusini. Kiedyś 
znajdował się tu cmentarz unicki, który w 1873 roku przeobrażono 
w prawosławny; od 2005 roku jest to cmentarz rzymskokatolicki. 
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Z Tomaszem Kotowiczem, strażnikiem leśnym, a zarazem eduka-
torem leśnym, zaglądamy do obejścia państwa Bukałów. Pani Teresa 
Bukała opowiada: „Miałam sześć lat, jak wioskę wysiedlili Niemcy. 
Trafiłam z rodzeństwem i mamą na roboty do bauera. Jako najmłodszą 
oszczędzano mnie – pasałam gęsi. Po wyzwoleniu przez Ameryka-
nów mamusia postanowiła wrócić do Polski. Nie zostało nam nic, bo 
w Katowicach okradli nas żołnierze rosyjscy. A w 2013 roku mieliśmy 
niespodziewaną wizytę. Zajechała na nasze podwórko prosto z Izraela 
córka Żyda, którego w czasie wojny ukrywał mój teść. Za okupacji ten 
chłopak z Krasnobrodu miał ze 12 lat, i gdyby nie otrzymał pomocy, 
to Niemcy by go wykończyli w Bełżcu”. Pani Teresa podpiera się 
drewnianą laską, którą zostawił gospodarzowi we wrześniu 1939 roku 
polski oficer udający się z oddziałem w stronę węgierskiej granicy. 
Polscy żołnierze bronili wsi, a Wehrmacht ostrzeliwał ją z Góry Tar-
nawackiej. Do tej pory na stuletniej stodole widać ślady pocisków. 
„Szanuję tę laskę po oficerze jak książeczkę do nabożeństwa” – mówi 
pani Teresa.

Ambona myśliwska w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski
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Nieopodal Pańkowa, w rozległej i malowniczej dolinie Wieprza, 
znajduje się użytek ekologiczny Stawy w Tarnawatce chroniący po-
pulację ptaków wodnych. Rozległe stawy hodowlane: Sobieski i Jan 
Górny, istnieją od ponad stu lat. Kilka kilometrów na wschód, we wsi 
Wieprzów Tarnawacki, znajdują się źródła Wieprza, rzeki o długości 
przekraczającej 300 km. Ich odkrycie przetrwało w legendzie: „Tu był 
las, na jego skraju polana. Na niej mieszkał z rodziną kmieć o dobrym 
sercu. Hodował świnie. Jego syn słyszał więcej niż inni, wszystko mu 
grało. On słuchał muzyki przyrody. Kiedyś rano kmieć nie był w hu-
morze i kazał synowi popędzić świnie z zagrody do lasu na wypas. Gdy 
syn znalazł daleką polanę, usiadł na pniu starego drzewa i odpoczywał. 
Nagle dobiegły go piękne dźwięki i nie zauważył, że jeden z wieprzy 
oddalił się od stada i zaczął ryć na polanie. Dokopał się do wody. Tam 
było malutkie źródełko z wypływającą błękitną wodą. Oczom chłop-
ca ukazała się piękna rzeka z rybami i ptactwem nad brzegami. Stał 
w wodzie, a na brzegu kwiczały świnie. Zrozumiał, że gdyby nie one, 
utonąłby w rozlewisku. Opowiedział to ojcu, a ten nazwał rozlewisko 
wieprzowym jeziorem. Z niego wypływa rzeka Wieprz”. Tyle ludowa 
przypowieść zapisana na tablicy obok niewielkich stawów. 

Po pokonaniu 9 km, na zachód od Tomaszowa Lubelskiego do-
ciera się do wsi Ulów leżącej blisko wzgórza Wapielnia. Cóż w niej 
ciekawego? Wyjaśnia to dr Barbara Niezabitowska, pracownik Insty-
tutu Archeologii UMCS: „Otóż w 2001 roku poszukiwacze-amatorzy, 
posługujący się wykrywaczami metalu, znaleźli w lesie nieopodal wsi 
kilkaset zabytków metalowych i przekazali je do Muzeum Regionalnego 
w Tomaszowie Lubelskim. Rok później rozpoczęliśmy badania wyko-
paliskowe. Okazało się, że las wokół Ulowa jest pełen śladów pobytu 
człowieka zamieszkującego ten obszar od późnego paleolitu (12–10 tys. 
lat temu) do XVII wieku. Najbardziej intensywne osadnictwo było 
związane z okresem neolitu – kulturami pucharów lejkowych i cera-
miki sznurowej. Ludność ostatniej z kultur pozostawiła po sobie kil-
kanaście kurhanów kryjących bogato wyposażone groby. Największym 
zaskoczeniem było odkrycie dwóch dużych osad i dwóch cmentarzysk 
datowanych na schyłek starożytności (druga połowa III wieku i druga 
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połowa V wieku), czyli czasy poprzedzające pojawienie się na tych tere-
nach Słowian. Wcześniej powszechnie sądzono, że w tamtych wiekach 
Roztocze nie było zamieszkane, głównie z powodu trudności w dostępie 
do wody, sporych różnic wysokości i znacznego zalesienia terenu. Tym-
czasem z całą pewnością u schyłku starożytności okolice dzisiejszego 
Ulowa zamieszkiwali Germanie, w tym przede wszystkim pochodzący 
ze Skandynawii Goci. Sposób ich życia obrazują artefakty znalezione 
na cmentarzyskach. Większość zmarłych palono na stosach pogrzebo-
wych, a następnie ich szczątki składano do niewielkich jam grobowych 
razem z wyposażeniem na życie pozagrobowe. Groby szkieletowe są 
znacznie rzadsze i z reguły wtórnie otwierane jeszcze w starożytności, 
być może w celach rytualnych, a nie rabunkowych. Przedmioty skła-
dane do grobów świadczą o rozległych kontaktach handlowych Gotów, 
zarówno z sąsiadującymi z nimi ludami, jak i z Imperium Rzymskim. 
Oprócz naczyń glinianych lub ich fragmentów są znajdowane także 
brązowe lub srebrne fibule (starożytne agrafki do spinania szat, sprzączki 
do pasów, srebrne naszyjniki i zawieszki), grzebienie z poroża, paciorki 
szklane i fragmenty naczyń szklanych”. 

Grodysławice na Ziemi Tomaszowskiej są znacznie oddalone od 
kompleksu lasów południoworoztoczańskich. W połowie XIX wieku 
wieś wraz z okolicznymi włościami była własnością hrabiego Edwarda 
Fredry (rodzonego brata Aleksandra). Właściciel w 1839 roku wybu-
dował w niej duży murowany dwór. Mówi się, że koncertował w nim 
młody Fryderyk Chopin, ale to nie może być prawdą – w listopa-
dzie 1830 roku pianista na stałe wyjechał z Polski. Ale... Fredrowie 
od 1825 roku przebywali w Grodysławicach; początkowo mieszkali 
w skromnym drewnianym dworku. Podczas letnich wakacji 1830 roku 
Chopin odwiedzał dwory ziemiańskie, m.in. gościł w pobliskim Potu-
rzynie. Poznawał folklor: polski, ukraiński, żydowski. Na pamiątkę jego 
pobytu w Poturzynie odbywają się coroczne spotkania Akademii Arty-
stycznej Chopina. W okazałym dworze Fredrów mieszkał syn Edwarda, 
Ksawery. Po jego śmierci w 1882 roku majątek przeszedł w ręce Szeptyc-
kich. Nie był to przypadek; żoną Jana Kantego hrabiego Szeptyckiego 
została córka Aleksandra Fredry, Zofia. W 1924 roku wnuk Aleksandra 
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Wykopaliska w Ulowie prowadzone przez archeologów z UMCS

Fredry sprzedał rodzinny majątek Kamilowi Chrzanowskiemu, który 
jednak nie potrafił nim zarządzać. Majątek zbankrutował. W pod-
upadającym dworku do 1965 roku mieszkała Paulina Chrzanowska- 
-Górska. Po jej śmierci w 1971 roku budynek stopniowo popadał 
w ruinę. Obecnie jest to własność prywatna. 

Sąsiadem resztek dworu Fredrów jest pan Jerzy Bronikowski, leśni-
czy z Grodysławic (od 43 lat pracujący w Lasach Państwowych). Pan 
Bronikowski należy do Roztoczańskiego Związku Pszczelarzy zrzesza-
jącego ponad tysiąc osób opiekujących się 20 tys. pszczelich rodzin. 
Pszczelarzem jest od 36 lat. W Nadleśnictwie Tomaszów takich jak on 
miłośników pszczelarstwa jest aż 20 (na 50 zatrudnionych). Dokształ-
ca się, czyta fachowe książki i praktykuje. Wyjaśnia, że pszczelarstwo 
pchnęli na nowe tory dwaj Niemcy i Czech: w połowie XIX wieku 
baron August Berlepsch wynalazł ramkę ulową, stolarz Johannes 
Mehring na wykonanej przez siebie prasie wyprodukował węzę (sza-
blon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego), a oficer 
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… i tyle z niego zostało

Dwór Fredrów w Grodysławicach...
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armii austriackiej Frantisek Hruska, właściciel liczącej 200 pni pasieki, 
skonstruował jednoplastrową miodarkę (urządzenie do odwirowywania 
miodu z plastrów pszczelich). Węzę podaje się do ula wiosną, z chwilą 
pojawienia się pierwszych pożytków. Pszczoły robią na niej komórki. 
W czerwcu na ramce owady budują komórki trutniowe, w których 
matka składa jajeczka. 

Pan Jerzy na polu pod lasem ma pasiekę składającą się z 28 pni. 
Nie jest potentatem (jeden z jego kolegów-leśników miał 100 pni). 
W 2014 roku wydajność z ula była bardzo niska – 7 kg, a rok czy dwa 
lata wcześniej zbierało się po 30 kg. 

Na Roztoczu pierwsze zbiory odbywają się w połowie maja. Zbiera-
ne tu jasne miody rzepakowy i mniszkowy są zbawienne dla serca, a bar-
dzo poszukiwany miód lipowy leczy przeziębienia i wzmacnia organizm. 
„Najbardziej cenny miód to spadziowy z drzew iglastych, przeważnie 
z jodły. Zresztą każdy ma swoje wartości zdrowotne. Codzienna łyżeczka 
miodu uodparnia organizm” – podkreśla leśnik-pszczelarz.  

Leśniczy Jerzy Bronikowski w swojej pasiece
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Ani pan Jerzy Bronikowski, ani jego koledzy leśnicy nie przeżyli jed-
nak takiej przygody, jaką opisuje „Dziennik Białostocki” z czerwca 1937 
roku: „Onegdaj w leśniczówce Hieronimów wydarzył się nienotowany 
dotychczas wypadek rozwścieczenia pszczół. Siostra leśniczego Nawroc-
kiego, chcąc przyjrzeć się pracy pszczół, otworzyła ul. W tym momencie 
cały rój rzucił się na nią i na stojącego opodal parobka. Broniąc się przed 
żądłami owadów, p. Nawrocka i parobek skryli się w domu, a wówczas 
podrażnione pszczoły opanowały drób. W wyniku niebywałego ataku 
pszczoły pogryzły na śmierć 12 kur, 13 kaczek i siedzącego na dachu 
stodoły bociana. Wypadek ten wzbudził w okolicy ogromny podziw”. 

Sapieha w Siedliskach 

Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, poza mia-
stem, znajduje się ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Siwa Dolina im. 
Józefa Piłsudskiego” – 20 marca 1921 roku Marszałek przybył do To-
maszowa i odebrał defiladę 6. Brygady Kawalerii. Na pofałdowanym 
terenie wytyczono trasy: pieszą, rowerową i narciarską. Jednym z ele-
mentów ścieżki jest arboretum. Siwa Dolina jest popularnym miejscem 
wypoczynku mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego (miasta liczącego 
ponad 20 tys. mieszkańców). Odbywają się tam Bieg Hetmański, bie-
gi terenowe, wyścigi rowerowe, a także – w śnieżne zimy – zawody 
narciarskie. Można uprawiać nordic walking, czyli spacery z kijkami. 
Trasy są oznakowane jako łatwe, średnie lub trudne. W tym miejscu 
na głębokości 3 km znajduje się podziemny zbiornik wodny, z którego 
pobierana jest krystaliczna woda dla miasta. 

Nadleśnictwo gospodaruje na 18,5 tys. ha lasów Roztocza Środko-
wego i Roztocza Wschodniego. 23 czerwca 1997 roku huragan w ciągu 
pół godziny zniszczył około 12 tys. ha lasu; sile przyrody uległ nawet 
pomnikowy 225-letni dąb o wysokości 26 m i średnicy pnia 115 cm. 
Szkody uprzątano dwa lata. Niemal 8000 samochodów wywiozło 
234 tys. m3 drewna – trzyletni etat cięć. Odnowiono 327 ha przerze-
dzonych drzewostanów.
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Izba przyrodnicza w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski 

Siwa Dolina – chętnie odwiedzana przez turystów
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Tomaszowscy leśnicy z dużym szacunkiem wspominają Wiesława 
Wośka, absolwenta SGGW i długoletniego nadleśniczego (1956–1987). 
Stanisław Stanibuła, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów 
Lubelski, mówi o nim: „Był doskonałym gospodarzem i leśnikiem. Czuł 
las i wiele dla niego zrobił. Zainicjował przebudowę sośnin rosnących 
na niewłaściwych, za żyznych siedliskach. Przestrzegał przed popra-
wianiem natury. Przywracał drzewostany mieszane i dopasowane do 
siedliska; wprowadzał jodłę do drzewostanów sosnowych. Aż do śmierci 
w 1987 roku był szefem naszej placówki”.

Leśniczy z miejscowości Siedliska, Bogusław Łyszczarz (35 lat 
w leśnictwie) przypomina inną postać niezwykle zasłużoną dla roz-
toczańskich lasów. Roman Gesing przed II wojną światową pracował 
w dobrach księcia Pawła Sapiehy w Rawie Ruskiej i Siedliskach – jako 
leśniczy i zarządca tartaku. W czasie wojny był więźniem Auschwitz 
i innych obozów koncentracyjnych. Po wojnie pełnił funkcję ministra 
leśnictwa i przemysłu drzewnego. W sapieżyńskich lasach zaprojektował 
i założył modrzewiową aleję, do dziś nazywaną Aleją Gesinga.

Leśnicy Lubelszczyzny ufundowali głaz pamiątkowy Romanowi Gesingowi;  
o zasługach tego leśnika opowiada leśniczy Bogusław Łyszczarz
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Aleja modrzewiowa nazywana Aleją Gesinga
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Siedliska to zagubiona 
wśród lasów wioska nieopodal 
Hrebennego, tuż przy granicy 
z Ukrainą. Od lat osiemdziesią-
tych XIX wieku do 1945 roku 
była własnością Sapiehów. Ma-
jątek przetrwałby zapewne, ale 
w lipcu 1944 roku oddział UPA 
spalił folwark wraz z dworem 
i zabudowaniami gospodarczy-
mi. Po 70 latach z parku dwor-
skiego pozostał jedynie 320-letni 
dąb o obwodzie 620 cm – po-
mnik przyrody. 

Zanim dotrzemy do pustego 
placu po książęcym dworze, warto 
zatrzymać się pod obrazem Matki 
Bożej wiszącym na sośnie. Legen-
da z XVII wieku głosi, że prze-
jeżdżającego tędy kupca napadli 
Tatarzy, on jednak szczęśliwie 
ocalał. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia sprowadził obraz (niestety, 
nie wiadomo skąd) i umieścił go 
na sośnie przy drodze do gajówki 

Zagrody. Mieszkał w niej gajowy Marek Banach, który pod wpływem 
snów przeniósł obraz bliżej wsi. W latach 1975–1977 przy odnawianiu 
obrazu znaleziono ukrytą w ramie karteczkę z zapisem modlitwy maryjnej 
w języku staropolskim: „Maryjo Królowo Polski mól się za naszom bied-
nom ojczyznom dodaj menstwa prześladowanym braciom a oproś zgodem 
narodem spólnie kraj nasz zamieszkującym roku pańskiego 1684”. To nie 
koniec cudów. W latach osiemdziesiątych XX wieku piorun zniszczył 
sosnę, ale nie uszkodził obrazu. Drzewo uschło, a na jego miejscu wyrosła 
młoda sosenka, na której umieszczono obraz Matki Bożej. 

Dąb pamiętający czasy Sapiehów,  
obok fragmenty skamieniałych drzew
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Lasy w okolicach Siedlisk

Siedliska – obraz Matki Bożej na sośnie

Roztocze i Kotlina San.indd   23 23-10-16   16:48:55



Bliżej Lwowa niż Lublina

Niedaleko sosenki, w źródłach potoku Prutnik, znajduje się ka-
pliczka „na wodzie”. Mieszkańcy Siedlisk postawili ją w latach dwu-
dziestych XX wieku na miejscu wcześniejszej kapliczki, jeszcze XVIII-
wiecznej. Jak zwykle, takie miejsca mają swoje legendy. Tutejsza mówi, 
że w tym miejscu Matka Boża ukazała się pasterzowi owiec, a gdy ten 
uderzył batem w świętą postać, rozpłynęła się ona w źródle. W ak-
cie skruchy włościanie wybudowali drewnianą kapliczkę. Dwa razy 
do roku: 19 stycznia (święto Jordanu) i 22 maja odbywają się w niej 
nabożeństwa skupiające miejscowych grekokatolików i pielgrzymów 
z Ukrainy.

Paweł Sapieha zakupił Siedliska w 1874 roku. Zamieszkał w sta-
rym dworze, w którym podobno zaczęło straszyć. Nawet egzorcyści nie 
pomogli. Dwór trzeba było rozebrać. Na początku XX wieku z odzyska-
nego materiału wybudowano kościół parafialny i cerkiew pw. św. Miko-
łaja. Na siedzibę rodową książę zaadaptował dawne austriackie koszary. 
Mieszkał w nich z rodziną do lat trzydziestych XX wieku. Pochowano 

Kapliczka na wodzie – miejsce kultu i cel pielgrzymek
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Siedliska – opuszczona cerkiew greckokatolicka

Plantacja cypryśników w Siedliskach
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go na wiejskim cmentarzu, a na grobie wyryto napis: „Książę Paweł 
Sapieha, zm. 30 V 1931 roku, był wzorem w pracy i modlitwie”.

Książę miał upodobanie do sadzenia obcych gatunków drzew, m.in. 
sosny czarnej i daglezji. Tę ostatnią niełatwo spotkać w innych rejonach 
Polski. W leśnictwie Siedliska wśród 19 drzew doborowych (o najlep-
szych cechach zdrowotności, jakości pnia i pokroju korony) znajdziemy 
dwie daglezje, reszta to buki i sosny. Kilka lat temu nieopodal zabudowań 
leśnictwa posadzono cypryśniki błotne, drzewa iglaste typowe dla terenów 
bagiennych Florydy i delty Missisipi. W tamtejszym klimacie cypryśniki 
osiągają wysokość nawet 50 m. Pierwsze okazy cypryśnika sprowadzono 
do Polski już w 1625 roku; posadzono je w parkach i alejach. 

Na całym Roztoczu spotyka się skamieniałości drzew; najliczniej 
występują one w okolicach Siedlisk, w rezerwacie „Jalinka”. To części 
skamieniałych drzew sprzed 13–14 mln lat (z miocenu – epoki wielkich 
przemian geologicznych skorupy ziemskiej; wypiętrzenie nowych łańcu-
chów górskich zmieniło wówczas cyrkulację powietrza w atmosferze i wód 
w morzach). Drzewa zostały powalone, zalane wodą, zasypane piaskiem; 

Rezerwat „Jalinka”
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Wnętrze nieczynnej cerkwi greckokatolickiej w Woli Wielkiej

Muzeum skamieniałych drzew w Siedliskach
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przez miliony lat nasycały się krzemionką. Już w XV wieku Jan Długosz 
pisał o skamieniałych drzewach w okolicach Potylicza i Hrebennego. 
Wysunął on taką hipotezę, że jeżeli złamie się gałąź i zakopie ją w ziemi, to 
po jakimś czasie przyjmie ona postać krzemienia. Miejscowi od lat natra-
fiali na skamieniałości zalegające na ich polach płytko pod powierzchnią 
gruntu. Wydobywali je podczas orki albo kopania ziemniaków. Przydawa-
ły się jako materiał budowlany: na podwaliny, obudowy okrągłych studni, 
piwnic, progów, fundamentów i murków przykościelnych. Zauważymy je 
w cerkwiach greckokatolickich w Woli Wielkiej (z 1755 roku, nieużywana 
od 1994 roku) i Siedliskach. W tej ostatniej miejscowości obok świątyni 
urządzono muzeum z imponującą kolekcją skamieniałych drzew; zebra-
no tam również przedmioty związane z łowiectwem, zabytkowe meble, 
narzędzia i sprzęt rolniczy. Ten niewielki obiekt i zbiory w nim zgroma-
dzone to wynik starań Stowarzyszenia Mieszkańców Siedlisk, ich społecz-
nej i kulturalnej aktywności. Aby bliżej poznać przyrodnicze i kulturowe 
walory okolic Siedlisk, warto przespacerować się dwukilometrową ścieżką 
edukacyjną „Szlakiem skamieniałych drzew”. 

W stronę źródeł Tanwi

Nadleśnictwo Narol gospodaruje na 16 tys. ha, z czego 46% zaj-
mują lasy, głównie sosnowe. Lasów prywatnych jest tu 2500 ha. Mia-
steczko (dziś dwutysięczny Narol) założył w 1585 roku Florian Łaszcz; 
od jego imienia nazwano je Florianowem. W 1648 roku miejscowość 
została zniszczona przez kozaków Bohdana Chmielnickiego. Według 
przekazu, ocaleli z tragedii mieszkańcy lokowali na nowym miejscu 
osadę nazwaną Narolem. Najtrwalej w rozwój miasta wpisał się hra-
bia Feliks Antoni Łoś, kawaler orderu Orła Białego, poseł na Sejm 
Czteroletni i mecenas sztuki. W 1770 roku na niewielkim wzniesieniu 
blisko miasta rozpoczął on budowę pałacu, którą ukończył po 11 la-
tach. Obiekt jest jednym z nielicznych pozostałych w granicach Polski 
przykładów dawnych wielkich rezydencji kresowych, a klasycystyczny 
park w Narolu – ostatnim oryginalnym XVIII-wiecznym założeniem 
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Ratusz w Narolu

Pałac Łosiów w Narolu wraca do dawnej świetności
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parkowym zachowanym w Polsce. Hrabia Łoś ufundował w Narolu 
kościół, założył teatr i szkołę dramatyczno-muzyczną. Sprowadził rze-
mieślników, uruchomił fabrykę gontów, dbał o wystrój miasta; dzięki 
niemu Narol odżył po zniszczeniach. Pałac przetrwał do 1945 roku, kie-
dy to funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa podpalili go miotaczami 
ognia, by zmusić do ucieczki żołnierzy Armii Krajowej, którzy tam się 
ukrywali. Przez następne pół wieku PGR doprowadził obiekt do ruiny. 
Dzięki Fundacji Pro Academia Narolense, utworzonej w 1999 roku 
przez prof. Władysława Kłosiewicza, wykładowcę warszawskiej Aka-
demii Muzycznej, i jego żonę Ewę Irzykowską-Kłosiewicz, aktorkę 
i śpiewaczkę, XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy w najbliższej 
przyszłości zostanie odbudowany. Ma zostać siedzibą Międzynarodo-
wego Centrum Szkoleniowo-Artystycznego dla uzdolnionej muzycznie 
młodzieży z całej Europy. Historia zatoczy koło – Centrum będzie 
kontynuowało tradycje Akademii Narolskiej sprzed 250 lat.

Losu pałacu w Narolu uniknął pochodzący z lat dwudziestych 
XIX wieku neobarokowy pałac Brunickich w Rudzie Różanieckiej, 
zachowany w dobrym stanie, podobnie jak park. W 1960 roku został 
wyremontowany; mieści się w nim dom pomocy społecznej dla prze-
wlekle chorych psychicznie mężczyzn. 

Ruda Różaniecka liczy ponad sto lat; do początku XIX wieku była 
prężnym ośrodkiem hutniczo-metalurgicznym wykorzystującym rudy 
darniowe. Kuźnicę zbudowano w głębi lasów, ponieważ do wytopu 
surówki potrzeba było sporo węgla drzewnego. Energię wodną po-
zyskiwano z puszczańskiej rzeki Różaniec i ze stawów. Obecnie stawy 
zajmują 490 ha; prowadzi się w nich racjonalną gospodarkę hodowlaną. 
Dla wędkarzy wytyczono łowiska; poławia się w nich karpie, szczupaki, 
liny, sumy, jesiotry, karasie, płocie i okonie.

