Rajd na Roztocze

Siódma wyprawa do Suśca
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Ramowy plan wyprawy
Środa (2 czerwca)
- wyjazd z Sandomierza o godz. 14:30 (zbiórka pod Bramą Opatowską o godz. 14:00)
- trasa: 80km
- nocleg w Łazorach (u pana Jana Gumieli)

Czwartek (3 czerwca)
-

wyjazd do Suśca
trasa: 60km
rozlokowanie się w domkach na Campingu pana Zbigniewa Długosza
spacer na Szumy
ognisko/grill

Piątek (4 czerwca)
- wycieczka rowerowa do Horyńca Zdroju
- wieczorem ognisko/grill

Sobota (5 czerwca)
- wycieczka rowerowa do Krasnobrodu i Zwierzyńca
- wieczorem powtórka dnia poprzedniego :)

Niedziela (6 czerwca)
- wyjazd z Suśca do Sandomierza, godz. 8:00

Trasa Sandomierz - Łazory

Trasa Łazory - Susiec
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Mapy proponowanych tras
Wersja optymistyczna

Wersja realistyczna
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Wersja optymistyczna

Wersja realistyczna
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Trasa I: piątek (5 czerwca)

Horyniec Zdrój
Wersja optymistyczna (96km):

Susiec – Paary (6km) – Narol (13km) - Wola Wielka (21km) –
Werchrata (29km) – Prusie (33km) – Dziewięcierz (43km) Horyniec Zdrój (49km) – RadruŜ (53km) - Nowiny Horynieckie
(62km) - Stare Brusno - Polanka Horyniecka (68km) - Nowe
Brusno (70km)
- Łówcza (75km) – Płazów (80km) - Ruda
RóŜaniecka (85km) - Huta RóŜaniecka (91km) – Susiec (96km)
http://mapa.targeo.pl/Horyniec,25,23.39351,50.31008?l=f47f13d3cae0b004
Wersja realistyczna (82km):

Susiec - Paary (6km) – Narol (13km) - Wola Wielka (21km) –
Werchrata (29km) – Dziewięcierz (36km) - Horyniec Zdrój (42km)
- Nowiny Horynieckie (47km) - Stare Brusno - Polanka Horyniecka
(54km) - Nowe Brusno (56km) – Łówcza (61km) – Płazów (66km)
- Ruda RóŜaniecka (71km) - Huta RóŜaniecka (77km) – Susiec
(82km)
http://mapa.targeo.pl/Horyniec2,25,23.39351,50.31008?l=a5c0f9cd2662bae4

CIEKAWE PUNKTY NA TRASIE
Paary
Paary to licząca 680 mieszkańców miejscowość w województwie lubelskim, w powiecie
tomaszowskim. Wieś załoŜona została ok. 1700 roku w dobrach tomaszowskich Ordynacji
Zamojskiej. W 1791 r. powstała tu huta szkła. Samo słowo „par” oznacza gorące, „parne”
powietrze. Ponoć, gdy geodeta ordynacki chciał zapisać nazwę wsi, napotkał jąkałę, który
miast „Pary” powiedział „Pa-ary”.
http://rhodium.republika.pl/podroze/paary.htm

Granica
Podczas zaborów wieś była przecięta granicą w bardzo oryginalny sposób. W jej
wschodniej części granica biegła drogą na odcinku ok. 1 km. Domy stojące na północ od
tej części drogi naleŜały do zaboru rosyjskiego, natomiast te na południe - do
austriackiego. Jak moŜna przypuszczać, tak połoŜona wieś była doskonałym miejscem do
przemytu towarów przez granicę. Owo rozdzielenie widoczne jest do dziś, m.in. w
charakterze stojących we wsi wapiennych krzyŜy przydroŜnych. Te w zachodniej części
pochodzą z ośrodka kamieniarskiego w Józefowie, leŜącego w Królestwie Polskim. KrzyŜe
we wschodniej części wsi to typowe wyroby ośrodka w Bruśnie, naleŜącego do Galicji,
czyli do zaboru austriackiego. Pokłosiem dawnego przebiegu granicy międzypaństwowej
jest równieŜ oddzielenie dwóch gospodarstw na wschodnim skraju Paar granicą
dzisiejszych województw podkarpackiego i lubelskiego. Przechodząca opłotkami granica
oddziela niewidoczną linią mieszkańców tych dwóch domów od sąsiadów, jednak na tyle
skutecznie, Ŝe otrzymują korespondencję od listonosza z Narola (nie z Suśca, jak reszta
Paar), rozliczają się w innym urzędzie skarbowym i jeŜdŜą do innego lekarza.
Zastanawiająca jest równieŜ nazwa wsi, która jako jedyna w Polsce zawiera dwie
sąsiadujące ze sobą samogłoski.
http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/410.id
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Historia pomnika w Paarach
W dniu 18 września 1939 roku w miejscowości Paary doszło do zbrojnego starcia
pomiędzy wojskami niemieckimi, a przebijającymi się w kierunku południowym
oddziałami armii „Lublin i Kraków”.
W bitwie tej poległo 60 Ŝołnierzy i dwóch oficerów.
Po przejściu frontu miejscowa ludność pochowała tych Ŝołnierzy w miejscu gdzie dziś
znajduje się Pomnik.
Obok Ŝołnierzy pochowano 15 osób cywilnych, którzy zginęli w czasie pacyfikacji wsi w
dniu 24 czerwca 1943 roku.
Pochowano tu równieŜ czterech partyzantów, którzy w walce z wrogiem polegli w
okolicznych lasach, w tym jeden narodowości francuskiej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paary

