Wycieczka nr 80
Dzień pierwszy (14 wrzesień 2019 r.)

Susiec – Nowiny - Hamernia – Józefów – Fryszarka –
Borowe Młyny - Susiec
Dzień drugi (15 wrzesień 2019 r.)

Susiec – Narol - Bełżec – Maziły – Łosiniec - Susiec

Region: województwo lubelskie: Roztocze Środkowe + woj. podkarpackie
Dystans: ok. 108 km (1-szy dzień: 52 km, 2-gi dzień: 56 km)
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: średni, w niektórych momentach trudny
Minimalny wiek uczestnika: 12-13 lat

Fragmenty map przedstawionych

poniżej,

pochodzą

z systemu map internetowych

OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapy zostały dołączone do
niniejszego Opisu na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0
(CC-BY-SA 2.0). Legendy i trasy wycieczki zostały wprowadzone przez autora w/w Opisu.
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Dzień pierwszy

Dzień drugi
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Dzień 1-szy (14 wrzesień 2019 r) .
Witam na kolejnej wycieczce krajoznawczej, podczas której odwiedziłem po raz kolejny
niezwykle ciekawe rejony Roztocza Środkowego. Tym razem za cel wybrałem okolice
miejscowości Susiec,

którą ustanowiłem za pewnego rodzaju miejsce wypadowe na

wycieczki rowerowe. Dlatego też zdecydowałem się przenocować tutaj, na kempigu
„Susiec”, znajdującym się przy głównej ulicy tj. Tomaszowskiej 7. To prawda, że miejsce
przypomina dawny zakładowy ośrodek wypoczynkowy, jednakże jeśli ktoś ma dosyć czasami
nowoczesności, z pewnością się tu odnajdzie. W każdym bądź razie przy okazji pozdrawiam
gorąco osoby, prowadzące ten kemping za życzliwość i gościnność. W tym miejscu możemy
po załatwieniu formalności, pozostawić samochód, by swobodnie pojeździć rowerem i
zakosztować uroku tutejszych okolic.
No to co? Po tym krótkim wstępie wyruszamy w drogę. Pierwszy etap do przejazd do lokalnej
atrakcji geologicznej tj. kamieniołomu wapiennego w Nowinach. Aby tam trafić, podążamy
wygodną drogą asfaltową w kierunku miejscowości Józefów, oddaloną o ok. 16 km, zgodnie
zresztą ze szlakiem Green Velo. Przejeżdżając przez Susiec, zauważymy znaczną ilość
ośrodków wczasowych, kwater agroturystycznych itd., co świadczy o tym, że wieś ta należy
do miejscowości turystycznych. Ponadto co można powiedzieć, jest zadbana, wszędzie można
dostrzec
drodze

czystość.
miniemy

zbiornik

Po
mały

wody,

niewielką,

z

drewnianą

przybudówką.

Jest

to

miejsce, zwane dawniej
źrąbkiem
zbiornikiem

–

czyli
wody,

utworzonym przez kilka
źródeł, tworzących rzekę,
w wypadku Suśca rzekę
Krynicę (zdjęcie nr 1).
Zdjęcie nr 1 – Zbiornik wody, zwany dawniej „źrąbkiem” – miejsce gdzie spotyka się kilka
źródeł, tworzących rzekę (w Suścu rzekę Krynicę).

Jak możemy przeczytać na pobliskiej tablicy informacyjnej, takie zbiorniki wody były
miejscem, gdzie kwitło w pewien sposób życie towarzyskie, ze względu na fakt, że tutaj
codziennie spotykały się kobiety, piorące ubrania, które przy okazji wymieniały się
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informacjami na temat życia społecznego w miejscowości.

Jadąc, zostawiamy za sobą

Susiec i podążamy dalej czerwonym szlakiem rowerowym i jednocześnie trasą Green Velo.
Przed nami wieś Oseredek. Wieś o nieco innym charakterze niż Susiec, charakterze bardziej
rolniczym. Zresztą jadąc, zobaczymy szczególnie po prawej stronie bardziej tereny otwarte,
przypominające typowe tereny roztoczańskie czyli pagórki poprzecinane uprawami,
zakrzaczeniami itd. Opuszczając Oseredek, dodam, iż wieś niemała a z ciekawostek to w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, znajduje się lokalne Muzeum Pożarnictwa.

W

pewnym momencie dojedziemy do miejsca, gdzie w prawą stronę odchodzi droga do wsi
Majdan Sopocki, oddalonej o ok. 3 km. W drogę tą odchodzi również czerwony szlak
rowerowy, my natomiast dalej podążamy prosto, zgodnie ze szlakiem Green Velo w kierunku
Józefowa. Po drodze miniemy też mały kościółek filialny pw. Św. Maksymiliana Kolbe.
Zostawiamy Oseredek za sobą i podążamy dalej, jadąc przez ciekawy, pagórkowaty teren
pośród lasów głównie sosnowych i świerkowych. Delektując się przyjemną jazdą, w pewnym
momencie dojedziemy do tablicy, informującej nas, że w odległości około 100 metrów po
lewej stronie zobaczymy cmentarz wojenny - miejsce upamiętniające żołnierzy i oficerów
AK, którzy zostali zamordowani przez służby bezpieczeństwa w obozie w pobliskim Błudku
(zdjęcia nr 2,3).

Zdjęcia nr 2 i 3 – Cmentarz wojenny w okolicy Oseredka, gdzie znajdują się prochy żołnierzy i oficerów AK,
zamordowanych przez funkcjonariuszy SB w latach 1944-1945 w obozie w Błudku.
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Po opuszczeniu cmentarza i wyjechaniu na szosę, kilkadziesiąt metrów dalej mamy skręt, tym
razem w prawą stronę, prowadzący nas do dawnego, nieczynnego już kamieniołomu
wapiennego w Nowinach (zdjęcia nr 4,5).