Na porośniętym 160-letnimi lipami pagórku w Kniaziach stoi 
cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy. Robi przygnębiające wra-
żenie; pozostały z niej ruiny. Wieś Kniazie założyli w połowie XV wie-
ku pasterze wołoscy osiedleni w bełskich dobrach królewskich. Tuż 
po odzyskaniu niepodległości we wsi mieszkało 65 Polaków, 35 Żydów 
i 1385 Ukraińców. Murowaną cerkiew postawiono w latach 1798–1806. 
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Wyposażono ją w ikonostas z XVII wieku i ikonę Jezusa z XVI wie-
ku. Ściany zdobiły polichromie autorstwa Kunickiego, Skopowskiego,  
Monastyrskiego i Kopytańskiego z krakowskiej szkoły malarstwa. 
Po II wojnie światowej ukraińską ludność wysiedlono; nie pozostał 
nikt, kto mógłby opiekować się zabytkiem. Ikony skradziono, mury 
grożą zawaleniem, kopuła się zapadła, a na jej zwieńczeniu wyrosły 
brzózki i sosenki. Teren penetrują turyści z wykrywaczami metalu. Jesz-
cze smutniej wygląda pobliski cmentarzyk zarośnięty lipami, jesionami 
i dębami. Na omszałych grobach z kamienia bruśnieńskiego ledwo są 
widoczne napisy w cyrylicy.

Kamieniołomy w Starym Bruśnie istnieją od 450 lat; dziś wy-
dobywa się w nich niewiele. Wyrobisko „średnie” nadal eksploatuje 
gruboziarniste wapienie mioceńskie. Najwyższa i najstarsza część kamie-
niołomów wygląda tak, jak gdyby tam czas się zatrzymał, a pozostałości 
bloków piaskowca przypominają lata świetności tego miejsca. 

Starosłowiańskie słowo „brus” oznacza blok piaskowca, osełkę, ka-
mienie żarnowe. Górnicy wydobywali surowiec, a kamieniarze „strugali” 

Kniazie – tyle zostało z cerkwi św. Paraskewy
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z nich krzyże nagrobne i przydrożne. Prace rzeźbiarzy z Brusna znajdują 
się nawet na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jeszcze osiemdziesiąt 
lat temu Brusno zamieszkiwały trzy nacje: najwyżej osiedlili się Rusini, 
którzy od XIX wieku nazywali się Ukraińcami; niżej znajdowała się 
osada Deutschbach (Niemiecki Potok) założona w 1783 roku podczas 
kolonizacji prowadzonej przez cesarza Józefa II; na dnie doliny uloko-
wały się chałupy polskie i nieliczne ukraińskie.

W Starym Bruśnie tablica przydrożna prowadzi do zarośniętego 
cmentarza, na którym chowano grekokatolików. Najstarsze, dość to-
porne rzeźby z wyrytymi napisami pochodzą z początku XIX wieku, 
a najmłodsze – z lat dwudziestych XX wieku. Jeszcze 200 lat temu krzyże 
bruśnieńskie nie miały żadnych ozdób; potem zaczęto umieszczać na 
nich figury Chrystusa. Na cmentarzu znajduje się ponad 600 krzyży 
nagrobnych wykonanych z miejscowego surowca. Dzieła samorodnych 
kamieniarzy charakteryzują się prostotą. Przy cmentarzu, na miejscu po 
greckokatolickiej cerkwi, stoją dwa krzyże: jeden ustawiono w 1906 roku, 
aby upamiętnić budowę cerkwi, a drugi – w 1938 roku z okazji 950-lecia 
chrztu Rusi. Teraz przypominają o nieistniejącym już kościele i przyby-
wających do niego ówczesnych mieszkańcach okolic Brusna. 

Cmentarz w pobliżu ruin cerkwi w Kniaziach
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Dobrze zachowane nagrobki na cmentarzu w Starym Bruśnie

 Na nielicznych nagrobkach napisy jeszcze są czytelne
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Jedno z sześciu źródeł Tanwi

Opustoszałe tereny wsi Dahany I w pobliżu Werchraty
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Zmierzając w stronę rezerwatu 
„Źródła Tanwi”, dojeżdża się do dawnej 
ukraińskiej wsi Dahany I, po której po-
został tylko bruśnieński krzyż przydrożny. 
Przed II wojną światową ta osada liczyła 
15 domostw. Ludzi z niej wysiedlono, 
fundamenty się zapadły, drzewa owocowe 
zdziczały. Z „połoniny dahańskiej” roz-
ciąga się rozległy widok na Werchratę, 
na Ukrainę – zarośnięte chwastami pola 
i ścianę lasu. 

Na terenie rezerwatu w Hucie Zło-
my, u stóp Wielkiego Działu (najwyższe 
wzniesienie Roztocza, 395 m n.p.m.), wy-
tyczono ścieżkę przyrodniczo- dydaktyczną 
„Kobyle Jezioro” (podobno w torfowisku 
utopiła się kiedyś piękna kobyła). Jak mó-
wią leśni eksperci, rzeka Tanew (113 km 
długości) ma sześć źródeł. Główne źró-
dło znajduje się między Dębinami a Hutą 
Złomy. Ponure rozlewisko w borze sosnowym i świerkowym opanowały 
bobry, wszędzie wokół znajdują się żeremia. Niedaleko, w zagłębieniu, 
płynie kolejny źródłowy ciek Tanwi. Woda w nim jest czysta, krystalicz-
na i zimna. Miejscowi biorą ją do picia, bo dobrze działa na wszystko: 
na żołądek, na nerki, na układ moczowy…

ŚLADY MROCZNEJ PRZESZŁOŚCI

Poruszając się na południe od Tomaszowa, w stronę Rawy 
Ruskiej i Lwowa, napotykamy zniszczone schrony bojowe. 
Pośród borów sosnowych i liściastych drzewostanów wyra-
stają zamaskowane bujnym poszyciem żelbetonowe pozo-
stałości Linii Mołotowa. Po podpisaniu umowy granicznej 

Krzyż przydrożny 
z kamienia bruśnieńskiego
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28 września 1939 roku i wytyczeniu w październiku linii 
demarkacyjnej między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim 
okupant sowiecki rozpoczął wzmacnianie nowej rubieży. Plan 
zakładał wybudowanie umocnień, których podstawą miały być 
schrony bojowe zwane przez miejscowych bunkrami. Między 
Bełżcem a Horyńcem, w Raworuskim Rejonie Umocnionym, 
wybudowano ich 124. Rok przed napaścią wojsk niemieckich 
na ZSRR komisarz ludowy obrony Siemion Timoszenko zde-
cydował o budowie umocnień stałych w strefi e przygranicznej. 
Zaczęła się ona w pasie od Bugu po San. Na początku wyty-
czano miejsca pod przyszłe schrony. Ludność cywilna kopała 
ziemię pod fundamenty. Wykopane doły ogradzano wysokim 
na 3 m płotem, oświetlano i ustawiano przy nich posterunki. 
Dalsze roboty – szalowanie, zbrojenie, betonowanie, instalacje 
elektryczne, wentylacyjne, wodne, kanalizacyjne i telefonicz-
ne – wykonywało wojsko. Do tych zadań skierowano 43 tys. 
żołnierzy różnych formacji. Do 22 czerwca 1941 roku, czyli 
do napaści Niemiec na Związek Radziecki, wykonano tylko 
25% zaplanowanych prac. 

Atak niemiecki zaskoczył Armię Czerwoną. Częściowo 
nieobsadzone i słabo wyposażone schrony zostały bez więk-
szych trudności zdobyte lub pozostały na tyłach frontu. Naj-
dłużej bronił się schron „Komsomolec” w Mostach Małych, 
dowodzony przez starszego lejtnanta Martyczika. Trzymał on 
pod ogniem drogę do Rawy Ruskiej do 30 czerwca, czyli przez 
9 dni. Bunkier został okrążony i podpalony miotaczami ognia. 
Mimo włożonych przez ZSRR olbrzymich środków fi nanso-
wych i materiałowych, Linia Mołotowa została przerwana. 

W następnych latach miejscowa ludność zdewastowała 
żelbetonowe budowle – zabierano wszystko, co mogło się 
przydać w gospodarstwie lub co przyjmowała składnica zło-
mu. W 1948 roku jednostki sapersko-inżynieryjne okręgów 
wojskowych Krakowskiego i Lubelskiego przeprowadziły in-
wentaryzację obiektów, powstała bowiem myśl wykorzystania 
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ich w razie zbrojnego konfl iktu z Zachodem. Konfl ikt nie 
wybuchł, schrony niszczały, zarosły krzewami i drzewami. 
W takim stanie są do dzisiaj.

W czasie wojny Niemcy założyli w Bełżcu obóz zagłady, 
w którym w latach 1942–1943 zamordowali 500 tys. ludzi: 
głównie Żydów, kilka tysięcy Cyganów i 1500 Polaków. Od 
2004 roku na pomniku prowadzącym do Niszy, symboliczne-
go wejścia do obozu, widnieje napis: „Ziemio, nie kryj mojej 
krwi, iżby mój krzyk nie ustawał” (Księga Hioba XVI). Na 
teren byłego obozu prowadzi rampa kolejowa, a jej przedłu-
żeniem jest muzeum. Pierwszy pomnik postawiono w 1963 
roku. Obecny, zbudowany w 2004 roku, robi duże wrażenie; 
zastygły żużel symbolizuje ofi ary zagazowane i spalone w kre-
matorium. Drogą śmierci, czyli zwężającym się i pogłębiającym 
betonowym wąwozem, dochodzi się do schodów prowadzą-
cych na poziom tarasu. Z góry widać tysiące tablic z nazwami 
miejscowości, z których przywieziono więźniów. Załoga tej 

Schron bojowy Linii Mołotowa w pobliżu Wielkiego Działu; 
przed schronem stoi Zbigniew Rebizant
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fabryki śmierci liczyła 30 esesmanów i 150 ukraińskich ochot-
ników, jeńców sowieckich z obozu w Trawnikach. Mordercza 
machina ruszyła na dobre w kwietniu 1942 roku. Najpierw 
Niemcy używali spalin, później cyjanowodoru – w komorach 
gazowych wysokości 2 m. Gdy zamordowano ponad 500 tys. 
ludzi, w 1943 roku zaczęto zacierać ślady. Zwłoki wydobywano 
z ziemi i palono, a nieznośny zapach i popioły rozchodziły się 
po okolicy. Teren splantowano i posadzono na nim las. 

Wnętrze muzeum składa się z kilku sal. Ekspozycje po-
kazują deportację, przyjazd, śmierć, grabież i usuwanie ciał. 
W jednej z nich na ścianie widnieje wstrząsający w swej wy-
mowie napis, wyznanie dziecka: „Mamusiu, ja przecież byłem 
grzeczny. Ciemno, ciemno”. Ostatnie pomieszczenie to Sala 
Wspomnień, bardzo akustyczna, bez wystroju. Zwiedzający 
wszystkich wyznań mogą się w niej wyciszyć: jedni śpiewają, 
inni płaczą lub medytują. W księdze pamiątkowej wpisy w róż-
nych językach: „Piękny pomnik, jesteśmy bardzo wzruszeni”, 

Bełżec – hitlerowski obóz zagłady

Roztocze i Kotlina San.indd   38 23-10-16   16:50:11



• 39 •

Bliżej Lwowa niż Lublina
IN

FO
RM

AC
JE

 P
RA

KT
YC

ZN
E

„Boże zbaw ich dusze”, „Prosimy Pana Boga, aby w duszach 
naszych nigdy nie zrodziło się uczucie zemsty i zrobienia 
krzywdy drugiemu człowiekowi”. Każdego roku były hitle-
rowski obóz zagłady odwiedza około 30 tys. osób. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Tomaszów Lubelski
Miasto oferuje turystom różnorodną bazę noclegową i żywie-
niową.
� W Hotelu Staropolskim przy ul. Lwowskiej pokój 1-osobowy 

kosztuje 110 zł, 2-osobowy – 160 zł. W restauracji można 
skosztować swojskich wyrobów.

� W restauracji Roztocze przy ul. Klasztornej 3 można zjeść 
smacznie i tanio. 

� W zajeździe Valentino przy ul. 29 Listopada za łóżko zapła-
cimy 50 zł (lub więcej).

� W zajeździe Biesiada nocleg jednej osoby kosztuje od 35 zł. 
� Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 8 oferuje 

nocleg za 28 zł. Można tam skorzystać z siłowni, klubu 
fitness, kortu tenisowego, wypożyczyć sprzęt rekreacyjny.

� Miłośnicy jazdy konnej powinni się zatrzymać w Stadninie 
Pod Lasem, w Dąbrowie, tuż pod Tomaszowem Lubel-
skim. Nocleg – 30 zł od osoby w pokoju dwuosobowym. 
Stadnina istnieje 14 lat i dysponuje 35 końmi pod siodło. 
Godzinna lekcja jazdy konnej kosztuje 50 zł. Wprawieni 
mogą samodzielnie lub z instruktorem pogalopować po 
okolicznych lasach. Na terenie Nadleśnictwa Tomaszów 
wytyczono 20-kilometrowy szlak konny.

� W kwaterze myśliwskiej Pańków (14 km od Tomaszowa) 
też można przenocować; koszt pobytu – 60 zł za dobę. 
Kwatera należy do Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, tam 
należy wcześniej zarezerwować miejsce. 
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� W Tomaszowie Lubelskim należy zwiedzić modrzewiowy 
kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, jeden 
z najcenniejszych zabytków sakralnego budownictwa 
drewnianego w Polsce. Ufundował go w 1627 roku ordynat 
Tomasz Zamoyski. W środku obraz Matki Bożej Szkaplerz-
nej. Obok kościółka stoi murowana cerkiew prawosławna 
pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy. 

� Interesującym przykładem rosyjskiej architektury drewnia-
nej jest budynek herbaciarni z 1902 roku, obecnie obiekt 
handlowy. 

� Przy ul. Lwowskiej 64 znajduje się Izba Pamięci Terroru 
Komunistycznego, otwarta w dni powszednie w godz. 
8.00–15.00.

� Każdego roku we wrześniu pod Tomaszowem Lubelskim 
można obejrzeć widowisko „Rekonstrukcja Bitew Września 
1939 r.”. 

Modrzewiowy barokowy kościółek pw. Zwiastowania NMP 
w Tomaszowie Lubelskim
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Bełżec
W odległym od Tomaszowa o 8 km Bełżcu znajduje się Muzeum 
– Miejsce Pamięci, otwarte codziennie w godz. 9.00–17.00; 
wstęp bezpłatny. 

Siedliska
Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach koło Lubyczy 
Królewskiej jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00–14.00. Kontakt – Krystyna Łyszczarz, tel. 506 750 127. 

Narol i okolice
W Narolu, zwanym muzyczną stolicą Roztocza, działa ludowy 
zespół śpiewaczy „Roztocze”. W Gminnym Ośrodku Kultury 
tańczą i śpiewają w zespołach wokalno-tanecznych młodzi 
i starsi. Warto przyjechać na Narolską Majówkę lub – w drugim 
tygodniu lipca – na Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski. 
� Można się zatrzymać w Hotelu-Restauracji Pałacowej. Jest 

tam 60 miejsc noclegowych. Pokój 1-osobowy ze śniada-
niem kosztuje 100 zł. 

� Okoliczne gospodarstwa agroturystyczne, np. w Woli Wiel-
kiej (11 km na wschód od Narola), oferują noclegi od 25 zł 
od osoby. 

� Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Tanew” w Pizunach 
koło Łukawicy (7 km od Narola) przenocuje za 25 zł.

� Smaczny i obfity obiad można zjeść w niepozornym lokalu 
serwującym obiady domowe blisko ratusza w Narolu, przy 
ul. Lwowskiej.

� W Rudzie Różanieckiej, na pograniczu Parku Krajobra-
zowego Puszczy Solskiej, Dębowy Dwór oferuje noclegi 
(40 miejsc), wyżywienie, imprezy okolicznościowe. Pokój 
2-osobowy – 120 zł, apartament – 150 zł. Można popływać 
łódką po pobliskim stawie.
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WOKÓŁ ORDYNACJI 
ZAMOJSKIEJ
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Wokół ordynacji zamojskiej

Tysiąc lat temu roztoczańskie wzniesienia porastał gęsty las. Był on 
przeszkodą dla osadnictwa posuwającego się ze wschodu – z gro-

dów Horodło, Hrubieszów, Czerwień, z zachodu – ze Szczebrzeszyna, 
i z południa – z Lubaczowa. Wał Roztocza pozostawał prawie bezludny. 
Dopiero w XVI wieku na te ziemie zaczęła na dobre napływać ludność, 
głównie za sprawą Jana Zamoyskiego (1545–1605), od 1581 roku het-
mana wielkiego koronnego. Po ojcu odziedziczył on cztery wsie, ale 
w niedługim czasie rozbudował majątek do rozmiarów ogromnego la-
tyfundium. W 1589 roku stworzył ordynację zamojską, a posiadłości 
rozszerzył dzięki zakupom i nadaniom królewskim, w wielu wypadkach 
jednak – zmuszając sąsiadów do odsprzedania majątków za niską cenę. 
Pod koniec jego życia ordynacja obejmowała sześć miast (Zamość, Tarno-
gród, Szczebrzeszyn, Turobin, Goraj i Kraśnik) oraz 149 wsi na obszarze 
prawie 4000 km2. Łącznie z dobrami koło Szarogrodu na Podolu, w rę-
kach Zamoyskiego znajdował się majątek liczący 23 miasta i 816 wsi 
na powierzchni 17,5 tys. km2 (mniej więcej tyle zajmuje województwo 
łódzkie). Roczny dochód z dóbr hetmana pod koniec jego życia ocenia 
się na 100 tys. złotych polskich. Aby zdać sobie sprawę z wielkości tej 
fortuny, warto przypomnieć, że dochód skarbu królewskiego za rządów 
Stefana Batorego wynosił 282 tys. złotych polskich.

Z oryginalną inicjatywą upamiętniającą interesujące wydarzenia, 
jakie miały miejsce na początku istnienia ordynacji, wystąpiło Nad-
leśnictwo Józefów wraz z Klubem Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
Województwa Lubelskiego. W leśnej osadzie Głuchy upamiętniono 
obeliskiem pobyt w tych lasach Stefana Batorego. Na zaproszenie ordy-
nata Jana Zamoyskiego król oddawał się pasji łowieckiej w ostojach 
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Wokół ordynacji zamojskiej

leśnych starostwa zamechskiego 
(nazwa od wsi Zamch z dworem 
myśliwskim, dziś w powiecie bił-
gorajskim). Przed nim, 200 lat 
wcześniej, uroki Puszczy Solskiej 
i bogactwo zwierzyny docenił 
Władysław Jagiełło. 

Jan Zamoyski stał się dobrym 
gospodarzem swojej ordynacji. 
Popierał rozwój rolnictwa, w tym 
hodowli, oraz rzemiosła i gospo-
darki leśnej. Był pomysłodawcą 
założenia w 1593 roku „zwierzyń-
ca”, jednego z pierwszych w Polsce 
rezerwatów faunistycznych. Służby 
leśne w sieci szlakówek, czyli gajó-
wek i leśniczówek, prowadziły ra-
cjonalną gospodarkę. W szybkim 
tempie powstawały wsie i mia-
steczka. Osadnictwo posuwało się 
wzdłuż dolin rzecznych. Rozwijało 
się rzemiosło, m.in. tkactwo i su-
kiennictwo. Nad rzekami płyną-
cymi przez ordynację powstały 
młyny, folusze, tartaki, papiernie, 
kuźnice, huty szkła i metali.

Koronę ordynacji stanowił Zamość, lokowany w 1580 roku jako 
miasto-twierdza. Był rezydencją i głównym ośrodkiem gospodarczym. 
Leżał na szlaku handlowym z Wołynia i Lwowa do Lublina i Warszawy. 
Niemal od początku mogli się w nim osiedlać Ormianie, Żydzi, Gre-
cy. W powstającym mieście zatrzymywali się Persowie, Turcy, Węgrzy, 
Szkoci, Anglicy i Holendrzy. Zbudowano cerkiew, kościół ormiański 
i synagogę. W 1591 roku Zamość liczył 1400 mieszkańców, z których 
połowa trudniła się rzemiosłem.

Pomnik Jana Zamoyskiego w Zamościu
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Wokół ordynacji zamojskiej

Fortyfikacje w Zamościu

Ratusz w Zamościu
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Wokół ordynacji zamojskiej

W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat Zamość wypiękniał. Widok 
renesansowej Starówki zawsze zapiera dech, ale ta część miasta została 
wreszcie zagospodarowana. Przepiękny Rynek Wielki (100 m × 100 m) 
otaczają bogato zdobione kolorowe kamieniczki z zagospodarowanymi 
podcieniami, nawiązujące do renesansowych miast włoskich. Z wyso-
kiej na 52 m wieży ratuszowej widać reprezentacyjne bramy, zrekon-
struowane umocnienia twierdzy, pałac Zamoyskich, arsenał, barokowe 
XVII-wieczne kościoły oraz renesansową synagogę. Perła Roztocza nie-
zmiennie przyciąga tłumy turystów.

Modny Zwierzyniec

Nadleśnictwo Zwierzyniec gospodaruje na ponad 18 tys. ha. Gra-
niczy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym założonym w 1974 roku 
z inicjatywy przyrodników i leśników. Na obszarze zwierzy-
nieckiego nadleśnictwa znajduje się 70% obszaru Krasnobrodzkiego 

Renesansowe kamieniczki na rynku w Zamościu
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Wokół ordynacji zamojskiej

Parku  Krajobrazowego (został utworzony 
w 1988 roku), a także fragment (tereny rol-
nicze) Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobra-
zowego (istnieje od 1991 roku). Większość 
tych ziem należała do ordynacji zamojskiej. 
Nawet 400 lat temu gospodarze dbali o lasy, 
nic więc dziwnego, że drzewostany w sta-
nie zbliżonym do naturalnego dotrwały do 
XXI wieku. Jeszcze pod koniec istnienia 
ordynacji, w 1934 roku, powstał pierw-
szy rezerwat przyrody, a cztery lata później 
objęto ochroną wszystkie gatunki ptaków 
drapieżnych.

Zwierzyniec jest nazywany Letniskiem 
Królewskim. W tym miejscu, w dolinie Wie-
prza, kanclerz Zamoyski postanowił urzą-
dzić swoisty ogród zoologiczny. Na obszarze 
ogrodzonym 30-kilometrowym płotem i fosą 
przebywała dzika zwierzyna: żubry i łosie z Puszczy Knyszyńskiej, sarny, 
daniele, jelenie, tarpany. Z czasem ogrodzenie skracano, za to rozbudo-
wywało się miasteczko Zwierzyniec. W połowie XVIII wieku Tomasz 
Antoni Zamoyski ufundował na wyspie, pośrodku stawu, barokowy 

Takie huby wyrosły na drzewach  
w Roztoczańskim Parku Narodowym

Barokowy kościółek św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu
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Wokół ordynacji zamojskiej

kościółek św. Jana Nepomucena. Dziesiąty ordynat Andrzej Zamoyski, 
a potem jego synowie Aleksander i Stanisław mocno przyczynili się 
do rozwoju gospodarczego miasta. Powstały: manufaktura ceramiczna, 
fabryka mydła, młyn, tartak, drukarnia, manufaktura powozów i kla-
sycystyczne budynki zarządu ordynacji.