Narol
Początkowo była to osada zwana Florianów. Nazwa pochodziła od załoŜyciela Floriana
Łaszcza Nieledowskiego i jego małŜonki Katarzyny z Trzcieńskich. Florianów został
załoŜony w 1596 r., w 1648 r. zniszczony przez Kozaków. Ludność przeniosła się nieco na
zachód, zakładając osiedle pod nazwą Narol Miasto. Swoją nazwę zawdzięcza nowej
lokalizacji "na roli", stąd teŜ późniejsza nazwa Narol. W XVII w. Narol był własnością
Silnickich, następnie Potockich, w połowie XVIII w. Antoniego Dziewałtowskiego, od roku
1753 do 1876 Łosiów, następnie Puzynów i w XX w. Korytowskich.
W roku 1914 miasto zostało zniszczone przez Austriaków. Po reformie administracyjnej
dwudziestolecia międzywojennego utracił prawa miejskie – odzyskał je dopiero w 1996 r.
Do 1999 r. miasto znajdowało się w województwie przemyskim.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narol

Pałac z ogrodem włoskim
Pałac został wybudowany w XVIII wieku przez Antoniego Feliksa Łosia. Budynek pałacu z
pawilonami i arkadami wybudowany został na planie podkowy, głównego motywu
występującego w herbie hr. Łosiów Dąbrowa. Obecnie kompleks dotknięty ręką czasu jest
własnością prywatną, a w celu przywrócenia dawnej świetności powołana została
Fundacja Pro Academia Narolese.
http://www.roztocze.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50
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Wola Wielka
Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP
Cerkiew wzniesiona w 1775 r. Około 1844 r. cerkiew była rozbudowana (m.in.
dobudowano zakrystię). Świątynię przebudowano w latach 90. XIX wieku (m.in.
czworoboczną kopułę zrębową znad nawy zastąpiono ośmiopołaciową kopułą sferyczną,
powiększono zakrystię). Od 1994 r. cerkiew jest nieuŜytkowana. Obok cerkwi
usytuowana jest wolno stojąca dzwonnica z XVIII wieku. Budowla posiada typowy dla
cerkwi ruskich plan trójdzielny z dominującą nawą i dwoma mniejszymi pomieszczeniami
na osi podłuŜnej. Cerkiew po II wojnie światowej, do 1994, pełniła funkcję kościoła
filialnego parafii Łukawica (obecnie taką rolę pełni nowo wybudowana kaplica).
Obok cerkwi znajduje się cmentarz grekokatolicki z nagrobkami bruśnieńskimi.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Wielka_%28powiat_lubaczowski%29

Werchrata
Wzgórze Monastyr znajduje się w środku lasu, jeszcze przed wojną była tu wieś. Na
szczycie wzgórza znajdują się ruiny klasztoru obrządku wschodniego. Według tradycji
załoŜono go w XIII w., zachowane dokumenty wskazują jednak na XVII w. Obecnie
moŜna zobaczyć tu pozostałości murów, studni i przejść podziemnych. To jednak nie
wszystko. W obrębie dawnego klasztoru znajdują się jeszcze dwa cmentarze. Większy
tworzą kamienne krzyŜe. Upamiętnia on Ŝołnierzy poległych podczas stoczonej tu w
okresie I wojny światowej bitwy. Drugi to mogiła oddziału UPA z sotni "Bisa".
Idąc za szlakiem dalej, u stóp wzgórza, napotkamy pozostałości po jednej z pustelni
Brata Alberta Chmielowskiego.
http://www.roztocze.pol.lublin.pl/Roztocze/Rpd.html
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Kościół św. Józefa
Kościół św. Józefa w Werchracie z 1910 r. to dawna cerkiew św. Jerzego. Świątynia w
stylu neoklasycystycznym zbudowana jest na rzucie krzyŜa, z centralnie umieszczoną
kopułą. Wewnątrz znajdują się cenne zabytki sztuki sakralnej – cztery XVIII-wieczne
drewniane rzeźby.
http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/2726.id

