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Śladami historii

Gmina Bełżec jest najmniejszą obszarowo 
gminą na Lubelszczyźnie. Ma zaledwie 

33,5 km2 powierzchni, na której zamiesz-
kuje blisko 3500 osób. Wraz z innymi gmi-
nami współtworzy powiat tomaszowski. 
Pod względem geograficznym ma położenie 
szczególne, gdyż łączy dwie części Roztocza: 
Środkowe i Wschodnie.

Choć mała, nie znaczy jednak, że pozba-
wiona potencjału. Może poszczyć się 

dużymi walorami kulturowymi i jest ich 
świadoma. Składa się na nie ciekawa hi-
storia oraz tradycje architektoniczne i ob-
rzędowe. Bełżec, mający dziś status wsi, to 
dawne miasto lokowane 1 marca 1607 roku 
przez Samuela Lipskiego. Jednak już w cią-
gu półwiecza Bełżec utracił prawa miejskie, 
jako rezultat przegranej konkurencji z To-
maszowem Lubelskim i Lipskiem. W swych 
dziejach był wielokrotnie miejscem walk 
z Tatarami, Kozakami, Szwedami, a także 
bitew I i II wojny światowej.

W wyniku traktatu rozbiorowego z 14 
lipca 1772 roku województwo bełskie 

przypadło Austrii. Po pokoju w Schonbrun-

nie w 1809 roku Bełżec stał się miejscowo-
ścią przygraniczną, jako że w pobliżu sty-
kały się zabory austriacki i rosyjski. Dużym 
impulsem rozwojowym dla osady było wy-
budowanie traktu drogowego do Lwowa 
i linii kolejowej od Rawy Ruskiej, przedłu-
żonej w 1916 roku do Rejowca. Pod koniec 
lat 30-tych XX wieku w Bełżcu mieszkało 
ok. 1,8 tys. osób, z czego 75% stanowili Po-
lacy, 17% Ukraińcy, a resztę Żydzi. Działała 
tu gorzelnia, cegielnia, dwa młyny, kilka za-
kładów rzemieślniczych, sklepy i karczmy. 
Od jesieni 1939 roku do czerwca 1941 roku 
na południe od Bełżca przebiegała radziec-
ko-niemiecka linia demarkacyjna. Czarną 
kartą zapisał się tutaj okres okupacji hitle-
rowskiej. W latach 1940-43 funkcjonował tu 
obóz zagłady, w którym zginęło ponad pół 
miliona Żydów przywożonych z całej Euro-
py. Ponieśli w nim również śmierć Cyganie 
oraz Polacy ukarani za pomoc udzielaną Ży-
dom. W 1943 roku baraki rozebrano i obóz 
zlikwidowano, a na jego miejscu posadzono 
las. Na terenie dawnego obozu, w 1963 roku 
wybudowano pomnik, który 40 lat później 
zastąpiono nowoczesnym i bardzo ekspre-
syjnym muzeum.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
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Spuścizną po interesującej historii są liczne 
zabytki przeszłości. Najcenniejsze z nich 

mają charakter religijny i świadczą o wielo-
kulturowości tej ziemi. Są nimi: drewniana 
cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Św. 
Bazylego Wielkiego z 1756 roku zlokalizowa-
na w Bełżcu oraz wybudowany po sąsiedzku 
murowany kościół z lat 1911-1912 pod wezwa-
niem MB Królowej Polski, mający na swym 
wyposażeniu relikwie Krzyża Świętego oraz 
Relikwie Świętego Jana Pawła II. Bełżeckie 
świątynie uzupełnia mała architektura sa-
kralna, która tu jest wyjątkowo różnorodna 
i godna uwagi. Składają się na nią piękne figu-
ry, kaplice i krzyże przydrożne rozmieszczo-
ne na terenie całej gminy. Podobnie jest z tra-
dycyjnym budownictwem ludowym. Mimo 
wojen i coraz silniejszego powiewu nowocze-
sności przetrwało wiele starych domów, bu-
dowanych na typowo galicyjską modłę.

Zasoby i stan przyrody Gminy Bełżec na 
pewno zainteresują miłośników przyro-

dy. Ponad 1/3 terenu gminy porastają lasy, 
zarówno iglaste, jak i mieszane. Są one do-
mem dla dziko żyjących zwierząt takich jak: 
sarny, lisy, dziki, jenoty, wilki, zające i gro-
nostaje. Te ostatnie, z racji dużej liczebności 
można śmiało uznać za przyrodniczy sym-
bol gminy. Dobrze czują się tu także ptaki: 
orlik krzykliwy, kobuz, kruk, sokół wędrow-
ny, puchacz, dzięcioł i bocian. Z gadów moż-
na spotkać padalca zwyczajnego i salaman-
drę plamistą, a także największego w Polsce 
węża niejadowitego – Eskulapę. Niektóre 
rejony gminy objęto specjalną ochroną sie-
ci Natura 2000, dodatkowo do rejestru po-
mników przyrody wpisano kilka okazałych 
drzew, w tym największy w Polsce jałowiec. 
Najważniejszą rzeką gminy jest Krynica, 
której wody napełniają 2 większe zbiorniki: 
Zagóra i Młynki oraz kilka mniejszych. Gmi-
na Bełżec słynie z walorów krajobrazowych, 
co zawdzięcza położeniu na Roztoczu, pa-
śmie malowniczych wzgórz ciągnących się 
od Kraśnika do Lwowa.

Bełżec z lotu ptaka
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 Siedziba gminy położona jest na skrzy-
żowaniu dwóch głównych dróg prowa-
dzących do przejść granicznych: Medyki 
(droga wojewódzka Nr 865) i przejścia 
w Hrebennem (droga krajowa Nr 17)

Bełżec to także:
 Ważny ośrodek gospodarczy liczący oko-

ło 2700 mieszkańców
 Węzeł szlaków turystycznych

 Idealny punkt wypadowy do zwiedzania 
Roztocza Środkowego i Wschodniego

 Ważna stacja kolejowa z pociągami kur-
sującymi w stronę Lublina i na południe, 
w kierunku Jarosławia. Kolej do Bełżca 
dotarła prawie 30 lat wcześniej niż do Za-
mościa, bowiem już w 1887 roku

Poznajemy Gminę Bełżec
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Kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Królowej Polski

Relikwie
Krzyża Świętego

Relikwie
Świętego Jana Pawła II

Kościół wzniesiony został w latach 1911-12 
w stylu neoromańskim na planie krzyża ła-
cińskiego, który tworzą nawa główna i po-
przeczna, czyli transept. Kościół przykry-
ty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. 
W środku znajdują się relikwie Krzyża Świę-
tego oraz relikwie Św. Jana Pawła II i XVII-
-wieczne relikwiarze, które trafiły tu z Żół-

kwi. W ołtarzu głównym umieszczony jest 
obraz Patronki, natomiast na zasuwie drugi, 
zatytułowany „Scena pod krzyżem”. W ołta-
rzach bocznych widnieją obrazy przedsta-
wiające Serce Najświętszego Pana Jezusa 
oraz Świętego Józefa z Dzieciątkiem. Obok 
świątyni znajduje się dzwonnica z 1924 roku 
oraz plebania z tego okresu.
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Ciekawostka

 czy wiesz że kościół w Bełżcu kon-
sekrował biskup lwowski, Włady-
sław Bandurski?

 warto wiedzieć, iż w bełżeckim ko-
ściele doszło w 1971 roku do spo-
tkania dwóch wielkich Kardynałów: 
Wojtyły i Wyszyńskiego podczas 
uroczystości nawiedzenia obrazu 
Matki Bożej.