W 1806 roku zaczął pracować zwierzyniecki browar. Produko-
wano w nim piwo ordynaryjne (zwykłe) i dubeltowe (ze zwiększoną 
zawartością alkoholu). O jego jakości w znacznym stopniu decydowała 
woda o 14. stopniu twardości i dobrej alkaliczności. Nie wiadomo 
jednak, z jakich źródeł ją czerpano 200 lat temu. Obecny odwiert ma 
72 m głębokości. W latach 1856–1860 obiekt przeszedł gruntowną 
przebudowę. Stanisław Głąb, były dyrektor Browaru Zwierzyniec, 
wyjaśnia, jak smakowało tamto XIX-wieczne piwo: prawdopodobnie 
„było mocniejsze niż obecne – zawierało 9 do 10% alkoholu. Łatwiej 
je było przechowywać, nie psuło się szybko. Sprzedawano je w becz-
kach, ale też w butelkach korkowanych – szkło brązowe z nalepkami. 
W roku 1820 Zwierzyniec produkował rocznie 3500 hl złotego na-
poju, a za moich czasów, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego 

Dawny układ wodno-pałacowy w Zwierzyńcu odtworzono m.in. dzięki dotacji UE
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Karczma Młyn w Zwierzyńcu

Browar zwierzyniecki znów pracuje
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Wokół ordynacji zamojskiej

Zwierzyniec – plaża nad stawami Echo

wieku – 120 tys. hl. Przed II wojną światową w naszej okolicy browary 
pracowały też w Zamościu i Bogaczowie. Browar w Zwierzyńcu za 
PRL pracował nieprzerwanie do 2008 roku. Po sześciu latach wznowił 
działalność, produkując skromne 10 tys. hl piwa. Właściciel, czyli lubel-
ska Perła, planuje w najbliższym czasie utworzyć muzeum piwowarskie 
w zabytkowym budynku ordynacji zamojskiej”. Na pewno znajdzie 
się tam kolekcja pana Stanisława. Wyznał, że ma największy w Polsce 
zbiór butelek i etykiet na piwo: 70 tys. nalepek z 212 krajów i 10 tys. 
szklanek ze 110 krajów. Aby się zorientować, jak wielka jest ta kolekcja, 
można sobie wyobrazić, że codziennie wychyla się z kolejnych trzech 
zabytkowych szklaneczek np. zwierzynieckiego koźlaka. Cały zbiór wy-
starczyłby na prawie dziesięć lat.

Powołany w 1974 roku Roztoczański Park Narodowy był 13. na 
liście krajowej. Na 85 km2  rosną w nim majestatyczne bory jodło-
we i buczyny karpackie. Tędy przebiega północno-wschodnia granica 
zwartego występowania kilku gatunków: jaworu, lipy, klonu i jodły 
(osiąga tu nawet 50 m wysokości). Przeważają sosna (prawie 60% 
powierzchni RPN) oraz jodła i buk. To typowy park leśny, w 95% 
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Wokół ordynacji zamojskiej

porośnięty drzewami. Rośnie w nim ponad 400 pomnikowych drzew. 
Na urozmaicony krajobraz składają się: zrównania wierzchowinowe, 
krawędzie, padoły i wąwozy. Wysokości względne osiągają 100 m. Chy-
ba najpiękniejszy widok na roztoczańskie pagóry i doliny rozciąga się 
z Bukowej Góry, która jest rezerwatem. Przy odrobinie szczęścia można 
tam spotkać jelenia lub sarnę, dostrzec w powietrzu orlika krzykliwego 
lub natknąć się na konika polskiego – symbol parku. Znad stawów 
Echo, z kilkumetrowej wydmy, można wypatrzyć pasące się w oddali 
niewielkie koniki, które są potomkami tarpanów skrzyżowanych z koń-
mi gospodarskimi. Park prowadzi zagrodę hodowlaną koników polskich 
i tam można je obejrzeć z bliska, a nawet przejechać się zaprzężoną 
w nie bryczką. Można je także oglądać we Floriance, osadzie leśnej 
położonej 6 km na południe od Zwierzyńca. Tam warto przespacero-
wać się ścieżką dendrologiczną i zajrzeć do izby leśnej obrazującej życie 
mieszkańców Roztocza na początku XX wieku.

Roztoczański Park Narodowy odwiedza rocznie 100 tys. turystów, 
a Ośrodek Naukowo-Muzealny w Zwierzyńcu – 30 tys. turystów, przy-
bywających tu indywidualnie i grupowo.

Koniki polskie na pastwisku w Roztoczańskim Parku Narodowym
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Przez Nadleśnictwo Zwierzyniec przepływa wijący się Wieprz. 
Przełom tej rzeki, Słoneczna Dolina, znajduje się w pobliżu wsi 
Guciów. Warto odwiedzić Zagrodę Guciów, prowadzoną przez Annę 
i Stanisława Jachymków, która jest muzeum etnograficzno-przyrodni-
czym wpisanym do rejestru zabytków. Zagroda pochodzi z XIX wie-
ku. W chałupie i stodole zebrano stare sprzęty rolnicze i narzędzia, 
a w stajni urządzono wystawę meteorytów, minerałów i skamieniałości 
zebranych między Wisłą a Bugiem. W spichlerzu z 1764 roku można 
podziwiać prace roztoczańskich artystów, a po sąsiedzku, w karczmie 
– skosztować staropolskich potraw.

Roztoczańscy górnicy i kamieniarze

Pomiędzy Krasnobrodem a Józefowem znajdują się wsie Stara 
Huta i Potok-Senderki. Wzniesienie między nimi, zwane Hołdą, 
porośnięte buczyną karpacką, sosną i jodłą, kryje niezwykłe po-
zostałości. Jest „podziurawione” głębokimi dołami i podziemnymi 
korytarzami, mającymi nawet kilkadziesiąt metrów długości, zwa-
nymi przez miejscowych jamami. Korytarze to dawne wyrobiska 
górnicze; wydobywano w nich i obrabiano piaskowce kwarcowe, 
z których produkowano koła młyńskie, żarnowe i browarne. Pod-
ziemne wyrobiska były czynne od XVI wieku. Pierwotnie kamień 
wykorzystywano do wykonywania fundamentów, gzymsów, portali, 
dekoracji rzeźbiarskich. Od XIX wieku, ze względu na olbrzymi popyt 
na taki materiał, jego wydobycie odbywało się na skalę przemysłową. 
Eksploatację zakończono w latach pięćdziesiątych XX wieku. Całe 
pokolenia mieszkańców Senderek, Starej Huty i Majdanu Kasztelań-
skiego uparcie drążyły podziemne sztolnie w poszukiwaniu twardej 
skały. Wydobywano ją, stosując młoty metalowe, łomy, liny i kliny. 
Bloki wyciągały na zewnątrz konie.

Większość korytarzy jest zasypana, ale spośród 50 jam kilka może 
być dostępnych. Ich penetrowanie jest jednak niebezpieczne, bo grożą 
zawaleniem. Obecnie są one miejscem hibernacji i rojenia nietoperzy. 
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Zabytkowa chata w Zagrodzie Guciów

Roztoczański Park Narodowy – okolice Florianki pod Zwierzyńcem
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W 2002 roku 180 ha góry Hołda włączono do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej „Natura 2000”.

Miejscowa opowieść głosi, że nazwa wsi Senderki pochodzi od 
kopaczy, którzy na noc okrywali się derkami dla koni. To jednak le-
genda. Wieś powstała w 1764 roku w dobrach hrabiego Antoniego 
Tarnowskiego. Nazwa miejscowości ma związek z kolonizacją niemiecką 
tej części Roztocza; prawdopodobnie pochodzi od nazwiska Sender 
(jeszcze 60 lat temu takie nazwisko nosił co drugi mieszkaniec wsi). 
Ścieżka edukacyjna (2,5 km), wykoncypowana przez Nadleśnictwo 
Zwierzyniec, prowadzi tylko na powierzchni, przez sosnowy bór. Być 
może w niedalekiej przyszłości – po zabezpieczeniu przez ekspertów 
górniczych – jedna ze sztolni zostanie udostępniona do zwiedzania.

Na taras widokowy 18-metrowej kamiennej wieży stojącej nad 
kamieniołomem w Józefowie prowadzą 64 stopnie. Kamieniołom to 
pasmo kilku wyrobisk długości 1,5 km. Miąższość wapienia i piaskowca 
dochodzi w nim do 27 m. Kamieniołom dzieli się na działki, które nale-
żą do miejscowych rolników. Wydobywa się tam trzy rodzaje kamienia: 

Jarosław Kowal, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Józefów,  
oprowadza po józefowskich kamieniołomach
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budowlany, fundamentowy i rzeźbiarski. 
Pierwsze wzmianki o eksploatacji trzecio-
rzędowych utworów pochodzą z 1644 roku, 
a dotyczą „góry na Niepryszu”, w pobliżu 
której 80 lat później lokowano miasto. Na 
jego rogatkach podróżni napotkają spore 
kamienne „witacze” (rodzaj tablic wjazdo-
wych), które wyszły spod dłuta rzeźbiarza 
Jana Pastuszka.

Na początku XIX wieku Józefów żył 
nie tylko z kamieniarstwa. W miasteczku 
świetnie rozwijało się sitarstwo; na 1400 
mieszkańców aż 200 zajmowało się tym 
rzemiosłem. Przez ponad 40 lat połowa 
mieszkańców pracowała w papierni, hamer-
ni (zakład hutniczy) i drukarni (wydającej 

Kamienna wieża  
nad kamieniołomem w Józefowie

Rynek w Józefowie z okazałą fontanną, której rzeźby przedstawiają  
zwierzęta żyjące w okolicznych lasach
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hebrajskie księgi), należących do żydowskiej rodziny Waksów. W dru-
giej połowie XIX wieku zakłady zbankrutowały, a w 1864 roku Józe-
fów stracił prawa miejskie – była to kara caratu za udział w powsta-
niu styczniowym (prawa miejskie przywrócono po ponad 100 latach, 
w 1988 roku).

Mając na uwadze niedawno obchodzoną 150-letnią rocznicę wy-
buchu powstania styczniowego, warto wspomnieć kilka nazwisk: le-
śniczego ordynackiego Henryka Gramowskiego, który już w drugim 
dniu powstania zajął Józefów; poetę Mieczysława Romanowskiego po-
ległego pod Józefowem; burmistrza Juliusza Trębińskiego zmarłego od 
ran odniesionych w bitwie pod Kobylanką; Józefa Czapkę poległego 
pod Panasówką. W czasie powstania u miejscowego proboszcza Se-
weryna Trębińskiego mieszkał jego siostrzeniec Aleksander Głowacki, 
czyli Bolesław Prus.

Przed 110 laty 70% z łącznej liczby 1800 mieszkańców stanowili 
Żydzi. Historia józefowskich Żydów ostatecznie zamknęła się 13 lip-
ca 1942 roku, kiedy na Winiarczykowej Górze Niemcy rozstrzelali 
1500 osób, a grupkę ocalałych z tej egzekucji zagazowali w Bełżcu.

Kamieniołomy są czynne do dziś
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Spośród 28 złóż kamienia na Roztoczu, 15 złóż jest zagospoda-
rowanych i eksploatowanych. Kilka z nich zasługuje na szczególną 
uwagę. W Żelebsku pod Biłgorajem używano miękkich skał do bu-
dowy domów, a twardych – do budowy fundamentów. Kamieniołom 
w Krasnobrodzie (już nieczynny) do połowy lat siedemdziesiątych 
XX wieku dostarczał surowca głównie do budowy dróg. Obecnie jest 
atrakcją turystyczną, a z wieży widokowej rozciąga się widok na Rozto-
cze Środkowe. W Nowinach niedaleko Suśca wyrobisko jest odwiedzane 
przez turystów i miłośników gier paintballowych. Te i inne obiekty 
między Hrebennem a Lipowcem starają się o uzyskanie statusu geopar-
ku „Kamienny Las na Roztoczu” (geoparki to obszary o szczególnych 
walorach geologicznych i ekologicznych, cenne pod względem histo-
rycznym i kulturowym; najstarsze w Polsce to: Łuk Mużakowa, Góra 
Św. Anny i Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną).

Rejon Roztocza jest szczególnie przyjazny dla turystyki rowerowej. 
W Józefowie zawiązała się grupa promująca wycieczki na jednośladach, 
wytyczająca ścieżki i szlaki. Od wiosny do jesieni nie ma miesiąca bez 

Centrum rekreacyjne Józefów II
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imprez pod hasłami patriotycznymi, np. „Powstanie styczniowe”, „Bi-
twa pod Osuchami”. Józefowska Kawaleria Rowerowa w ciągu 10 lat 
zorganizowała ponad 60 rajdów przy wsparciu Urzędu Gminy, Urzędu 
Marszałkowskiego i Nadleśnictwa Józefów, które pilotuje uczestników 
w podległych sobie lasach. Grupy liczą nawet po 300 osób. Nie ma 
dla nich granic; rajd z Józefowa dociera nawet do Lwowa (140 km) 
na wschodnich krańcach Roztocza. Hasło „Józefów – rowerowa stolica 
Roztocza” trafiło w „dziesiątkę”.

I jeszcze jedna ciekawostka dotycząca Józefowa – miasta założonego na 
gruntach wsi Majdan Nepryski (dawniej Neprysz). Najczęstszym hobby, 
jakiemu oddają się jego mieszkańcy, jest hodowla gołębi pocztowych.

Latem Józefów zaprasza do kąpieli w miejscowym zalewie, jesie-
nią – do lasów obfitujących w grzyby i inne dary natury, zimą – na 
pobliski wyciąg narciarski w Szopowym, odległy o 4 km od miasta. Dla 
aktywnych przeznaczono park linowy, ścianę wspinaczkową, siłownię na 
świeżym powietrzu oraz liczne trasy spacerowe i rowerowe.

Święty Roch czuwa

W Krasnobrodzie jest wszystko, czego zapragnie turysta: latem 
zalew w dolinie Wieprza zaprasza do kąpieli, plażowania, uprawiania 
sportów wodnych i wędkowania, a zimą przypina się narty i szaleje 
na stokach Góry Chełmowej (337 m n.p.m., 90 m nad poziomem 
Wieprza). Atrakcją są kuligi na pięknych leśnych duktach i w groź-
nych wąwozach, kończące się wspólnym ogniskiem na leśnej polanie 
w Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym. Walory mikroklimatyczne 
tych okolic sprawiły, że już w 1884 roku założono tu jeden z pierwszych 
w Europie zakładów przeciwgruźliczych. Metody leczenia były dość 
oryginalne: zatrudniono Tatara, bynajmniej nie lekarza, który z koby-
lego mleka sporządzał lek dla gruźlików. Podobno terapia była skutecz-
na. Przed 12 laty Krasnobród otrzymał status uzdrowiska nizinnego: 
borowinowego i klimatycznego. Złoża borowiny oraz wody lecznicze 
chlorkowo-sodowo-bromkowe i jodowe pomagają w leczeniu chorób 
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Spływ kajakowy rzeką Wieprz

Kaplica św. Rocha
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reumatycznych i schorzeń górnych dróg oddechowych. Od wielu lat 
działa tu sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci. Nazwa tej osady, za-
łożonej w XVI wieku, pochodzi od słów: „krasny” – piękny i „bród” 
– dogodna przeprawa (przez Wieprz). Ciekawe, że to miasto, leżące 
tylko 25 km od Zamościa, nigdy nie należało do ordynacji.

Ponad 60% powierzchni Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazo-
wego porasta bór świeży. Sosna przeważa na 75% powierzchni. Wód 
powierzchniowych jest bardzo mało, bo przepuszczalne podłoże ułatwia 
wodzie opadowej przenikanie w głąb gruntu. Wody podziemne wystę-
pują przeważnie na głębokości 100 m. Naturalne ich wypływy, czyli 
źródła, znajdują się u podstawy zboczy dolin rzecznych. Rejon Kra-
snobrodu, jak i większości Roztocza, charakteryzuje się najmniejszym 
w kraju średnim zachmurzeniem (50%) oraz największym średnim 
nasłonecznieniem (nawet 53%).

W Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym jeden z dwóch rezer-
watów to „Święty Roch”. Opowiada o nim leśniczy z Podzamcza, pan 
Janusz Borowiec: „To rezerwat leśny z drzewostanem jodłowo-bukowym. 

Wnętrze kaplicy św. Rocha
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Jodły osiągają wiek do 250 lat i są wysokie nawet do 40 m. Sporo 
jest drzew dziuplastych, toteż na pniach i konarach uwijają się stada 
dzięciołów”.

W pierwszą niedzielę po 15 lipca do kaplicy św. Rocha, zbudowanej 
na stoku góry zalesionej głównie modrzewiem, ciągną tłumy pielgrzy-
mów. W miejscu kultu religijnego znajduje się studnia z „wodą uzdra-
wiającą” (kult św. Rocha zaczął się szerzyć w Europie po śmierci tego 
francuskiego uzdrowiciela w 1327 roku, a w Polsce – w XV wieku). 
Prawdopodobnie to malownicze ustronie odkryła pochodząca z Francji 
Maria Kazimiera, żona ordynata Zamoyskiego, a po jego śmierci – króla 
Jana III Sobieskiego. Podczas XVII-wiecznej zarazy ufundowała ona nad 
źródłem kapliczkę ku czci świętego. W ciągu wieków, gdy nachodziła 
zaraza (zwana morowym powietrzem), ludność błagała go o pomoc, 
a chorym podawano wodę ze źródła. W 1933 roku kaplicę zniszczył 
upadający ogromny buk, ale po kilku latach ją odbudowano dzięki 
staraniom Kazimierza Fudakowskiego z Krasnobrodu. Kroniki wspomi-
nają o krwawej bitwie rozegranej w marcu 1863 roku na stokach góry 
Świętego Rocha. Powstańcy zmierzyli się z Moskalami, 46 poległo.

Józefowskie lasy zawsze szumiały po polsku

W 81 lat później dużo większe straty ponieśli partyzanci Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich. Po wydostaniu się z okrążenia na 
Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich schronili się w bagiennych 
ostępach Puszczy Solskiej. Między 21 a 25 czerwca 1944 roku pod 
Osuchami zostali zaatakowani przez Niemców w ramach tzw. operacji 
Sturmwind II. Poległo 900 partyzantów. Oddziały Topoli i Skrzypka 
podjęły nieudaną próbę przejścia do Czarnej Rzeczki, ale zepchnięto je 
do uroczyska Maziarze. Wielu rannych dogorywało w ostępach leśnych; 
przez wiele lat leśnicy znajdowali w bagnie szkielety i zardzewiałą broń. 
Połowa zgrupowania przestała istnieć. Poległ major Edward Markiewicz 
(ps. Kalina) i siedmiu dowódców. Jedynie zdecydowana postawa porucz-
nika Konrada Bartoszewskiego (ps. Wir), który w ostatniej fazie bitwy 
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objął dowództwo nad zgrupowaniem, pozwoliła przerwać kordon i wy-
rwać z kotła większą grupę partyzantów. Ostatni akt dramatu rozegrał 
się 4 lipca. W lesie Rapy koło Biłgoraja, po okrutnym śledztwie, gestapo 
rozstrzelało 63 partyzantów. Na cmentarzu partyzanckim w Osuchach, 
wśród grobów setek poległych, znajduje się mogiła leśniczego Stanisława 
Makucha, który 24 czerwca zginął wraz z żoną. Miał 33 lata, żona – 24. 
Józefowscy leśnicy wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym corocz-
nie czczą pamięć poległych w okresie okupacji leśników i ich rodzin. 
Uroczystości osuchowskie odbywają się w ostatnią niedzielę czerwca. 
Historycy uważają bitwę pod Osuchami za największe partyzanckie 
starcie II wojny światowej w Polsce.

Osuchy to miejsce tragiczne nie tylko ze względu na akcję Sturm-
wind II i jej skutki. Zbiegiem okoliczności w tym samym miejscu 
16 kwietnia 1863 roku, 81 lat wcześniej, powstańcy styczniowi również 

Tablica na cmentarzu poświęcona leśnikom poległym i pomordowanym  
w bitwie pod Osuchami w czerwcu 1944 roku
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stoczyli potyczkę, znaną jako bitwa pod Borowymi Młynami. Kolejny 
dramat wojenny rozegrał się podczas I wojny światowej, w czerwcu 
1915 roku. Pamiątką jest cmentarz w Podsośninie, na którym spoczywa 
600 żołnierzy obu stron. W 1939 roku, 15–16 września, rozegrano tu 
największą bitwę kampanii wrześniowej na terenie powiatu biłgoraj-
skiego; na cmentarzu w Łukowej spoczywa ponad stu żołnierzy Armii 
Kraków z 6. Dywizji Piechoty gen. Bernarda Monda.

Zamojszczyzna pamięta jeszcze jedną tragedię z czasów okupacji: 
tysiące dzieci odbierano rodzicom, wywożono do Rzeszy i germani-
zowano. Nie wszystkie dotarły na miejsce przeznaczenia: umierały 
w transportach i w Oświęcimiu. Mówi się o 35 tys. pomordowanych. 
Część chorych dzieci przebywających w obozie w Zwierzyńcu uratował 
ordynat Jan Zamoyski wraz z żoną Różą (tablica ku czci Róży Zamoy-
skiej znajduje się w nowym kościele w Zwierzyńcu).

Szumy, szypoty i głuszce

Puszcza Solska to jeden z największych kompleksów leśnych w Pol-
sce. Utworzony w 1988 roku Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 
ma powierzchnię 580 km2, porównywalną z powierzchnią Warszawy. 
Lasy zajmują 85% powierzchni Parku; ciągną się na długości 30 km od 
Górecka Kościelnego do Narola. Osobliwością jest krawędź Roztocza 
rozcięta przez doliny, którymi ze wzgórz spływają rzeki i potoki. Tworzą 
one nieduże wodospady, nazywane szumami lub szypotami. Powstały 
tam, gdzie sąsiadujące ze sobą skały trzeciorzędowe różnią się odpor-
nością. Są one największą atrakcją krajobrazową Parku.

Rezerwat „Czartowe Pole” utworzono w przełomie rzeki Sopot. 
Kilometr na północ, na skraju lasu rozłożyła się wioska Hamernia. 
Do jej rozwoju w połowie XVIII wieku przyczyniła się zbudowana 
przez Zamoyskich hamernia, czyli kuźnia. Wytwarzano w niej okucia, 
rury i aparaturę dla gorzelni. Fabryczkę zamknięto w 1849 roku z po-
wodu upadku okolicznych gorzelni. Prawie 140 lat (do 1883 roku) 
pracowała nad Sopotem papiernia należąca do ordynacji zamojskiej. 
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Do produkcji dziewięciu gatunków papieru wykorzystywano bystry, 
niemal górski nurt rzeki Sopot. Przez długi okres te dwa zakłady były 
dzierżawione przez rodzinę Waksów z Józefowa. Po kuźni nie pozostały 
ślady, ale zachowały się ruiny papierni w malowniczej rynnie Sopotu, 
porośniętej naturalnymi łęgami jesionowo-olszowymi. Było tu i jest 
tak dziko, że kiedyś „jeno czarci tam hasali”. Na długości kilometra 
jest kilkanaście wodospadów, z których największy ma metr wysokości. 
Punktem wypadowym do tego uroczego rezerwatu może być leśniczów-
ka Hamernia należąca do Nadleśnictwa Józefów, a niegdyś – do ordy-
natów zamojskich. Doskonale oznakowana dwukilometrowa ścieżka 
dydaktyczna jest dziełem leśników z Nadleśnictwa.

Susiec w okresie kilkunastu ostatnich lat stał się znanym ośrod-
kiem turystycznym na Roztoczu, i to nie dzięki pochodzącemu stąd 

Rezerwat „Czartowe Pole” nad rzeką Sopot
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Sylwestrowi Chęcińskiemu, reżyserowi chyba najbardziej popularnej 
polskiej komedii Sami swoi (w centrum postawiono drewnianą rzeźbę 
bohaterów filmu: Kargula i Pawlaka). Okolice Suśca cenione są przede 
wszystkim ze względu na przepiękne, czyste lasy Puszczy Solskiej oraz 
wspaniały rezerwat „Nad Tanwią” w miejscowości Rebizanty.

Od 1958 roku ścisłą ochroną objęto doliny Jelenia i Tanwi. 
Na pierwszym potoku znajduje się „najpotężniejszy” szum (wodo-
spad) na Roztoczu, o wysokości 
150 cm. Robi spore wrażenie, 
bo potoczek jest niewielki, 
a przedziera się przez wydmo-
we sosnowe lasy. Niedaleko od 
niego, pośród jodłowo-świerko-
wego lasu, można się wspiąć na 
wzgórze o stromych zboczach, 
zwane Kościółkiem. Wznosi się 
ono na 246 m n.p.m. i otacza-
ją je bagna. Na przełomie XII 
i XIII wieku powstało tu grodzi-
sko, ale nie wiadomo, czy było 
stale zamieszkiwane; być może 
służyło za schronienie w czasie 
najazdów tatarskich. W XVIII 
wieku w grodzisku stanęły mo-
nastyr i greckokatolicka cerkiew-
ka św. Bazylego. Okolica była 
bezludna, dukty leśne – marne, 
więc mało kto odwiedzał świą-
tynię i w 1796 roku cerkiewkę 
rozebrano. W czasie zaborów 
przez lata był tu punkt granicz-
ny między Królestwem Polskim 
a Galicją, a w czasie okupacji hi-
tlerowskiej – komenda obwodu 

Susiec – pomnik filmowych postaci:  
Kargula i Pawlaka
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AK Tomaszów Lubelski; ksiądz Edward Kołszuta (ps. Skowronek) 
na wzniesieniu odprawiał czasem msze święte.