Zdjęcie nr 4 – Kamieniołom wapienny w Nowinach – w tle bardziej z lewej strony, widoczna platforma widokowa.

Poniżej umieściłem garść informacji, dotyczących tej atrakcji.
Kamieniołom w Nowinach – nieczynny już kamieniołom znajduje się południowo-zachodnim zboczu
Krzyżowej Góry na południe od wsi
Nowiny. Jak możemy przeczytać na
tablicy informacyjnej, znajdującej
się przed kamieniołomem, pokłady
wapienia pochodzą sprzed 8-12
milionów

lat

temu.

Wysokość

pokładów z tego okresu to 12
metrów.

Źródłem

materiału

detrytycznego stanowiący główny
składnik wapieni są
pokruszone

i

zniszczone,

przemieszczone

fragmenty szkieletów wapiennych
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(glonów, muszki mięczaków). Tworzenie wapieni odbywało się w płytkim zbiorniku morskim o
normalnym zasoleniu, który wówczas obejmował obszar Roztocza. W kamieniołomie przez wiele lat
prowadzono eksploatację wapienia na potrzeby budowlane. Z wapieni o większej zawartości tlenku
wapnia, miejscowa ludność wypalała dawniej wapień w prymitywnych piecach. Na zakończenie tego
krótkiego opisu, dodam, iż w tym kamieniołomie pracowali i nierzadko kończyli życie więźniowie
obozu w Błudku (źródło tekstu na końcu Opisu).

Przypomnę, że na terenie
kamieniołomu znajduje się
platforma widokowa, do
której prowadzą drewniane
schody, po których wejście
z rowerami jest nie za
bardzo możliwe. Ale i tak
jest

co

oglądać.

Po

zwiedzeniu kamieniołomu
wracamy na szosę i dalej
podążamy

w kierunku

Józefowa zgodnie ze
Zdjęcie nr 6 – Wejście do rezerwatu Czartowe Pole w okolicy wsi Hamernia.

szlakiem Green Velo.
Niedługo potem dojedziemy do dużego parkingu, znajdującego się po lewej stronie drogi.
Tutaj w pobliżu zaczyna się kolejna atrakcja przyrodnicza tj. rezerwat przyrody Czartowe
Pole (zdjęcie nr 6). Poniżej kilka słów na temat tego rezerwatu.
Rezerwat

przyrody

„Czartowe Pole” – został
utworzony

w

1958

r.

i

posiada powierzchnię 80,5
ha.

Jest

rezerwatem

krajobrazowo-leśnym,
którego celem jest ochrona
cennego

drzewostanu

położonego w dolinie rzeki
Sopot (zdjęcie nr 7). Na ten
drzewostan
jodły

z

składają
domieszką

się:
olsy,

6

jesionu i jaworu. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali”
na śródleśnej polanie w pobliżu ruin dawnej papierni Zamojskich. Rezerwat

swoim zasięgiem

obejmuje nie tylko wspomnianą polanę, ale i dolinę rzeki Sopot w jej przełomowych odcinkach z serią
wodospadów, których wysokość nie przekracza 50 cm. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej
roztoczewita.pl , rzeka Sopot
dzięki

dużemu

koryta

nabiera

spadkowi
wyglądu

bystrego, górskiego potoku
(zdjęcie

nr

danych

8).

Według

historycznych

rezerwat „Czartowe Pole”
był jednym z 5 rezerwatów
utworzonych

w

okresie

międzywojennym w lasach
Ordynacji

Zamojskiej

(źródło tekstu na końcu
Opisu).
Zdjęcie nr 8 – Górski charakter rzeki Sopot w rezerwacie „Czartowe Pole”.

W rezerwacie „Czartowe Pole” znajdują się dwie ścieżki edukacyjne, niestety obie ścieżki
nie są przewidziane do zwiedzania na rowerze, chyba że mamy możliwość pozostawienia pod
czyjąś opieką naszych dwukółek.
Tak więc zostawiamy rezerwat za nami i podążamy dalej w kierunku Józefowa. Następną
miejscowością, przez którą przejeżdżamy to Hamernia. Nazwa wsi pochodzi od działającego
wiele lat temu zakładu – kuźni (hamerni), prowadzącej obróbkę metali m.in. zakład ten
wykonywał elementy metalowe dla browarów i gorzelni ordynackich. W tej wsi dojedziemy
do skrzyżowania, na którym skręcimy w lewą stronę zgodnie z kierunkowskazem Józefów 6 km. Nieopodal w pobliżu skrzyżowania możemy zobaczyć ładną, pomalowaną na niebiesko
przydrożną kapliczkę wybudowaną w 1907 r. , obok niej znajduje się drewniany krzyż.
Skręciwszy w lewą stronę dalej podążamy czerwonym szlakiem rowerowym, a co jest warte
wspomnienia podążamy dalej wygodną ścieżką rowerową, zlokalizowaną po lewej stronie
szosy. Ścieżka poprowadzi nas przez tereny otwarte, pośród pól i łąk. Po przejechaniu
odcinka około 1-2 km dojedziemy do kolejnego miejsca na naszej liście atrakcji tj. do
Józefowa, w którym zobaczymy kilka ciekawych rzeczy. Włodarze miasta stworzyli szlak
turystyczny miasta Józefowa (szlak pieszo-rowerowy), który został poprowadzony przez
wszystkie główne atrakcje tego małego miasteczka.
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Pierwszą atrakcją jest dawny kamieniołom wapienny zwany „Babią Górą” (zdjęcie nr 9).