Niedziela Palmowa w Kościele MB KP
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Greckokatolicka Cerkiew pw. Św. Bazylego Wielkiego

Wzniesiona w 1756 roku świątynia reprezen-
tuje klasyczny trójpodział przestrzeni i funkcji 
liturgicznych, czyli wydzielenie sanktuarium, 
nawy i babińca. Wbrew sztywnym niegdyś 
zasadom nie jest orientowana, czyli zwrócona 
częścią ołtarzową na wschód, lecz na połu-
dnie. Kolejnym odstępstwem jest konstrukcja 
dachu nad sanktuarium, który ma nierównej 
szerokości połacie. Nad nawą góruje kopuła 
z latarnią, wsparta na tamburze. Do naszych 
czasów nie zachował się już ikonostas, ani 
inne wyposażenie poza zabytkowym krucy-
fiksem. Od 1947 roku świątynia nie pełni funk-
cji sakralnych, obecnie funkcjonuje w niej 
„Galeria Cerkiewka”. Z dawnego cmentarza 
grzebalnego, który dawniej otaczał cerkiew 
zachowały się pojedyncze kamienne krzyże.

Kościół Unicki wywodzi się od Unii 
Brzeskiej podpisanej w 1596 roku, na 
mocy której większość hierarchów 
prawosławnych na terenach I Rzeczy-
pospolitej uznała prymat papieża, po-
zostając przy dotychczasowej liturgii. 
Sytuacja Unitów po upadku państwa 
polskiego zależała od przynależności do 
określonego zaboru. W cesarstwie ro-
syjskim zlikwidowano odrębność tego 
Kościoła w dwóch etapach – w 1839 
roku przyłączono Kościół Unicki do 
prawosławnego na terenach na wschód 
od Bugu, a w 1874 roku w Królestwie 
Polskim. W zaborze austro-węgierskim 
kościół Unicki funkcjonował bez prze-
szkód, jedynie w 1774 roku zmieniono 
jego nazwę na greckokatolicki. Z czasem 
stał się on ukraińskim kościołem naro-
dowym. Wystawa prac w Galerii Cerkiewka
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To jeden z najciekawszych 
obiektów sakralnych nie tyl-
ko Bełżca ale i całej Lubelsz-
czyzny. Otóż w czasie długo-
trwałej suszy krzyż wstawiano 
do rzeczki Krynica w intencji 
rychłych opadów. Uwierzcie, 
że pomagało! Deszcz wkrótce 
zaczynał padać, a wtedy krzyż 
wracał na swe miejsce, czy-
li na podwórze przy jednym 
z domów na tzw. Zagórze.

Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa

Krzyż wodowany kiedyś w czasie suszy

Wybudowano ją w 1947 roku z inicjatywy Ks. 
Ireneusza Kmiecika przy drodze krajowej 
Nr 17 prowadzącej do Hrebennego, jako „Po-
mnik wdzięczności za ocalenie Bełżca w la-
tach okupacji: 1939-1944 oraz poległych tutaj 
żołnierzy”. Kapliczkę zaliczyć można do dom-
kowych, prowadzą do niej drzwi umieszczo-
ne w arkadzie. W środku znajduje się figura 
Pana Jezusa. Kapliczka jest miejscem startu 
Wielkanocnej procesji z palmami, wśród któ-
rych są bardzo wysokie egzemplarze sięgające 
nawet ponad 10 metrów.

Miejsce przed budową Kapliczki
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Kapliczka Św. Jana Nepomucena

Kapliczka zlokalizowana jest przy drodze do 
Narola. Wybudowano ją z cegły w I połowie 
XIX wieku na szczycie kurhanu, w którym 
wg. legendy pochowani są rycerze Stefa-
na Czarnieckiego polegli w czasie Potopu 
Szwedzkiego.
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Krzyż na tzw. Górnej Budce

Krzyż postawiono przy drodze do Tomaszo-
wa Lubelskiego w miejscu, gdzie stała w cza-
sie zaborów budka strażnika granicznego. 
Napis na tablicy głosi, że krzyż ufundowano 
w 1919 roku na pamiątkę połączenia po roz-
biorach granic Polski.

Dawna stacja pomp wodnych Znajduje się przy ulicy 
Zamojskiej, blisko rzeki, 
z której pobierano wodę 
tłoczoną później rurami 
na stację kolejową dla 
parowozów. Budynek 
wciąż zachowuje dawny 
wygląd dzięki temu, że 
ceglana elewacja nie 
została otynkowana.
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Kompleks obiektów pokolejowych

Zachowane do dziś obiekty parowozow-
ni pokazują rangę dawnej stacji Bełżec, 
gdzie spotykały się łączniki pomiędzy 
tzw. Koleją Nadwiślańską w Rejowcu, 
a Koleją Galicyjską w Muninie.
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Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – widok z lotu ptaka
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Muzeum powstało na terenie dawne-
go hitlerowskiego obozu zagłady. Dzien-
nie uśmiercano tam kilka tysięcy Żydów 
przywożonych transportami kolejowymi 
z dystryktu lwowskiego i lubelskiego oraz 
Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Ho-
landii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Węgier 
i terenu byłego ZSRR. Wg szacunkowych 
danych hitlerowcy zamordowali tu ok. 500 

tys. Żydów, zginęło tu również ok. 1500 
Polaków. W 1943 roku hitlerowcy zlikwido-
wali obóz, budynki zniszczono, a cały teren 
obsadzono sosnami. Przez wiele lat miej-
sce, gdzie dokonano tak strasznej zbrodni, 
było zapomniane i zaniedbane. Odsłonię-
cie pierwszego pomnika na terenie byłego 
obozu zagłady miało miejsce w 1963 roku. 
Pomnik, który stanął na celowo zalesio-
nym przez nazistów terenie, nie był właści-
wym memoriałem dla wielu tysięcy ludzi 
tu pomordowanych i w żaden sposób nie 
zabezpieczał miejsca ich pochówku. Kom-
pleksowe upamiętnienie wraz z ekspozycją 
muzealną na temat historii obozu dostępne 
jest dla zwiedzających od 2004 roku jako 
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, które 
jest oddziałem Państwowego Muzeum na 
Majdanku w Lublinie.
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Popówka

Mieszkał w niej niegdyś duchowny unicki. 
Po remoncie ulokowano tam Przedszko-
le Samorządowe. Budynek postawiony 
na planie prostokąta, nakryty jest dachem 
dwuspadowym. Na środku ściany fasado-
wej znajduje się okazała weranda, w dużym 
stopniu przeszklona.