Na odcinku od Rebizantów do ujścia potoku Jeleń Tanew wyczynia 
istne cuda. Na 400-metrowym odcinku znajdują się 24 progi, szumi 
czyściutka woda spadająca z tych wodospadzików. To najpiękniejszy 
fragment doliny Tanwi. Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce.

Przez ten ścisły rezerwat ścieżką dydaktyczną przewija się wielu 
turystów. Jeden z przystanków ścieżki poświęcony jest Józefowi Piłsud-
skiemu. Jest to miejsce, w którym w 1901 roku, po ucieczce z carskiego 
szpitala więziennego w Petersburgu, przyszły Naczelnik Państwa Pol-
skiego przekroczył granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego. Opo-
wiada o tym tablica informacyjna. Po drugiej stronie rzeki (na terenie 
prywatnym) znajduje się pomnik upamiętniający to wydarzenie.

Józefowi Piłsudskiemu i jego żonie Marii w ucieczce pomagał Jan 
Miklaszewski, ówczesny kontroler lasów ordynacji zamojskiej. To właś-
nie on zorganizował przeprawę. W czasie podróży do granicy przed-
stawiał Piłsudskich jako unickich narzeczonych, którzy chcą się dostać 

Bór sosnowy w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej 
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Rezerwat „Nad Tanwią” – największy wodospad na Roztoczu, na rzece Jeleń 
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do Lwowa, aby wziąć ślub. Po 
przekroczeniu kładki na Tan-
wi małżonkami zaopiekował 
się Mikołaj Rebizant. Dzięki 
Miklaszewskiemu, Rebizan-
towi, podleśnemu Brandto-
wi z Zawadek i gajowemu 
Berdzikowi, Piłsudscy już 20 
czerwca 1901 roku znaleźli się 
we Lwowie.

Lubelszczyzna jest jed-
ną z czterech ostoi głuszca 
w Polsce. W województwie 

naliczono tylko 150 osobników, a przed II wojną światową było ich 
trzy razy więcej. Głuszec to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków 
ptaków w Polsce; jest objęty ścisłą ochroną. Można go spotkać przede 
wszystkim w Puszczy Solskiej (nadleśnictwa Józefów i Zwierzyniec); 
nieliczne osobniki występują też w Lasach Janowskich (nadleśnictwa 
Janów Lubelski i Biłgoraj). Przyczyny zmniejszania się liczby głuszców 
są złożone. Jedną z nich są zmiany w środowisku: rozczłonkowanie 
zwartych lasów i zmniejszanie się powierzchni wilgotnych siedlisk. 
Bardzo poważnym zagrożeniem są: lisy, jenoty, norki amerykańskie 
i kruki. Ponadto głuszce są płoszone przez ludzi zbierających runo 
leśne. Ptaki mogą się też rozbijać o słabo dla nich widoczną meta-
lową siatkę, którą grodzi się leśne uprawy. Przyczyną mogą też być 
niedostatek pożywienia dla młodych osobników czy nieodpowiednia 
dla tych ptaków struktura drzewostanu. Najchętniej głuszec osiedla 
się w głębi rozległych, starych kompleksów leśnych. Jest wrażliwy 
na zmiany środowiska i obecność ludzi. Dlatego dobrze się czuje 
w ogromnych borach solskich, charakteryzujących się dużym udzia-
łem siedlisk wilgotnych, stanowiących około 40% powierzchni lasu. 
Leśnicy mówią, że jeszcze 25 lat temu na tokowisku grało kilkanaście 
głuszców, a teraz – cisza. Wyjątkiem są lasy józefowskie, przyjazne 
temu największemu i tajemniczemu kurakowi. W kwietniowe poranki 

Głuszec 
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można tu jeszcze usłyszeć 
jego pieśń godową, ale nie-
stety tylko teoretycznie, po-
nieważ ostoje głuszca objęte 
są zakazem wstępu.

Podobnie jest z cietrze-
wiem, który – w przeciwień-
stwie do głuszca – zasiedla 
tereny podmokłe: torfowi-
ska, łąki, duże zręby, obrzeża 
lasów, wrzosowiska. Jeszcze 
w latach sześćdziesiątych XX 
wieku występował na całej 
Lubelszczyźnie, a jego liczebność oceniano na 2000 sztuk. Od lat 
siedemdziesiątych zaczęło się szybkie znikanie tych leśnych kuraków; 
ostatnie pojedyncze osobniki zaobserwowano w nadleśnictwach: Bił-
goraj, Józefów i Sobibór. Podobnie jak w przypadku głuszca, regres 
cietrzewia jest spowodowany zmianami w siedliskach odpowiednich 
dla tego gatunku.

W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ…

Żadne inne miasto w Polsce nie szczyci się pomnikiem 
owada, tylko Szczebrzeszyn. Położony 20 km na zachód od 
Zamościa, jest dumny ze swojego trzymetrowego chrząszcza 
wyrzeźbionego w lipowym drewnie. Nazwę miasta rozsławił 
Jan Brzechwa w wierszu, który zaczyna się słowami: „W Szcze-
brzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego 
słynie”. Na początku XX wieku w dolinie Wieprza było sporo 
trzcin, ale pomnik odsłonięto dopiero w 2002 roku.

Od 1377 roku właścicielem Szczebrzeszyna był Dymitr 
z Goraja. W następnych wiekach miasto należało do ordy-
nacji zamojskiej, a w 1811 roku przeniesiono tu Akademię 

Cietrzew
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Wokół ordynacji zamojskiej

Zamojską, już jednak jako szkołę wojewódzką. Wybudowano 
dla niej potężny gmach. Po upadku powstania listopadowego 
rosyjscy zaborcy ją zamknęli.

Szczebrzeszyn od zarania zamieszkiwała znaczna popu-
lacja żydowska. Przed 1939 rokiem Żydzi stanowili więk-
szość mieszkańców. Pozostały po nich jedynie ślady mate-
rialne: synagoga i kirkut, które powstały na przełomie XVI 
i XVII wieku. Od kilkunastu lat odbudowaną synagogą opie-
kuje się Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Na zachód od miasta na 
200 km2 rozciąga się słabo 
zalesiony Szczebrzeszyński 
Park Krajobrazowy. O uroku 
tych okolic decyduje rzeźba te-
renu. Na 100–150 m n.p.m., 
nad dolinami Wieprza, Goraj-
ca i Poru wznoszą się wierzcho-
winy roztoczańskie, miejscami 
porośnięte borem mieszanym. 
Na niezalesionych stokach ro-
sną murawy i roślinność kse-
rotermiczna. Teren jest pocięty 
licznymi, głębokimi nawet na 
20 m, lessowymi wąwozami. 
Średnio na 1 km2 przypada-
ją 3 km wąwozów, w kilku 
miejscach ich zagęszczenie 
dochodzi nawet do 9 km na 
1 km2. Nigdzie w Polsce nie 
spotyka się takiego natężenia 
tego zjawiska.

Pomnik chrząszcza 
w Szczebrzeszynie
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W parku krajobrazowym nie ma rezerwatów, ale na uwagę 
zasługuje pomnikowa lipa drobnolistna (w Szperówce), której 
wiek szacuje się na 350 lat, obwód pnia wynosi prawie 9 m, 
a wysokość – 22,5 m. W tej samej miejscowości rośnie lipa 
szerokolistna o obwodzie pnia 7 m, w której cieniu schowała 
się kapliczka ku czci św. Jana Nepomucena.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Zamość
Największe miasto regionu najlepiej zwiedzić z przewodnikiem 
ubranym w strój historyczny. Możemy obejrzeć makietę miasta 
w Muzeum Zamojskim, zajrzeć na Rynek, obejść fortyfika-
cje, posłuchać ciekawostek z życia na dworze hetmana Jana 
Zamoyskiego. 
� Biuro turystyczne Quand przy ul. Ormiańskiej 30 organizuje 

zwiedzanie miasta; zbiórka o godz. 11.30 w piątek, sobotę, 
niedzielę (w piątek dodatkowo o godz. 15.00). Cena biletu 
– 10 zł. 

� Przy tej samej ulicy w muzealnej restauracji możemy po-
znać smaki Roztocza. Podstawowym składnikiem potraw 
jest kasza gryczana. 

� Jedną z atrakcji miasta jest ogród zoologiczny. Odwie-
dza go rocznie 200 tys. osób. Latem jest otwarty w godz. 
9.00–19.00, zimą – do 15.00.  

� W Zamościu jest 20 hoteli. 
� W trzygwiazdkowym hotelu Carskie Koszary pokój 2-oso-

bowy kosztuje 144 zł. W hotelach Senator i Jubilat (trzy-
gwiazdkowe) ceny są podobne. W hotelu Junior (dwu-
gwiazdkowy) nocleg kosztuje 105 zł.

� W willi Comfort można przenocować za 60 zł.
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� W Zamościu w schroniskach młodzieżowych i prywatnych 
kwaterach można przenocować nawet za 25 zł od osoby.

Krasnobród
Nocleg w Centrum Szkolenia i Rekreacji kosztuje 100 zł, 
w agroturystycznym Leśnym Zakątku – 25 zł, tyle samo 
w Chatce Leśniczego w Hutkach nad Wieprzem, w Ośrodku 
Pszczeliniec niedaleko rezerwatu „Święty Roch” – 35 zł za 
noc. Ośmioosobowa grupa może wynająć w Krasnobrodzie 
Zielony Domek – 250 zł za noc.

Susiec
� W Pensjonacie Szkoleniowo-Wypoczynkowym Sosnowe 

Zacisze pokój 2-osobowy kosztuje 100 zł (w cenie basen, 
sauna, jacuzzi, fitness). 

� W domu wczasowym Lech z widokiem na staw Morskie 
Oko zapłacimy 25 zł od osoby.

� W gospodarstwie agroturystycznym u p. Henryki Pardus 
– 30 zł za osobę.

Józefów i okolice
� Do Nadleśnictwa Józefów należy leśniczówka Hamernia 

(w połowie drogi między Suścem a Józefowem) – idealny 
punkt wypadowy do Puszczy Solskiej; można tam spędzić 
weekend, a nawet urlop. Kiedyś należała do ordynacji za-
mojskiej. Nocleg jednej osoby: 50 zł. U pani domu można 
zamówić posiłki. 

� Gospodarstwa agroturystyczne oferują tańsze noclegi, 
25–30 zł za osobę.

� Na stronach internetowych Urzędu Miasta Józefów udo-
stępniono bezpłatną aplikację turystyczną do pobrania na 
telefony komórkowe: www.ejozefow.pl 

� Na południowy zachód od Józefowa, we wsi Pisklaki jest 
ośrodek turystyczny Perła Tanwi pp. Joanny i Kazimierza 
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Rójów oferuje rozmaite usługi (do dyspozycji: sala konfe-
rencyjna, pokoje, stadnina, bryczki, sanny, kajaki). Nocleg 
ze śniadaniem kosztuje 60 zł, wypożyczenie kajaka na 
dobę – 40 zł.

Zwierzyniec i okolice
Zwierzyniec ma 33 obiekty noclegowe. Informacje o bazie 
turystycznej znajdują się na stronie:
www.agroturystykazwierzyniec.pl. 
� Warto wstąpić do Karczmy Młyn w dawnym ordynackim 

młynie, z pięknym widokiem na staw i kościół na wyspie; 
można zamówić pieróg młyński (8 sztuk – 15 zł), żurek 
roztoczański – 8 zł albo sznycel z sarny z jabłkami i cebulą 
– bez dodatków – 25 zł. W Karczmie Młyn można przeno-
cować; dwie osoby zapłacą 110 zł (ze śniadaniem).

� W Zagrodzie Guciów (12 km na zachód od Krasnobro-
du) można zwiedzić obejście, w godz. 9.00–17.00 – 10 zł. 
W karczmie posilimy się zupą sołtysowej – 8 zł lub zupą 
z pokrzyw – 12 zł, a z dań lokalnych: łukciami z olejem 
konopnym i lnianym – 18 zł, pierogami z kaszy jaglanej 
i sera – 9 zł, jaśkiem z warzywami i kaszą jęczmienną – 19 zł, 
kaszą gryczaną ze skwarkami – 7 zł, zsiadłym mlekiem 
– 7 zł.
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Bliżej Lwowa niż  Lublina

LEŚNY SKARBIEC
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Leśny skarbiec

Przed ponad stu laty podróżnik Wacław Świątkowski tak opisywał 
wrażenia z Lasów Janowskich: „Piaski i olbrzymie lasy należą do 

Ordynacji Zamoyskich. Całą drogę odbywam pieszo. Na drodze cisza. 
Nikt tędy nie idzie i nie jedzie. Piękne lasy iglaste ciągną się zwartą 
ścianą wzdłuż piaszczystego gościńca. Kilkukilometrowy spacer nie nuży 
i nie męczy, tyle tu cienia, aromatu, tyle wysmukłych sosen i stożkowa-
tych świerków, tyle spokoju, ciszy i nastroju…”.

W dawnych czasach te lasy stanowiły jednolity kompleks składający 
się z Puszcz Solskiej i Sandomierskiej, z obecnymi Lasami Janowskimi 
i Lipskimi. Ten zwarty zielony obszar, o długości 120 km i szerokości 
5–30 km, rozciąga się od nadwiślańskiego Annopola do wschodniej 
granicy Polski, okolic Hrebennego. To nie tylko las, rzeki, potoki, stawy, 
wydmy, bagna, ale także wpisane w pejzaż ślady przeszłości: architektura 
drewniana, obiekty sakralne, układ urbanistyczny okolicznych miaste-
czek oraz pamiątki związane z walkami o niepodległość. 

Osadnictwo śródleśne rozpoczęło się wraz z wejściem dużej części 
tych terenów w skład ordynacji zamojskiej. Ordynacje rodowe zakła-
dano dla zamanifestowania aktualnej świetności rodu i trwałego utrzy-
mania jego pozycji. Jan Zamoyski powołał ordynację w 1589 roku. 
Istniała ona aż do początku 1945 roku – 355 lat! Powstanie jednostki 
administracyjnej miało istotny wpływ na gospodarkę leśną tego obszaru. 
Dbano o należyty stan drzewostanu, sprowadzano dobrych fachowców, 
nawet zza granicy. Część lasów oddawano w dzierżawę, a arendarze byli 
zobowiązani do dbałości o stan lasów. Chłopi wypasali bydło na śród-
leśnych polanach, zbierali „leżaninę” na opał. Na potrzeby budowlane 
można było ściąć drzewo po uzyskaniu specjalnego zezwolenia.
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Leśny kompleks promocyjny

W 1994 roku w Nadleśnictwie Janów Lubelski utworzono leśny 
kompleks promocyjney (LKP) – jeden spośród 25 w Polsce. Jego głów-
ne walory to rozległe lasy na Równinie Biłgorajskiej (320 km2) z eko-
systemami wodno-bagiennymi, licznymi stawami w leśnej głuszy, co 
prawda sztucznymi, ale malowniczymi (łącznie 2 tys. ha), bogactwem 
roślin i zwierząt, a szczególnie ptaków. Interesujące są też miejsca histo-
ryczne i obiekty etnograficzne. Rocznie Leśny Kompleks Promocyjny 
Lasów Janowskich odwiedza ponad 20 tys. turystów.

W sali przyrodniczej, oprócz leśnych eksponatów: preparatów 
zwierząt, pięknych fotografii pejzażu leśnego czy zdjęć ptaków autor-
stwa Andrzeja Leśniewskiego, wystawiono dziwny czerwony rower. 
To wyjątkowy wynalazek polskiego chłopa; znaleziony lub odebrany 
przez służbę leśną jednoślad (bez pedałów, a na kierownicy i siodełku 
przyspawana kłonica) służył właścicielowi do bezszmerowego wywozu 
kradzionego drewna. 

Lasy Janowskie to idealny teren do rowerowych wędrówek
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Leśny skarbiec

Janów Lubelski

Janów Lubelski jest letniskiem leżącym na granicy Równiny Bił-
gorajskiej i Wyżyny Lubelskiej. To dobry punkt wypadowy jedno-
dniowych wycieczek po uroczej, bogatej w atrakcje turystyczne leśnej 
okolicy, ale też do Sandomierza, Łańcuta, Lublina i Leżajska. Na skraju 
miasta, nad 40-hektarowym zalewem założono Park Rekreacji Zoom 
Natury. Jego twórcy wzorowali się na warszawskim Centrum Nauki 
Kopernik, choć w dużo skromniejszej skali. Ekologia, edukacja, zabawa 
– te trzy hasła przyciągają nie tylko młodzież szkolną, ale wszystkich 
zainteresowanych lasem i przyrodą. Laboratoria: Awifauny i Tropo-
sfery, Recyklingu i Energii, Runa Leśnego oraz Zoom Natury przy-
bliżają wiedzę przyrodniczą, a wraz z Ośrodkiem Edukacji Ekologicz-
nej Nadleśnictwa Janów Lubelski tworzą kompletną ofertę poznawczą 
dla „zielonych szkół” licznie odwiedzających Janów. Teren edukacyjno- 
-rekreacyjny należy do gminy Janów Lubelski; jego budowę sfinanso-
wano ze środków Unii Europejskiej. 

Zalew w Janowie Lubelskim zajmuje 40 ha
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Leśny skarbiec

W pobliżu zalewu powstaje Park Rekreacji Zoom Natury

Liczący obecnie około 12 tys. mieszkańców Janów Lubelski jest 
miastem od 1640 roku. Co ciekawe, w pierwszym okresie rozwoju część 
ludności, oprócz Polaków i Żydów, stanowili Tatarzy. Skąd się tu wzięli? 
Otóż w celu zaludnienia powstającego miasta Jan Zamoyski sprowadził 
do Janowa (wtedy zwanego Ordynackim) Tatarów wziętych do niewoli 
podczas ich rajdów na Ruś. Nadał jeńcom działki, a ci pobudowali na 
nich domy na sposób wschodni, bez okien od ulicy. Tatarzy wkrót-
ce zmieszali się z ludnością miejscową. Do dziś spotyka się nazwiska 
Wojtan i Chałajka. W okolicy Janowa pozostały dwie wsie (Godziszów 
i Kocudza), w których niegdyś osadzono jeńców tatarskich.

Do Szklarni

Lasy Janowskie są znakomitym miejscem do wędrówek rowero-
wych, pieszych, konnych i narciarskich, a w Chrzanowie i Batorzu, 
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leżących na wzgórzach Roztocza, 
na zagospodarowanych stokach 
można urządzać slalomy i zjaz-
dy narciarskie. Najdłuższa trasa 
liczy 500 m. Do każdego cieka-
wego miejsca prowadzą znako-
wane ścieżki i tablice edukacyj-
no-informacyjne. Jedna z nich 
wiedzie do rezerwatu „Szklar-
nia” i śródleśnej niewielkiej wsi 
o niezwykle ciekawej historii. 

Nieopodal Janowa, w uro-
czysku Kruczek, znajduje się 
drewniana kapliczka z obrazem 
św. Antoniego. Według legen-
dy w tym miejscu święty od-
poczywał w drodze z Leżajska 
do Radecznicy. Spod kamienia, 
o który się oparł, wytrysnęło 
źródełko. Wypływającej wodzie 
przypisuje się cudowne wła-
ściwości – ponoć przyspiesza 
gojenie się ran. Dawniej płu-
kano w niej dziecięce ubrania, 
a chłopi święcili nią ziarno 
siewne. W 1773 roku koło źródełka ustawiono drewniany krzyż, a sto 
lat później – niewielką kapliczkę. Dziś stoi tam już nowa, obok po-
mnika ku czci partyzantów. W czasie okupacji zbierali się tu żołnierze 
Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, a w Wielkanoc 1945 roku 
odbyła się w tym miejscu defilada leśnych oddziałów.

Rezerwat „Szklarnia” (prawie 280 ha) jest leśno-florystyczną mo-
zaiką siedlisk. Las przypominający pierwotny, niewysokie wydmy, mię-
dzy nimi zastoiska wodne – raz sucho, raz mokro! Znakowana ścieżka 
przyrodnicza (3,5 km) prowadzi przez łąkę śródleśną z łanami widłaków, 

Fragment rezerwatu „Szklarnia”
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dalej spotykamy turzycę sztywną tworzącą wysokie kępy, a za chwilę  
– śródleśną podmokłą łąkę zwaną Babą. Rezerwat „wymyślił” 
w 1988 roku prof. Dominik Fijałkowski, urodzony w 1922 roku lubelski 
botanik. Profesor był pomysłodawcą dwóch parków narodowych na Lu-
belszczyźnie: Roztoczańskiego i Poleskiego. Wspominał też o kolejnym 
– Janowskim Parku Narodowym, ale czy taki powstanie, czas pokaże.

Z rezerwatu blisko do wsi Szklarnia. Nazwa pochodzi od huty 
szkła założonej w 1801 roku; wcześniej wioska nosiła nazwę Nizioł. Co 
w tamtych czasach było potrzebne do produkcji szkła? Węgiel drzewny, 
czyli energia, i piasek – w tym wypadku z Góry Kowalikowej. Przez 
36 lat, do zamknięcia zakładu, produkowano tu zielone szkło na butelki 
dla zwierzynieckiego browaru. Nie było łatwo przewieźć towar; dla 
XIX-wiecznych konnych furgonów z delikatnym ładunkiem droga była 
daleka i wyboista, toteż natłukło się tych zielonych flaszek! Podobno 
do dziś na leśnych duktach znajduje się resztki szkła.

Szklarnia to niewielka osada sprawiająca wrażenie opuszczonej. We 
wsi znajduje się symboliczny pomnik Basi Mączyńskiej, sanitariuszki 

Kapliczka w uroczysku Kruczek
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z oddziału AK „Ojca Jana”, spalonej żywcem w czerwcu 1944 roku 
przez niemiecki oddział biorący udział w operacji Sturmwind I. 

Pan Zbigniew Butryn, strażnik przyrody w Parku Krajobrazo-
wym Lasy Janowskie, opowiada: „Mamy w Szklarni do pokazania 
dwa archaizmy – sukę i konika. Suka biłgorajska, czyli prymitywne 
skrzypce, jest związana z naszym tarnogrodzko-biłgorajskim rejonem 
etnograficznym. Instrument był użytkowany w XVII wieku za ordy-
nacji zamojskiej na weselach i potańcówkach w zespole sąsiadujących, 
wspólnie zarządzanych folwarków, nazywanych kluczem janowskim. 
Nie każdego wiejskiego muzyka było wówczas stać na skrzypce mające 
wartość krowy, więc siłą rzeczy wymyślono tę prostą i tanią dłubankę. 
Jan Karłowicz – etnograf i muzykolog – znalazł taki instrument we wsi 
Kocudza w 1868 roku (stąd inna nazwa: suka kocudzka). Natomiast 
mnie udało się zobaczyć w 1984 roku to zapomniane cudo na znaczku 
pocztowym w serii Polskie instrumenty ludowe. Po dalszych 10 latach 
poszukiwań natrafiłem na rycinę Gersona i z tamtego rysunku skopio-
wałem, zwymiarowałem, narysowałem i zbudowałem. Te skrzypce są 

„A zagram na biłgorajskiej suce z kózkami w tle” – mówi Zbigniew Butryn
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stworzone z jednego kawałka drewna, taki dłubany instrument. Do tej 
pory zrobiłem ze 30 suk. Poszły one do lubelskich kapel ludowych, ale 
też do Krakowskiej Akademii Muzycznej”. W Polsce około 50 osób 
potrafi grać na tej dłubance z orzecha włoskiego. 

Pan Zbigniew założył Ordynacką Kapelę Jacoki. Szkoli młodych 
i starszych. Na corocznym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą suka kocudzka gra pierwsze, choć trochę 
archaiczne, skrzypce.

Po wysłuchaniu koncertu mistrza Butryna udajemy się z nim na 
wybieg dla kolejnego archaizmu, czyli konika biłgorajskiego. Jest on 
potomkiem tarpanów, które do końca XVIII wieku żyły na Podlasiu. 
Przedstawiciele gatunku trafili do zwierzyńca Zamoyskich. Po jego li-
kwidacji w 1806 roku rozdano zwierzęta wieśniakom z okolic Zamościa 
i Biłgoraja. Użytkowano je w wioskach śródleśnych, na polach i łąkach. 

Tabun w Szklarni liczy 18 koników polskich
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Skrzyżowały się z miejscowymi końmi, a narodzone z takich krzyżó-
wek źrebaki to nowa rasa o myszowatej maści, z ciemną pręgą wzdłuż 
grzbietu i pręgowanymi kończynami. 