Zdjęcie nr 9– Kamieniołom wapienny „Babia Góra” w Józefowie.

Poniżej garść informacji uzyskana ze źródeł internetowych na temat tego miejsca.
Kamieniołom „Babia Góra” w Józefowie – jak możemy przeczytać na stronie www.ejozefow.pl (link
na końcu Opisu), kamieniołom eksploatowany był od XVII wieku. Pozyskiwany z niego wapień,
wykorzystywany był i jest zarówno jako materiał budowlany jak i tworzywo w pracowniach
miejscowych kamieniarzy. Spacer po kamieniołomie może okazać się ciekawą lekcją geologii.
Podobnie jak i znany nam

kamieniołom w Nowinach, tak i Babia Góra pochodzi z okresu

mioceńskiego ( sprzed 20 mln lat temu). Dodam, iż przeglądając różne źródła internetowe , natknąłem
się na różne informacje dotyczące okresu powstania złóż wapiennych na tym terenie. Obecnie
kamieniołom Babia Góra, wykorzystywany jest jako sceneria

podczas józefowskich wydarzeń

kulturalnych i artystycznych a także jako miejsce do uprawiania jazdy MTB czy też wspinaczki
skałkowej. Na wspomnianej powyżej stronie internetowej można również zapoznać się z metodą
pozyskiwania dużych bloków kamienia wapiennego, przy pomocy klinów.
Zwiedzając kamieniołom w Józefowie, koniecznie trzeba odwiedzić również wieżę widokową,
postawioną tuż przy kamieniołomie (zdjęcie nr 10).
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Wysokość
jednakże

wieży

to

12

metrów,

przeglądając

zasoby

internetu, trafiłem na różne wartości
(15 metrów a nawet 20 metrów).
Józefowska wieża zbudowana jest w
dużej mierze z wapieni wydobytych w
tutejszym

kamieniołomie.

zachęcam

do

Gorąco

odwiedzenia

tej

atrakcji, gdyż widok z wieży czy też
jak niektórzy ją nazywają „baszty”
jest bardzo ładny (źródło tekstu na
końcu Opisu).

Zwiedziwszy

kamieniołom

udajemy się następnie na pobliski
Rynek,

który

podobnie

jak

kamieniołom robi duże wrażenie
swoim wyglądem i kształtem.
Bardzo ładne kolorowe klomby,
dekoracje kwiatowe sprawiają, że
Zdjęcie nr 10 – Wieża widokowa nad kamieniołomem wapiennym w Józefowie.

całość prezentuje się bardzo efektownie. W miejscu tym, również znajduje się pomnik
poświęcony Powstańcom Styczniowym a także bohaterom II Wojny Światowej. Ale co
zwraca szczególną uwagę
to jest z pewnością okazała
w

której

wyeksponowano

postacie

ośmiu

(konika

fontanna,

zwierząt

polskiego, jelenia, wilka,
rysia, dzika, lisa, orła i
głuszca), występujących w
okolicznych

lasach

(zdjęcie nr 11).

Zdjęcie nr 11 – Ozdobna fontanna w centrum Józefowa.

9

Rynek w Józefowie pełni funkcję parku miejskiego. Został odnowiony w 2011 r. , obecnie
stanowi

miejsce

odpoczynku, spacerów i
spotkań

mieszkańców

Józefowa

i

turystów.

Oprócz ciekawej fontanny
możemy
również

zobaczyć
liczne

stanowiące
organizowanych
mieście

rzeźby,
plon
w
plenerów

rzeźbiarskich (zdjęcie nr
12).
Zdjęcie nr 12 – Rzeźby w centrum Józefowa – efekt plenerów rzeźbiarskich.

Opuszczamy Rynek i udajemy się Szlakiem Rowerowym Ziemi Józefowskiej (zielony
kolor) w kierunku osady
Fryszarka, która znajduje
się w odległości około 4
km od Józefowa. Zanim
opuścimy
Józefów,

urokliwy
przejedziemy

obok kościoła parafialnego
w Józefowie, który został
zbudowany

w

stylu

neobarokowym w latach
1883 – 1886 r. (zdjęcie nr
13).
Zdjęcie nr 13 – Neobarokowy kościół parafialny w Józefowie.

Dalszy etap wycieczki prowadzi nas wygodną drogą asfaltową, po pagórkowatym terenie. Od
pewnego miejsca będziemy poruszać się węższą drogą również asfaltową pośród lasów,
jednakże co szczególnie ucieszy rowerzystów, po drodze tej zakazany jest bowiem ruch
samochodów. Po prostu bajka dla turystów rowerowych.
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Po pokonaniu tego „bajkowego” odcinka, dojeżdżamy do miejsca, oznaczonego na mapie
jako

dawna

Fryszarka

osada

(zdjęcie

nr

14). Poniżej krótki opis
tego miejsca:
Osada Fryszarka – dawna
osada

w Puszczy Solskiej

nad rzeką Sopot. Nazwa
osady

wywodzi

się

od

fryszarki (pieca, w którym
prowadzono

proces

„swieżenia” surówki żelaza
(tj.

oczyszczania

rudy

z

różnych domieszek i
Zdjęcie nr 14 – Miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się osada Fryszarka.

zanieczyszczeń). Co ciekawe, dokładny opis tego procesu, można przeczytać na tablicy znajdującej się
nieopodal dawnej osady. Nazwą Fryszarka zaczęto nazywać leśniczówkę i gajówkę, wybudowane po
południowej stronie rzeki Sopot. Niestety oba budynki zostały spalone podczas II Wojny Światowej i
po wojnie nie zostały już odbudowane (źródło tekstu na końcu Opisu).

