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Województwo podkarpackie
Dzikie góry

Gdyby ogłosić konkurs na najbarwniejszą krainę Polski, 
to Podkarpacie miałoby sporą szansę na zwycięstwo. Po-
łudniowo-wschodnia część naszego kraju jest bowiem 
niczym wielokolorowa mozaika: zielono-żółte, łagodne 
stoki Bieszczad odbijają się w błękitnych wodach Soliny, 
a ciemny brąz starego drewna łemkowskich cerkwi kon-
trastuje z  kremowo-różowymi barwami synagogi w  Le-
sku. 
 Kulturowe bogactwo Podkarpacia było dziełem wielu 
epok i wielu kultur. W tej niezwykłej krainie doszło do jedy-
nego w swoim rodzaju spotkania Polaków, Żydów, ruskich 
górali – Łemków i Bojków, Ukraińców, Romów, Niemców, 

Austriaków, Węgrów i wielu innych. Nie przypadkiem to 
tutaj, w Sanoku, ulokowano największy skansen w Polsce. 
W  muzeum pod chmurką zobaczysz prawdziwe dawne 
Podkarpacie w  pigułce: setkę zabudowań zgromadzo-
nych z dawnych wsi – chałupy, kościoły, cerkwie, wiatraki, 
młyn, kuźnię, tartak. W części „miejskiej” odtworzono ry-
nek z czasów Galicji, czyli okresu, kiedy Podkarpacie znaj-
dowało się pod władzą Austrii.

Skansen  
w Sanoku

Widok na Jezioro Solińskie

Połonina Caryńska w Bieszczadach 
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 Jeśli chcesz jeszcze bardziej poznać dawne obyczaje, 
udaj się w okresie wielkanocnym w dolinę Sanu – np. do 
Radomyśla. Możesz tu zobaczyć słynne Turki: w Wielki Pią-
tek do kościołów wkracza grupa mężczyzn w nietypowych 
mundurach z elementami nawiązującymi do orientalnych 
strojów tureckich. Pełnią oni straż przy Grobie Chrystusa, 
a  następnego dnia idą na czele procesji wielkosobotniej. 
Po poświęceniu ognia słychać wystrzały z moździerza – to 
Turki ogłaszają radosne Alleluja! Honorowe miejsce dziwni 
żołnierze zajmują też podczas rezurekcji, czyli uroczystej 
mszy w Wielką Niedzielę, po której rozpoczynają kolorową 
paradę zamieniającą się w ludową zabawę.   
 Centralną część województwa  podkarpackiego prze-
cina linia kolejowa, łącząca od ponad półtora stulecia 
Kraków i Lwów, a pomiędzy nimi – niczym nanizane na 
sznureczek – najważniejsze miasta Podkarpacia. Stolicą 
województwa jest Rzeszów, miasto pełne zabytków, za-
równo nadziemnych, jak i... podziemnych, które tworzą 
prawdziwy labirynt ukrytych korytarzy, drążonych przez 
dawnych kupców jako składy towarów, czyli magazyny. 

Najstarsze pochodzą z XV wieku! Ci, którzy nie przepada-
ją za ciemnościami, mogą wybrać się z wizytą do Reksia, 
Misia Uszatka, Bolka i Lolka, a także wielu innych postaci 
z  polskich bajek telewizyjnych, które trafiły do kolekcji 
Muzeum Dobranocek.

Turki – wielkanocna parada w okolicach Sanu

Zamek w Rzeszowie

Ratusz w Rzeszowie

Centrum Rzeszowa

Ilustracje i fotografie:  (wielkanocna parada w okolicach Sanu)  
Agnieszka & Włodek Bilińscy, (ratusz w Rzeszowie) pamuk/Shutterstock.com, (zamek w Rzeszowie) 

BestPhotoStudio/Shutterstock.com, (centrum Rzeszowa) Andrzej Rostek/Shutterstock.com



74
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Autor: Koryna Dylewska

 Niedaleko Rzeszowa leży Łańcut. Wśród jego atrakcji 
na pierwszym miejscu znajduje się przepiękny zamek 
z XVII w., który zachował oryginalne, pałacowe wnętrza. 
Warto zwiedzić Salę Balową, w której odbywały się wy-
stawne przyjęcia, ogromną jadalnię, kiedyś zastawioną 
długimi stołami, a także powozownię z ogromną kolek-
cją pojazdów konnych. Trzeba także zajrzeć do łańcuc-
kiej synagogi – ta przyozdobiona przepięknymi malowi-

dłami budowla to doskonałe miejsce, żeby zaznajomić 
się z kulturą żydowską. Czy wiesz, ze ortodoksyjni Żydzi, 
wyróżniający się tradycyjnym strojem i długimi brodami, 
nadal przybywają na Podkarpacie, żeby odwiedzić miej-
sca, w których mieszkali ich przodkowie? Można ich spo-
tkać w Leżajsku, Dynowie, Rzeszowie, Sieniawie i innych 
miejscach.

 Kolejne piękne miasto na kolejowym szlaku to Ja-
rosław. Niegdyś zamieszkiwali je bogaci kupcy, 

którzy na miejscowych jarmarkach sprzeda-
wali i kupowali towary z całej Europy, a na-
wet z Persji, czyli dzisiejszego Iranu. Zamoż-

ność miasta sprzyjała budownictwu. 
Powstała tu jedna z  najpiękniej-

szych budowli renesansowych 
w  Polsce – stojąca przy rynku 
kamienica Orsettich, obecnie 

mieszcząca muzeum.