Przed II wojną światową prof. Tadeusz Vetulani postanowił z tej 
biłgorajskiej krzyżówki odtworzyć leśnego tarpana. Nazwał go konikiem 
polskim. Tworzono stadniny, które jednak nie odbudowały populacji. 
Do lat siedemdziesiątych XX wieku mieszkańcy okolic Biłgoraja trzy-
mali nieliczne koniki raczej z sentymentu niż ekonomicznej potrzeby. 
W Szklarni powstała hodowla zachowawcza tego sympatycznego czwo-
ronoga, jedna z kilku w kraju. Tabun liczy 18 koników, a ocenia się, 
że w całej Polsce jest ich około 600. „Są sprzedawane do gospodarstw 
agroturystycznych. Cena wyselekcjonowanego osobnika (z paszpor-
tem) według Polskiego Związku Hodowców Koni waha się od 2500 
do 4000 zł. Sprawdzają się w hipoterapii. Nawet nasze janowskie nad-
leśnictwo organizowało turnusy dla niepełnosprawnych dzieci z zespo-
łem Downa i porażeniem mózgowym. Koniki biłgorajskie są nieduże 
(135 cm w kłębie), odporne na choroby i trudne warunki bytowania. 
Te nasze Sobipanki, Sowy, Korybuty Wiśniowieckie (takie mają imiona) 
przez większą część roku pasą się na łąkach i są uwielbiane nie tylko 
przez dzieci” – kończy opowieść pan Butryn i rozpoczyna koncert na 
kocudzkiej suce.

Po garnki do Łążka, po modlitwę do Momotów

Łążek Garncarski to wieś przylegająca od zachodu do sosnowego 
boru, a od południa – do rzeki Bukowej. Nad tą rzeką – wypływającą 
spod Frampola, a wpadającą do Sanu – zalegają bogate pokłady gliny 
o grubości 70 m. A jeśli glina, to i garncarze! Na początku XIX wieku 
było ich zaledwie kilku; rewolucji dokonało zaproszenie rzemieślników 
z Galicji: Medyni Głogowskiej i Sokołowa Małopolskiego zza Leżajska. 
Sprowadził ich w latach siedemdziesiątych XIX wieku janowski ku-
piec Moszka Szwarcman. Zakłady garncarskie tak się rozwinęły, że ich 
produkty trafiały nawet do Rosji. W 1911 roku do garnków dołączyły 
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kafle. Interes rozwijał się nawet podczas okupacji hitlerowskiej. Niem-
cy zatrudnili rzemieślników w swoim przedsiębiorstwie, co uchroniło 
tych ludzi przed wywozem na roboty do Rzeszy. W 1960 roku istniało 
16 warsztatów, ale nie było już takiego zapotrzebowania na wyroby 
garncarskie jak wcześniej. Do końca PRL pracowała spółdzielnia, dziś 
zostało trzech garncarzy. „Tradycja pozostała – mówi Andrzej Wediuk 
z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie. – Ale nie jest to już 
typowa wioska garncarska”.

W długiej na 1,5 km ulicówce jest 40 chałup. W jednym gospodar-
stwie hoduje się kozy dające mleko, w innych – szwedzką ciężarówką 
wojskową wozi wycieczki po parku krajobrazowym lub wynajmuje tury-
stom kajaki na rzece Bukowej. Pan Janek Jarmuziewicz, zwany Jaśkiem 
z Łążka, prowadzi skansen zwany „Otwartym miejscem”. Powiada, że 
nie żyje z lepienia garnków, ale z bajdurzenia turystom, czyli prowadzi 
promocję wsi. W chałupie-skansenie zgromadził m.in. meble, obraz-
ki święte, 100-letnie naczynia. To miejsce jedyne w swoim rodzaju. 
W Izbie Kuźmy, Zagrodzie Garncarskiej, Kaścynej Chałupie zwiedza-
jący może dotknąć każdego przedmiotu. Właściciel zaczął gromadzić te 
skarby 14 lat temu; skrzyknął kilku gospodarzy i założyli Stowarzyszenie 
Promocji Garncarstwa, Kaflarstwa i Rozwoju Turystycznego Wsi Łążek 
Garncarski. Turyści tłumnie przybywają, szczególnie podczas lipcowej 
imprezy promocyjnej – Jarmarku Garncarskiego, i wrześniowej, koń-
czącej sezon. Na honorowym miejscu wisi dyplom: „Wyróżnienie samo-
rządu województwa lubelskiego za kultywowanie tradycji garncarskich 
– perełka Lubelszczyzny w 2007 roku”.

W Łążku zostało już tylko trzech rzemieślników „od gliny”: Hen-
ryk Kurzyna, Adam Żelazko oraz jego brat Mieczysław pracujący wraz 
z żoną Barbarą. Mieczysław Żelazko opowiada: „Praktycznie to tylko 
my dwaj z bratem pracujemy w zawodzie. To rodzinny fach od czte-
rech pokoleń. Ja pracuję 45 lat i nie zliczę, ile ulepiłem tych garnków. 
A wypalane są w ceglanym piecu liczącym ze 140 lat”. Pracownia mieści 
się w równie leciwej chałupie i można ją odwiedzać przez cały rok. 
Podczas kilkudniowych warsztatów Adam Żelazko uczy ręcznego mode-
lowania, toczenia naczyń na kole garncarskim, podbarwiania, suszenia, 
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Nauka garncarskiego fachu
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wypalania, malowania, glazurowania. Gotowe wyroby (garnki, donice, 
dzbanki, misy, dwojaki) można kupić w pracowni, a sporo wysyła się do 
miejsc atrakcyjnych turystycznie na Lubelszczyźnie. Należy wspomnieć 
też o innym rodzaju ceramiki łąskiej – kaflach. Powstają one w kilku 
pracowniach, a popyt na nie jest dużo większy niż na garnki. 

Niespełna 2 km od wsi, pośrodku lasu, w niecce bezodpływo-
wej znajduje się rezerwat „Imielty Ług”. Można tam dojść pieszo 
albo dojechać szwedzkim samochodem wojskowym z demobilu, jedną 
z atrakcji turystycznych. Z wysokiej na kilka metrów wydmy widać 
zarastający staw, przekształcający się w torfowisko wysokie (miąższość 
torfu – 6 m), a wokół bór bagienny. Ścieżka przyrodnicza wiedzie do 
serca rezerwatu – grobli rozdzielającej dwa stawy: Radełko i Imielty Ług. 
Żyje tam około stu gatunków ptaków, m.in.: kaczek, łabędzi, żurawi, 

Garnki, donice, dzbanki i misy przygotowane do sprzedaży
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a miejsca lęgowe mają: perkoz, bocian czarny, bielik. Ponad 1000 gniazd 
liczy kolonia mewy śmieszki. W rezerwacie żyją też łosie i wilki.

Mało kto z wodniaków wie, że na rzekach spływających z grzbietów 
Roztocza można odbywać spływy kajakowe. Urocza jest Bukowa wiją-
ca się wśród wydm porośniętych sosnami i łąk południowej krawędzi 
Lasów Janowskich. Wytrawni kajakarze z pewnym wysiłkiem mogą 
dopłynąć z Łążka (8 km) pod prąd do Momotów Górnych. I po cóż 
się tak męczyć? Ano po to, by obejrzeć perłę architektury sakralnej 
– drewniany kościółek pw. św. Wojciecha wpisany do rejestru zabytków, 
powstały dzięki proboszczowi Kazimierzowi Pińciurkowi. Zawitał on 
do Momotów w 1970 roku i zaczął rozbudowywać stojącą tu od po-
nad 30 lat kaplicę. W tamtych latach władze komunistyczne nie były 
przychylne budowie świątyń, dlatego ksiądz wraz z parafianami cichcem  

Lekcja przyrody dla młodzieży w rezerwacie „Imielty Ług”
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Drewniany kościółek św. Wojciecha w Momotach
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powiększył kaplicę. Później już 
oficjalnie upiększał wnętrze 
świątyni. Zrobił to na swój 
sposób: odrobinę archaiczny, 
prosty i naiwny. Panuje tam 
niezwykły klimat uwielbie-
nia dla Boga. W nawie głów-
nej znajduje się płaskorzeźba 
Ostatniej Wieczerzy, na której 
oblicza apostołów to twarze 
parafian. Ksiądz Kazimierz był 
wyjątkowym duszpasterzem. 
Uważał, że kościół to nie zaby-
tek, ale świątynia postawiona 
przez wiernych. Był osią życia 
społecznego, kultury agrarnej 
i duchowej. 

Przed kościołem posta-
wiono pomnik ku czci zgru-
powania płk. Tadeusza Ziele-
niewskiego, który pod koniec 
września 1939 roku wraz z żoł-
nierzami zamierzał przedrzeć 
się na Węgry. 1 października 
pod Momotami otoczyło ich 
wojsko sowieckie; 10 tys. żołnierzy zmuszono do kapitulacji. Szere-
gowców wywieziono do łagrów, oficerów zamordowano w Katyniu. 

Porytowe Wzgórze i przydrożne kapliczki 

Okolice Janowa zapisały się w kronikach licznymi potyczkami i bi-
twami z zaborcami oraz okupantami. Podczas powstania styczniowe-
go na południe od miasta stacjonowały polskie oddziały. Tędy wiodła 

Kapliczka nad rzeką Bukową
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jedna z tras przerzutu broni, amunicji, pieniędzy, mundurów i całych 
oddziałów z Galicji do Królestwa. Chyba ostatnią bitwę powstańczą 
stoczył pod Łążkiem w październiku 1863 roku oddział Aleksandra 
Waligórskiego. Został przez Rosjan rozbity, a jego resztki wycofały się 
do Galicji.

W czasie okupacji hitlerowskiej Lasy Janowskie i Lasy Lipskie oraz 
Puszcza Solska stały się ważnym w kraju bastionem ruchu oporu. Działa-
ły tu oddziały wszystkich polskich konspiracyjnych formacji zbrojnych, 
zapuszczali się także partyzanci radzieccy. Wielkim wydarzeniem stało 
się zajęcie Janowa przez dwa plutony Armii Krajowej: Sęka i Podkowy, 
7 września 1943 roku. Hitlerowcy na te zbrojne akcje odpowiadali 
niebywałym terrorem, który uderzał przede wszystkim w ludność wiej-
ską. Pacyfikowano szczególnie wsie śródleśne, rozstrzeliwano chłopów 
podejrzanych o pomoc partyzantom, palono domostwa. Dziesiątki osób 
trafiło do obozów lub zostało wywiezionych na roboty przymusowe do 
Niemiec. Dziś w tych miejscach stoją liczne kamienie, krzyże i pomniki 
upamiętniające poświęcenie mieszkańców wsi i partyzantów w walce 
z okupantem.

Bardzo znanym miejscem, nie tylko na Lubelszczyźnie, jest Po-
rytowe Wzgórze – rozległa, nieregularna wydma nad rzeką Branwią. 
W czerwcu 1944 roku rozegrano tu jedną z największych bitew par-
tyzanckich w Polsce. Oddziały Wehrmachtu, żandarmeria, policja 
i jednostka Kałmuków dostały rozkaz oczyszczenia zaplecza frontu 
z „leśnych bandytów”. Akcja otrzymała kryptonim Sturmwind I; 
wzięło w niej udział 30 tys. żołnierzy. W okrążeniu zamknięto 3500 
partyzantów, głównie oddziałów rajdowych NKWD. Dowodzili nimi, 
m.in. ppłk Nikołaj Prokopiuk i mjr Władymir Czepiga (z pochodzenia 
Polak). Wspierały ich oddziały Armii Ludowej oraz niewielka, 100-oso-
bowa formacja Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej: Landy i Ojca 
Jana. Ten ostatni oddział dowodzony był przez Konara, czyli Bolesława 
Usowa, w latach 1942–1944 nadleśniczego w Hucie Krzeszowskiej. 
Po kilkunastogodzinnym niemieckim natarciu większości partyzantów 
udało się wyjść z okrążenia i zaszyć w ostępach Puszczy Solskiej. Zginęło 
120 bojowników. Według miejscowych, jeszcze 20 lat po wojnie z drzew 
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zwisały ludzkie kości, a chłopi nie chcieli kupować lokalnego drzewa,  
bo było naszpikowane ołowiem. Po wojnie władze starały się uczynić 
z tej bitwy wielki symbol polsko-radzieckiego braterstwa broni;  
w 1974 roku odbyła się z wielkim rozgłosem uroczystość odsłonię-
cia Pomnika Czynu Partyzanckiego autorstwa Bolesława Chromego. 
Na Porytowe Wzgórze przybyło wówczas 50 tys. osób. Pomnik przed-
stawia pięciu biegnących żołnierzy, między którymi wybucha granat.

Lokalne przydrożne krzyże i kapliczki wzruszają naturalnością i do-
skonale wpasowują się w krajobraz i historię tej ziemi. Stawiano je od 
wieków; najstarsza – z 1653 roku – jest kapliczka słupowa z Branewki. 
Miejscowi nazywają te kapliczki figurami; naliczono ich w powiecie 
około 1300. Przy 18-kilometrowej drodze z Janowa do Frampola stoi 
61 krzyży i kapliczek. Etnografowie wyróżniają różne formy tych krzyży 
(łaciński, kolędniczy) i kapliczek (domkowe, kłodowe, szafkowe, słup-
kowe). W kapliczkach umieszczano rzeźby, obrazki, figurki; najczęściej 
są to św. Antoni i św. Jan Nepomucen chroniący od powodzi, gradu  

Gigantyczny pomnik autorstwa Bolesława Chromego na Porytowym Wzgórzu
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i suszy; św. Mikołaj jest 
opiekunem bydła; św. Flo-
rian strzegł od ognia, dlatego 
jego kapliczki stawiano przy 
zabudowaniach. Oryginalne 
są żelazne krzyże mocowane 
na szczytach drewnianych 
krzyży przydrożnych, świad-
czące o niebywałych umie-
jętnościach technicznych 
kowali. W rejonie Janowa 
doliczono się 48 takich 
krzyży; niestety, wiele z nich 
jest zdekompletowanych.

Biłgorajska nuta 

Był czas, kiedy do Bił-
goraja można było komfor-
towo dojechać wąskotorów-
ką aż z Lipy, z przeciwległego  
końca Lasów Janowskich, 
prawie 58 km. Budowę to-
rów o szerokości 600 mm 
zaczęli w 1941 roku Niemcy. 

Taki środek transportu miał zapewnić szybki przewóz drewna do nasy-
calni podkładów kolejowych i tartaku w Lipie. Po wojnie, w 1952 roku, 
ciuchcię dociągnięto do Biłgoraja; po 10 latach rozebrano tory na trasie 
Bukowa–Biłgoraj, a ostatecznie w 1980 roku przewozy wstrzymano, bo 
przestały być opłacalne. Dzisiaj wspomnienia po złotych latach leśnej 
ciuchci można obejrzeć w skansenie niedaleko Nadleśnictwa Janów 
Lubelski. Parowozy, lokomotywy i wagoniki poddano gruntownej re-
nowacji; są jedną z atrakcji miasta.

Kapliczka nadrzewna w Lasach Janowskich
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W roku 1782 przejeżdżający przez miasto poeta epoki oświece-
nia, biskup Ignacy Krasicki, tak się wyrażał o Biłgoraju: „Zaszczyt to 
wieloraki; sławne w sita i przetaki”. W tamtym wieku bowiem miasto 
było już znane jako ośrodek sitarski, włosiankarski (siatki z końskiego 
włosia) i łubiański (łuby to ramy do sit). Cech sitarzy istniał już od 
1710 roku, a 150 lat później z tego rzemiosła żyło 1800 osób. Sitarstwo 
upadło po I wojnie światowej, przegrywając konkurencję z tańszymi 
wyrobami fabrycznymi. 

Przed 1939 rokiem w Biłgoraju mieszkało 3200 Polaków i 5000 
Żydów. Przez pięć lat przebywał tam Isaac Singer, późniejszy laureat 
literackiej Nagrody Nobla (1978). W 1922 roku wyprowadził się z Bił-
goraja do Warszawy, a potem do Nowego Jorku. 

Ksiądz Stanisław Leonard Matraś w znacznym stopniu przyczynił 
się do ukazania rodakom syberyjskich losów polskich zesłańców z cza-
sów powstania styczniowego. Urodził się w tym mieście, w 1860 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie, a w 1863 roku za pomaganie powstań-
com sąd carski pozbawił go praw obywatelskich i nakazał osiedlenie się 

Skansen kolejki wąskotorowej w pobliżu Nadleśnictwa Janów Lubelski
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na Syberii. Ksiądz Matraś przebywał tam 13 lat, a po tułaczce w eu-
ropejskiej części Rosji powrócił do rodzinnego Biłgoraja. Niestety, 
oskarżony o buntowanie unitów musiał uciekać do Galicji. Spod jego 
pióra wyszły wspomnienia opublikowane w książkach: Ze wspomnień 
Sybiraka, Podróż do Syberii, Różne przygody Polaków pod zaborem mo-
skiewskim. 

Biłgorajskim Centrum Kultury kieruje Stefan Szmidt, z zawodu 
aktor. Dwadzieścia kilka lat temu przyjechał do podbiłgorajskiej wioski 
Nadrzecze. Wspomina: „W 1990 roku było tam jedynie kilkanaście 
chałupek. Piaszczysta droga wiła się pod lasem. Zero infrastruktury 
– egzotyka XIX wieku. Znalazłem się w Nadrzeczu z racji swych zain-
teresowań myśliwskich. Postanowiliśmy zostać tam na dłużej. Założyli-
śmy z żoną Alicją i córką Dominiką Fundację Kresy 2000, a jej ojcem 
chrzestnym został znakomity artysta malarz Jerzy Duda-Gracz. Ideą 
Fundacji było przybliżenie sztuki profesjonalnej, tej wysokiej, warto-
ściowej, ludziom oddalonym od centrów kultury. Trzy lata po powo-
łaniu Fundacji – w 2000 roku – stworzyliśmy Dom Służebny Polskiej 
Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu”. Do Nadrzecza zaczęły zjeżdżać grupy 
teatralne, aktorzy, zespoły muzyczne. A nieżyjący już Jerzy Duda-Gracz 
pozostawił po sobie m.in. trzy obrazy oraz drogę krzyżową w drewnia-
nej kaplicy wybudowanej w miejscu starej przez Szmidta i jego sąsiadów 
z Nadrzecza.

KARPIE I PIROGI RECZANE

Nic nie cieszy podniebienia tak, jak lokalne potrawy 
i napitki. W rejonie janowsko-biłgorajskim królową potraw 
jest kasza gryczana (nazywają ją tutaj reczką). Każdego roku 
w połowie sierpnia w Janowie odbywa się festiwal kulinarny 
pod nazwą „Gryczaki”. Najwyższe podium bezapelacyjnie zaj-
muje piróg reczany, czyli placek z kaszy gryczanej z dodatkiem 
białego sera, masła i śmietany. Oczywiście, nie we wszystkich 
wsiach potrawa smakuje tak samo: w Biłgoraju i Kocudzy jest 
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słonawa, w Godziszowie – słodkawa, a w zachodniej części 
Lasów Janowskich – słodka jak miód. Janowski miód grycza-
ny ma silny zapach kwiatów gryki oraz słodki i ostry smak, 
a ceniony jest za właściwości lecznicze. 

Grykę uprawiano od czasów średniowiecza; dawniej nazy-
wano ją tatarką. Spożywano ją bez żadnych przypraw od środy 
popielcowej do Wielkiej Niedzieli, a w pozostałej części roku 
– z mlekiem, prażoną, ze skwarkami, z sosem grzybowym. Spo-
śród współczesnych potraw kucharze polecają: łupcie potockie, 
ślimaczki, zrazy zwijane, gołąbki, frykadelki, kiełbaski, udka 
nadziewane, kotlety mielone, jagły z szafranem. Rzecz jasna, 
kasza gryczana jest składnikiem dominującym wielu potraw. 
Po posiłku można się raczyć: żurawinówką, nalewką z czarnego 
bzu, pigwówką wykwintną, krupnikiem Babci Eufrozyny lub 
janowską nalewką miodową. 

Region słynie także z hodowli ryb. Stawy rybne zakłada-
no już w średniowieczu, ale pełny ich rozwój nastąpił około 
150 lat temu. Wedle kronik zajął się tym poważnie właści-
ciel dóbr Potoczek, Adam Przanowski, który uporządkował 
leśne bagna i wykopał stawy, tworząc w 1879 roku 300 mórg 
akwenów zarybionych karpiami morawskimi. Na równi-
nie puszczańskiej i jej obrzeżach doliczono się 150 stawów. 
W okolicach Momotów najstarsze zbiorniki wykopano po 
powstaniu styczniowym. Wówczas część lasów znajdowała się 
poza ordynacją zamojską, więc zagarnęli ją Moskale. Zasłużeni 
w tłumieniu powstania ofi cerowie carscy otrzymywali „majo-
raty” z nadań rządowych i… nie wiedzieli, co z nimi robić, 
wydzierżawiali je więc Żydom i Polakom, a ci wykopali stawy, 
zarybili je i czerpali z nich zyski. 

Warto w sierpniu przyjechać do Malińca na Dni Karpia 
Królewskiego. Przygotowuje się go na różne sposoby: smażony, 
wędzony, pieczony, w galarecie, w zupie rybnej. 
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Janów Lubelski i okolice
� Najlepiej przenocować w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

należącym do nadleśnictwa. Dysponuje on 104 miejscami. 
Pokój 1-osobowy – 50 zł, 2-osobowy apartament – 130
–200 zł, wyżywienie – 57 zł dziennie. Atrakcją jest wystawa 
przyrodnicza. Dla większej grupy warto wynająć leśniczów-
kę Cegielnia. Za dwie doby 9 osób zapłaci 1200 zł (czyli 
66 zł za nocleg od osoby). 

� W czterogwiazdkowym hotelu Duo nad zalewem w Janowie 
2-pokojowy apartament kosztuje 269 zł. Bezpłatne: śnia-
danie, basen, sauna, jacuzzi. 

� Miłośnicy koni powinni się zatrzymać w Ośrodku Jeździec-
kim Karino przy ul. Turystycznej 2. Ośrodek pp. Renaty 
i Bogdana Bosiów istnieje od 1993 roku. W stadninie jest 30 
koni; można wynająć konika pod jazdę rekreacyjną – 35 zł 
lub terenową po lesie – 50 zł. Cena noclegu – 40 zł.

� Nie opuszczając miasta, warto odwiedzić Szkołę Suki Bił-
gorajskiej i Pracownię Instrumentów przy ul. Korczaka 4,
prowadzoną przez kapelę Butrynów (tel. 696 06 77 04). 
Ta muzykalna rodzina organizuje warsztaty muzyczne, 
spotkania, koncert i potańcówki. 

Kwatera myśliwska Cegielnia w Nadleśnictwie Janów Lubelski
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� W Momotach Dolnych (15 km na południe od Janowa) 
godne polecenia są ośrodek Agro-Rekreo prowadzony 
przez pp. Powęzków oraz gospodarstwo agroturystycz-
ne pp. Małków położone nad rzeką Bukową. Nocleg 
– 30–45 zł. 

� W Łążku Garncarskim (12 km na południowy zachód od 
Janowa) można się zatrzymać u p. Elżbiety Kurzyny. Ceny 
podobne jak w Momotach. Warto skorzystać z wypoży-
czalni kajaków (do 3 godz. – 35 zł, dwa dni – 50 zł od 
osoby). 

� W Godziszowie (10 km na północ od Janowa) również 
można znaleźć kwatery agroturystyczne. Miejscowość jest 
znana z uprawy gryki i malin; zarejestrowała dwa lokalne 
produkty: miód gryczany i gryczok godziszowski. 

� W sercu lasów, nad stawami, 20 km na zachód od Janowa 
Lubelskiego leży Maliniec, miejscowość nabierająca cech 
letniska. Kwatery agroturystyczne są u pp. Turów i Czer-
wonków. Warto tu przyjechać w sierpniu, na Dni Karpia 
Królewskiego. 

Biłgoraj 
� W Biłgoraju można się zatrzymać w hotelu Dodo, pokój 

1-osobowy – 95 zł. Stąd jest niedaleko do skansenu 
Zagroda Sitarska przy ul. Nastawnej 6. 

� Tańsze noclegi są w pobliskim Nadrzeczu, w Stylowej Cha-
cie u p. Ireny Bełżek. 