W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się osada Fryszarka, zobaczymy rozjazd dróg. W prawą
stronę odchodzi droga, oznaczona czarnym i zielonym szlakiem turystycznym. My natomiast
będziemy
kontynuować
wycieczkę

naszą
zielonym

szlakiem rowerowym,
zwanym

Szlakiem

Rowerowym

Ziemi

Józefowskiej.

Droga

w dalszym ciągu jest
asfaltowa,
szeroka

nie
ale

za
super

wygodna dla rowerów.
Mijamy

mały,

drewniany mostek nad
Zdjęcie nr 15 – Drewniany mostek nad rzeczką Sopot, nieopodal dawnej osady Fryszarka.
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rzeką Sopot, tu zalecam chwilę zatrzymać się, żeby popodziwiać tą małą, ale bardzo ładną
rzeczkę, płynącą pośród lasów

(zdjęcie nr 15). Podążając dalej zauważymy, że nasz

krajobraz trochę się zmienia. Pojawia się coraz więcej otwartych przestrzeni, także sam
drzewostan zmienia się na bardziej liściasty z udziałem olszy czarnej, brzozy itd.
Przejeżdżając przez tutejsze lasy warto wspomnieć, iż są one niemym świadkiem wielu
tragedii ludzkich. Podczas II Wojny Światowej a dokładnie w czerwcu 1944 r. Niemcy
urządzili wielką obławę na polskich partyzantów, ukrywających się w tych lasach. Bardzo
duża część z nich zginęła od kul hitlerowskich zbrodniarzy. Jednakże ofiarą tych zbrodni byli
także mieszkańcy puszczańskich wsi. Wiele z tych osób ukrywało się całymi rodzinami
pośród lasów, jednakże hitlerowcy większość z nich wyłapała i zamordowała, nie zważając na
to, że byli wśród nich kobiety, osoby starsze i dzieci. Podążając wygodną drogą asfaltową
pośród tych lasów, warto o
tym

pamiętać.

Zresztą

spotkamy również pomnik,
upamiętniający

wszystkich

poległych w tej nierównej
walce (zdjęcie nr 16).
Minąwszy
niebawem
rozjazdu

pomnik,
dojedziemy
dróg,

do

gdzie

skręcamy w prawą stronę,
kierując się w stronę wsi
Borowe Młyny,
Zdjęcie nr 16 – Pomnik poświęcony bohaterom poległym w okolicznych lasach
w czerwcu 1944 r. (lasy Puszczy Solskiej w okolicy wsi Borowiec).

podążając w dalszym ciągu

wąską drogą asfaltową, trzymając się

zielonego szlaku

rowerowego. Przed nami kolejny rozjazd dróg leśnych, my w dalszym ciągu podążamy do
wsi Borowe Młyny, oddalonej o ok. 2 km. Dodam jeszcze, że towarzyszy nam również
czarny szlak turystyczny zwany Szlakiem Walk Partyzanckich.
Borowe Młyny to przede wszystkim siedziba nadleśnictwa, ale także znajduje się tutaj
ciekawostka (zdjęcie nr 17).
Otóż jest duży głaz, na którym zobaczymy tablicę, informującą, że przed wiekami (a
dokładnie 8 i 9 maja 1578 w tutejszym lasach między rzekami Sopot a Tanwią, odbyły się

12

polowania z udziałem

króla Polski

Stefana Batorego oraz znanego nam już
Jana Zamoyskiego i sławnego, polskiego
poetę Jana Kochanowskiego.
W tym miejscu kończy się również bardzo
wygodny

szlak

rowerowy

Ziemi

Józefowskiej (zielony), od teraz będziemy
poruszać się niebieskim szlakiem zwanym
(Centralnym Szlakiem Roztocza). Zmieni
się nam też charakter drogi, gdyż teraz
będziemy poruszać się drogą typowo leśną,
szutrową.

Podążając

nią,

w

pewnym

momencie dojedziemy do miejsca, gdzie po
prawej stronie drogi, w odległości ok. 20
metrów, zobaczymy wiszącą pułapkę
Zdjęcie nr 17 – Tablica pamiątkowa wystawiona dla
uczczenia polowania w tutejszych lasach na początku maja 1578 r.
z udziałem króla Polski Stefana Batorego.

feromonową na owady (zdjęcie nr 18).
Jadąc

niebieskim

szlakiem
trzeba

rowerowym,
pamiętać,

iż

pomimo sporej liczny
dróg bocznych, należy
trzymać się oznaczeń
szlaku. W niektórych
miejscach

droga

się

poszerza, na ogół jest
wygodna
rowerem,

do

jazdy
pomimo

pozostałości resztek
Zdjęcie nr 18 – Pułapka feromonowa na owady w Puszczy Solskiej.

asfaltu czy kamieni. Poza tym żadnych szczególnych atrakcji nie zobaczymy na tym odcinku
drogi, tak więc już niedługo zobaczymy Susiec, czyli ostatnią miejscowość na naszej liście w
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dzisiejszym dniu. Zanim zajedziemy na kemping, gdzie będziemy nocować, proponuję
jeszcze zajrzeć do tutejszego kościoła parafialnego, wybudowanego w latach 1862 – 1868 r.
(zdjęcie nr 19).

Zdjęcie nr 19 – Wnętrze kościoła parafialnego w Suścu.