Zamek w Łańcucie

Powóz z łańcuckiej powozowni

Kamienica Orsettich w Jarosławiu
Wnętrze synagogi – Łańcut

Kapelusz 
noszony 
tradycyjnie 
przez 
ortodoksyjnych 
Żydów –
chasydów

Ilustracje i fotografie: (zamek w Łańcucie) Shevchenko Andrey/Shutterstock.com,  
(powóz z powozowni w Łańcucie) mystical77/Shutterstock.com, (kamienica Orsettich w Jarosławiu) 

Shevchenko Andrey/Shutterstock.com, (wnętrze synagogi w Łańcucie) Elzbieta Sekowska/
Shutterstock.com, (kapelusz noszony przez chasydów) studio evasion/Shutterstock.com
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 Blisko granicy z Ukrainą, na wzgórzach w malowniczej 
dolinie Sanu, leży Przemyśl. Warto przespacerować się 
po starówce i znaleźć przy okazji pyszną lodziarnię – tra-
dycje cukiernictwa przetrwały tutaj do dziś. Bardzo cen-
nym zabytkiem jest również pałac Lubomirskich w  Ba-
kończycach. A jeśli lubisz pociągi, wybierz się na główną 
stację. Przemyski dworzec wygląda z zewnątrz jak pałac, 
a w środku jego ściany zdobią malowidła i rzeźby. To nad-
graniczne miasto to prawdziwa brama Polski na wschód; 
ekspresy z tutejszego dworca pędzą wprost do dalekiego 
Kijowa.
 U  podnóża gór leży Krosno, słynące nie tylko z  wielu 
zabytków (z  tej przyczyny zwane nawet „małym Krako-
wem”), ale też z wielkich tradycji przemysłowych. Od stu 

lat Krosno stanowi wielki ośrodek produkcji szkła. W Cen-
trum Dziedzictwa Szkła możesz zobaczyć, jak powstają 
wspaniałe, choć delikatne wyroby, a nawet spróbować sił 
w dmuchaniu szkła. W niedalekiej Bóbrce w 1854 r. ruszyła 
pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej –  przełomo-
we dla ludzkości dzieło Ignacego Łukasiewicza, który wy-
myślił, jak „olej skalny” zamienić w pełnowartościowe pali-
wo, które dzisiaj napędza świat. Kopalnia w Bóbrce mieści 
współcześnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego, ale urządzenia zwane kiwakami ciągle pompują tu 
prawdziwą ropę!

Zabytkowy warsztat produkcji szkła w Krośnie

Kiwak z Muzeum Przemysłu Naftowego  
i Gazowniczego w Bóbrce

Ignacy Łukasiewicz,  
pionier przemysłu 
naftowego i wynalazca 
lampy naftowej

Ręczna produkcja naczyń szklanych – 
dmuchanie szkła za pomocą piszczeli

Ilustracje i fotografie: (produkcja szkła dmuchanego) pictoplay/Shutterstock.com,  
(zabytkowy warsztat produkcji szkła w Krośnie) MAREK DYBAS/REPORTER/East News,  

(kiwak z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce) Avillfoto/Shutterstock.com, 
(Ignacy Łukasiewicz) domena publiczna, (lampa naftowa) Svilen G/Shutterstock.com
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 Zwiedzając region podkarpacki, 
nie można ominąć Bieszczad, cieszą-
cych się opinią najdzikszych polskich gór. 
Choć dostęp do nich jest dzisiaj znacznie łatwiejszy niż 
dawniej, ciągle jeszcze trafiają się odludne zakątki, w któ-
rych chętniej bywają niedźwiedzie niż turyści. Znaczna 
część jest zresztą objęta ochroną jako Bieszczadzki Park 
Narodowy. Obok niedźwiedzi brunatnych, które w razie 
spotkania należy obchodzić z  daleka, mieszkają tu też 
wilki, żbiki oraz największy w Polsce gad – wąż Eskula-
pa. Niewysokie szczyty Bieszczad pełne są spokojnego 
czaru, a połoniny stanowią idealny teren na długie wę-
drówki. Gdy ktoś poczuje zmęczenie, warto sprawdzić, 
czy gdzieś niedaleko nie przejeżdża wąskotorowa kolej-
ka leśna. 

 Ale Bieszczady to nie tylko niezbyt okiełzna-
na natura. To również pomniki sąsiedztwa róż-

nych kultur, ze szczególnym uwzględnieniem tego, 
co pozostało po ruskich góralach – Bojkach i  Łemkach. 
Warto przysiąść przed którąś z przepięknych, pachnących 
jeszcze smołą drewnianych cerkwi, takich jak Smolnik, Tu-
rzańsk czy Chmiel, i podumać o tym, że ledwie 70 lat temu 
rozbrzmiewały tu inne imiona, pieśni, języki. Można to zro-
bić też na pobliskim Pogórzu Przemyskim, które zdaniem 
niektórych jest nawet dziksze niż Bieszczady. W tutejszych 
odludziach skryło się parę wspaniałych zabytków, takich jak 
klasztor w Kalwarii Pacławskiej czy cerkiew w Posadzie Ry-
botyckiej. Z Pogórza już naprawdę blisko do Lwowa. Przy-
patrz się dobrze z któregoś ze wzniesień, może dostrzeżesz 
w oddali jego kopuły i wieże?

Stacja kolejowa w Cisnej

Cerkiew prawosławna w Smolniku

Bieszczady

Niedźwiedź brunatny

Wąż Eskulapa
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