Lokalne imprezy
Warto pamiętać: w lipcu w Godziszowie jesteśmy na gryczoku 
i „maliniakach”, w sierpniu w Janowie Lubelskim – na pirogu 
reczanym, a w Malińcu – na karpiu.
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Bliżej Lwowa niż  Lublina

WZDŁUŻ SANU
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Wzdłuż Sanu

Nadleśnictwo Rudnik leży po obu stronach Sanu, na obszarze 
16 tys ha. Jego znaczna część znajduje się w Puszczy Sandomier-

skiej i Puszczy Solskiej. Przez 28 lat nadleśniczym był mgr inż. Edward 
Tomecki. Po ukończeniu studiów w 1971 roku podjął tu pracę i stąd 
jesienią 2014 roku odszedł na emeryturę. Ma sporo do opowiedzenia 
o swoim leśnym gospodarstwie: „Ulanów, Nisko i Rudnik połączyły się 
w jedno nadleśnictwo w 1973 roku. Po 1990 roku niebagatelne zna-
czenie dla Lasów Państwowych miała prywatyzacja środków produkcji 
i usług. Zatrudnialiśmy ponad 100 osób. Teraz zostało 50, bo pozostali 
odeszli do własnych fi rm, głównie zakładów usług leśnych. Zadaniem 
nadleśnictwa są zarówno pozyskiwanie drewna, jak i odbudowa lasów, 
zrównoważony rozwój, nie tylko produkcyjny, ale także społeczny i eko-
logiczny. Moim spełnionym marzeniem, jako myśliwego, było utworze-
nie Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Powstał on na 40 tys. ha i jest naj-
większy w Polsce. Potraktowałem gospodarkę łowiecką kompleksowo. 
To znaczy, że zapewniliśmy bazę żerową dla zwierzyny, zbudowaliśmy 
wodopoje i zbiorniki retencyjne. Sprowadzaliśmy te same gatunki, ale 
z różnych hodowli, np. daniele, kuropatwy, bażanty i zające. Mamy 
90 ha poletek na zboża, czyli taką stołówkę dla zwierzyny, wewnątrz 
kompleksu, a nie na jego obrzeżach. W związku z tym znacznie zmniej-
szyły się konfl ikty z rolnikami o odszkodowania za straty. Myślę, że 
doprowadziliśmy do równowagi między hodowlą, ochroną i pozyski-
waniem zwierzyny. Zwolennicy polowań postawili w leśnictwie Zalesie 
uroczą kapliczkę św. Huberta”.

Lasy w widłach Wisły i Sanu, zwane Puszczą Sandomierską, do 
końca XV wieku należały do polskich królów. Po dawnej bogatej 
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Kapliczka św. Huberta w leśnictwie Zalesie

Pomnikowe drzewa w leśnictwie Czarny Las
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puszczy pozostały fragmenty siedlisk zbliżonych do naturalnych. Miesz-
kańcy tych terenów żyli w lasach i z lasów. Polowali, wytapiali żelazo 
z rud darniowych, zajmowali się wyrobem smoły, dziegciu, mazi i węgla 
drzewnego. Lasowiacy, bo tak zwano tę grupę etniczną, niesłychanie 
rozwinęli bartnictwo. W XVI wieku prawie co trzeci z nich utrzymywał 
się z produktów pasieki. Znali las i potrafili „wyciskać z niego soki”. 
Lasowiacy to również mistrzowie ciesielki. Przed laty na tych terenach 
każda chałupa i obejście były ich dziełem.

Rudnik nad Sanem otrzymał nazwę od płynącej przez podmokłe 
tereny rzeki Rudni, której nurt do dziś ma kolor rudawy. Wokół były 
liczne miejsca wydobycia rudy darniowej zawierającej niewielki procent 
żelaza. Osada otrzymała prawa miejskie w 1598 roku. Niespełna 60 lat 
później mieszkańcy byli świadkami bitwy wojsk Stefana Czarnieckiego 
z regimentem straży tylnej wojsk szwedzkich. Z Leżajska, okrutnie złu-
pionego przez zamorskich najeźdźców, król Karol Gustaw X, atakowany 
przez żołnierzy Czarnieckiego i Lubomirskiego, wycofywał się wzdłuż 

Domek łowiecki w Nadleśnictwie Rudnik
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Sanu na północ. W Rudniku wraz ze swoją lejbgwardią zatrzymał się 
na popas na plebanii, gdzie dopadła go chorągiew rotmistrza Sztanda-
rowskiego. Henryk Sienkiewicz opisał ten epizod w Potopie. Rotmistrza 
zaalarmował chłopak ze wsi, Michałek. Zdyszany przyjechał na oklep 
na źrebaku i przysięgał na wszystkie świętości, że widział króla. Opisał 
go tak: „Czarny okrutnie na gębie i czerwone wstęgi przy boku nosi”. 
Sztandarowski ruszył zatem duktem nad Sanem porośniętym krzakami 
i wikliną. Dopadł królewskiego oddziału i rozbił go, a Karol Gustaw 
goniony przez Rocha Kowalskiego cudem uniknął śmierci. Tak opisuje 
to wydarzenie mistrz Sienkiewicz, chociaż nigdy już się nie dowiemy, 
czy był to Roch, czy inny szlachcic. Jedno jest pewne: sztandar królewski 
dostał się w polskie ręce. Jako zdobycz wojenna długo pozostawał w rę-
kach Branickich, potem Tarnowskich. W 1959 roku ostatni właściciel 
majątku Kopki (obecnie jest to wieś w gminie Rudnik nad Sanem), 

Uroczysko Bardo w leśnictwie Zbytki
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hrabia Stanisław Tarnowski, podarował sztandar (podobno masoński) 
muzeum wawelskiemu. A łąki pod Trebanią w Rudniku do dziś nazy-
wane są przez miejscowych Pogonią. W krwawej potyczce zginęło wielu 
żołnierzy; pochowano ich na cmentarzu w pobliżu kościoła. W czasie 
prac ziemnych w 1970 roku natrafiono na szkielety z widocznymi cię-
ciami szabel na czaszkach oraz szelągi – monety z czasów Jana Kazi-
mierza. Szwedzi wzięci do niewoli osiedlili się w okolicy, stąd pewnie 
wzięły się takie nazwiska, jak: Jachym, Madey, Szwedo. Nawet wioska 
za Sanem nosi nazwę Szwedy. 

Wiklina, wiklina…

Kto wie, czy gdyby w połowie XIX wieku hrabia Ferdynand Hom-
pesch nie pojawił się w Rudniku, rozwinąłby się nad Sanem przemysł 
wikliniarski dający pracę tysiącom rodzin? Krakowski „Czas” w artykule 
sprzed około 160 lat Obrazek z Rudnika nad Sanem pisał m.in.: „Mia-
steczko biedne, mieszkańcy biedni, kościółek drewniany, lichy, bożnica 
żydowska także drewniana, ale gmina cała bogata w wiarę i zakon”.

Do 1850 roku właścicielami miasta i dóbr Rudnik-Kopki byli Sie-
mianowscy-Żebrowscy. Majątek odkupili austriacki hrabia Wilhelm 
Hompesch i jego żona Adolfina, właściciele dóbr w Jasławicach na 
Morawach. Byli to ludzie bogaci, ponadto mieli pomysł na wydobycie 
tego rejonu Galicji z biedy i zacofania. Hompeschowie sprowadzili do 
Rudnika austriackich i czeskich fachowców: aptekarza, młynarza, leka-
rza, leśniczego. Wprowadzili nowoczesną jak na tamte czasy gospodarkę 
leśną i wodną. Zbudowali, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, zbiorniki re-
tencyjne, młyn, tartak, bity gościniec do Leżajska. Wybudowali w Kop-
kach niewielką rezydencję, która została zniszczona w czasie działań 
wojennych w 1914 roku.

To, co rozpoczął Wilhelm Hompesch, kontynuował jego syn Fer-
dynand. Zauważył on, że nad Sanem obficie rośnie wiklina. A może 
by wyplatać i sprzedawać kosze? Na własny koszt wysłał do Wied-
nia sześciu miejscowych chłopaków o nazwiskach: Ryński, Gancarz, 
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Koszałka, Madej, Konior i Pawłowski. W stolicy Austro-Węgier wy-
szkolili się oni w technice koszykarskiej, a po powrocie zaczęli uczyć 
innych. W 1878 roku hrabia założył w Rudniku pierwszą szkołę koszy-
karską. Uprawa wikliny i wytwarzanie z niej koszyków, mebli i wyrobów 
galanteryjnych umożliwiły zatrudnienie wielu biednych wieśniaków. 
Z chałupniczego koszykarstwa żyły całe rodziny nie tylko w Rudniku, 
ale także w okolicznych wioskach: Jeżowem, Łętowni, Tarnogórze, Bie-
linach, Kopkach, Stróżach. W końcu XIX wieku powstała Prasko-Rud-
nicka Fabryka Koszyków, której wyroby sprzedawano w wielu krajach 
Europy. Handlem zajmowali się głównie miejscowi Żydzi. Hrabiego 
Hompescha miejscowi wspominają do dziś: wzorowy gospodarz, zbu-
dował gorzelnię, założył plantację chmielu i piołunu, zmeliorował pola, 
osuszył bagna, założył stawy rybne. W majątku, oprócz miejscowych, 
pracowało wielu Czechów i Austriaków. Sam Ferdynand podobno był 
człowiekiem uczynnym, o dużej fantazji, lubił się bawić, kochał konie 
i kobiety. Urządzał huczne polowania z udziałem sąsiadów z okolicznych 

Siedziba Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem
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majątków. W domku myśliwskim ucztowano do rana: raczono się dzi-
czyzną, popijano okowitą. Kiedy hrabia wytrzeźwiał, ścigał się konno 
z pociągami relacji Rudnik–Leżajsk i na pewnych odcinkach wyprzedzał 
parowóz. Niestety, fantazja go zgubiła. Co prawda wygrał zakład, że 
wiosną przy rwącym nurcie konno przepłynie San, ale pokonała go 
zima. Uparł się, że przejedzie saniami przez zamarzniętą rzekę. Lód 
się załamał, konie utonęły, a hrabiego uratowali pracownicy dworu 
w Bielinach. Po kąpieli zachorował i zmarł w 1897 roku, w rodzinnych 
morawskich Jasłowicach. Rok później majątek przeszedł w ręce Róży 
Branickiej, żony hrabiego Stanisława Tarnowskiego.

Czterdzieści lat później, tuż przed wybuchem II wojny światowej, 
w Rudniku i okolicach działało 20 krajowych i 12 eksportowych firm 
zajmujących się koszykarstwem. Zarejestrowanych było 3000 warsz-
tatów dających pracę 15 tys. ludzi. Chałupnicze wyroby sprzedawano 
do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii. 
Podział był taki: Polacy produkowali, Żydzi handlowali (stanowili jedną 
trzecią miejscowej populacji liczącej 6000 mieszkańców).

Po II wojnie światowej tradycje wikliniarstwa podtrzymywały dwie 
prężne spółdzielnie: Jedność i Małopolskie Przedsiębiorstwo Produk-
cji Wikliniarskiej. Po 1989 roku powstało 10 firm-spółek, rodzinnych 
i jednoosobowych. Szacuje się, że w Rudniku i okolicach tym zawodem 
zajmuje się 800–900 rodzin. W Polsce są jeszcze dwa ośrodki uprawy 
wikliny: Cieszyn i Nowy Tomyśl. Ten ostatni w 2014 roku wygrał 
prestiżowy kontrakt w Danii na umacnianie brzegów autostrad tzw. 
plecionką, czyli wiklinowym płotkiem dekoracyjnym.

Od 2007 roku w Rudniku działa Centrum Wikliniarstwa, placówka 
edukacyjno-wystawiennicza, którą rocznie odwiedza 5000–7000 osób. 
Kieruje nią pani Krystyna Wójcik, absolwentka Uniwersytetu Jagielloń-
skiego: „Nasze Centrum może się pochwalić nagrodą I edycji ogólnopol-
skiego konkursu «Polska pięknieje – siedem cudów unijnych funduszy» 
w kategorii «Rozwój turystyki na obszarach wiejskich». Dostaliśmy też na-
grody «Najlepszy produkt turystyczny Podkarpacia 2010» i «Eden 2011, 
czyli raj dla turystów». Kreacje wiklinowej mody były nawet dwukrotnie 
(2008, 2013) prezentowane w Brukseli, w Parlamencie Europejskim.  
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Co roku w Centrum odbywają się dwie lub trzy wystawy. Jedną z nich, 
edukacyjną, przygotowało Nadleśnictwo Rudnik. Każdego roku w kwiet-
niu i maju organizujemy plenery wikliniarskie”. Pani Wójcik jako dziec-
ko, wraz z trójką rodzeństwa, pomagała ojcu wyplatać koszyki. Prezen-
tując swoje umiejętności, mówi: „Tego nie da się zapomnieć”.

Wiklinowe żniwa odbywają się zimą, po pierwszych przymrozkach. 
Plantacje dysponują maszynami do zbioru i obróbki surowca. Co dalej? 
Można ją moczarkować, czyli wstawić do wody. Po tej operacji schodzi 
z niej skóra, a pozostaje czyściutka, szlachetna, biała wiklina. Robi się 
z niej przedmioty przeznaczone do wystroju wnętrz, bo nie jest odpor-
na na mróz i deszcz. Z wikliny parzonej w kotłach przez kilka godzin 
wykonuje się m.in. płotki i ozdoby, które mogą stać pod gołym niebem. 
Co 4–5 lat impregnuje się je, by wytrzymały zmiany atmosferyczne. 
Różową wiklinę parzy się i koruje. Jest doskonała do wyplatania koszy, 
wyrobów galanteryjnych i mebli do wnętrz.

Rudnickie Centrum Wikliniarstwa imponuje bogactwem ekspo-
natów. Fotele, klatki dla ptaków, anioły, modele samolotów, kapelu-
sze o średnicy 1,5 m, wiklinowe stroje dla modelek, kosze plecione 
przez mistrzów w czasie Dni Rudnika. Jeden z turystów niemieckich 
nie chciał uwierzyć, że tak precyzyjnie wypleciony koszyk zrobił ręko-
dzielnik, a nie maszyna. A ta „maszyna” ma 78 lat i mieszka 6 km od 
Centrum Wikliniarstwa. Każdego dzieła można dotknąć i każde kupić. 
Pewien prawnik spod Warszawy nabył całe wyposażenie wnętrza do 
swojego domu. Ceny są wysokie: dwa fotele i stolik z białej wikliny 
– około 1000 zł; pokaźna rzeźba na trawnik przed domem – 5000 zł. 
Zwykle ludzie kupują drobiazgi za 20–40 zł. Prekursor artystycznego 
wikliniarstwa, Władysław Wołkowski, projekty wyrobów tworzył już 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Będąc w Rudniku, 
nie sposób pominąć Centrum Wikliniarstwa; to jakby w Paryżu nie 
zauważyć Wieży Eiffla. 

Oprócz hrabiego Wilhelma Hompescha (ma pomnik na rynku), 
Rudnik jest dumny z jeszcze jednego obywatela, prof. Mieczysława 
Karasia, urodzonego w pobliskiej wsi Przędzel. Ukończył on filologię 
polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez 30 lat, aż do śmierci 
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jak się pracuje z wikliną 
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w 1977 roku, pracował na tej uczelni. Przez ostatnie pięć lat życia był 
jej rektorem. Zajmował się słownikiem gwar polskich i doprowadził do 
wydania Małego atlasu gwar polskich. 

Znaną osobą był także uczeń szkoły powszechnej w Rudniku, 
Bronisław Gancarz. Absolwent Politechniki Lwowskiej, przez wiele 
lat grał w piłkarskiej drużynie Pogoń Lwów, ale upodobał sobie biegi 
maratońskie. Był coraz lepszy i startował gdzie mógł, chociaż w mię-
dzywojennej Polsce takie biegi uprawiano rzadko. „Gazeta Wileńska” 
2 września 1933 roku relacjonowała: „Do Wilna ściągnęły tłumy mi-
łośników maratonu z całej Polski. Na starcie zjawiła się czołówka kra-
jowych biegaczy. Maraton o mistrzostwo Polski zgromadził rekordową 
ilość uczestników, bo aż 18. Na mecie falująca masa widzów radosnym 
okrzykiem wita nowego mistrza i rekordzistę Polski Bronisława Ganca-
rza z Pogoni Lwów. Jego czas – 2:49.13 jest doskonały”. Dziś możemy 
się uśmiechnąć, czytając o wyniku i frekwencji, ale pan Bronek z re-
kordem życiowym 2:45.28 zakwalifikował się na berlińską olimpiadę 
w 1936 roku. Skurcze i bóle żołądka pozbawiły go jednak dobrego 
miejsca na mecie. W październiku 1944 roku, już jako magister wycho-
wania fizycznego, rozpoczął pracę w rudnickim gimnazjum i liceum. 
Wielu uczniów przekonał do studiów na AWF w Krakowie, Poznaniu 
i Warszawie, a 31 lat po jego śmierci, w 1991 roku, stadion sportowy 
w Rudniku otrzymał jego imię. 

Z Ulanowa tratwy płyną 

Osada, która stała się miastem Ulanów w 1616 roku, leży nad Sa-
nem na 282. kilometrze od jego źródeł w Bieszczadach. Po lewej stronie 
rzeki mieszkali Lasowiacy, a po prawej, aż po Zamość – Borowiacy. 
Mieszkańcy osad znajdujących się bliżej Sanu, wzdłuż którego rosła 
dorodna puszcza, zajmowali się spławem drewna. Początki tutejszego 
flisactwa sięgają XVI wieku. 

Po pokoju toruńskim w 1466 roku Polska odzyskała dostęp do Mo-
rza Bałtyckiego. Stopniowo otwierały się zachodnie rynki zbytu. Rozwój 
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handlu w Rzeczypospolitej, nie tylko drewnem, ale zbożem, potażem, 
płótnem, skórami i innymi towarami, wymuszał ich przemieszczanie, 
przewożenie do innych regionów. Nie mogło się ono odbywać drogą 
lądową (choć stada bydła pędzono z Podola na Śląsk), bo jakież były 
wtedy trakty! Tylko rzeki: Wisła, San, Bug, Narew i Niemen, zapew-
niały transport dużych mas towarów w miarę bezpiecznie i tanio. Aby 
je spławiać, należało zbudować tratwy i łodzie: szkuty, galery, komięgi, 
dubasy, baty itp. Zbijano je z pni na bindugach, w portach i przysta-
niach zwanych wtedy palami. Takim „palem” stał się Ulanów, jedyne 
poważne miejsce budowy statków rzecznych nad Sanem. Tu pracowali 
wykwalifikowani rzemieślnicy-szkutnicy, tu zawiązał się cech retmań-
ski przygotowujący młodych flisaków do spławu, do kształcenia się na 
retmanów i sterników. Badacze szacują, że w XVI wieku na wszystkich 
rzekach Rzeczypospolitej tą profesją zajmowało się nawet 100 tys. osób. 
Najdłużej flisactwo uprawiano na Narwi i Sanie. Właśnie nad Sanem 
o kimś, kto przepadł, nie wracał do domu, mówiono do niedawna, że 
„poszedł do Ulanowa na flis”.

Przez trzy wieki w Puszczy Sandomierskiej poczyniono ogromne 
spustoszenia. Drwale zimą rąbali drzewa w magnackich lasach, a wozacy 
zwozili je na bindugi nad Sanem. Główna była w Sieniawie, z dogod-
nym zejściem i dobrą zrzutką do wody. Flisacy drągami spychali do 
wody kloce jodłowe, sosnowe i inne. Na wodzie dwaj flisacy, jeden 
na „głowie”, drugi na „calu”, spinali tafle szerokie na 8 m, złożone 
z 17 obciosanych sztuk. Za „głową” było „przedgłowie”, dalej „buchta”, 
potem „przedcale”, a na samym końcu grube, ciężkie kloce, czyli „cale”. 
Każda tratwa była długa na 75 m, choć zdarzały się i takie na 170 m. 
Najdłuższe były spławiane żeglowną rzeką przy wysokiej wodzie. Do 
kierowania takim „tirem” służyły „drgawki”, długie na 6–8 m, który-
mi odpychano się od dna. Do zatrzymywania takiej karawany służy-
ły „szryki” z brzozowego drzewa, specjalnie mocowane drągi wbijane 
w dno – jednym słowem kotwice. Na każdej tratwie budka wysoka na 
1,5 m służyła flisakom do spania; było tam też miejsce na palenisko. 
Oczywiście retman, czyli szef, miał większą budę na samym przedzie, 
z flagą i znakiem kupca. Każdą tratwę obsługiwało 5–6 flisaków. 
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Zimą żydowscy kupcy dogadywali się z retmanami w sprawie trans-
portowanego towaru i wynagrodzenia. Ci werbowali załogę i wiosną, 
po puszczeniu lodów, przez 3–4 tygodnie tratwa za tratwą płynęły Sa-
nem i Wisłą do Gdańska (726 km). Nawet nie nad sam Bałtyk, ale do 
Tczewa, do tartaków wodnych. Tam kupcom gdańskim sprzedawano 
towar, a załoga pieszo wracała do Ulanowa. Można było co prawda 
kupić konia, ale nie każdy flisak był w stanie na niego zarobić. Na konia 
stać było retmana, ale ten po powrocie do domu zazwyczaj wierzchowca 
sprzedawał. Wiślanych ryz (rejsów) można było zrobić w sezonie ze 
cztery, a kiedy młody chłopak z załogi chciał się żenić, organizowano 
dla niego piątą ryzę. 

Flisacy wracali na południe, do domów, całą załogą. Przez trzy 
tygodnie pokonywali 700 km. Nieśli torby z gdańskimi dukatami, 

Przystań na Sanie w Ulanowie – tratwa flisacka
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garnuszkami, kociołkami. Zatrzymywali się w stanicach nadrzecznych, 
w szałasach. Rozpalali ogniska i czuwali, bo w lasach grasowali zbójcy, 
a tylko retman miał prawo posiadać pistolet skałkowy. Od fryca (czyli  
świeżo zamustrowanego) do tytułu retmana wiodła długa droga.  
Po roku fryc stawał się orylem, po dwóch latach – hartfulnikiem, 
następnie przednikiem, po dalszych pięciu latach – hetmańczykiem, 
później podmistrzem, wreszcie, po 10 latach – retmanem. 

Rozwój kolei żelaznej w drugiej połowie XIX wieku przyczynił się 
do upadku flisactwa, choć jeszcze w 1883 roku zanotowano na Wiśle 
rekordową liczbę tratew (ponad 2000), którymi spławiano 350 tys. ton 
drewna. W okresie międzywojennym zostały tylko trzy ośrodki flisac-
twa: w Kamieńczyku nad Bugiem, Czernichowie nad Wisłą i Ulanowie. 
Jeszcze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku spławiano 
drewno z Bieszczad do tartaków w Leżajsku, Nisku i Rozwadowie, ale 
to już był koniec tego zawodu. Ostatnia tratwa przepłynęła pod mostem 
w Ulanowie w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Niezwykłym znawcą flisactwa jest dr inż. Zygmunt Paruch z Nad-
leśnictwa Rudnik: „Fascynowałem się spławem od dzieciństwa. Obser-
wowałem tratwy na Sanie w Krzeszowie, gdzie się urodziłem. W latach 
1962–1963 były to ostatnie transporty drewna na tej rzece”. Tak się 
zainteresował tym tematem, że w 2001 roku napisał pracę magisterską  
Spław drewna ze szczególnym uwzględnieniem roli osady flisackiej Ulanów. 
Nie poprzestał na tym. W 2014 roku obronił pracę doktorską Transport 
wodny drewna w dorzeczu Wisły.

Jednym z 12 żyjących polskich retmanów jest Zygmunt Nikolas, 
mieszkaniec Ulanowa. Był on jedną z osób reaktywujących w 1991 roku 
Bractwo Flisackie, które podtrzymuje flisackie tradycje. Niemałe zasłu-
gi ma w tej dziedzinie pani Teresa Pracownik, członek zarządu Brac-
twa, dyrektor zespołu szkół (gimnazjum i podstawowej) w Ulanowie.  
Jej pradziadek był retmanem, dziadek pływał jeszcze po wojnie, a brat był  
leśniczym w Gliniance, potem przez 18 lat – burmistrzem tego miasta. 
Pani Teresa jest ponadto prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej. „Na wzór 
praojców budujemy tratwy, galary. Organizujemy turystyczne rejsy, 
podtrzymując tradycję. Do naszego stowarzyszenia należy 120 osób. 
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Jesteśmy w Międzynarodowym Związku Flisaków i bierzemy udział 
w spływach przez niego organizowanych” – opowiada pani prezes. 
Trzy razy płynęła z Ulanowa do Gdańska, ale nie tratwą, lecz galarem. 
Długowieczna tradycja zabrania kobietom wstępu na tratwę, bo nie-
wiasty przynoszą pecha, np. statek może osiąść na mieliźnie. To męska 
profesja!