Prusie
Wieś leŜy na Roztoczu Wschodnim, w Dolinie Górnej Raty, przy ślepej drodze
prowadzącej z Werchraty ku granicy państwa i jest najdalej na wschód wysuniętym
sołectwem województwa podkarpackiego. Obok Prusia przebiega linia kolejowa MuninaHrebenne, nie ma jednak tutaj przystanku.
Prusie wspominał juŜ Jan Długosz, pisząc o spotykanych tu skamieniałych drzewach;
powtórna lokacja na prawie wołoskim miała miejsce pod koniec XV w. Wieś była
własnością królewską i naleŜała do starostwa lubaczowskiego. Przed wojną większość
mieszkańców stanowili Ukraińcy, którzy zostali wysiedleni w ramach akcji "Wisła" w
dniach 25 – 31 maja 1947 r.
Cerkiew pw. Narodzenia NMP
We wsi znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP z 1887 r.,
konsekrowana rok później. Cerkiew ma konstrukcję zrębową i zbudowana jest na planie
czterech kwadratów. Największy z nich to nawa, mniejsze to prezbiterium i babiniec.
Wszystkie części mają jednakową wysokość i dwuspadowe dachy kryte blachą, z kalenicą
na jednym poziomie. Nad nawą umieszczono potęŜny, ośmioboczny bęben zwieńczony
kopułką i Ŝelaznym krzyŜem. Podobne krzyŜe znajdują się nad prezbiterium i babińcem.
Prezbiterium zamknięte jest ścianą prostą. Przed babińcem mały przedsionek (czwarty
kwadrat), kryty równieŜ dwuspadowym dachem. Ściany cerkwi w dolnej części osłonięte
są szerokim okapem, przypominającym soboty. Okap nie obejmuje przedsionka. Ściany
powyŜej okapu i całość ścian przedsionka oszalowano pionowym deskowaniem. Wewnątrz
zachowała się część dawnego wyposaŜenia, m.in. ikonostas. Niektóre ikony zostały
wyjęte z ikonostasu i rozwieszone na ścianach świątyni. Obecnie cerkiew wykorzystywana
jest jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Werchracie.
Obok cerkwi wolno stojąca drewniana dzwonnica, z pseudoizbicą, kryta dachem
namiotowym. Ściany dzwonnicy pochyłe, z pionowym deskowaniem, w dolnej części
osłonięte okapem. Po drugiej stronie drogi cmentarz, na którym zachowały się nagrobki
bruśnieńskie. Bruśnieński krzyŜ z 1868 r. stoi takŜe na wschodnim skraju wsi, przy
drodze w pobliŜu torów kolejowych. KrzyŜ był złamany i został umocniony Ŝelaznymi
klamrami.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prusie
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Dziewięcierz
Cerkiew PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego
Cerkiew PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego powstała w 1838 r. Znajdowała się na usypanej
terasie, wzmocnionej kamiennym murem z kaplicami i bramami. Drewniana cerkiew
miała podpiwniczoną zakrystię i charakteryzowała się typowym trójdzielnym układem,
gdzie kaŜda część przekryta była kopułami. Do dziś przetrwały jedynie fundamenty,
piwnica, kamienny krzyŜ wystawiony na pamiątkę misji w 1927 r. oraz mur z dwoma
bramami. W pobliŜu cerkwiska znajduje się ogromny cmentarz greckokatolicki z
zabytkowymi nagrobkami.
http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/2708.id

Horyniec Zdrój


Pałac Ponińskich powstał w miejscu starego dworu Telefusów z XVII w. Kolejni
właściciele zmieniali przez wieki jego wygląd; obecną formę otrzymał podczas
gruntownej przebudowy przez Ponińskich w latach 1905-1912. Po II wojnie światowej
mieścił się tu PGR, od 1969 r. sanatorium "Metalowiec" (obecnie pod nazwą "Bajka").



Teatr dworski – budynek późnoklasysystyczny, wzniesiony w latach 1843-1846
przez Leandra Piotra Ponińskiego na Ŝyczenie syna, Ludwika Nikodema – miłośnika
teatru. Grały w nim zespoły m.in. z Wiednia i Lwowa. Po zniszczeniach I wojny
światowej odbudowany w 1935 r. Ponownie zniszczony w 1946 r. przez UPA i
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odbudowany dopiero w 1973 r. Obecnie mieści się tu Gminny Ośrodek Kultury
(organizator Biesiad Teatralnych i Przeglądu Teatrów Małych Form), kino "Roztocze"
oraz ośrodek informacji turystycznej.



Kościół Zdrojowy – zbudowany został w 1818 r. jako kaplica dworska, potem słuŜył
do końca II wojny światowej jako cerkiew greckokatolicka. W 1947 r. przejęta przez
Kościół rzymskokatolicki. W 1984 r. została znacznie rozbudowana i zamieniona na
kościół pw. bł. Jakuba Strzemię. Pierwotna, klasysystyczna kaplica z
czterokolumnowym portykiem, tympanonem i herbem fundatorów – Stadnickich –
nad drzwiami stanowi obecnie front kościoła. Przy wejściu na teren kościelny znajduje
się trójłukowa dzwonnica; zachował się teŜ jeden krzyŜ bruśnieński z dawnego
przykościelnego cmentarza grzebalnego.



Cmetarz parafialny
bruśnieńskimi

z

mauzoleum

Ponińskich

i

XIX-wiecznymi

nagrobkami
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Pomnik dłuta Grzegorza Kuźniewicza, poświęcony Ŝołnierzom poległym w latach
1918-1919 w wojnie polsko-ukraińskiej



Kościół i klasztor franciszkanów – zespół o charakterze obronnym (grube na 2,5
m ściany, mur obronny i fosa) z XVIII w. Budowę rozpoczął w 1703 r. Piotr Felicjan
Telefus, ukończył w 1759 r. Mikołaj Stadnicki. Barokowy kościół jest budowlą
jednonawową, z węŜszym prezbiterium i sklepieniem kolebkowym z lunetami. W
ołtarzy głównym pokryta złotem rokokowa rzeźba patronki kościoła – Matki BoŜej
Niepokalanego Poczęcia. Na łuku tęczy oryginalne freski z czasów budowy kościoła.