Jałowiec Pospolity – pomnik przyrody 

Bardziej przypomina drzewo, niż krzew. 
Mierzy sobie 7,5 metra wysokości i prawie 
metr obwodu. Często jest uznawany za 
największy w Polsce. Laureat Plebiscytu 
„7 atrakcji Zamojszczyzny”.
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Pomnik Romów i Sinti

„Lipki” – pomnik przyrody

68 drobnolistnych lip rośnie w daw-
nym parku dworskim, który należał 
do rodziny Moraczewskich. Lipy 
w przeciągu niemal 100 lat osiągnę-
ły ok. 30 m wysokości, a ich obwody 
mają od 150 do 340 cm.
W czasie II wojny światowej były 
niemymi świadkami kaźni Żydów 
i Cyganów, dla których Niemcy urzą-
dzili tu obóz pracy. Przypomina 
o tym ustawiony wśród nich Pomnik 
Romów i Sinti.
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Brzeziny
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W ramach oczyszczania terenów przygra-
nicznych Sowieci wywieźli wielu miesz-
kańców tej miejscowości na Syberię.
Krzyżują się tutaj dwa szlaki turystycz-
ne: czerwony – Wolnościowy i czarny – 
Łącznikowy.

Miejscowość położona jest na ostatnim na 
południe wypiętrzeniu Roztocza Środkowe-
go, z którego rozciągają się wspaniałe widoki 
na okolicę. W latach 1939-1941 miejscowość 
przecinała linia demarkacyjna radziecko-
niemiecka.
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Postawiona została jako wotum miesz-
kańców za ocalenie wioski 8 maja 1948 
roku. Tego dnia na wioskę napadła 
banda Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
na szczęście mieszkańcy zdołali się 
obronić.

Figurka Matki Bożej

Kaplica pw. Św. Wojciecha

Wybudowano ją w 1959 r. na miejscu 
małej, drewnianej kapliczki, z której 
przeniesiono ołtarz główny. Świątynia 
reprezentuje oszczędną formę archi-

tektoniczną, z jedynym urozmaice-
niem w postaci schodkowych szczytów, 
umieszczonych z dwóch stron. Przy ka-
plicy znajduje się również dzwonnica.
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Tego typu krzyże, wywo-
dzące się z pobliskiego 
ośrodka kamieniarskiego 
w Bruśnie charakteryzu-
ją się figurami Chrystusa 
wykutymi w całości z jed-
norodnego bloku kamien-
nego. Na krzyżu widnieje 
metryczka w postaci daty:
11 października 1869 roku.

Krzyż bruśnieński przy drodze do Bełżca

Panorama ze wzgórza pod Brzezinami
Widać stąd najwyższe wzniesienia Roztocza Wschodniego łącznie z Gorajami.

Ciekawostka

Czy wiesz że w miejscowości 
Brzeziny, aż do aresztowania 
ukrywał się Stefan Kobos ps. 
„Wrzos” (ur. 27 listopada 1900 
roku – zm. 24 lipca 1976 roku 
w Opolu) – sierżant Wojska 
Polskiego, porucznik Armii 
Krajowej i Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. Był komendan-
tem placówki AK/WiN w Brze-
zinach. Aresztowany przez UB, 
21 stycznia 1956 roku.
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Chyże
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Wybudowano ją w XIX wieku na miejscu 
zbiorowej mogiły ofiar cholery. Kapliczka 
nakryta jest dachem czterospadowym, au-
torem figury Patrona jest ludowy rzeźbiarz 

– Teodor Grzegorz Szepelak. Z tym miej-
scem związanych jest wiele legend, powta-
rzanych z pokolenia na pokolenie.

Miejscowość położona w lasach w pół-
nocno-zachodniej części gminy.
Nazwa miejscowości wywodzi się od 
typowego dla architektury łemkowskiej 
i bojkowskiej budynku wiejskiego, któ-
ry pod jednym dachem zawierał część 
mieszkalną oraz inwentarską i gospo-
darczą.
Przez Chyże biegnie Centralny Szlak 
Rowerowy Roztocza niebieski oraz 
znakowana na czerwono trasa: Narol – 
rezerwat Minokąt – Narol.

Murowana kapliczka Św. Antoniego
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Oryginalne studnie

Obecna kaplica została rozbudowana w la-
tach 60-tych XX stulecia, gdyż starsza była 
zbyt mała w stosunku do potrzeb. Wybu-
dowano ją bez stosownych zezwoleń, które 
były w ówczesnych warunkach niemożliwe 
do uzyskania. Spotkało się to z represjami 
i szykanami ze strony władz.

Kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia

W miejscowościach zachowało się wiele 
starych studni czerpalnych, usytuowanych 
wzdłuż dróg. 
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Najmniejsza miejscowość Gminy Bełżec.
Mała i młoda, gdyż założona na przełomie XIX i XX wieku.

Szalenik – Kolonia
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Bunkier linii Mołotowa

Zlokalizowany wśród pól na wzgórzu 
obok miejscowości Kolonia-Szalenik, 
był częścią tzw. Raworuskiego Rejonu 
Umocnionego.
Sieć umocnień wzdłuż niemiecko-ra-
dzieckiej linii demarkacyjnej wzięła na-
zwę od imienia radzieckiego ministra 
spraw zagranicznych. W obawie o atak 
Wehrmachtu, Sowieci wykonali w wiel-
kim pospiechu w latach 1940-41 system 
umocnień złożony ze 13 zgrupowanych 
schronów bojowych, zwanych Rejo-
nami Umocnionymi. Teren Roztocza 
obejmował Raworuski Rejon Umoc-
niony. Biorąc pod uwagę typową jakość 
budowania w ZSRR, bunkry wykonano 
nadspodziewanie solidnie, najprawdo-
podobniej dlatego, iż budowniczowie 
nie mieli komu sprzedać części cementu 
przeznaczonego na konstrukcje. Polska 
ludność zwykła była bowiem kupować 
potrzebne materiały w sklepie, a nie od 
pokątnych sprzedawców, co było normą 
w Kraju Rad. Linia Mołotowa nie odegra-

ła poważniejszej roli w czerwcu 1941 roku. 
Z powodu zaskoczenia nie wszystkie bunkry 
zostały na czas obsadzone załogami, zresztą 
Niemcy z reguły je omijali, pozostawiając ich 
likwidację siłom wojskowym wchodzącym 
w skład zaplecza sił zbrojnych.

Czy wiesz, że bunkier ten wybudowano 
w ciągu jednej nocy?

Ciekawostka
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Ze szczytu wzniesienia roz-
tacza się wyborny widok 
na okolice, szczególnie na 
Równinę Bełską, w której 
centrum leży zaprzyjaźnio-
ne z Bełżcem miasteczko 
Bełz, gdzie do 1382 roku 
znajdował się cudowny ob-
raz, określany obecnie jako 
Częstochowska Madonna.

