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Wycieczka „ Szlakiem Rezydencji Podkarpacia”
1 – 5 maja - 2019 roku.

W tym roku skorzystalisś my z długiego, majowego weekendu i postanowilisś my
zwiedzićś zabytki i ćiekawe miejsća na Podkarpaćiu. Udało się zebraćś grupę 10 osoś b,
ćhętnyćh do skorzystania z tej eskapady zorganizowanej przez PTTK Łoś dzś . Leżajsk był
pierwszym miejsćem na trasie ktoś re zwiedzilisś my. Barokowy klasztor Zakonu
Bernardynoś w ze wspaniałymi organami, ktoś ryćh moglisś my posłućhaćś - nagranie do TVP,
zrobił na nas niezapomniane wrazż enie. Na ćmentarzu zż ydowskim obejrzelisś my groś b
ćadyka Elimelećha, odwiedzany przez Chasydoś w z ćałego sś wiata.
Pierwsze dwa noćlegi spędzilisś my w Przemyślu, pięknie połozż onym miesś ćie nad
Sanem. Tu zwiedzilisś my Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, istniejąće od 1921 r, a
ktoś rego nowoćzesny gmaćh, powstały w lataćh 2005-2008, swoją bryłą nawiązuje do
arćhitektury fortećznej. Mieszćzą się w nim bogate zbiory historii Ziemi Przemyskiej,
przepiękna kolekćja ikon, ćzy stała wystawa kultury zż ydowskiej. Przemysś l miasto trzećh
wyznanś , ma piękną katedrę p.w. Jana Chrzćićiela, soboś r katedralny i ćerkiew p.w.
Zasś nięćia Bogarodzićy. Wiezż a Zegarowa z Muzeum Dzwonoś w i Fajek, ćzy wyćiąg
krzesełkowy na Kopieć Tatarski są dodatkowymi atrakćjami tego urokliwego,
posiadająćego piękną i zadbaną Staroś wkę miasta. Zwiedzilisś my tu oćzywisś ćie forty
Twierdzy Przemysś l, jednej z trzećh najpotęzż niejszyćh twierdz w poćzątkaćh XX wieku w
Europie. Staćjonowało w niej ok. 130 tys. zż ołnierzy, posiadała 38 fortoś w, a swoim
zasięgiem obejmowała ćałe miasto i okoliće, po obu stronaćh Sanu.
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Bolestraszyce to arboretum, posiadająće olbrzymią kolekćję rosś lin i ćiekawyćh
załozż enś wodnyćh. Kalwaria Pacławska, pięknie połozż ona na wzgoś rzu, barokowa
sś wiątynia, wienieć kaplić, fundowana przez przodkoś w A. Fredry.
W Jarosławiu zwiedzilisś my warowny renesansowy klasztor ss. Bernardynek, XVII
wiećzną

kamienićę Orsetićh z trasą podziemną, stanowiąćą pamiątkę po bogatyćh,

kupiećkićh tradyćjaćh miasta. Zarzecze przyćiąga turystoś w romantyćznym, XIX wiećznym
pałaćem rodu Dzieduszyćkićh, po ktoś rym oprowadzała nas jedna ze spadkobierćzynś
hrabina Dzieduszyćka, ktoś ra w obrazowy i szalenie ćiekawy sposoś b przedstawiła nam
dzieje pałaću i historię swego rodu.
Przeworsk to klasyćystyćzny pałać z XIX wieku z Muzeum Regionalnym i Muzeum
Pozż arnićtwa. W kosś ćiele Bozż ogrobowćoś w zobaćzymy wierną kopię Grobu Panś skiego.
Posada Rybotycka zaskoćzyła nas nietypową, murowaną ćerkwią obronną z XVI wieku,
sś wiadćząćą o zamozż nosś ći tyćh terenoś w. W Krasiczynie poznalisś my historię rodu
Krasićkićh na ićh zamku, uznawanym za perłę polskiego renesansu. Deszćzowa pogoda
nie pozwoliła nam obejrzećś wspaniałego parku, ktoś ry tezż jest ćhlubą Krasićzyna.
Miłą niespodzianką było rozszerzenie wyćiećzki o Łańcut, gdzie spalisś my 2 noće w
bardzo ładnym i nowoćzesnym hotelu. Najwazż niejszym zabytkiem Łańcuta jest XVIII
wieku zamek Lubomirskićh i Potoćkićh, ktoś ry wywarł na nas olbrzymie wrazż enie, dzięki
swojemu bogaćtwu i wyposazż eniu wnętrz. Sam Łanś ćut rozkwitł w okresie autonomii
galićyjskiej m.in. dzięki ordynaćji Potoćkićh, ktoś rej budowle były wzorem wartosś ći
estetyćznyćh i załozż enś gospodarćzyćh. W drodze powrotnej zajrzelisś my do XVI wiećznego
zamku w Baranowie Sandomierskim, zwanego Małym Wawelem. To na jego
kruzż gankaćh kręćono sćeny do znanego serialu „Czarne Chmury”. Podkarpaćie to ćiekawy
region naszego kraju, gdzie splatały się losy kilku narodoś w, a dzieje tyćh ziem obfitują w
fakty z historii Polski i Ukrainy, katolićyzmu i prawosławia. 5 dni ćiekawej wyćiećzki
minęło błyskawićznie i w niedzielę wiećzorem wroś ćilisś my do naszej koćhanej, ale z nowo
zyskanej perspektywy, juzż nie takiej lećiwej Łodzi!

Andrzej Chmiela.
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