Dawny młyn kamienny

http://pl.wikipedia.org/wiki/Horyniec-Zdr%C3%B3j
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RadruŜ
Najpiękniejszy zespół cerkiewny w Polsce
TuŜ przy ukraińskiej granicy, w zacisznym miejscu, znajduje się najładniejszy i
najcenniejszy zespół cerkiewny w Polsce. Drewniana cerkiew pw. św. Paraskewy,
wzniesiona w 1583 r. jest najstarszą w Polsce. Reprezentuje typ archaiczny, sięgający
swą architekturą średniowiecza. Towarzyszy jej potęŜna i równie stara dzwonnica z
nadwieszoną, aŜurową izbicą. O tym, Ŝe pełniła funkcje obronne, świadczy umieszczenie
jej w najwyŜszym punkcie cmentarza otoczonego wysokim i grubym murem z łamanego
kamienia. Uroku temu niezwykłemu miejscu dodają stare lipy otaczające cerkiew. TuŜ
obok zespołu cerkiewnego, na grodzisku zajmującym sąsiedni pagórek, jest cmentarz z
białymi, wapiennymi krzyŜami. Wszystkie pochodzą z warsztatów kamieniarskich
działających do II wojny światowej w niedalekim Starym Bruśnie. Jest ich tu aŜ 420.
Nagromadzenie na nieduŜej przestrzeni tak wielu podobnych nagrobków sprawia
wraŜenie niezwykłej kompozycji rzeźbiarskiej. Od czasu gdy w 1947 r. świątynię opuścili
wysiedleni ukraińscy wierni wyznania greckokatolickiego, nie odprawia się w niej
naboŜeństw. Obecnie pełni funkcję niezwykle nastrojowego muzeum.
http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/451.id

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Paraskewy

Cerkiew pw. św. Mikołaja
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Nowiny Horynieckie





Drewniana kaplica pw. Matki BoŜej z XIX w.
Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena
Cmentarz z okresu I wojny światowej
KrzyŜ "Jeleń", postawiony w związku z pobytem na polowaniu w lasach horynieckich
króla Jana III Sobieskiego i ustrzeleniem przez niego ogromnego jelenia

Kaplica Matki BoŜej połoŜona jest w śródleśnej dolinie. Jest to znane miejsce kultu
religijnego, które powstało w miejscu objawienia Matki Boskiej trójce pastuszków 12
czerwca 1636 r. Obecna drewniana kapliczka, wielokrotnie odnawiana, pochodzi z XIX w.,
a w 2002 r. została rozbudowana. W środku kaplicy bije cudowne źródło, a wodzie
przypisuje się działanie uzdrawiające, zwłaszcza w chorobach oczu. W ołtarzu znajduje
się łaskami słynąca figura Matki BoŜej Niepokalanego Poczęcia wyrzeźbiona w drewnie
lipowym. W pobliŜu kaplicy stoją dwie małe kapliczki: św. Antoniego Padewskiego i św.
Franciszka oraz kamienna figura Matki Boskiej z 1943 r. W najbliŜszym otoczeniu kaplicy,
a takŜe na okolicznych wzgórzach bije wiele silnych źródeł.
http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/2719.id

W pobliskim lesie Buczyna znajdują się megality wapienne potocznie zwane
Roztoczańskim Stonehenge. Wg tradycji mieściła się tam świątynia słońca, miejsce
mocy poświęcone Swarogowi. Jej istnienie wskazywać mają nie tylko legendy, lecz
równieŜ połoŜenie w eksponowanym miejscu i regularny układ kamieni. RóŜnej wielkości
głazy są ułoŜone w figurę geometryczną. Dwa tworzą zachowaną do dzisiaj "bramę".
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowiny_Horynieckie

Stare Brusno







Zespół bunkrów betonowych Linii Mołotowa z okresu II wojny światowej (wzgórze
Hrebcianka)
Zabytkowy cmentarz greckokatolicki
Kamieniołom piaskowców i wapieni (eksploatacja trwa do dnia dzisiejszego)
Miejsce po cerkwii pw. św Paraskewii
Ruiny kaplicy pw. św. Mikołaja
Źródła wywierzyskowe rzeki Brusienki
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Polanka Horyniecka
Polanka Horyniecka została załoŜona jako kolonia niemiecka w 1785 r. w austriackich
dobrach rządowych tzw. kameralnych. Nosiła wówczas nazwę Deutschbach. Obecnie jest
to niwielka wioska z kilkoma domostwami oraz połoŜoną nieco na uboczu prywatną
stadniną koni.
W jej pobliŜu na wzgórzu Hrebcianka znajduje się ciekawy bunkier (schron) z linii
Mołotowa, w którym jeszcze do niedawna moŜna było podziwiać unikalne działko bojowe.
Niestety kilka lat temu zostało ono zdemontowane i wywiezione do muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.
Przy drodze prowadzącej z miejscowości Polanka do stadniny koni znajduje się
przepiękny kamienny krzyŜ pochodzący z ośrodka kamieniarskiego w Starym Bruśnie, a
w pobliŜui samej stadniny rezerwat ścisły "Dolina Brusienki".
http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/217:Polanka_Horyniecka

Nowe Brusno
Nowe Brusno swoją nazwę wywodzo od staropolskiego "brus", oznaczającego
piaskowiec lub kamień szlifierski z dronoziarnistego piaskowca. Na bazie miejscowych
wapieni i piaskowców mioceńskich, co najmniej od połowy XVI wieku rozwijał się tu
ośrodek kamieniarski. Na zachodnim stoku wzniesienia Brusno (365 m.n.p.m.) powstał
ogromny i bardzo malowniczy kamieniołom, w którym do dziś odbywa się eksploatacja
skał.
http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/286:Nowe_Brusno
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Drewniana cerkiew pw. św. Paraskewii jest jedną z najstarszych w regionie. Data
jej budowy nie została dokładnie ustalona, powstała najwcześniej w 1676 a najpóźniej
w 1790 r. Udokumentowana jest tylko data przebudowy w latach 1903-1906 r. Jest to
budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami. KaŜda z części
nakryta jest duŜą kopułą z latarnią. Ośmioboczne kopuły i bębny pokryte są blachą.
Pierwotnie nad babińcem znajdowała się kaplica z galerią arkadową od zewnątrz.
Budowla otoczona była wokół zadaszeniami i sobotami. W 1873 r. do sanktuarium
dostawiono zakrystię, a w 1903 r. przekształcono bryłę budowli (wzniesiono nowy
babiniec, zmieniono profile kopuł i zlikwidowano zadaszenie). Była to filialna cerkiew
greckokatolickiej parafii w Bruśnie Starym, po wojnie nieuŜytkowana i zdewastowana,
w latach 90. XX w. rozpoczęto prace konserwatorskie.