Punkt widokowy
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Żyłka
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Miejscowość położona nad rzeką Krynicą 
w odległości około 2 kilometrów od Bełżca.
Otoczona jest rozległymi lasami, w których 
znajdują się ostoje rzadko spotykanych pta-
ków takich jak: bocian czarny, czapla siwa, 
orlik krzykliwy, łabędź biały, gągoł. Nie bra-
kuje tam również dzikich ssaków.
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Zalew Młynki

To jeden z najbardziej uroczych zakątków 
gminy. Zbiornik utworzony dzięki wodom 
rzeki Krynicy, położony w lesie, składa się 
z kilku stawów oddzielonych od siebie gro-
blami.
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Kaplica wymurowana 
w 1991 roku w miej-
scu, gdzie 3.10.1942 r. 
okupanci rozstrzelali 
5 mieszkańców wioski 
za rzekome podpalenie 
stajni w Bełżcu.

Kaplica pw. MB Częstochowskiej
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Gmina Bełżec także na polu kultury może 
poszczycić się aktywnością i sukcesami. 

Animatorem życia kulturalnego jest Gminny 
Ośrodek Kultury, działający już od ponad 20 
lat. W tym okresie wykształcił tzw. stałe for-
my pracy oraz stworzył ciekawy kalendarz 
cyklicznych imprez. Na uwagę zasługuje 
nauka rękodzieła, ze specjalizacją w bibuł-
karstwie. Najważniejszym bez wątpienia 
wydarzeniem w gminie, w dodatku opartym 
na tradycjach sięgających początku XVII 
wieku jest Jarmark Świętego Wawrzyńca. 
Odbywa się on w sierpniu i jest udaną pró-
bą przypomnienia i ocalenia zapomnianych 
rzemiosł oraz powrotu do dawnych tradycji, 
obyczajów i zwyczajów. Te dwa dni jarmar-
ku wypełnione są jednak przede wszystkim 
muzyką, tak różnorodną, że jest w stanie 
zadowolić każdego słuchacza. Do innych im-
prez zaliczyć należy Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek, Koncert Pieśni Pasyjnej, Powiatowy 

Konkurs na Palmę Wielkanocną, Pielgrzym-
kę Sołtysów do Sanktuarium Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Nabrożu oraz dożynki gmin-
no-parafialne.

Przy GOK działają dwa zespoły muzyczne 
o różnym repertuarze. Pierwszym z nich 

jest „Kapela Bełżecka” wyspecjalizowana 
w lekkim repertuarze, opartym na znanych 
i popularnych szlagierach o zabarwieniu 
ludowym. Drugi, nosi dość egzotyczną na-
zwę „MARASE”, którą należy rozszyfrować 
jako skrót od „Mała Radość Serc”. Ten zespół 
śpiewaczy wykonuje utwory o tematyce 
religijnej i ma za sobą występy w licznych 
rozgłośniach radiowych. Gminny Ośrodek 
Kultury w swym dziele poszukuje sojusz-
ników wśród członkiń Kół Gospodyń Wiej-
skich, na które zawsze można liczyć, gdy 
chodzi np. o przygotowanie wieńców do-
żynkowych, palm wielkanocnych czy udział 

Kultura i tradycje
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w różnych imprezach i wyjazdach. Wśród 
miejscowych twórców ludowych poczesne 
miejsce zajmuje prawie stuletnia Pani Anie-
la Gmoch, słynna śpiewaczka, „obsypana” 
różnymi nagrodami, w tym najważniej-
sza dla twórcy ludowego: Oskara Kolberga 

w Przysusze. Dzięki niej nie odeszły w za-
pomnienie „Hahułki” czyli zabawa młodych 
chłopców i dziewcząt połączona ze śpie-
wem i tańcami. Odbywała się ona niegdyś 
w poniedziałek wielkanocny z udziałem 
młodzieży polskiej i ukraińskiej.
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Rozwojowi sportu i rekreacji na terenie gmi-
ny sprzyja dobrze rozwinięta baza sporto-

wa. Amatorzy czynnego wypoczynku mają do 
dyspozycji obiekty na świeżym powietrzu:

 Stadion Sportowy w Bełżcu – użytko-
wany między innymi przez Klub Spor-
towy „Orkan Bełżec”. Ten oddany do 
użytku w 1979 roku obiekt był swego 
czasu dość nowoczesny, zdobył I miej-
sce w ogólnopolskim konkursie „OSiR 
– boisko w każdej wsi” w 1982 roku.

 Orlik oddany do użytku w 2009 r. w ra-
mach rządowego programu, który tak 
znacząco ożywił życie sportowe.

Dla najmłodszych, którzy mają ochotę po-
puścić wodze fantazji i dać upust niekoń-

czącym się zasobom energii, zbudowano i wy-
posażono 6 ogólnie dostępnych placów zabaw.

Gmina Bełżec poza tym jest miejscem orga-
nizacji różnych innych imprez rekreacyj-

nych, które cieszą się dużym powodzeniem, 
są to: zawody wędkarskie, Gminne Święto 
Sportu czy Święto Pieczonego Ziemniaka.

Sport i rekreacja
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Szlaki turystyczne w Gminie Bełżec

Piesze
Centralny Szlak Roztoczański łączący Beł-
żec z Szastarką na Roztoczu Zachodnim 
(niebieski). Długość szlaku: 143,5 km.

Wolnościowy (czerwony), który prowadzi 
z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego. 
Długość szlaku: 41,5 km.

Łącznikowy (czarny), prowadzący od węzła 
szlaków w Bełżcu do Narola. Długość szlaku: 
12 km.

Rowerowe
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kra-
śnik-Goraj-Szczebrzeszyn-Zwierzyniec-
-Susiec-Bełżec-Hrebenne, znakowany ko-
lorem czerwonym. Długość szlaku: 189 km.

Trasa Narol – rezerwat Minokąt – Narol 
oznakowana na czerwono. Długość: 18 km.

Samochodowe
Szlak Bełżec-Bełz-Bełżec (www.belzec-
-belz.pl), zwany w skrócie BBB. To najbardziej 
prestiżowe przedsięwzięcie, którego inicja-
torem była Gmina Bełżec przy współudziale 
samorządu partnerskiego z Ukrainy – Mia-
sta Bełz. Za pomocą środków zewnętrznych 
udało się opracować, wytyczyć i oznakować 
pierwszy na pograniczu polsko-ukraińskim 
szlak transgraniczny o długości 333 km. 
Szlak rozpoczyna się w Bełżcu i wiedzie 
przez przejście graniczne w Hrebennem do 
Miasta Bełz. Stamtąd przez Sokal, Waręż 
i Włodzimierz Wołyński dociera do przejścia 
granicznego w Zosinie, by dalej wzdłuż Bugu, 
mijając Hrubieszów, Kryłów, Dołhobyczów 
i Tomaszów Lubelski powrócić do Bełżca. 

file:///K:/D_i_R/Przewodnik_Belzec/z.pl/
file:///K:/D_i_R/Przewodnik_Belzec/z.pl/
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Gastronomia:
Bar ANIMAX
ul. Wąska 3, 22-670 Bełżec, tel. 84 665 21 97 lub 510 081 942

 Kościół NMP w Tomaszowie Lubelskim
 Zgrupowanie bunkrów tzw. Linii Moło-

towa w okolicach wsi Dęby i Teniatyska
 Pałac Łosiów w Narolu
 Szumy na Tanwi w okolicach Suśca
 Drewniane cerkwie w Hrebennem i Woli 

Wielkiej
 Tzw. skamieniałe drzewa we wsi Siedli-

ska

Miejsca i obiekty
godne polecenia w okolicy Bełżca:

Informacje praktyczne
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Pizzeria Nowa P.S.
ul. Lwowska 52, 22-670 Bełżec, tel. 730 605 123

Noclegi:
Ewelina i Dariusz Dukacz Agroturystyka
ul. Świerczewskiego 27, 22-670 Bełżec, tel. 507 500 658 lub 501 298 837
możliwość noclegów do 5 osób, korzystania z siłowni oraz pomoc w organizacji wyjazdów na 
Ukrainę.