Kościół murowany, jednonawowy z drewnianym sufitem, został ufundowany przez rodzinę
Zamoyskich przy równoczesnym udziale parafian. W głównym zabytkowym ołtarzu
drewnianym, można obejrzeć barokowy obraz św. Jana Nepomucena z 1 połowy XIX wieku.
Będąc w pobliżu kościoła, warto zwrócić uwagę również na zabytkową dzwonnicę,
wybudowaną w drugiej połowie XIX wieku.
Dzisiejszy dzień dobiegł końca, jutro zaplanowałem ciekawą trasę, mam nadzieję na dobrą
pogodę.
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Dzień 2-gi (15 wrzesień 2019 r).
Zanim rozpoczniemy drugi dzień wycieczki, zamieściłem poniżej zdjęcie kempingu, gdzie
miałem nocleg (zdjęcie nr 20). Miejsce, które raczej miło wspominam, ze względu na bardzo
miłą parę starszych osób, prowadzących w/w miejsce. Jeszcze raz podkreślę, iż komfortu nie
ma

co

się

tam

spodziewać, gdyż jest
to

miejsce,

gdzie

zatrzymał się czas z
dawnych zakładowych
ośrodków wczasowych,
ale

koszty

noclegu

bardzo niskie, za to
klimat

z

dawnych

czasów bezcenny.
Opuszczając kemping,

Zdjęcie nr 20 – Kemping w Suścu, gdzie można tanio przenocować.

skręcamy w prawą stronę i podążamy zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym w kierunku
Tomaszowa Lubelskiego. Co ciekawe w Suścu w maju 1930 r. urodził się polski reżyser
Sylwester Chęciński, twórca znanej wszystkim
Polakom serii filmów o Kargulu i Pawlaku m.in.
„Sami Swoi” czy „Nie ma Mocnych”. Dlatego też
w tej miejscowości został postawiony pomnik,
przedstawiający te dwie sympatyczne postacie
(zdjęcie nr 21). Właśnie koło tego pomnika
przejedziemy. Dodam, iż sam reżyser spędził tutaj
kilka pierwszych lat swojego życia, zresztą jak
możemy przeczytać na tabliczce przy pomniku,
bardzo chętnie wraca na Roztocze.
Opuściwszy Susiec, skręcamy w prawą stronę i
dalej już wydzieloną z prawej strony ścieżką
rowerową, podążamy częściowo pośród lasów a
Zdjęcie nr 21 – Pomnik Kargula i Pawlaka w Suścu.
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częściowo pośród zabudowań. Naszym pierwszym celem dzisiejszego dnia jest rezerwat
„Nad Tanwią”, do którego niebawem dojedziemy. Miejsce to poznamy po dużym parkingu,
gdzie proponuję zjechać,
by potem udać się wzdłuż
rzeki Tanwi. Zanim jednak
udamy się do rezerwatu,
proponuję zwrócić uwagę
na most, który znajduje się
nieopodal

parkingu

(zdjęcie nr 22).
Jest to dawne przejście
graniczne
zaborem

pomiędzy
rosyjskim

a

austriackim na rzece
Zdjęcie nr 22 – Most na rzece Tanwi – dawne przejście graniczne
pomiędzy zaborem rosyjskim a austriackim.

Tanew. Poniżej kilka symbolicznych zdań na temat tego miejsca.
Dawne przejście graniczne w Rebizantach – jak możemy przeczytać na tablicy informacyjnej,
przejście to było przejściem granicznym pomiędzy zaborami: rosyjskim a austriackim na skutek
ustaleń na Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Granica była silnie strzeżona , szczególnie po stronie
rosyjskiej. Jednakże duży udział w przerzucaniu przez granicę do Galicji (zaboru austriackiego)
zakazanych wydawnictw patriotycznych oraz przeprowadzaniu działaczy niepodległościowych mieli
ordynaccy leśnicy. Jako ciekawostkę mogę podać, iż właśnie tą drogą w czerwcu 1901 r.
przeprowadzony został przez granicę Józef Piłsudski, który uciekł ze szpitala w Petersburgu (źródło
tekstu na końcu Opisu).

Nieopodal mostu zaczyna się ścieżka przyrodnicza, prowadząca do rezerwatu, wzdłuż rzeki
Tanew. Oczywiście prowadząc rower mamy ograniczone możliwości zwiedzania rezerwatu,
jednakże nawet z rowerami, możemy podziwiać te ciekawe osobliwości przyrodnicze jakimi
są tzw. „szumy” czyli małe wodospady. Poniżej krótki opis rezerwatu „Nad Tanwią”.
Rezerwat nad Tanwią – rezerwat ten powstał w 1958 r. na terenie gminy Susiec.
Powierzchnia rezerwatu to 41 hektarów. Chroni on najpiękniejsze fragmenty dolin rzek:
Jeleń i Tanew, na których znajdują się małe, charakterystyczne wodospady zwane szumami
(zdjęcia 23,24). Na zakolu Tanwi

w miejscowości Rebizanty

na odcinku 400 metrów

znajdują się 24 progi, tworzące w/w wodospady.
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Zdjęcie nr 23 – Dziki odcinek rzeki Tanew z widocznymi szumami (małymi wodospadami).

Przez rezerwat poprowadzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Nad Tanwią”, rozpoczyna się ona
od parkingu na początku
miejscowości Huta Szumy.
Trasa

oznakowana

białymi

kwadratami

czerwonymi
paskami

a

jest
z

ukośnymi
jej

długość

wynosi ok. 3 km (źródła
tekstu na końcu Opisu).