W pobliŜu cerkwi znajduje się stary cmentarz z licznymi nagrobkami, pochodzącymi
z miejscowych warsztatów kamieniarskich, w tym takŜe powojenne prace ostatnich
kamieniarzy z Polanki. Na cmentarzu zachowały się takŜe nagrobki ewangelickich
osadników niemieckich z DeutschBach, zwieńczone trójkątem zamiast krzyŜa.



Na prawym brzegu Brusienki, na wschód od drogi do Łówczy znajduje się cmentarz
wojskowy z I wojny światowej, na którym w 1915 r. pochowano Ŝołnierzy rosyjskich
i niemieckich. W jego pobliŜu niewielki cmentarz choleryczny z początku XX w.
Kościół rzymskokatolicki pr. Nawiedzenia NMP z 1912 r., wewnątrz uznawany za
cudowny obraz Matki BoŜej, przywieziony w 1945 r. z Buska na Ukrainie.



http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Brusno
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Łówcza


Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy z 1808 r., rozbudowana w
1899 r., drewniana, z zachowanym ikonostasem. Od końca lat 40. XX w. do czasu
wybudowania nowego kościoła w 2001 r. słuŜyła jako kaplica filialna parafii
rzymskokatolickiej w Płazowie.




Drewniana dzwonnica z 1920 r.
Resztki cmentarza przycerkiewnego, m.in. ciekawy nagrobek właściciela Łówczy,
I. Thullie, z wierszowanym epitafium: śona męŜowi. Patrz! o to posąg z kamienia
wykuty / Nad zimnym grobem śmierci upominek / Zapłacz wyrazem Ŝalu i pokuty /
Tu mąŜ i ojciec znalazł swój spoczynek.
Cmentarz greckokatolicki z licznymi nagrobkami bruśnieńskimi
Resztki zespołu dworskiego; załoŜenia parku geometrycznego i brama




Płazów
Płazów był niegdyś miastem załoŜonym na prawie magdeburskim w 1614 na mocy
przywileju króla Zygmunta III Wazy. ZałoŜyciel miasta Jan Płaza z Mstyczowa, starosta
lubaczowski i niepołomicki, wielkorządca zamku krakowskiego wystawił tu drewniany
kościół. Osadził przy nim Dominikanów; ci jednak z braku odpowiedniego uposaŜenia
opuścili Płazów a posługę duszpasterską sprawował od 1615 r. proboszcz z Narola. Miasto
miało teŜ drugą nazwę: Lubela, pochodzącą od nazwą rzeczki, nad którą leŜy. Nie
osiągnęło nigdy duŜego znaczenia, było jednak pręŜnym lokalnym ośrodkiem rzemiosła i
wymiany towarowej. Parafia w Płazowie powstała w 1630 r. a w roku 1639 ponownie
uposaŜył ją król Władysław IV. Jeszcze w 1785 r. władze austriacki zaliczały Płazów do
miasteczek, wkrótce jednak (w nieznanym bliŜej roku) utracił prawa miejskie. W roku
1912 powstała placówka filialna parafii Płazów w Nowym Bruśnie, w 1945 w Hucie
RóŜanieckiej, w 1966 w Rudzie RóŜanieckiej.
Do 1954 roku istniała gmina Płazów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82az%C3%B3w




Układ miasteczka z placem dawnego rynku i siecią wąskich uliczek, bez historycznej
zabudowy;
Murowany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, zbudowany w latach 18181821 r. na miejscu poprzednich, drewnianych obiektów (pierwszy z 1614 r., drugi z
pocz. XVIII w.), konsekrowany w 1843 r. Przed kościołem stoją dwie parawanowe
dzwonnice i pomnik z 1928 r. upamiętniający 10 rocznicę odzyskania niepodległości,
odnowiony w 1991 r.;
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Murowana cerkiew z 1936 r. pw. Zaśnięcia Matki BoŜej zbudowana na miejscu
drewnianej z 1728 r., nieuŜywana;



Murowany budynek dawnej karczmy z przełomu XVIII i XIX wieku.

Ruda RóŜaniecka


Pałac murowany z przełomu XIX-XX wieku, obecnie Dom Pomocy Społecznej,



Park, stary dwór, oficyna murowana z przełomu XVIII i XIX wieku, obecnie
leśniczówka,
Papiernia murowana z l połowy XIX wieku
Kapliczka przy drodze do Paar.