Bełżec – Ulanów | Przewodnik turystyczny | 41

Gospodarstwo Agroturystyczne
Pani Ewy Swatek
Żyłka 11, 22-670 Bełżec,
tel. 84 641 94 42 lub 693 452 301, do wynajęcia 
3 pokoje z dostępem do oddzielnej łazienki, 
możliwość korzystania ze śniadania i obiado-
kolacji, możliwość korzystania z kuchni i przy-
gotowywania posiłków we własnym zakresie, 
istnieje możliwość oprowadzania turystów po 
najciekawszych miejscach.

Hotel „Antoni”
Kolonia Łaszczówka 59,
22-600 Tomaszów Lubelski,
tel. 84 666 01 80, www.hotelantoni.pl

Różne:
Urząd Gminy Bełżec 
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec,
województwo lubelskie,
powiat Tomaszowski,
tel. 84 665 24 45, 84665 21 82,
fax 84 665 23 37,
www.belzec.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec,
tel. 84 665 21 120, www.gok.belzec.pl

Biblioteka Publiczna
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
tel. 84 6652 148, www.biblioteka-belzec.pl

Bankomat 
ul. Lwowska 14, 22 -670 Bełżec

Apteka
Ryszard Ławnicki, ul. Lwowska 36 c,
22-670 Bełżec, tel. 84 665 26 34

Ośrodek Zdrowia NZOZ
ul. Lwowska 34, 22-670 Bełżec,
tel. 84 665 24 09
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Gmina i Miasto Ulanów
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Gmina i Miasto Ulanów

Ulanów
plan
miasta
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Gmina i Miasto Ulanów położona jest 
w północnej części województwa pod-

karpackiego, na Równinie Biłgorajskiej. Jest 
jedną z 7 gmin powiatu niżańskiego i sąsia-
duje z gminami Nisko, Jarocin, Krzeszów, 
Rudnik nad Sanem i Harasiuki. Ulanów 
obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 
119 km2. Administracyjnie podzielony jest 
na miasto i 13 sołectw, które zamieszkuje 
blisko 9 tys. osób. Gmina ma charakter wiej-
sko-miejski: powierzchnia użytków rolnych 
wynosi ponad 5 tys. hektarów, a funkcjonu-
je tu około 1800 gospodarstw wytwarzają-
cych zdrową i czystą ekologicznie żywność.

Gmina i MIasto Ulanów posiada boga-
tą sieć rzeczną, której długość wynosi 

51,30 km. Położona jest w zlewni rzeki San 
i jej prawego dopływu – rzeki Tanew. San 
należy do najmniej przekształconych rzek 
w Europie, łączy Morze Bałtyckie z do-
rzeczem Dunaju i Dniestru, tworzy waż-
ny korytarz ekologiczny, umożliwiający 
migrację zwierząt. Drugą co do wielkości 
rzeką gminy jest Tanew, płynąca równo-

leżnikowo ze wschodu na zachód. Rzeka 
ta ma swe źródła na Roztoczu Wschodnim 
i kończy swój bieg w Ulanowie, stając się 
prawym dopływem Sanu. To jedna z naj-
czystszych rzek w województwie podkar-
packim.

Dolina Sanu i Tanwi odgrywa dużą rolę 
jako skupisko cennej i rzadkiej fau-

ny. Na wyspach rzecznych i piaszczystych 
nadbrzeżach znajdują się miejsca lęgowe 
mewy, rybitwy, sieweczki, a skarpy zasie-
dlają jaskółki brzegówki i zimorodki. Z tego 
względu doliny obu rzek zostały objęte 
programem Natura 2000. Flora gminy jest 
dość zróżnicowana ze względu na obec-
ność siedlisk o różnym charakterze, od 
dolin rzecznych począwszy poprzez tereny 
piaszczystych wydm z ubogimi murawami 
i wrzosowiskami a skończywszy na torfo-
wiskach i siedliskach leśnych. Lasy i grun-
ty leśne zajmują 41% powierzchni gminy. 
Prócz zbiorowisk leśnych, około 23% po-
wierzchni gminy zajmują łąki i pastwiska 
o dużym stopniu naturalności. Znaczna 

W kilku zdaniach o Ulanowie

U zbiegu rzek San i Tanew
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część gminy znajduje się w otulinie Parku 
Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Samo miasto Ulanów leży w widłach 
Sanu i Tanwi, dokładnie w miejscu, 

gdzie łączą się obie rzeki, na piaszczystym 
wzniesieniu, 10 metrów nad poziomem 
obu rzek, 169 metrów nad poziomem mo-
rza. Jest jednym z najmniejszych polskich 
miasteczek. Mieszka tu około 1,5 tys. osób. 
Niezwykłą cechą mikroklimatu miastecz-
ka i jego okolicy jest bogate nasycenie po-
wietrza jodem, w stężeniach zbliżonych 
do nadmorskich. To dzięki bogatym w ten 
pierwiastek torfowiskom położonym mię-

dzy miejscowościami Ulanów i Glinian-
ka. Od południowo-wschodniej strony 
Ulanów graniczy z kompleksem lasów 
zwanych Uleszczyzną, w których można 
polować, zbierać grzyby, a zimą urządzać 
kuligi. W większości tereny gminy są rów-
ninne, tylko prawy brzeg Sanu wznosi się 
do wysokości ok. 182 m n.p.m. Z Ulanowa 
łatwo i szybko dostać się można do Pusz-
czy Solskiej, Parku Krajobrazowego „Lasy 
Janowskie”, wzniesień Roztocza i tamtej-
szego Parku Narodowego. Z nadtanew-
skiego miasteczka można wybierać się do 
pobliskiego Sandomierza, Zamościa, czy 
też Łańcuta, Jarosławia i Przemyśla.

Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie
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Położenie nad brzegami Sanu i Tanwi spra-
wiło, że mieszkańcy Ulanowa od wieków 

związani byli z wodą. Rozkwit od XVII do 
XIX wieku, miasteczko zawdzięcza właśnie 
rzemiosłu szkutniczemu i flisackiemu.

Flisacki fach stracił na znaczeniu wraz 
z rozwojem kolei żelaznych. Ostatni za-

robkowy spław drewna z Ulanowa do Gdań-
ska miał miejsce latem 1939 roku. W latach 
60-tych flis w Polsce ustał zupełnie, ale 
w Ulanowie mieszka jeszcze jedyny w Pol-
sce retman ze stosownym patentem.