Zdjęcie nr 24 – Rzeka Tanew z widocznymi wodospadami (tzw. szumami).
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Kończąc wątek rezerwatu nad Tanwią, dodam, iż miejsce to jest naprawdę niesamowite ze
względu na piękno rzeki Tanwi. Wiem, że zdjęcia tego nie oddadzą, ale cała sceneria tego
rezerwatu po prostu zapiera dech w piersi. Gorąco polecam to magiczne miejsce.
Zwiedziwszy przynajmniej fragment rezerwatu, wracamy ponownie do mostu, przejeżdżamy
na drugą stronę i następnie kierujemy się w lewą stronę zgodnie z oznaczeniami żółtego
szlaku turystycznego. Przed nami wieś Huta Szumy. Wieś pokonujemy szybko, minąwszy
szereg zabudowań i ponownie jedziemy drogą asfaltową przez las, złożony głównie sosny z
udziałem również gatunków liściastych. W pewnym momencie miniemy kapliczkę i od tego
mniej więcej miejsca, szlak żółty skręci w lewą stronę i poprowadzi nas drogą leśną. Trzeba
pamiętać, że kierujemy się w stronę Narola. Jadąc przetniemy w pewnym momencie drogę
asfaltową i w dalszym ciągu jedziemy drogą piaszczystą pośród lasów. Pamiętajmy, że cały
czas mamy trzymać się żółtego szlaku turystycznego, poprowadzony on jest zgodnie z linią
prostą w kierunku południowo-wschodnim. Ciekawostką jest to, że opuściliśmy
województwo lubelskie i wjechaliśmy do województwa podkarpackiego. Co do naszej drogi,
którą jedziemy dodam, iż oprócz żółtego szlaku pieszego zaznaczono tutaj również rowerowy
szlak zielony, jednakże od razu napiszę, że miejscami występują zapiaszczenia, co wpływa na
konieczność poprowadzenia roweru na pewnych odcinkach. Te niedogodności zostaną nam
wynagrodzone
ładny,

leśny

przez
krajobraz,

towarzyszący nam przez
pewien czas (zdjęcie nr
25).
pomęczymy,

Trochę

się

ale

od

pewnego momentu droga
leśna zamieni się z drogi
piaszczystej w szutrową,
pokrytą drobnym żwirem.
To oznacza, że niedługo
będziemy skręcać w lewą
Zdjęcie nr 25 – Ładny, pagórkowaty teren w okolicy wsi Młynki.
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stronę w kierunku wsi Młynki, zgodnie z żółtym szlakiem turystycznym. Przejeżdżamy
mostek na rzece Tanew i miniemy po lewej stronie nowoczesną wiatę dla turystów i
mieszkańców. We wsi Młynki zachował się stary młyn, jednakże nie miałem okazji go
zobaczyć. Przypominam, żeby przez cały czas podążać za oznaczeniami żółtego szlaku. To
prawda, że minąwszy ostatnie zabudowania Młynek, oznaczenia te nam na jakiś czas zginą,
ale pojawią się w końcu na którymś drzewie. Po drodze miniemy jeszcze atrakcyjnie
ulokowany

pośród

terenów leśnych, zbiornik
wodny „Narol-Młynki”,
który jest lokalną atrakcją
o

charakterze

wędkarskim (zdjęcie nr
26).

Posiada

powierzchnię 2,8 ha, a
średnia głębokość to ok.
1,2 metra.

Zdjęcie nr 26– Atrakcyjne miejsce dla wędkarzy we wsi Młynki – zbiornik „Narol-Młynki”.

Jeszcze krótki przejazd i wjeżdżamy do wsi
miasteczka Narol. To miasteczko znajduje się na
terenie województwa podkarpackiego, tak więc nie
będę przedstawiam go w jakiś bardziej dokładny
sposób, może innym razem przy okazji wycieczek
po tym regionie. Jedynie co chciałbym pokazać w
niniejszym Opisie, to pomnik św. Floriana –
patrona miasta Narol (zdjęcie nr 27). Pomnik ten
został postawiony w 1800 r. i
ówczesnego

właściciela

Antoniego Łosia

ufundowany przez

dóbr

tj.

hrabiego

jako dowód pamięci dla

założyciela miasta Florianów (tak nazywał się
dawniej Narol) tj. Floriana Łaszcza
Zdjęcie nr 27– Rzeźba św. Floriana w Narolu pochodząca z 1800 r. (w tle budynek ratusza).
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Neledewskiego, który założył to miasto w 1585 r. Inną atrakcją w Narolu, którą dzisiaj
zaplanowałem

do

odwiedzenia jest dawny
pałac

rodziny

Łosiów

(zdjęcie nr 28).
Poniżej garść informacji na
temat tego miejsca.
Pałac Łosiów w Narolu – w
połowie XVIII wieku Narol z
okolicznymi dobrami trafił w
posiadanie rodziny Łosiów
herbu

Dąbrowa.

Z

jej

inicjatywy a dokładnie dzięki
Antoniemu Feliksowi na
Zdjęcie nr 28– Pochodzący z II połowy XVIII w. pałac rodziny Łosiów w Narolu.

wzgórzu w Narolu rozpoczęto budowę okazałego pałacu, przypominającego podkowę. Antoni Feliks
słynął ze swojego zamiłowania do dzieł sztuki i pasji kolekcjonerskiej. Zgromadził on w pałacu
pokaźną kolekcję unikalnych dzieł sztuki, bogate księgozbiory oraz inne przedmioty kolekcjonerskie.
Po śmierci Antoniego Feliksa w 1804 r. dobra narolskie przechodziły kolejno przez ręce kolejnych
potomków rodziny Łosiów.
Podczas I Wojny Światowej pałac został prawie doszczętnie ograbiony. II Wojna Światowa również
nie oszczędziła narolskiego pałacu. W 1945 r. został on spalony przez służby bezpieczeństwa .
Wypalone mury nakryto dachem a całość majątku weszła w skład PGR-u.
Obecnie zespół pałacowo-parkowy należy do Fundacji Pro Academia Narolense, której prezesem
zarządu jest Władysław Kłosiewicz. Przeglądając materiały internetowe na temat tego zabytku,
trafiłem na ciekawe fora, w których wypowiadano się dosyć sceptycznie i negatywnie o trwającym ok.
20 lat remoncie pałacu. Pojawiły się też głosy, że może znajdzie się nowy nabywca, co może
spowodować lub wpłynąć na szysze odremontowanie tego cennego zabytku. Miejmy nadzieję, że tak
się stanie (źródło tekstu na końcu Opisu).