Huta RóŜaniecka
We wsi znajdują się ruiny murowanej cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem św.
Mikołaja, która została spalona wraz z drewnianą dzwonnicą przez Niemców 26 VI 1943.
Cerkiew została wzniesiona wg róŜnych źródeł w latach 1825 - 1836. Przy ruinach
znajduje się cmentarz greckokatolicki z krzyŜami z XVII i początku XIX w. Na uwagę
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zasługuje równieŜ kapliczka z XIX w. i liczne kamieniołomy powstałe na zboczach Garbu
RóŜanieckiego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Huta_R%C3%B3%C5%BCaniecka
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Trasa II: sobota (5 czerwca)

Krasnobród i Zwierzyniec
Wersja optymistyczna (80km):

Susiec – Grabowica (4,5km) - Ciotusza Nowa (7km) – Łuszczacz
(11km) – Krasnobród (20km) – Kaczórki (25km) – Guciów (30km)
– Obrocz (35km) - Zwierzyniec (40km) – Szozdy (46km) –
Tereszpol (50km) - Górecko Stare (56km) – Józefów (65km) –
Hamernia (70km) – Oseredek (76km) - Susiec (80km)
http://mapa.targeo.pl/krasnobrod-zwierzyniec,25,23.24048,50.48664?l=481458e675823630

Wersja realistyczna (52km):

Susiec – Grabowica (4,5km) - Ciotusza Nowa (7km) – Łuszczacz
(11km) – Krasnobród (20km) – Hutki (24km) – Krasnobród
(27km) – Wólka Husińska (31km) - Długi Kąt (37km) – Majdan
Sopocki Drugi (zalew) (44km) – Majdan Sopocki Pierwszy –
Oseredek (49km) - Susiec (52km)
http://mapa.targeo.pl/Krasnobrod,24,23.24048,50.48664?l=16dc0de93805cdff

CIEKAWE PUNKTY NA TRASIE
KRASNOBRÓD
Kościół i klasztor
Barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w
latach 1690-1699 wraz z klasztorem został ufundowany przez Marię Kazimierę d'Arguien,
późniejszą Ŝonę króla Jana III Sobieskiego - Marysieńkę Sobieską jako wotum
wdzięczności za uzdrowienie. Wewnątrz kościoła znajdują się m.in.: XVIII-wieczna
chrzcielnica, barokowa ambona w kształcie wazy, 33-głosowe organy wykonane w
1975r., cztery ołtarze boczne oraz główny ołtarz wykonany przez Jana Mauchera w latach
1774-1776. Między kolumnami znajdują się postacie świętych: Jacka. Dominika,
Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centrum ołtarza, na tle kopii umieszczony
jest cudowny obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Z lewej strony kościół łączy się z
klasztorem. Na dolnym korytarzu klasztoru znajduje się „Wystawa z Ziemi Świętej" oraz
Muzeum Sakralne, które gromadzi przedmioty liturgiczne, m.in.: ornaty, stare mszały,
kielichy oraz stare księgi pochodzące z archiwum parafialnego. Natomiast na piętrze
klasztoru warto zobaczyć „Wystawę Maryjną" przedstawiającą Sanktuaria Maryjne w
Polsce. Przed klasztorem znajdują się współczesne, wykonane z kamienia pomniki:
Chrystusa Dobrego Pasterza i PapieŜa Jana Pawła II, których wykonawcą jest miejscowy
artysta rzeźbiarz Andrzej Gontarz.
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Ptaszarnia
TuŜ obok zabytkowego spichlerza znajduje się mini-ogród zoologiczny. MoŜna tu
zobaczyć ciekawe okazy ptactwa. Są tu: pawie, gołębie, baŜanty, kuropatwy i inne.
Kalwaria Krasnobrodzka
Za murem klasztornym, u stóp Chełmowej Góry rozciąga się zalesiony plac, na którym
zlokalizowana jest Kalwaria Krasnobrodzka. Kalwaria powstała w latach 1980-81. Zawiera
oprócz stacji Męki Pańskiej centralnie usytuowaną stację Zmartwychwstania Pańskiego.
Od poszczególnych stacji biegną alejki w kierunku stacji centralnej. Figury z drewna
lipowego wykonał ludowy artysta, Lucjan Boruta z Drohiczyna. Kalwaria jest miejscem
modlitwy dla parafian oraz licznie przybywających do Krasnobrodu pielgrzymów.

Kaplica na Wodzie
Do Kaplicy na Wodzie prowadzi Aleja Najświętszej Marii Panny zwana teŜ kasztanową,
która jest pomnikiem przyrody. Przy Alei usytuowane są kaplice: Św. Onufrego
(zbudowana na planie czterolistnej koniczyny), Św. Anny i Św. Antoniego. XVIII-wieczna
Kaplica na Wodzie znajduje się około 500m od klasztoru, nazywana jest teŜ czasami
„Kaplicą Objawień", gdyŜ w tym miejscu, w 1640r. Jakubowi Ruszczykowi objawiła się
Matka BoŜa. Kaplica na Wodzie, to w zasadzie dwie kaplice drewniane wsparte na
betonowych słupach, połączone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem,
tworząc w ten sposób jakby jeden obiekt.
Woda pod kaplicą, w opinii miejscowej ludności i licznie przybywających tu pielgrzymów
posiada właściwości lecznicze. Obok kaplicy znajduje się figura przedstawiająca
objawienie się Matki BoŜej Jakubowi Ruszczykowi oraz Stacje RóŜańcowe wykonane z
kamienia przez artystę rzeźbiarza z Krasnobrodu - Andrzeja Gontarza.
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Kaplica św. Rocha
Kaplica św. Rocha znajduje się w miejscu zwanym Zagóra, w malowniczej Dolinie Św.
Rocha. Obecna kaplica zbudowana została w 1943 roku na miejscu starej, która uległa
zniszczeniu w 1935 r. przez przewracający się potęŜny buk. Jest to kaplica drewniana,
kryta gontem, wybudowana w stylu zakopiańskim. Początki kultu św. Rocha sięgają XVII
w., kiedy to według przekazów, podczas panującej zarazy dŜumy Marysieńka Sobieska
ufundowała nad źródełkami kaplicę i kazała umieścić w niej obraz św. Rocha - patrona
ludzi chorych na choroby zakaźne.
W kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej legendy
mają właściwości uzdrawiające. Jest tu równieŜ opis bitwy z okresu powstania
styczniowego sporządzony przez naocznego świadka tych wydarzeń. Tutaj, bowiem dnia
24 marca 1863r. miała miejsce krwawa bitwa powstańców z oddziału Marcina „Lelewela"
Borelowskiego z wojskami carskimi. W 2000 r. wokół kaplicy zbudowano drewniane
schody, które są dodatkową atrakcją tego miejsca i umoŜliwiają bezpieczne wejście na
wzniesienie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.
KaŜdego roku w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia, w miejscu tym odprawiana jest
uroczysta suma odpustowa ku czci Św. Rocha. Miejsce kultu odwiedzają w tym czasie
ogromne rzesze pielgrzymów z całej Polski.