Owszem, męska, ale ktoś musiał wypiec chleb chrupacki w Ula-
nowie. Był popularny aż do wybuchu II wojny światowej; wypiekiem 
zajmowały się kobiety. Chleb był pożywny, utrzymywał świeżość przez 
dwa tygodnie. W jego skład wchodziły: mąka żytnia razowa lub zwy-
kła z dodatkiem pszennej, serwatka i skwarki ze słoniny. Niedawno 
odtworzono recepturę sprzed półtora wieku; chleb jest spożywany na 
corocznych uroczystościach flisackich, oczywiście pod kieliszek 60-pro-
centowej nalewki zwanej orzechówką krzeszowską. A Krzeszów od Ula-

Płyniemy do Gdańska (ze zbiorów Zygmunta Nikolasa  
– jednego z ostatnich retmanów w Polsce)
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nowa dzieli niewielka odległość; towar można przewieźć Sanem, rzecz 
jasna tratwą.

Należy pamiętać o dwóch wybitnych przedstawicielach Ulanowa. 
Arnold Szyfman (1882–1967), znakomity reżyser teatralny, był wie-
loletnim dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie i zasłużył się przy 
odbudowie Teatru Wielkiego. Andrzej Pityński, urodzony w 1947 roku, 
to artysta rzeźbiarz tworzący w Stanach Zjednoczonych, autor Party-
zantów, monumentalnego pomnika stojącego w Bostonie. Jest jedynym 
Polakiem w gronie członków Narodowego Związku Rzeźbiarzy w No-
wym Jorku, skupiającym 5000 artystów.

W 1939 roku w Ulanowie mieszkało 2200 Żydów i 3900 Polaków. 
Po ulanowskich Żydach pozostał kirkut z tablicą na bramie. Założono 
go około 1700 roku. Pozostało na nim 150 macew, w większości XIX-
wiecznych. W 1984 roku został uznany za zabytek kultury.

Niedaleko na południe od Ulanowa, nad Sanem, leży Krzeszów. 
Historycy podają trzy wersje pochodzenia nazwy tego miasta (prawa 
miejskie otrzymało w 1641 roku). Wedle jednej z nich nazwa po-
chodzi od słowiańskiego imienia Krzesz, wedle innej – od krzewów 

Widok z Góry Krzeszowskiej wznoszącej się na 65 m nad doliną Sanu
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Fragment ścieżki edukacyjnej „Kopki”

Modrzewiowy kościół w Krzeszowie
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porastających pobliskie wzgórza, a niektórzy sądzą, że od traktu drogo-
wego idącego „ku Rzeszowowi”. Po 1589 roku Krzeszów wszedł w skład 
ordynacji zamojskiej. W latach 1914–1915 doszczętnie zniszczyły go 
wojska rosyjskie i austriackie. Na linii Sanu dość długo utrzymywał 
się front. Zniszczenia nie dotknęły stojącego na Komanowej Górze 
przepięknego modrzewiowego kościoła z 1728 roku pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. Wyremontowano go w 1898 roku dzięki 
wsparciu ordynata Maurycego Zamoyskiego.

Dzisiaj ta gminna wieś zaprasza przybyszów na powidła śliwkowe, 
a zimą na Złoty Stok na Górze Krzeszowskiej – naśnieżany, oświetlony, 
długi na 500 m (różnica poziomów – 65 m). Do pobliskich Kopek, 
leżących po lewej stronie Sanu, Nadleśnictwo Rudnik zaprasza turystów 
na spacer ścieżką edukacyjną.

SMAKI KOTLINY SANDOMIERSKIEJ

Leżajsk nad Sanem znany jest z dwóch miejsc odwie-
dzanych tłumnie przez turystów i pielgrzymów. Są to Bazy-
lika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z zabytkowymi, 

Leżajsk – wczesnobarokowy zespół klasztorny oo. Bazylianów
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słynnymi na całą Europę organami oraz grób cadyka chasydz-
kiego Elimelecha na żydowskim cmentarzu z XVIII wieku.

Kościół jest budowlą barokową, trójnawową, wzniesioną 
w latach 1618–1628, przebudowaną w połowie XVIII wieku. 
Obok znajduje się wczesnobarokowy obronny zespół klasz-
torny otoczony warownym murem i basztami. Najbardziej 
znanym elementem wyposażenia kościoła są organy, jeden 
z najcenniejszych w Europie zabytków sztuki z zakresu budo-
wy i zdobnictwa organowego. Można je porównać z organa-
mi w Oliwie i Kamieniu Pomorskim. Ich budowa trwała od 
1680 roku do 1723 roku. Autorami byli Stanisław Studziński 
z Przeworska i krakowski organista Jan Głowiński. Mecha-
nizm składa się z 74 rejestrów i 5894 piszczałek. Największa 
piszczałka ma 10,5 m, najmniejsza – 5 cm wysokości. Le-
żajskie organy to trzy samodzielne instrumenty: w nawach 
bocznych mniejsze, a w nawie głównej – największy, mający 

Słynne organy leżajskie
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15 m wysokości i 7,5 m szerokości. Są jedynymi na świecie 
organami, na których może jednocześnie grać trzech orga-
nistów. Obudowa organów to arcydzieło sztuki snycerskiej, 
które wykonali zakonnicy. Od 20 lat w Leżajsku odbywają się 
Międzynarodowe Festiwale Muzyki Kameralnej i Organowej, 
w których biorą udział najwybitniejsi europejscy mistrzowie. 
Koncerty od końca czerwca do ostatnich dni sierpnia przycią-
gają tłumy wielbicieli muzyki organowej.

Na cmentarzu żydowskim założonym w połowie 
XVIII wieku pochowano w 1787 roku słynnego cadyka Eli-
melecha, syna Elezara Lipmana. Był on twórcą tzw. praktycz-
nego cadykizmu. W 1772 roku osiadł w Leżajsku i uczynił 
z niego ważny ośrodek chasydyzmu. Uważał, że władza cadyka 
nie powinna się ograniczać do spraw duchowych, lecz obej-
mować wszystkie sfery życia. Grób stał się celem pielgrzymek 
pobożnych Żydów. Cmentarz otoczony murem z czerwonych 

Grób cadyka w Leżajsku
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Zamek w Łańcucie

cegieł dotrwał do II wojny światowej. Niemcy go zdewasto-
wali, a wyrwanymi z ziemi nagrobkami wybrukowali leżajski 
rynek. Grób cadyka rozkopano, a szczątki zakopano w innej 
części cmentarza. Dopiero w 1962 roku udało się odbudować 
grób i umieścić w nim szczątki. Teren został ogrodzony, zwie-
ziono nagrobki odnalezione w różnych częściach miasta. Dziś 
do grobu Elimelecha przybywają pielgrzymi z całego świa-
ta; zdarza się, że jednego dnia przebywa w Leżajsku nawet 
6000 chasydów. Dla nich w 1990 roku urządzono w mieście 
mykwę (rytualną łaźnię żydowską).

Perłą Kotliny Sandomierskiej jest zespół zamkowy Lubo-
mirskich i Potockich w Łańcucie, rezydencja magnacka (naj-
poważniejsza rozbudowa była w latach 1629–1641), obecny 
kształt zawdzięczająca Stanisławowi Lubomirskiemu. Otoczo-
na była fortyfi kacjami na planie pięcioboku. Pod koniec XVIII 
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i na początku XIX wieku Izabela z Czartoryskich Lubomirska 
przekształciła fortecę w rezydencję pałacową z klasycystycz-
nymi wnętrzami i pawilonami ogrodowymi. W 1816 roku 
zamek przeszedł w ręce jej wnuków Alfreda i Artura Potoc-
kich. Co ciekawe, w czasie okupacji Niemcy zbytnio się nie 
wtrącali w sprawy właściciela, jedynie zainstalowali w zamku 
sztab Wehr machtu, a 1 sierpnia 1944 roku, tuż przed wkro-
czeniem Armii Czerwonej, pozwolili Alfredowi Potockiemu 
wyjechać na Zachód wraz z wieloma rodowymi dobrami. Po 
wojnie w Łańcucie powstało muzeum, a od 1961 roku odby-
wały się tam Dni Muzyki Kameralnej, w 1981 roku imprezę 
przekształcono w Festiwal Muzyki Łańcut, dziś noszący nazwę 
Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. W latach 1981–1992 dy-
rektorem Festiwalu był Bogusław Kaczyński, popularyzator 
i krytyk muzyczny. Dzięki niemu festiwal stał się wydarzeniem 

Ogrody zamkowe
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o randze europejskiej. Liczni turyści zwiedzają zamkowe wnę-
trza, angielski park krajobrazowy i powozownię. W budynku 
z 1902 roku zgromadzono 120 eksponatów z różnych epok 
i fi rm. Osobliwością są saneczki królowej Marii Antoniny 
z XVIII wieku.

Kotlina Sandomierska z pozostałościami Puszczy Sando-
mierskiej ma turystom wiele do zaoferowania. Nadleśnictwa: 
Kolbuszowa, Mielec, Głogów, Rudnik i Nowa Dęba oraz Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Gmina Kolbuszowa 
przygotowały trasę turystyczną o długości 300 km, obejmującą 
130 tys. ha dawnej puszczy. Drogi: piesza, konna i rowerowa 
prowadzą lasami, łąkami, polami uprawnymi oraz przez mia-
steczka, od Mielca przez Tarnobrzeg, Nisko, Głogów Mało-
polski do Kolbuszowej. Odnowiono lub zbudowano ścieżki 
przyrodniczo-dydaktyczne oraz miejsca wypoczynku z zada-
szeniami, ławkami, stołami. Na przykład ścieżka dydaktyczna 

Kwatera łowiecka w Nadleśnictwie Rudnik
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 Lasy Janowskie w zimowej szacie
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(7 km) Nadleśnictwa Nowa Dęba i Towarzystwa Przyjaciół 
Huty Komorowskiej prowadzi przez malownicze leśnictwa 
Buda Tuszowska i Dąbrowica, a inna – Dymarka – powstała
w gminie Cmolas we wsi Poręby Dymarskie, gdzie już 
400 lat temu wytapiano rudy żelaza. We wsi Świerczów (7 km 
od Kolbuszowej) można się przespacerować do minizoo z ba-
ranami, dzikami, strusiami, kozami, a w samej Kolbuszowej 
– odwiedzić skansen z tradycyjną zabudową wiejską lasowia-
ków i rzeszowiaków. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Rudnik nad Sanem 
� Najprzyjemniej jest przenocować w otoczonych lasem 

obiektach Nadleśnictwa Rudnik: Kwaterze Myśliwskiej lub 
Domku Łowieckim. Obydwa znajdują się blisko siedziby 
Nadleśnictwa. Do dyspozycji są kuchnia i niewielka sala 
telewizyjno-bankietowa. Można zamówić posiłki. 

� W hotelu Orle Gniazdo przy ul. Mickiewicza pokój 2-oso-
bowy kosztuje 100 zł (bez śniadania). Warto posilić się 
w restauracji Pod Lipą niedaleko rynku. 

Ulanów 
� W hotelu Galicja należącym do Ośrodka Szkoleniowo-Wy-

poczynkowego Tanew (5 km od przystani) pokój 2-osobo-
wy kosztuje 110–150 zł. Są tam: jacuzzi, sauna, wypoży-
czalnia sprzętu turystycznego, kort tenisowy i siłownia. 

� W Domowym Zaciszu – od 35 zł za łóżko (4 km od centrum, 
150 m od Tanwi, dookoła las, można się porozumieć po 
angielsku, przywieźć ze sobą domowe zwierzaki). Właści-
cielka, p. Ewa Cemeres, zapewnia spokojny wypoczynek 
z wiejskim wyżywieniem.
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Leżajsk
� Dom Pielgrzyma przy klasztorze oo. Bernardynów dys-

ponuje pokojami 1–9-osobowymi. Mogą tu przenocować 
grupy wycieczkowe, pielgrzymkowe, rodzinne oraz indy-
widualni turyści (z zastrzeżeniem poszanowania godności 
tego miejsca). DP oferuje uczestnictwo w nabożeństwach, 
zwiedzanie Bazyliki i Muzeum Prowincji oo. Bernardynów, 
wysłuchanie koncertu na zabytkowych organach. 

� Najtaniej można przenocować w gospodarstwach agrotu-
rystycznych – 20–30 zł od osoby, nieco drożej w pokojach 
gościnnych i pensjonatach, a w nielicznych hotelach – od 
około 100 zł za osobę.

Łańcut
� Hotel Zamkowy proponuje nocleg w 2-osobowym pokoju 

w „magnackim wnętrzu” za 150 zł.
� W hotelu Łańcut 2-osobowy pokój kosztuje 170 zł.
� Hotel „Vis a Vis Łańcut” oferuje 2-osobowy pokój 

za  250 zł. 
� Nocleg w hotelu Sezam w pokoju 2-osobowym kosztuje 

100 zł.
� Muzeum w zamku jest otwarte w godz. 8.45–15.00 (w po-

niedziałki od 11.45, w niedziele do 16.00). Bilet normalny 
– 23 zł. Zwiedzanie stajni i powozowni (10.00–17.00) 
– 20 zł, działu sztuki cerkiewnej – 6 zł. Oferta specjalna dla 
dzieci i młodzieży (7–16 lat) – do wszystkich wymienionych 
obiektów wstęp za 1 zł.
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Ślady wielkiej puszczy

Niecałe osiemdziesiąt lat temu na miejscu dzisiejszego miasta Nowa 
Dęba istniała niewielka wioska Dębe. Jej okolice: wsie Poręby 

Dębskie, Tarnowska Wola, Alfredówka i Rozalin – były dużym domi-
nium zwanym dzikowskim. Zakładał je przed wielu laty możny ród 
Tarnowskich herbu Leliwa. Podstawą gospodarki były zasoby leśne. 
Mieszkańcy pozyskiwali drewno, potaż i popiół, polowali, zajmowali 
się bartnictwem. Lasy karczowano pod uprawy i pastwiska, ale grunty 
były słabej jakości, toteż wieśniakom żyło się biednie. „Galicyjska bieda” 
emigrowała do Stanów Zjednoczonych, Australii, Ameryki Południo-
wej. Co prawda Tarnowscy starali się rozwijać drobną przedsiębior-
czość, np. w Chmielowie założyli małe zakłady pracy: tartaki, młyny, 
a w Budzie Stalowskiej – terpentyniarnię i stawy rybne, ale rewolucja 
przemysłowa na tym terenie ruszyła dopiero w latach trzydziestych 
XX wieku, kiedy zaczął powstawać Centralny Okręg Przemysłowy. 
Na terenie Puszczy Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu, rozpo-
częto budowę fabryk zbrojeniowych. Władze II Rzeczypospolitej, 
z wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim, zaczynały realizować 
wizję nowoczesnej Polski, wykorzystując własny kapitał oraz francuską 
pożyczkę zbrojeniową. W 1937 roku rozpoczęto karczowanie fragmen-
tów Puszczy Sandomierskiej pod wsią Dęba. Powstawały fundamenty 
Wytwórni Amunicji nr 3, schowanej wśród lasów na skraju poligonu 
wojskowego, na którym miały się odbywać próby pocisków artyleryj-
skich i bomb lotniczych. Obok fabryki wyrastało osiedle mieszkaniowe 
– dziewięć bloków dwupiętrowych, dziewięć domków dwurodzinnych, 
cztery wille dyrektorskie, szkoła, szpital, stołówka, odkryty basen o dłu-
gości 50 m. Miała tam zamieszkać kadra techniczna: 200 robotników 
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i 160 pracowników umysłowych. W planach była budowa 16 km kolei, 
32 km dróg bitych, 28 km sieci wodociągowej i 18 km sieci kanalizacyj-
nej, 12 km linii wysokiego napięcia oraz elektrowni o mocy 2200 KW. 
Pierwszym dyrektorem wytwórni został płk Jan Szypowski, wcześniej 
dyrektor Fabryki Amunicji nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Nieskończoną 
inwestycję zajęli we wrześniu 1939 roku Niemcy, którzy kontynuowali 
w niej produkcję amunicji. Na poligonie żołnierze gen. von Paulusa 
ćwiczyli przed uderzeniem na ZSRR. Po wojnie w Zakładach Metalo-
wych „Dezamet” produkowano amunicję, chociaż – oprócz wyrobów 
zbrojeniowych – firmę opuszczały żelazka, gofrownice oraz silniki do 
motocykli, motorowerów i łodzi.

31 grudnia 1961 roku miejscowość Dęba otrzymała prawa miejskie 
i zmieniła nazwę na Nowa Dęba. 

Nadleśnictwo na poligonie

Nadleśnictwo Nowa Dęba rozciąga się od Wisły w stronę Sanu, 
od Tarnobrzega aż za miejscowość Padew Narodowa; jego powierzchnia 
wynosi 26 tys. ha. Prawie połowę tego obszaru (12 tys. ha) zajmuje poli-
gon wojskowy leżący na wschód od 11-tysięcznego miasta Nowa Dęba. 
Skład gatunkowy drzewostanów w nadleśnictwie nie pokrywa się z na-
turalnymi siedliskami Puszczy Sandomierskiej sprzed wieków. Przeważa 
sosna (aż 80%) sztucznie wprowadzona do siedlisk lasów mieszanych. 
By przywrócić właściwy stan gatunkowy lasom w Kotlinie Sandomier-
skiej, potrzeba lat. Nasadzenia dębu, buka i jodły są w tym nadleśnictwie 
jednym z zadań gospodarczych. Coroczne odnowienia prowadzi się na 
130 ha powierzchni otwartych i pod osłoną drzewostanu. Sadzonek do-
starcza leśnictwo szkółkarskie Bukie. Na powierzchni 10 ha produkuje 
się tam rocznie 4,5 mln sadzonek kilkunastu gatunków.

Nadleśnictwo Nowa Dęba (dawniej Buda Stalowska) utworzono 
w 1978 roku. Dokumenty mówią, że część terenów dawnej Puszczy San-
domierskiej stanowiły trudno dostępne trzęsawiska i bagna. Podczas za-
wieruch wojennych służyły one okolicznym mieszkańcom za schronienie. 
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Szczególnie podczas szwedzkiego potopu ludzie zapuszczali się w leśne 
ostępy i na suchych piaszczystych miejscach zakładali osady (do dziś 
istnieją: Cygany, Stale, Grębów). W lasach osiedlali się także jeńcy wo-
jenni i uchodźcy: Tatarzy, Wołosi, Turcy, Cyganie. Osadnicy bezlitośnie 
karczowali lasy; na dobrą sprawę obecnie tylko uroczyska Dęba, Krawce 
i Buda mogą z grubsza przypominać niegdysiejsze potężne bory. Pod za-
borem austriackim bezprawny karczunek ukrócono – założono kataster 
pomiarowy byłej puszczy. Plany zagospodarowania lasów sporządzono 
w 1870 roku; przetrwały one do II wojny światowej. 

Wojsko interesowało się wykorzystaniem tego obszaru jako poligo-
nu artyleryjskiego już od 1922 roku. Trudno jednak było się dogadać 
z właścicielami, czyli rodziną Tarnowskich mieszkającą w Dzikowie. 
W 1927 roku obie strony, wojsko i Tarnowscy, porozumiały się i na 
części wyznaczonych przez właściciela rewirów leśnych o powierzch-
ni 10 tys. ha zaczęły się odbywać ćwiczenia wojskowe; armia musiała 
pokrywać wynikłe z nich straty w drzewostanie. Ostatecznie w latach 
1935–1937 Skarb Państwa zakupił na własność rewiry leśne: Dęba, 
Krzątka i część Budy Stalowskiej. Od 1936 roku w Dębie działała 
komendantura, a poligon nazwano Obozem Ćwiczeń Dęba.

Poligon, rzecz jasna, pełnił swoją funkcję podczas okupacji niemiec-
kiej. Nazwano go Truppen Ubungsplatz Suden (Plac Ćwiczeń Południe). 
Przed przystąpieniem do zajęć żołnierze Wehrmachtu odbywali wycieczki 
propagandowe do pobliskiego gospodarstwa kolonizatora niemieckie-
go, które zajmowało tereny po obu stronach drogi od wioski Dęba do 
Tarnowskiej Woli. Wzorcowe obejście składało się z budynku miesz-
kalnego, ogrodu, zabudowań dla polskich parobków, owczarni, obory 
i stajni. Podbudowanych tym niemieckim porządkiem żołnierzy kolo-
nizator zapewniał, że jeśli III Rzesza zwycięży, to każdy chętny otrzyma 
takie gospodarstwo na własność na ziemiach zagarniętych przez Niemcy. 
Po wojnie budynki przejęły Lasy Państwowe, urząd gminy i milicja.

W okresie okupacji Niemcy znacznie przetrzebili lasy na poli-
gonie. Rąbano drzewa, budowano strzelnice, pola robocze. Część 
materiału sprzedawano urzędom wojskowym w Generalnej Guberni 
i Rzeszy. W leśnictwie Dęba całkowicie zniszczono ponad 200 ha lasu, 
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w Krzątce – 375 ha, w Rozalinie – 210 ha. W samym tylko Nad-
leśnictwie Buda Stalowska straty lasów na poligonie oszacowano na 
4,5 mln zł. W sektorze gospodarki leśnej na terenie poligonu zatrudnia-
no Polaków, głównie jako gajowych. Często byli oni narażeni na ataki 
bandytów podszywających się pod partyzantów. W 1941 roku Niemcy 
wydali leśnikom i gajowym karabinki do obrony własnej, ale szybko 
z tego zrezygnowali, bo leśnikom broń odbierali partyzanci. W dzia-
łalność konspiracyjną Armii Krajowej włączyło się wielu gajowych, jak 
choćby Jan Bronicki zatrudniony w Heeresforstamt Deba (wojskowa 
służba leśna). Podczas akcji „Burza” w lipcu 1944 roku został ranny 
w ataku na stację kolejową. 

Od lat tereny poligonu wykorzystywane są przez wojsko na podsta-
wie umowy pożytków zawartej z Nadleśnictwem Nowa Dęba. Po dzi-
kim, niedostępnym dla osób postronnych, rozjeżdżonym przez czołgi, 
pełnym dołów po wybuchach pocisków obszarze oprowadza leśniczy 
Janusz Zbyrad. O szóstej rano terenowym samochodem podróżuje się 

Poligon w porannym słońcu
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niezbyt komfortowo. Aby nie znaleźć się na linii ognia, trzeba jechać 
szybko, bo punktualnie o ósmej wojskowi zaczynają ostre strzelanie. 

Na pograniczu bagien wznosi się piaszczysta wydma zwana Woło-
wą Górą. Kroniki podają, że w czasie powstania listopadowego mie-
ściła się tam ubojnia wołów dla wojska. W wyrąbanym lesie pozostały 
ślady kolejki wąskotorowej, którą wywożono drewno do oddalonego 
o 30 km tartaku hrabiego Tarnowskiego w Chmielowie. Dalej są wrzo-
sowiska – pożytek pszczeli. Na skraju pasa czołgowego i jednocześnie 
przeciwpożarowego stoją przenośne pasieki. Szacuje się, że na poligo-
nie jest około 5000 uli. Takie „wędrujące” pasieki stawiają pszczelarze 
(głównie z południowo-wschodniej Polski) po otrzymaniu zezwolenia 
od nadleśnictwa i wojskowych, a miód wrzosowy jest bardzo ceniony 
i poszukiwany na rynku.

W latach 1994–1995 potężny pożar zniszczył 300 ha lasu i wrzoso-
wisk. Dzisiaj nie widać już śladów zniszczeń w drzewostanie. Pośrodku 
poligonu, niedaleko wzgórza 211, stoją ruiny „zamku krzyżackiego” 

W pobliżu wrzosowisk ustawiono pasieki
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postawionego przez Niemców. Dojeżdża się do niego drogą z kamienia 
bazaltowego, którą w czasie okupacji wybudowali jeńcy wojenni. Z dru-
giego wydmowego wzniesienia, punktu nazwanego Bunkrem (stoją 
tam resztki umocnień), rozciąga się panorama rozlewiska, na którym 
do lęgów przystępują chronione ptaki: gągoł, cyranka, podgorzałka, 
perkoz, bąk. Nikt im nie przeszkadza, od czasu do czasu słychać tylko 
hałas artyleryjski. 