Aby dojechać do pałacu Łosiów, podążamy wzdłuż szosy nr 865, najlepiej chodnikiem
najpierw po prawej stronie drogi, a następnie po lewej. Za chwilę powinien nam się ukazać po
lewej stronie w/w pałac.
Po zobaczeniu go z zewnątrz (na zwiedzanie wewnątrz raczej nie ma szans), wracamy do
szosy nr 865, przejeżdżamy przez nią i dalej podążamy wąską drogą asfaltową pośród pól,
oznaczoną szlakiem Green Velo. Dojechawszy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewą stronę
20

i powinniśmy niedługo dojechać do wsi Lipie. Tutaj mamy dwa warianty dojazdu do
następnej miejscowości na naszej liście tj. do Brzezin. Zamiast jechać po niewygodnym
zapewne szlaku żółtym pieszym, pojedziemy drogą asfaltową, prowadzącą przez las. Sama
wieś Lipie okazała się
wsią

z

ładnych,
niedawno

dużą

liczbą
zapewne

odnowionych

domów, co sprawia, że
wieś wygląda atrakcyjnie i
nawet powiedziałbym, że
zamożnie.
asfaltowa,

Droga
którą

teraz

podążamy a która ma nas
zaprowadzić do Brzezin,
okazuje się
Zdjęcie nr 29– Użytek ekologiczny – jeziorko o nazwie „Suche Jezioro” w okolicy wsi Lipie.

bardzo wygodną drogą, ruch samochodowy znikomy, a mijany krajobraz to las i częściowo
łąki. W pewnym momencie dojedziemy do użytku ekologicznego w formie jeziorka o
ciekawej nazwie „Suche Jezioro” (zdjęcie nr 29). Jest to małe jeziorko o powierzchni 1,32
ha. Jeszcze mała uwaga, chcąc nie przegapić tego jeziorka, należy po lewej stronie drogi
wypatrywać białej tablicy z nazwą jeziorka, gdyż jest ono trochę ukryte i zasłonięte od drogi
szuwarami i zakrzaczeniami.

Podążając dalej drogą asfaltową, dotrzemy w pewnym

momencie do rozjazdu dróg, na którym prowadzone są prace związane z budową nowej drogi.
Zapewne za jakiś czas ten wpis będzie już nieaktualny, gdyż droga do Brzezin zapewne
powstanie. jednak w momencie mojej wycieczki droga ta była w budowie. Na tym rozjeździe
skręcamy w lewą stronę. Przed nami niezbyt długi odcinek i wjeżdżamy do wsi Brzeziny. Po
lewej stronie mijamy białą kapliczkę i na najbliższym większym rozjeździe, przy małym
kościółku skręcamy w lewą stronę, zresztą zgodnie z drogowskazem w formie drewnianej
tablicy z napisem Bełżec. Ten etap wycieczki to przejazd przez tereny otwarte, tu możemy
zobaczyć dwie kapliczki, jedną po lewej stronie drogi, drugą po prawej. Powoli zbliżamy się
do ściany lasu, w oddali też zobaczymy grupę wiatraków. Tuż około 2 kilometrów przed
Bełżcem, zacznie się zjazd drogą asfaltową, prowadzący do samego Bełżca. Przy okazji
zalecam co jakiś czas używać hamulców, gdyż w pewnym momencie może być za późno na
skuteczne zahamowanie.
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Po dojeździe do dużej szosy, skręcamy w prawą stronę i za chwilę znajdziemy się przed
bramą główną dawnego, niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, na którym znajduje się
poruszający
języku
hebrajskim
30).

napis

w

polskim

i

(zdjęcie

nr

Poniżej krótki opis

tego, tak ważnego dla
historii miejsca.
Niemiecki obóz zagłady w
Bełżcu

–

eksterminacji

był

ośrodkiem
ludności

żydowskiej, w którym od
marca do grudnia 1942 r.
wymordowano około 450
Zdjęcie nr 30– Tablica na ścianie przy bramie dawnego, niemieckiego
obozu zagłady w Bełżcu.

tysięcy Żydów z Polski ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Pierwszy transport do obozu w
Bełżcu przybył w połowie marca 1942 r. Wybór Bełżca na miejsce masowego mordu wynikał z
istniejącej infrastruktury. Przez tą miejscowość przebiegała linia kolejowa, połączona bezpośrednio z
dystryktem krakowskim i galicyjskim. Tu również znajdowała się gotowa rampa kolejowa, dawnego
przedsiębiorstwa eksploatacji lasów.
Komory gazowe przypominały łaźnie, do sufitów zostały doczepione imitacje natrysków. Obóz
zakończył działalność w grudniu 1942 r. najprawdopodobniej z powodu braku miejsca na kolejne
masowe groby. Do wiosny 1943 r. Niemcy zacierali ślady, a wszystkie budynki obozowe zostały
rozebrane do czerwca 1943 r. (źródło tekstu na końcu Opisu).