Pałac Leszczyńskich
W dzielnicy Krasnobrodu zwanej Podzamkiem znajduje się pałac będący niegdyś
własnością dziedziców Krasnobrodu. PołoŜony w rozległym parku, barokowy pałac był
kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Obecnie posiada cechy architektury
klasycystycznej. Jest budowlą piętrową, krytą polskim łamanym dachem. Kolumnowa
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galeria łączy pałac z oficyną wybudowaną na przełomie XVIII i XIX w. Obecnie w pałacu
mieści się Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka.

22

Kamieniołom
Atrakcją geologiczną Krasnobrodu jest stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom"
utworzone na nieczynnym wyrobisku w Krasnobrodzie. Odsłonięta ściana ma ok. 30m
wysokości i 165m długości. MoŜna tu znaleźć odciski flory i fauny sprzed wielu milionów
lat. Miejsce to pełni funkcję dydaktyczno-naukową. Na szczycie kamieniołomu w 2002
roku wzniesiono budowlę w kształcie wieŜy (baszty), która pełni funkcję punktu
widokowego. Z wieŜy moŜna podziwiać panoramę Krasnobrodu.

Źródła
Najpopularniejsze są źródła pod „Kaplicą na Wodzie", gdyŜ woda z tych źródeł uznawana
jest za cudowną. Takie właściwości, według mieszkańców Krasnobrodu ma takŜe woda ze
źródeł w Dolinie św. Rocha.
Atrakcją pod względem dydaktycznym i turystycznym jest zespół około 40 źródeł
wypływających
ze
zbocza
przy
rzece
Wieprz
w
miejscowości
Hutki.
Godne uwagi są takŜe źródła w lesie popularnie określanym „Belfont". Nazwa pochodzi z
j. franc.: belle - piękny, fontaine - źródło. Oprócz walorów przyrodniczych i ekologicznych
rangę tego terenu podnoszą dodatkowo walory historyczne. Z przekazów miejscowej
ludności wynika, Ŝe otoczenie źródeł było miejscem schadzek królowej Marysieńki z
Janem III Sobieskim, a po powstaniu 1863r. postawiono tu krzyŜ ku pamięci
powstańcom. Ponadto z jednym ze znajdujących się na tym terenie oczek śródleśnych
związana jest legenda, która mówi, Ŝe kiedyś w tym miejscu stał kościół, który zapadł się
pod ziemię.
Warto zobaczyć teŜ urokliwe miejsce, w Kol. Husiny, gdzie znajdują się źródła, które dają
początek rzece Sopot prawemu dopływowi Tanwi.
http://www.krasnobrod.pl/krasnobrod.php?get=page,33,5

Guciów
We wsi znajduje się muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków.
Składa się z chałupy, stodoły (wybudowane w XIX w.) i obory z poddachem (początek XX
wieku).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Guci%C3%B3w
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Zwierzyniec













Barokowy kościół "na wodzie" pw. św. Jana Nepomucena z XVIII wieku
Cmentarz przy kościele filialnym pw. św. Jana Nepomucena
Dzwonnica drewniana przy kościele filialnym pw. św. Jana Nepomucena
Cmentarz grzebalny
Cmentarz Ŝydowski
Pałac dawnej Ordynacji Zamojskiej, tzw. Pałac Plenipotenta (obecnie siedziba
Dyrekcji RPN) z XIX wieku
Budynek zarządu Ordynacji Zamojskiej z XIX wieku i cztery oficyny
Willa Potockich i willa Kosteckich z I połowy XX wieku
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
Rezerwat i wzniesienie Bukowa Góra
Liczne pomniki, m.in. pomnik szarańczy
Tablica w kościele p.w. Matki BoŜej Królowej Polski upamiętniająca obóz zagłady z
1940 r. i makieta tego obozu

Kościół filialny p.w. Św. Jana Nepomucena
Kościół św. Jana Nepomucena, wzniesiony w latach 1741- 47 wg projektu Columbaniego,
murowany z mansardowym dachem i z wyposaŜeniem wnętrza, połoŜony na wyspie z
dojściem przez most. Kościół wzniesiony z fundacji Tomasza i Teresy z Michowskich
Zamoyskich, początkowo uŜywany jako kaplica z czasem powiększony o boczne skrzydła.
O szczególnych wartościach zabytkowych kościoła decyduje późnobarokowa architektura
oraz XVIII-wieczne polichromie Łukasza Smuglewicza.