Piaszczyste wzgórza porośnięte brzozami i żurawiną schodzą na 
tereny torfowiskowo-bagienne uroczyska Cietrzewiec. Wiosną jest tam 
biało od kwitnącej wełnianki wąskolistnej. Teren, miejscami rozjeżdżo-
ny przez czołgi i transportery, porasta niska roślinność kserotermiczna 
(ciepłolubna). Znajdują się tam stanowiska niezwykle rzadkich gatunków, 
jak choćby odnotowany w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin  

Jesienne pajęczyny w uroczysku Cietrzewiec
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wawrzynek główkowy. Na stanowiskach naturalnych występuje on jesz-
cze tylko w dwóch innych miejscach w Polsce. Na obrzeżu torfowiska, 
w brzozowych zaroślach można napotkać paproć długosz królewski, 
relikt z trzeciorzędu. Bogaty jest świat owadów, żyje tu m.in. rzadka 
w Polsce modliszka. Na poligonie zadomowił się też chroniony wąż  
– gniewosz plamisty.

Zwiedzając to szczególne miejsce, miałem duże szczęście ujrzeć 
koguta cietrzewia w niskim locie w stronę bagna. W sumie przebywa 
tam nie więcej niż 20 cietrzewi. Mają do dyspozycji pola żurawiny, którą 
uwielbiają, wrzosowiska, torfowiska. W latach 2007–2009 przywiezio-
no z Białorusi 100 sztuk tych kuraków z zamiarem reintrodukcji ich 
w dawnej Puszczy Sandomierskiej. Żyją one także w Kotlinie Biebrzań-
skiej, Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i Borach Dolnośląskich.

Na terenie pola roboczego poligonu Nadleśnictwo Nowa Dęba nie 
prowadzi gospodarki leśnej, z wyjątkiem niewielkich fragmentów. Le-
śnicy mówią, że gdyby na tych 12 tys. ha nie działało wojsko, charakter 
przyrodniczy tego obszaru byłby inny: wszystko zarosłoby brzozą, osiką 

Chroniona paproć długosz królewski
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i sosną, zniknęłyby siedliska ptaków. A na poligonie stale coś się dzieje. 
Podczas któregoś majowego weekendu z nieba spadło 500 spadochro-
niarzy. Jesienią 2014 roku odbywały się tam manewry wojsk NATO, 
ale jakoś nie miały one bliskiej styczności z florą i fauną. Styczność 
z ruchomymi patrolami wojskowych mają lokalni grzybiarze; każdej 
jesieni w poszukiwaniu borowików i podgrzybków przekraczają oni 
linie wyznaczone tablicami „Wstęp wzbroniony”. 

Na północ od poligonu, wśród lasów, znajdują się liczne stawy 
rybackie, m.in. nieduży Stary Staw w Budzie Stalowskiej, otoczony 
grądami dębowymi, zarośnięty trzciną i kwitnącym w sierpniu grzybie-
niem białym. Obok biegnie ścieżka dydaktyczna „Berówka” prowadząca 
do gospodarstwa rybackiego Grądy (zajmującego ponad 750 ha). Na 
tym dużym zbiorniku wodnym znajdują się stanowiska lęgowe rzad-
kich ptaków, m.in. podgorzałki. Bytuje tam większość występujących 

Urokliwy staw koło Budy Stalowskiej
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w Polsce gatunków kaczek, a także bociany czarne, czaple białe, czajki, 
rybołowy, bieliki. Wędrówkę można zakończyć w sąsiedztwie dawnego 
dworku myśliwskiego hrabiego Tarnowskiego (zbudował go w 1906 
roku), w którym do 2007 roku mieściło się Nadleśnictwo Buda Stalow-
ska. Przed dworkiem stoi duża wiata z paleniskiem. Można odpocząć 
i upiec kiełbaski lub złowione wcześniej karpie.

Odrobina historii, czyli V-2 i generał 

Leśnicy z obecnego województwa podkarpackiego mieli konkret-
ny udział w wywiadowczym rozpracowaniu niemieckiego poligonu 
ćwiczebnego pocisków V-2, powstającego w ówczesnym nadleśnictwie 
Wola Ociecka. 23 sierpnia 1944 roku, cztery dni po alianckim nalo-
cie bombowym na Peenemünde i zniszczeniu ośrodka doświadczalne-
go, Hitler podjął decyzję o przeniesieniu doświadczeń z rakietami do 

Dawny dworek myśliwski Tarnowskich w Budzie Stalowskiej
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Generalnej Guberni, gdzie nie docierały angielskie bombowce. Jako 
miejsce bazy hitlerowcy wybrali wieś Blizna, na wschód od linii kole-
jowej Tarnów-Dębica-Mielec. W tej okolicy od 1941 roku okupanci 
przetrzymywali za drutami jeńców radzieckich (10 tys. spośród nich 
zmarło z głodu i na skutek epidemii tyfusu), a później urządzili w tym 
miejscu obóz zagłady na około 2000 więźniów, których przywożono 
z Francji, Belgii i Holandii. 

Źródłem informacji o poczynaniach Niemców w tym rejonie 
był komendant placówki AK Sława, por. inż. Mieczysław Stachowski 
(ps. Sęp). On i jego współpracownicy mieli ułatwione zadanie, ponie-
waż pracowali w nadleśnictwie Forstamt Wola Ociecka – 11 Polaków 
administrowało lasami na terenie poligonu SS. Dzięki nim już jesienią 
1943 roku Komenda Główna AK otrzymała informacje o rozpoczęciu 
budowy potężnego ośrodka wojskowego. Wywiadowcom-leśnikom 
nie było łatwo obserwować teren wokół Pustkowa i Blizny, wpro - 
wadzono tam bowiem ostre rygory. Patrole SS-manów i Ukraińców 
z ogromnymi psami krążyły po lasach; nikomu nie było wolno zbliżać 
się do zasieków. Jednak meldunki o tajemniczym obiekcie stawały się 
coraz bardziej konkretne; kolejarze donosili o potężnych cysternach 
wjeżdżających do Blizny, o wystrzeliwanych torpedach powietrznych. 
Niektóre pociski V-1 i V-2 spadały w pobliżu Blizny, inne – trochę 
dalej, koło Sędziszowa, Mielca, Stalowej Woli i Sandomierza. Niemcy 
starannie zbierali pozostałości, ale zdarzało się, że podwładni inż. Sta-
chowskiego ich ubiegali. Za znalezienie u Polaka nawet drobnej części 
pocisku groziło rozstrzelanie. Wszystkie zdobyte fragmenty pocisków 
rakietowych wędrowały w tajemnicy do Kolbuszowej, a potem dalej, 
do konspiracyjnych jednostek badawczych. 

Najbardziej spektakularnego odkrycia dokonano 300 km na 
północ od poligonu Blizna. W Sarnakach nad Bugiem w połowie 
kwietnia 1944 roku spadła rakieta V-2 i nie wybuchła. Żołnierze AK 
„zaopiekowali” się nią: rozebrali na części i przewieźli do Warszawy. 
Tam prof. dr inż. Janusz Groszkowski zajął się badaniem wyposażenia 
radiowego V-2, a prof. dr inż. Marceli Struszyński – analizą paliwa uży-
wanego do napędu. W lipcu 1944 roku części rakiety przewieziono do 
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Żabna koło Tarnowa. Na chronionej przez dziesiątki bojowników AK 
łące wylądował lecący z lotniska w Brindisi we Włoszech RAF-owski 
transportowiec Dakota. Po dramatycznie długim postoju na podmo-
kłym lotnisku polowym wzniósł się w powietrze z cennym ładunkiem, 
który ostatecznie trafił w ręce brytyjskich ekspertów. 

Inne miejsce związane z II wojną światową znajduje się we wschod-
niej części Nadleśnictwa Nowa Dęba. Jak dziwnie historia i wydarzenia 
w tych nieodległych od siebie miejscach są sobie bliskie! W Tuszowie 
Narodowym znajduje się Centrum Pamięci gen. Władyslawa Sikorskie-
go – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Władysław Eugeniusz 
Sikorski przyszedł na świat 20 maja 1881 roku w drewnianym budyn-
ku szkoły powszechnej, pochodzącym z 1869 roku. Oprócz szkoły, 
były w nim również mieszkania dla nauczycieli. Tuszów był już wtedy 
gminą; decyzję o postawieniu polskiej szkoły podjął wójt Marcin Pa-
stuszak. Pierwszym nauczycielem został weteran powstania styczniowe-
go Ludwik Domosławski. W 1881 roku do Tuszowa przybył Tomasz 

Tuszów Narodowy; w tym domu urodził się Władysław Sikorski
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Sikorski z żoną Zofią (z domu  
Zubczewską) i dwójką dzieci  
– Heleną i Stanisławem, i objął tam 
posadę nauczyciela wiejskiego. Jak 
wówczas wyglądało miejsce uro-
dzin przyszłego generała? Okaza-
ła wiejska chałupa kryta strzechą 
miała dwie duże izby i sień. Od 
podwórka było wejście dla rodzi-
ny, od ulicy – dla uczniów. 

Dom w Tuszowie przed II woj- 
ną światową zajmowały władze 
gminne. Po zakończeniu wojny 
wprowadziły się tam Gromadzka 
Rada Narodowa, bank, poczta 
i biblioteka. Urodziny Włady-
sława Sikorskiego tuszowianie 
uwiecznili w 1947 roku tablicą 
pamiątkową, i zdarzył się cud 
– komunistyczne władze jej nie 
tknęły. W 1987 roku budynek 
wpisano do rejestru zabytków; od 
tej pory stał się wyłącznie siedzibą 

biblioteki gminnej. W 2006 roku Izbę Pamięci Generała przekształco-
no w Centrum, a pięć lat później, dzięki dotacjom (ponad 400 tys. zł 
z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego) 
– w prawdziwe muzeum. Zwiedza je rocznie około 2500 osób. Zgro-
madzono, zdigitalizowano i umieszczono na stronie: www.bibliotekatu-
szow.pl około 400 pamiątek w wersji cyfrowej. Nad zdjęciem Generała 
widnieją tam jego słowa: „Nie ma takiej mocy, która by potrafiła naród 
Polski złamać”. W księdze pamiątkowej wpisy: „Wielki szacunek dla 
tych, którzy dbają o szacunek dla takich ludzi jak gen. Sikorski”. „Chwa-
ła bohaterowi, oddajemy hołd wybitnemu żołnierzowi i politykowi, 
wielkiemu polskiemu patriocie tragicznego okresu II wojny”.

Gen. Władysław Sikorski
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W dolnej sali muzeum mieści się wystawa fotograficzna. Z wielkiej 
planszy spogląda szczupły, przystojny mężczyzna z sumiastym wąsem, 
a pod spodem podpis: Władysław Sikorski – Wiedeń 1914. Fotografie 
przekazał gen. Stanisław Bałuka, cichociemny, zmarły w 2014 roku 
w wieku stu lat. Do powstania Centrum przyczynił się też ksiądz prałat 
Zdzisław Paszkowski. Obydwaj są honorowymi obywatelami Tuszowa 
Narodowego. 

Dlaczego tak się nazywa miejscowość, wyjaśnia dyrektor Bibliote-
ki, pani Renata Paterak. Austriaccy zaborcy w latach 1783–1785 osie-
dlali tu ludność niemiecką. Przybysze zamieszkali w Tuszowie Małym, 
a rdzenni mieszkańcy – w Tuszowie, nazwanym Narodowym. W kapli-
cy miejscowej parafii stoją dwie puste trumny, pamiątki po kolejnych 
pochówkach generała. Po katastrofie gibraltarskiej w lipcu 1943 roku 
spoczął on na cmentarzu wojskowym w Newark. W 1993 roku prochy 
sprowadzono do Polski i pochowano w wawelskiej krypcie św. Leonarda. 
W 2008  roku ponownie ekshumowano szczątki, by zbadać, czy śmierć 
nie była wynikiem zamachu. Po badaniach, które nie wniosły nowych 
danych do wiedzy o katastrofie, Instytut Pamięci Narodowej dał wreszcie 
spokój Generałowi, a trumny przekazano do jego miejsca urodzenia.

Z Podkarpacia do Dachau i Zambii

Huta Komorowska jest miejscem urodzenia Adama Kozłowiec-
kiego, misjonarza i kardynała, który przyszedł na świat 1 kwietnia 
1911 roku, kiedy Galicja należała do Austro-Węgier. Ojciec Adam 
i matka Maria z Janochów mieli w okolicy Majdanu Królewskiego sporą 
posiadłość. Zachował się reprint z 1939 roku, na którym przed dwor-
kiem myśliwskim znajdują się ludzie pracujący we dworze i lasach na-
leżących do Kozłowieckich. Od najmłodszych lat Adam przygotowywał 
się do stanu duchownego. W latach 1921–1925 uczęszczał do prowa-
dzonego przez jezuitów Zakładu Naukowego św. Józefa w Chyrowie (od 
1945 roku tuż za granicą polsko-ukraińską). W wieku 18 lat zrzekł się 
majątku i wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował filozofię w Krakowie 
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i teologię w Lublinie, gdzie w 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 
Może jego służba Bogu przebiegałaby podobnie jak w wypadku wielu 
innych zakonników, gdyby nie wojna. Już w listopadzie 1939 roku 
Adama aresztowało gestapo; zamknięto go w krakowskim więzieniu, 
potem w Wiśniczu. Do Auschwitz trafił z numerem 1006, a pół roku 
później znalazł się w Dachau. 29 kwietnia 1945 roku obóz wyzwoli-
li Amerykanie. W tym momencie zaczęła się nowa droga zakonnika 
z Huty Komorowskiej. Pojechał na misję do Rodezji Północnej (póź-
niejszej Zambii). Wielki duchem jezuicki misjonarz spędził w Afryce 
61 lat. Przyjął obywatelstwo zambijskie. Wniósł duży wkład w budowę 
struktur kościelnych, walczył z rasizmem, popierał dążenia niepod-
ległościowe, otrzymał najwyższe zambijskie odznaczenia. Otrzymał 
także order Polonia Restituta. Kilkakrotnie odwiedzał kraj rodzinny.  
W 1979 roku – wraz z Janem Pawłem II – koncelebrował mszę świętą 
na terenie byłego obozu śmierci w Auschwitz, którego był więźniem 
przez pół roku. W wieku 87 lat został kardynałem. Umarł w szpitalu 
w Lusace w wieku 96 lat; pochowano go w tamtejszej katedrze.

Ci, którzy go znali, mówili o nim: dobry, sprawiedliwy człowiek. 
Szczególnie uczulony był na kwestie niesprawiedliwości społecznej; po-
magał ubogim i biednej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Roz-
dawał wszystko co miał. Będąc już kardynałem, opiekował się chorymi, 
opatrywał ich rany. Miał ogromne poczucie humoru. Bywały w świecie, 
mówił 10 językami. Napisał 60 książek.

By uczcić tak wielką postać, w miejscu jego urodzenia stworzono 
muzeum Kardynała. Pozostałości zaniedbanego i opuszczonego pałacu 
rozebrano w 1955 roku. W 2008 roku siedmiu fundatorów założyło 
Fundację im. Księdza Kardynała Kozłowieckiego „Serce bez granic”. 
Rok później otrzymała ona dotację 3 mln zł (głównie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego) na odnowienie oficyny dworskiej. 
W 2011 roku otworzyło podwoje muzeum. Kolejne środki (od samo-
rządu województwa podkarpackiego oraz z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013) 
przeznaczono na rewitalizację parku dworskiego, w którym w czasie 
okupacji mieścił się obóz pracy dla Żydów, Polaków i Rosjan. Zginęło 
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w nim 3000 osób. Jest to wirtualne muzeum, chyba najlepiej wyposażo-
ne na Podkarpaciu: hologramy, tablety multimedialne, monitory, fi lmy, 
duże plansze fotografi czne. Do tej pory odwiedziło je ponad 3000 osób. 
Kustoszem jest pani Katarzyna Cesarz. Co roku we wrześniu w Hucie 
Komorowskiej i pobliskim Majdanie Królewskim obchodzi się Dni Kar-
dynała Adama Kozłowieckiego, w czasie których wręczane są statuetki 
„Zasłużony dla misji – Serce bez granic”. W spotkaniach biorą udział 
delegacje z całego świata, nie tylko jezuitów i misjonarzy; w ostatnim, 
VII spotkaniu wzięła udział delegacja z Zambii, z dyrektorem szpitala 
im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Lusace.

GRÓD NA LESSOWYCH WZGÓRZACH

Kiedy z wiślanej skarpy wznoszącej się kilkadziesiąt me-
trów nad korytem rzeki spojrzy się na południe, widzi się gę-
sto zaludnioną równinę, ani śladu lasów. Nie tak wyglądała 
Kotlina Sandomierska kilka wieków temu. Bramą do niej był 
Sandomierz na lewym brzegu Wisły. Miasto lokowano już 
w XIII wieku, a rozwinęło się jako ważny ośrodek na przecię-
ciu dróg handlowych. Główną rolę w transporcie odgrywała 
wówczas Wisła, ale ważny był także San uchodzący do Wisły 
w pobliżu Sandomierza. Tymi rzekami spławiano do Gdańska 
przede wszystkim zboże i drewno. W Sandomierzu zjeżdżała 
się szlachta, a w 1570 roku odbył się synod różnowierców. 
Miasto było ośrodkiem protestantyzmu, a od 1602 roku ist-
niało w nim jezuickie Collegium Gostomianum. Zachował się 
do dziś średniowieczny układ urbanistyczny miasta, z dwoma 
rynkami. Na środku tego większego stoi renesansowy ratusz 
z wieżą (ale zegar słoneczny to już dzieło Tadeusza Przypkow-
skiego z 1958 roku). Turystom udostępniono podziemną trasę 
długości 450 m, wiodącą lochami i piwnicami. Godna zwie-
dzenia jest bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny z XIV wieku. Do Starego Miasta prowadzi XIV-wieczna 
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Zabytkowy rynek w Sandomierzu

Panorama starego Sandomierza; w tle widać Równinę Sandomierską
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Brama Opatowska. Symbolem nie tyle miasta, ile terenu, 
na którym powstało, jest lessowy Wąwóz Królowej Jadwigi, 
o długości 500 m i głębokości 10 m. Rosnące na jego zboczach 
klony, robinie akacjowe, dęby i graby w upalne dni pozwalają 
na odpoczynek od słońca.

Niespełna 30 km dalej w górę Wisły znajduje się Baranów 
Sandomierski, a w nim – perła architektury renesansowej na-
zywana Małym Wawelem. Na początku był tu dwór obronny 
Baranowskich herbu Grzymała, ale już w końcu XVI wieku 
gospodarował w nim ród Leszczyńskich. Rafał Leszczyński 
herbu Wieniawa wybudował w tym miejscu dwór; autorem 
projektu był Santi Gucci mieszkający wówczas w Pińczowie 
nad Nidą. Kolejnymi właścicielami zamku byli Lubomirscy, 
Potoccy i Krasińscy. Zamek rozbudowywano i modernizowa-
no pod kierunkiem Tylmana z Gameren. Słynny holenderski 
architekt i malarz z Utrechtu tworzył w całej Polsce głównie 

Lessowy Wąwóz Królowej Jadwigi 

Roztocze i Kotlina San.indd   154 23-10-16   16:57:44



Ślady wielkiej puszczy
GR

Ó
D

 N
A 

LE
SS

O
W

YC
H 

W
ZG

Ó
RZ

AC
H

Zamek baranowski w pełnej okazałości – od strony ogrodu 

„Mały Wawel” w Baranowie Sandomierskim
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projekty sakralne, m.in. kościoły: Bonifratrów, Sakramentek, 
Bernardynów w Warszawie, Benedyktynek w Radomiu, ko-
ściół uniwersytecki św. Anny w Krakowie, a także projekty 
świeckie, jak pałac Krasińskich w Warszawie. 

Ostatnim właścicielem zamku w Baranowie był Roman Do-
lański, wydziedziczony w czasie reformy rolnej w 1945  roku. 
Podniszczony zamek przekazano w 1968 roku bogatemu 
sponsorowi – kombinatowi Siarkopol z Tarnobrzega. Obiekt 
odbudowano, a część pomieszczeń przeznaczono na Muzeum 
Siarki. Zamek jest otoczony 16-hektarowym parkiem w stylach 
angielskim, włoskim i francuskim. Od 1997 roku właścicielem 
zabytku jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie.

* * *

Historia wielkiego obszaru porośniętego przez wieki lasa-
mi, pełnego interesujących zabytków i pamiątek po wybitnych 
ludziach północnej części Podkarpacia, wkroczyła w nową fazę. 
Podobnie jak przed wojną, kiedy zaczęto tu realizować wizję 
nowoczesnej Polski, tak teraz, w naszych czasach, rysuje się 
nowa szansa dla Polski południowo-wschodniej – Dolina Lot-
nicza. Powstało Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Lot-
niczego, w którego skład wchodzi 100 fi rm (zatrudniających 
23 tys. inżynierów i techników) zlokalizowanych w Rzeszowie, 
Mielcu, Sędziszowie Małopolskim, Jasionce i Stalowej Woli. 
Są to fi rmy przemysłu lotniczego, ośrodki naukowo-badawcze, 
jest zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. 

Usługi z zakresu przemysłu lotniczego przyciągają in-
westorów zagranicznych; promuje się współpracę z uczelniami, 
instytutami naukowymi, jednostkami badawczymi. Powstał 
tzw. klaster przemysłowy. Dolina Lotnicza staje się symbolem 
Podkarpacia. Dzięki współpracy z największymi na świecie pro-
ducentami samolotów i części lotniczych sprzedaż eksportowa 
fi rm skupionych w klastrze szacowana jest na miliard dolarów.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Nowa Dęba
� W Dębiance, u wylotu drogi do Tarnobrzega, można prze-

nocować i zjeść. Łóżko w pokoju 2-osobowym kosztuje 
od 75 do 109 zł. Przykładowe ceny w restauracji: schabo-
wy od 15 zł, sałatka z łososiem z grilla – około 20 zł.

� Warto odwiedzić karczmę Jorgula przy ul. Bieszczadzkiej 2, 
w pobliżu nadleśnictwa; pierogi ze szpinakiem były pyszne. 
Jorgula dysponuje salą na 300 osób. 

� W mieście można przenocować w Hotelu Szypowski – od 
99 zł za jedną osobę. 

Kolbuszowa i okolica
Do wyboru sporo miejsc noclegowych. 
� W hotelu Dworek przy ul. Rzeszowskiej 16 nocleg kosztuje 

140 zł.
� W Center Sport przy ul. Mieleckiej 105 koszt noclegu to 60 zł.

Tuszów Narodowy
� Centrum Pamięci gen. Sikorskiego jest otwarte od ponie-

działku do piątku w godz. 11.00–19.00. 
� Zajazd Przylesie przy drodze do Baranowa Sandomierskie-

go oferuje noclegi (od 90 zł).
� Chata w miejscowości Czajkowa, niedaleko Baranowa 

Sandomierskiego, poleca wynajęcie 10-osobowej chatki 
za 250–350 zł. Obok rezerwat „Pateraki”. 

Baranów Sandomierski
� Zamkowa Akademia Golfa na terenie malowniczego parku 

zaprasza zaawansowanych i początkujących. 
� W zamkowym muzeum otwartym od wtorku do niedzieli 

w godz. 9.00–18.00 ekspozycje są zmieniane kilka razy do 
roku.
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� Hotel Zamkowy (obok „Małego Wawelu”) oferuje noclegi 
od 90 zł; w restauracji potrawy kuchni staropolskiej. 

� W zajeździe Nad Wisłą nocleg kosztuje do 60 zł.
� Można zatrzymać się w schronisku młodzieżowym; koszt 

noclegu w 15-osobowej sali to 11 zł.
 
Sandomierz
� Muzeum Okręgowe na Zamku jest otwarte w godz. 10.00–

17.00 (do 18.00 w soboty i niedziele). Wstęp – 10 zł (do-
rośli), 6 zł (uczniowie, studenci, emeryci), dzieci poniżej 
7 lat – bezpłatnie. 

� Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza (zbiory sztuki sa-
kralnej). Wstęp – 6 zł, otwarte w godz. 9.00–16.00 (w nie-
dzielę od 13.00). 

� Warto się przejść podziemną trasą długości 470 m, wiodą-
cą dawnymi kupieckimi składami piwnicznymi. Zwiedzanie 
w godz. 10.00–18.00, opłata 10 zł. 

� Nieco dalej od Starego Miasta można przejść pod zabytko-
wą Bramą Opatowską otwartą dla zwiedzających w godz. 
9.00–19.00. 

� W centrum Starówki w Hotelu Grodzkim pokój 1-osobowy 
– 100–140 zł, pokój 2-osobowy – 120–190 zł.  

� W hotelu Flisak za pokój 2-osobowy zapłacimy 190 zł. 
� W restauracji Staromiejskie Miejsce ze Smakiem z wido-

kiem na ratusz obiad kosztuje 18–60 zł.
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