Tradycje flisackie kultywuje w miastecz-
ku Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary. 

W 1993 roku flisacy z bractwa zorganizowali 
pierwszy powojenny spław tratwy z Ula-
nowa do Gdańska. Pokonali wtedy 724 km 
w 26 dni. Do tej pory flisacy brali udział w kil-
kudziesięciu spławach tratwą po różnych 
rzekach Polski – Sanem, Wisłą, Odrą, Wartą 

przemierzając łącznie 9 tys. km. W czerwcu 
2009 roku Ulanów gościł podczas Między-
narodowych Dni Flisactwa ponad 200 flisa-
ków z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Austrii, 
Czech, Łotwy, Słowenii i Włoch.

Kultywowaniu wodniackich tradycji mia-
sta służy również Ośrodek Rekreacyj-

no-Sportowy „Błękitny San”. Jest to basen 
portowy, nabrzeże z pomostem dla obsługi 
ruchu kajaków i małych łódek, budynek 
bosmanki o powierzchni zabudowy 23 m2 , 

Zapraszamy do Ulanowa – Stolicy Polskiego Flisactwa

Flisacki galar i krypa na Sanie

Kajaki na Tanwi
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pomost do cumowania przy brzegu Sanu, 
zjazd dla wózków z łodziami, wyprofilowany 
brzeg rzeki wraz z umocnieniem skarpy i te-
renu przyległego, utwardzony deptak spa-
cerowy, trybuna dla kibiców na 528 miejsc 
siedzących, zadaszona scena do występów 
artystycznych, droga dojazdowa, ogrodze-
nie i oświetlenie terenu, przyłącza energe-

tyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Do-
datkowo w sąsiedniej miejscowości Bieliny 
powstał podest cumowniczy, utwardzony 
plac parkingowy i zadaszona wiata. Wszyst-
ko jest tak zaprojektowane, by turyści mogli 
stąd bezpiecznie wodować łodzie żaglowe 
i motorowe. Port powstał w ramach finan-
sowanego przez Unię Europejską projektu 

Flisacy na tratwie

Galary w rzecznym porcie na Sanie
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„Błękitny San”. Dzięki projektowi powstał tu-
rystyczny szlak wodny, który rozpoczyna się 
w Dynowie, a w Ulanowie kończy. Tu można 
poczuć się prawdziwym flisakiem wsiadając 

na tradycyjny galar na przystani przy ośrod-
ku „Błękitny San”, ponieważ miejscowi flisa-
cy organizują spływy dla turystów przez cały 
letni sezon.

Zbijanie tradycyjnej ulanowskiej krypy

Zbijanie tratwy
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Ulanów jako osada istniał już około 
900 lat temu. Najstarsza wzmianka 

o Ulanowie pochodzi z krótkiej wzmian-
ki Jana Długosza w „Liber Benefitiorum”, 
gdzie osadę tą nazywa autor „Szan Prze-
wosz” przy opisie Bielin. Zalążkiem osady 
było targowisko położone przy przewozie 
na Sanie w pobliżu ujścia Tanwi do Sanu. 
W 1616 roku podczaszy ziemi przemyskiej 
Stanisław Uliński – Ulina otrzymał od króla 
Zygmunta III zgodę na założenie miastecz-
ka Ulina z prawem magdeburskim i przywi-
lejem na trzy doroczne i dwa tygodniowe 
jarmarki. Nazwa miasta z czasem zmie-
niona zostaje na Ulanów. Rozkwit miasto 
zawdzięcza rozbudowanemu rzemiosłu 
szkutniczemu i silnemu ośrodkowi flisac-
kiemu. U ujścia Tanwi do Sanu znajdowa-
ła się przystań rzeczna zwana „palem”, do 
której zawijały statki żeglugi śródlądowej. 
W warsztatach szkutniczych budowano 
i naprawiono statki, w szczególności spe-

cjalizowano się w budowie galarów. Gdy 
Ulanów był miastem, pobudowano spichle-
rze i stał się on wtedy prawdziwym portem 
dla rozległych terenów Ziemi Bełskiej, Po-
dola, Ziemi Czerwieńskiej. Ruchliwość por-
tu w Ulanowie odzwierciedla nadane mu 
wtedy miano „małego Gdańska”. Działający 
w Ulanowie cech retmański i sternicki miał 
wielki wpływ na to, co działo się w mia-
steczku. Przygotowywał on młodych ludzi 
do prowadzenia spławu Sanem, Wieprzem, 
Bugiem, Narwią i Wisłą do Torunia, Gru-
dziądza i Gdańska. Od tego czasu Ulanów 
stał się stolicą polskiego flisactwa. Ulanów 
był ośrodkiem tętniącym życiem, powstały 
pierwsze cechy: krawców i szewców. W la-
tach wojen szwedzkich w XVII wieku Ula-
nów ucierpiał od najeźdźców. Podobnie 
było w następnym wieku, kiedy to różne 
wojska łupiły miasto. Mimo to Ulanów nie 
upadł. Po rozbiorach Polski miasto znala-
zło się pod panowaniem Austrii. W okresie 

Historia

Figura Jezusa Miłosiernego przy kościele Św. Trójcy w Ulanowie
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wojen napoleońskich Ulanów wystawiał 
żołnierzy, którzy walczyli o odtworzenie 
państwa polskiego. W mieście w roku 1809 
przez krótki czas znajdowała się siedziba 
księcia Józefa Poniatowskiego dowodzące-
go polskimi wojskami. Ma Ulanów swoich 
bohaterów, którzy walczyli w powstaniu li-
stopadowym i styczniowym. Mogiły ich są 
pielęgnowane na miejscowym Cmentarzu 
Parafialnym. Miasto w ciągu wieków na-
wiedzały różne nieszczęścia i kataklizmy. 
W wielu okresach czasu niszczyły miesz-
kańców epidemie, a największe cholery, 
tyfusu i febry rozprzestrzeniły się w pierw-
szych latach po powstaniu listopadowym. 
Choroby te zdziesiątkowały ludność Ula-
nowa i okolic. Często zabudowania w Ula-
nowie pochłaniały pożary. Dachy kryte były 
słomą i gontem, wskutek czego wiatr prze-
nosił części dachu w inne miejsca i roznie-
cał nowe pożary. Te największe, które mia-
ły decydujący wpływ na losy miasta miały 

miejsce w roku 1823, 1886, a także później 
w czasie pierwszej wojny światowej, kiedy 
to spalił się cały Rynek i część miasta. Wsku-
tek małej liczby mieszkańców oraz w wyni-
ku sporów politycznych, na wniosek Sta-
rosty Niżańskiego Kisielewicza, wojewoda 
lwowski w 1934 roku odebrał Ulanowowi 
prawa miejskie. Po długich i usilnych stara-
niach władz i mieszkańców, dzięki pomocy 
i przychylności ówczesnego Marszałka Sej-
mu oraz Dyrektora Urzędu Rady Ministrów 
z dniem 1 stycznia 1958 roku Ulanów odzy-
skał utracone prawa miejskie.

Krypy na Sanie

Figura Chrystusa Króla w Ulanowie
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Poznajemy gminę

Miasto Ulanów jest sercem gminy i od 
niego najlepiej rozpocząć zwiedzanie. 

