
 

Fascynujące Podkarpacie wschodnie 

 

Program dla blogerów, dziennikarzy i biur podróży 

 

1. Przemyśl - Rozpoczęcie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – 

wprowadzenie do programu, opowieści o historii Ziemi przemyskiej w oparciu  

o ekspozycję Muzeum - wystawa „Credo na dwa głosy”. Wielonarodowościowy 

charakter ludności kresów (Polacy, Rusini, Żydzi) sprawił, że od wieków 

koegzystowały ze sobą tutaj różne wpływy etniczne tworzące mozaikę kulturową. 

Wyjazd z parkingu obok Muzeum, 

2. CHOTYNIEC – zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia 

Przenajświętszej Bogurodzicy. Drewniana cerkiew z 1615 r. we wnętrzu 

zachowana polichromia figuralno-ornamentalna z 1735 i zapewne 1772 r. 

Cerkiew od roku 1990 nadal użytkowana przez kościół greckokatolicki. W 2013 

roku obiekt został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, 

3. Młyny - dawna cerkiew, obecnie kościół katolicki obok, grób Mychaiła 

Werbyckiego autora muzyki do hymnu narodowego Ukrainy, 

4. Lubaczów – Muzeum Kresów w Lubaczowie. Muzeum mieści się w zespole 

podworskim, na który składają się: Spichlerz z XIX w murowany w stylu 

klasycystycznym, oraz zespół parkowo-zamkowy. Zbiory muzeum liczące obecnie 

ponad 6 tys. Eksponatów zostały zgromadzone w czterech działach: 

archeologicznym, historycznym, etnograficznym i artystycznym, 

5. RADRUŻ – zwiedzanie zespołu cerkiewnego.  Zespół cerkiewny – dawna 

greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Św. Paraskewy. Świątynia wzniesiona  

w końcu XVI w. Należy do najcenniejszych świątyń drewnianych w Polsce.  

W 2013 roku została wpisana na listę zabytków dziedzictwa UNESCO, 

6. Horyniec Zdrój- miejscowości uzdrowiskowa o nielicznym w Polsce typie 

uzdrowiska nizinnego, 

7. Nowe Brusno – Cerkiew z 1713 aktualnie po remoncie, 

8. Gorajec – zwiedzanie dawnej greckokatolickiej cerkwi filialnej pw. Narodzenia 

NMP XVI wieczna cerkiew pw. Narodzenia NMP z zachowaną do dzisiaj XVII w. 

stałą przegrodą ikonostasową, 

9. Cieszanów –. cerkiew św. Jerzego i synagoga, 

10. Powrót do Przemyśla w godzinach wieczornych. 



Obiad w Browarze Aleksandrówka w Horyńcu – kuchnia tradycyjna, lokalna 

Menu: 

 Zupa dziadówka,  

 Bulbało z sosem grzybowym i mięskiem, 

 Szarlotka ze śliwek lub jabłek, 

 Kompot z owoców sezonowych. 