Obecnie dawny obóz to ogromny plac z wielką liczbą ciemnych, nieregularnych kamieni,
symbolizujących zapewne prochy wszystkich ofiar, zamordowanych w tym miejscu.
Przebywając tu, nie sposób nie poczuć tej tragedii ludzkiej (zdjęcie nr 31).
Na terenie dawnego obozu, funkcjonuje Muzeum - Miejsce Pamięci, jednakże z powodu
niemożliwości pozostawienia roweru pod opieką, nie miałem możliwości zapoznania się
bliższego z historią tego miejsca.
Po momencie zadumy, będziemy powoli kierować się w drogę powrotną do Suśca. Tak więc
wracamy dużą drogą nr 17 w kierunku Bełżca, i następnie jedziemy prosto, mijając rozjazd
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drogi nr 17 z szosą nr 865 i tuż za karczmą po lewej stronie, skręcamy, trzymając się przez
cały czas lewej strony.

Zdjęcie nr 31 – Dawny, nazistowski obóz zagłady w Bełżcu.

Po pewnym czasie powinniśmy zobaczyć na drzewie znak czerwonego szlaku rowerowego
(Centralny

rowerowy

szlak

Roztocza).

W

początkowej fazie szlaku z pewnością trafimy na
zapiaszczenia, które wymuszą na nas prowadzenie
roweru. Na szczęście nie ciągną się długo i niebawem
wyjedziemy na drogę asfaltową. Oznaczenie czerwone
szlaku powinno pojawić się na którymś z drzew.
Oprócz tego nasza droga wiedzie również niebieskim
szlakiem pieszym. W miejscowości Chyże warto na
chwilę zjechać na lewą stronę by odwiedzić małą
kapliczkę, prawdopodobnie postawioną w XIX wieku
a przedstawiającą św. Antoniego (zdjęcie nr 32).
Tuż obok kapliczki znajduje się tablica, na której
Zdjęcie nr 32 – Kapliczka św. Antoniego we wsi Chyże k/ Bełżca.
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umieszczono krótki wiersz, który mi się spodobał:
„Zatrzymaj się na chwilę
odetchnij pięknem świata
zatrzymaj się na chwilę
zauważ swego brata
zatrzymaj się na chwilę
na tym co w sercu kryjesz
zatrzymaj się na chwilę
i pomyśl - po co żyjesz”
Podążamy dalej, mijając tą ładną wieś Chyże, jednocześnie przejeżdżając niezbyt długi
odcinek drogą szutrową. Wracamy ponownie na drogę asfaltową, zmierzając do kolejnej wsi
tj. Moziły. Ten odcinek to przejazd przez las, porośnięty dosyć starymi świerkami, co
niewątpliwie uatrakcyjnia ten odcinek wycieczki. Las w tym miejscu wydaje się ciemny,
tajemniczy.
dojedziemy

Zanim
do

Moził,

jeszcze zawitamy do wsi
Podlesina,

gdzie

zobaczymy

ładny

kościółek filialny pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła
(zdjęcie nr 33).
Niedaleko

od

kościoła,

znajduje się po prawej
stronie

drogi

pomnik,

upamiętniający
Zdjęcie nr 33 – Kościół filialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Podlesinie.

bohaterskich żołnierzy, którzy polegli za naszą wolność w wojnie obronnej we wrześniu 1939
r. Minąwszy wieś Podlesina dalej jedziemy wzdłuż torów kolejowych, przy czym nasza
droga oznaczona jest szlakiem Green Velo.

Jest to droga szutrowa, bez większych

problemów umożliwiająca jazdę rowerem. Ten odcinek trasy to przejazd przez tereny
częściowo leśne, częściowo łąkowe. Wyjedziemy w pewnym momencie na drogę asfaltową,
co oznacza, że znajdujemy się we wsi Moziły. Pozwolicie moi Drodzy, że w tym momencie
skrócę ten opis, gdyż po drodze raczej nie będzie żadnych ciekawszych atrakcji. Droga do
Suśca powinna przebiec spokojnie, jadąc będziemy głównie drogami asfaltowymi. Tak więc
24

zakończymy ten Opis. Mam jak zwykle zresztą nadzieję, że wycieczka się podobała.
Przepraszam z góry za tą znaczną ilość stron, ale taką formę przekazu obrałem kilka lat temu i
raczej się będę tego trzymał, gdyż dzięki temu mam możliwość nie tylko sporządzenia
dokładniejszego opisu, ale też umieszczenia szeregu ciekawych informacji i zdjęć. Nie
pozostaje mi nic innego jak życzyć również wielu udanych wycieczek oraz dobrej pogody. I
do zobaczenia na następnej wycieczce krajoznawczej.
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Uwagi, komentarze lub inne spostrzeżenia, którymi chcielibyście się podzielić, proszę
kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę dobrej pogody i dużo wrażeń z wycieczki…
Darek Jedliński
Dokumentacja zdjęciowa:
 Wszystkie zdjęcia – autor niniejszego Opisu.

Źródła internetowe (linki):
 Kamieniołom wapienny w Nowinach
o tablica informacyjna znajdująca się przed wejściem do kamieniołomu.
 Rezerwat Czartowe Pole
o http://roztoczewita.pl/czartowe-pole/
 Kamieniołom Babia Góra w Józefowie
o http://ejozefow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4772&Itemid=6
98
 Dawna osada Fryszarka
o tablica informacyjna znajdująca się w miejscu, gdzie znajdowała się w/w osada.
 Dawne przejście graniczne w Rebizantach
o tablica informacyjna znajdująca się nieopodal tego przejścia.
o Rezerwat nad Tanwią
o http://roztoczewita.pl/nad-tanwia/
o http://roztocze-agroturystyka.pl/art-w-sekcji-przyroda/37-rezerwaty-przyrody/98rezerwat-nad-tanwi.html
o Pałac Łosiów w Narolu
o http://atlasrezydencji.pl/narol-palac-losiow/
o Obóz zagłady Bełżec
o http://www.belzec.eu/pl/history

Link do filmu na kanale YouTube pt. Wycieczka nr 80
https://youtu.be/YdFcbsBO8Zs
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