Czeka tu wciąż dobrze zachowana drew-
niana zabudowa świecka i sakralna oraz 
najbardziej magiczne miejsce, gdzie San 
i Tanew mieszają swe wody. Jednak naj-
ważniejsze są spływy galarami po Sanie, 
podczas których można „złapać flisackiego 
bakcyla”.
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Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

W Ulanowie, gdzie flisactwo było tak ważne, 
trudno sobie wyobrazić innych patronów, niż 
Święty Jan Chrzciciel i Święta Barbara. On od 
zawsze kojarzy się z wodą, Ona opiekuje się 
marynarzami i rybakami, a także flisakami. 
Datowany na 1643 rok kościół jest świątynią 
trójnawową, orientowaną, z małą sygnatu-
rą na dachu. Wewnątrz uwagę zwraca belka 
tęczowa z krucyfiksem. Wielką osobliwo-
ścią są mistrzowskie polichromie wykona-
ne na płótnie, ponoć przez sprowadzonego 
z Gdańska artystę. Coś w tym jest, gdyż na 
sklepieniu widnieje obraz „Sąd Ostateczny”, 
wyraźnie inspirowany gdańskim arcydzie-
łem Hansa Memlinga.

Papieski tron z czarnego dębu
w kościele Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary

w Ulanowie

Krypta pod prezbiterium
kościoła Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary
w Ulanowie
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Wnętrze kościoła Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie

Kopia Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga 
w kościele parafialnym

Polichromia przedstawiająca retmana na łodzi
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Miejscowa legenda głosi, że ulanowscy fli-
sacy artystę z Gdańska porwali siłą. Przy-

wiedli do miasteczka i nakazali ozdobić 
kościół. Malarz z zemsty umieścił twarze 
flisaków pośród grzeszników ciągnionych 
przez diabły do piekła.

Ciekawostka

XVIII-wieczne procesyjne chorągwie bractwa flisackiego

Kościół pw. Świętej Trójcy
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Wybudowany w 1690 roku jako cerkiew. 
Kiedy zabrakło wyznawców tego obrządku 
wykupili go ze składek mieszczanie ulanow-
scy. Tam też przeniesiono cmentarz, który 
wcześniej był wokół kościoła parafialnego. 
Świątynia ma bardzo oryginalną bryłę. Otóż 
kruchtę przykrywają dwa dachy brogowe 
z latarniami i hełmami. Nad drzwiami wej-
ściowymi umieszczono wizerunek Trójcy 
Świętej w układzie nowotestamentowym.

Obraz Św. Trójcy w kościele flisackim w Ulanowie Kościół Św. Trójcy w Ulanowie nocą

Kapliczka dedykowana Św. Florianowi i Janowi Nepomucenowi

Oryginalna kapliczka słu-
powa znajduje się obok 
kościoła parafialnego. Do-
bór patronów świadczy 
o wielkiej roztropności 
ulanowskich mieszczan: 
Święty Florian chroni od 
pożaru, zaś Św. Jan Ne-
pomucen od zagrożeń, 
które niesie woda.
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Pomnik Papieża w Rynku

Autorem i fundatorem 
pomnika jest Andrzej 
Pityński, ulanowianin, 
mieszkający w USA. 
Pomnik odsłonięty został 
20 sierpnia 1989 roku. Był to 
pierwszy w Polsce pomnik 
Jana Pawła II umieszczony 
na publicznym placu, a nie 
w obrębie dóbr kościelnych.

Kirkut
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Zachowało się tu 150 macew, głównie dzie-
więtnastowiecznych. Został zdewastowa-
ny przez nazistów. Jesienią 1942 r. podczas 
deportacji Żydów z Ulanowa, na cmentarzu 
rozstrzelano i pochowano około siedem-
dziesięciu osób. Po wojnie cmentarz popadał 
w zapomnienie. W latach osiemdziesiątych 
z inicjatywy miejscowego księdza Józefa Li-
zaka, mieszkańcy Ulanowa przeprowadzili 
restaurację nekropolii – wykonano prace po-
rządkowe oraz wzniesiono ogrodzenie. Przy 
bramie umieszczono tablice o treści: „Cmen-
tarz żydowski w Ulanowie. Założony około 
1700 r. Jest on największy w województwie 
tarnobrzeskim. Na cmentarzu znajduje 
się 150 macew, w większości z XIX wieku. 
Uznany za zabytek kultury w 1984 roku. 
Odremontowany staraniem społeczeństwa 
Miasta i Gminy Ulanów”. Cmentarz położo-
ny jest przy ul. Buli.
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Obecny ulanowski magistrat powstał na ba-
zie XIX wiecznego budynku szkoły, po jego 
stosownej adaptacji. Reprezentuje styl neo-
barokowy, dawnej szkoły ludowej. W bu-
dynku znajduje się Tarcza Honoru – płasko-
rzeźba, upamiętniającą mieszkańców miasta 
poległych w czasie II wojny światowej, ufun-
dowana przez rzeźbiarza Andrzeja Pityń-
skiego. Budynek magistratu znajduje się przy 
Rynku.

Ratusz
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Cypel

Tak określa się miejsce na którym spotyka się San i Tanew, najlepsze do obserwacji tego 
„wodnego spektaklu”. Na górującym wzgórzu umieszczono krzyż, a całość wzorcowo zago-
spodarowano, pamiętając również o niepełnosprawnych.

Domy flisackie

Prawdziwy skarb Ulanowa. Przetrwały do dziś różne 
kataklizmy i dają obraz dawnego wyglądu miasta. Są 

one przeważnie wąskofrontowe, o konstrukcji zrębowej, 
ze skromnymi gankami. Ustawiano je szczytowo do 

ulic, aby udało się zmieścić jak największą ilość.
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Sprzed oryginalnej budowli na skarpie nad 
Sanem, rozpoczynają się spływy galarami, 
czyli płaskodennymi łodziami.

Bosmanka

Flisacy. Największy rozwój branży 
flisackiej i szkutniczej w Ulanowie 

przypadł na okres od XVII do XIX wie-
ku. Głównym produktem transporto-
wanym drogą wodną było drewno, ale 
często przewożono również zboże do 
portu docelowego w Gdańsku, gdzie 
towar sprzedawano. Całością przed-
sięwzięcia kierowali retmani, którzy 

nadzorowali też pracę kilkudziesięciu 
flisaków. Z drewna sprowadzanego 
z Puszczy Sandomierskiej budowano 
tratwy łączone w duże konwoje pro-
wadzone przez retmana, który płynął 
łódką z przodu i wskazywał wolną od 
mielizn trasę. Spław odbywał się po-
między wschodem i zachodem słońca, 
na tratwach gotowano posiłki, a nocą 
tratwy cumowano i odpoczywano po 
wystawieniu straży. Flisacki dzień za-
czynał się i kończył modlitwą. Z powro-
tem flisacy wracali pieszo zaopatrzeni 
w atrakcyjne towary, które nabyli po 
drodze. W Ulanowie musieli przejść 14 
dniową kwarantannę w obawie przed 
chorobami, których mogli się nabawić 
w tak długiej podróży.
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Bieliny