Browar, murowany - 1806 r.
Bryła głównego budynku załoŜona na planie podkowy z asymetrycznym budynkiem
suszarni słodu, z kominem. Obiekt trzykondygnacyjny, boniowany, otynkowany, nakryty
dachem dwuspadowym o pokryciu blachą. Otwory okienne zakończone półkoliście, na
ostatniej kondygnacji z opaskami. Wewnątrz mieszczą się urządzenia warzelni, suszarni
słodu, fermentownia, słodownia, magazyny i urządzenia towarzyszące. Za budynkiem
głównym - kotłownia, budynki warsztatowe i towarzyszące.
http://www.e-lublin.pl/mapapowiaty/zamojski/zwierzyniec.php
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Górecko Stare
Rezerwat "Szum"
Rezerwat zajmuje powierzchnię 18,17 ha. Utworzono go 21 VII 1958 r. (pierwotnie w
1934 r.). Na dwukilometrowym odcinku pomiędzy Góreckiem Starym a Kościelnym.
Ochronie podlega malownicza dolina rzeki Szum (zwanej niegdyś StruŜką, a takŜe
Bździną). Jej nurt często rozdwaja się, opływając piaszczyste wysepki. Brzegi rzeki są w
wielu miejscach strome, a przeciwległe ich stoki połoŜone bardzo blisko siebie. Wody
Szumu zmuszone są tam do przeciskania się przez wąskie, zarośnięte przesmyki.
Dodatkową atrakcję rezerwatu stanowią małe wodospady, pojedyncze, zarośnięte i
rozmieszczone w duŜych odstępach. Dno doliny rzeki porasta naturalny las. Zbocza - bór
jodłowy z domieszką świerka i sosny. Wierzchowiny zajmuje bór sosnowy. Z gatunków
rzadkich w rezerwacie "Szum" występują zanokcica skalna i zielona, porzeczka alpejska,
wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, paprotnica krucha, widłak jałowcowaty i goździsty,
kruszczyk szerokolistny i listera jajowata.
http://www.roztocze.net.pl/rezerwat_szum.php

Józefów




Ratusz, murowany z 1775 r., ulokowany na rynku, mieszczący Urząd Miasta i Gminy.
W jego sąsiedztwie pomnik ku czci bohaterów powstania styczniowego i II wojny
światowej.
W płd.-wsch. naroŜniku rynku murowana synagoga, wzniesiona w latach
siedemdziesiątych
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W kotlince za kapliczką znajdują się obudowane kamieniami źródła rzeki
Niepryszki. To niezwykle miejsce - moŜemy na własne oczy zobaczyć, jak rodzi się
rzeka. Z głównego źródła wypływa juŜ pokaźny strumień, do którego wpływa woda z
licznych wywierzysk na zboczach doliny. Dwieście metrów poniŜej źródła rzeka ma juŜ
szerokość prawie trzech metrów i wartko płynie po kamienistym dnie. Kilkaset
metrów dalej wody rzeki spiętrzono - powstał tu zalew (2,01 ha), jedna z
waŜniejszych atrakcji turystycznych Józefowa, tak w aspekcie kąpieli, jak i
wędkowania (ponoć występują tu pstrągi, karpie, szczupaki, plocie, okonie, karasie,
liny i amury). Planuje się powstanie następnych zbiorników wodnych. Najciekawiej
zapowiada się ten, który ma zostać utworzony w wyrobisku po eksploatowanych
złoŜach piasku.
Murowany lamus (spichlerz) z XVII lub XVIII w. Obok kamienny stup prawdopodobnie dawny pręgierz. To jedyne pozostałości z załoŜenia dworskiego z
parkiem, w którym urzędował zarządca józefowskiego klucza dóbr Ordynacji
Zamojskiej. Obecnie znajdują się tu budynki Nadleśnictwa.
Cmentarz Ŝydowski (kirkut) usytuowany na ptd. od zabudowy miasteczka, 400 m
od rynku. W pobliŜu przebiegają szlaki „krawędziowy" i „ziemi józefowskiej".
Najstarsza zidentyfikowana macewa pochodzi z 1762 r. Na ptn. i wsch. od kirkutu
znajduje się potęŜny kompleks kamieniołomów piaskowców i wapieni
trzeciorzędowych. W ich sąsiedztwie obelisk, w miejscu gdzie poległ „Miszka Tatar".
http://www.roztocze.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47
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Majdan Sopocki
Majdan Sopocki powstał w 1674 r. ZałoŜył go i dzierŜawił Wilhelm Jan Braun, mieszczanin
i kupiec gdański.
Wieś znajduje się w centralnej części Roztocza Środkowego, na wysokości 263-330 m
n.p.m. Jej obszar ma charakter falisty, pagórkowaty. Zabudowania Majdanu Sopockiego
rozłoŜone są w biegnącej z północnego wschodu na północny zachód dolinie Sopotu. W
południowej części dolina ta rozszerza się na wschód i zachód tworząc rozległe
piaszczyste zrównanie o wysokości 260-270 m n.p.m. Bardzo wielu turystów przyciąga
znajdujący się tu zalew. Zajmuje on obszar o powierzchni około 16 ha. Przy jego
zachodnim wybrzeŜu wydzielone jest kąpielisko, a przy nim plaŜa i molo. Wokół niego
rozciągają się sosnowe lasy. W lasach znajduje się Stanica Harcerska Komendy Chorągwi
ZHP Zamość i Komendy Hufca Tomaszów Lubelski. Przy zalewie zlokalizowana jest plaŜa i
strzeŜone kąpielisko. Latem funkcjonują tutaj pensjonaty noclegowe, pole namiotowe
oraz kilka małych gastronomii. Majdan Sopocki zaliczany jest do miejscowości
turystyczno-wypoczynkowych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Majdan_Sopocki_Drugi
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