
Perełki architektury drewnianej na Kresach 

 

Program  dla Przewodników 

 

1. Spotkanie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. 

Wprowadzenie do programu wycieczki w oparciu o ekspozycję Muzeum. 

Wyjazd z Parkingu obok Muzeum o godzinie 9.00. 

2. Medyka przejazd obok drewnianego kościoła i dworu Pawlikowskich, 

3. Leszno -  drewniana cerkiew  greckokatolicka św. Wasyla Wielkiego od 1957 

używana jako kościół rzymskokatolicki, 

4. Stubno – zespół dworski z końca  XIX w, niegdyś własność rodziny 

Myszkowskich, 

5. Stubienko- drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Bogurodzicy  

z 1849 roku, 

6. 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, 

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

Werbyckiego autora muzyki do hymnu narodowego Ukrainy, 

8. Wielkie Oczy – synagoga oraz  wyjątkowa cerkiew w konstrukcji szachulcowej, 

9. Łukawiec -  cerkiew pw. św. Dymitra, 

10. Lubaczów - zwiedzanie Muzeum Kresów. 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. 

Wielonarodowościowy charakter ludności kresów (Polacy, Rusini, Żydzi) sprawił, 

że od wieków koegzystowały ze sobą tutaj różne wpływy etniczne tworzące 

mozaikę kulturową, 

11. Horyniec - obiad, informacje o uzdrowisku i atrakcjach w czasie przejazdu, 

12. RADRUŻ - zwiedzanie obronnego zespołu cerkiewnego - dawna cerkiew 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, 

13. Nowe Brusno - cerkiew pw św Paraskewy,  

14. Powrót to Przemyśla ok godziny 19.00. 

 

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. 

 

 