Bieliny leżą nad Sanem na wschód od 
Ulanowa. Historia bogato obdarzy-

ła tę wieś: są tu dwa kompleksy sakral-
ne, dwór oraz liczne domy drewniane, 
które nadają jej niepowtarzalny charak-
ter i styl.
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Pierwszą parafię rzymskokatolic-
ką erygowano tu już w XIV wie-
ku – obecny, murowany kościół 
dedykowany Świętemu Woj-
ciechowi, pochodzi z II połowy 
XVIII wieku. Jego bryła jest raczej 
skromna, za to wnętrze urzeka 
piękną polichromią autorstwa 
malarza Stanisława Stroińskiego, 
tego samego, który tak udanie 
ozdobił katedrę lwowską. W jed-
nej z kaplic znajduje się unikalna 
kolekcja relikwii różnych Świę-
tych, łącznie z Patronem, który 
według starych przekazów miał 
się na tych terenach kiedyś obja-
wić. Nie brakuje oczywiście do-
czesnych szczątków Jana Pawła 
II i wyniesionej przez Niego na 
ołtarze Św. Faustyny.

Sanktuarium Świętego Wojciecha
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Inicjatorem utworzenia filialnego domu 
sióstr Dominikanek z Wielowsi był ks. 
Wojciech Harmata, proboszcz w Bieli-
nach. W 1869 r. pod przewodnictwem 
przełożonej klasztoru z Wielowsi, mat-
ki Marii Kolumby Białeckiej, nastąpiło 
uroczyste przyjęcie dwóch sióstr przez 
ks. Harmatę w Bielinach. Początkowo 
ich pobyt trwał dwa miesiące i stan taki 
powtarzał się rotacyjnie przez następne 
dwa lata. Początkowo siostry zamieszki-
wały na plebanii na mocy szczególnego 
zezwolenia. W 1876 r. został oddany do 
użytku sióstr murowany klasztor, kaplica 
oraz szkoła, wzniesione dzięki ciężkiej 
pracy i ofiarności miejscowej ludności. 
Kaplicę poświęcono pw. Św. Józefa Bo-
skiego Piastuna i Oblubieńca N.M.P.

Klasztor Dominikanek

Wieś Bieliny przypomina miejscami żywy 
skansen, gdyż pełno w niej ślicznych drew-
nianych domów. Dziwnym trafem oparły się 
one jeszcze budowlanym „nowomodom”, 
które tak potrafią popsuć stylową architek-
turę.

Drewniane domy
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Wybudowany został w XVIII wieku w sty-
lu klasycystycznym z charakterystycz-
nym portykiem wspartym na kolumnach 
toskańskich. Nakrywa go czterospadowy 

dach z małymi okienkami, zwanymi wole 
oczy. Dwór otacza rozległy park, w którym 
zachowały się pojedyncze okazy rzadkich 
drzew.

Dawny dwór

Wysoki Ląd Magiczne miejsce „podarowane” przez naturę, z którego do-
skonale widać leniwie płynący San. Dla uczczenia szczegól-
nej daty ustawiono na nim Krzyż Milenijny.
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Huta Deręgowska

Huta Deręgowska wywodzi swą nazwę 
od dawnej huty szkła, którą tu założył 

mężczyzna o nazwisku Deręgowski. We 
wsi zachowały się liczne kapliczki i krzyże 
przydrożne oraz drewniane chałupy. Obok 
wsi przechodzi linia kolejowa o rosyjskim 
rozstawie 1520 mm.
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Do czasu wybudowania nowej świątyni 
w 2005 roku, kościółek przez sto lat stano-
wił centrum życia religijnego wsi. Z racji 

niewielkich rozmiarów był dla lokalnej spo-
łeczności za mały, więc go kilkakrotnie roz-
budowywano, co jest czytelne w jego bryle.

Kościółek pw. Matki Boskiej Pocieszenia

Linia LHS w Hucie Deręgowskiej
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Nowy kościół

Linia Hutniczo-Siarkowa wybudowa-
na została w ekspresowym czasie 3 
lat. Oddano ja do użytku 30 listopada 
1979 roku. Jest najdłuższą linią sze-
rokotorową w Polsce, gdyż pomiędzy 
granicą z Ukrainą pod Hrubieszowem 
a Sławkowem mierzy 394,5 kilometra. 
Realizacja inwestycji została podjęta 
po to, by uniknąć przeładunku z toru 
radzieckiego [1520 mm] na polski 
[1435 mm]. W zamyśle do Polski miała 
transportować rudę żelaza, a w drugą 
stronę – siarkę. Budowa była szalenie 
kosztowna i mocno zaciążyła na sy-
tuacji gospodarczej Polski w dekadzie 

Edwarda Gierka. Co ciekawe, mimo, 
że od wjazdu pierwszych pociągów na 
szerokie tory minęło już ponad 30 lat, 
wciąż nie ukończono wszystkich za-
planowanych, a nawet zaczętych wia-
duktów. Takie konstrukcje, gdzie robo-
ty przerwano przed finałem możemy 
oglądać pod miejscowością Bojanów, 
na południe od Stalowej Woli. Nato-
miast w 2013 roku udało się wreszcie 
oddać do użytku wiadukt w ciągu dro-
gi Nr 858 pod miejscowością Zarzecze 
koło Niska. W 2000 roku linia zmieniła 
nazwę na Linia Hutnicza-Szerokotoro-
wa, ale skrót pozostał ten sam.

Jest bardzo udanym przykładem stylu postmodernistycznego, doskonale skomponowanym z sąsiednim 
Domem Ludowym.
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Kurzyna

Kurzyna to wieś w trzech częściach 
i nazwach: Mała, Średnia i Duża, 

ale z jednym kościołem. W tej „trójwsi” 
i jej okolicach odnaleźć można wiele 
interesujących kapliczek i krzyży przy-
drożnych. W czasach tzw. kolonizacji 
józefińskiej osiedli tu niemieckojęzycz-
ni osadnicy. Na wschód od niej prze-
chodziła granica zaborcza rosyjsko-
-austriacka.
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Wzniesiono go w 1818 roku z drewna, bez 
żadnych odstępstw od odwiecznych reguł, 
czyli z podziałem na kruchtę, nawę i pre-

zbiterium zwrócone na wschód. Jedynie 
wewnątrz zrezygnowano ze sklepienia na 
rzecz stropu.

Kościół parafialny
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Szkołę wybudowano w 1908 roku 
i wówczas uchodziła za dużą i nowoczesną. 
Po jakimś czasie okazała się jednak 
niewystarczająca i postawiono nową. 
Przed budynkiem znajduje się figura Matki 
Bożej umieszczona na ceglanej kolumnie.

Stoi przed kościołem pa-
rafialnym od strony ulicy 
i jest jego swoistym uzu-
pełnieniem.

Figura Matki Boskiej z Lourdes

Dawna szkoła
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Dąbrówka

Dąbrówka leży nad Tanwią, nad któ-
rą przechodzi tu most drogowy. 

W XVIII wieku wieś była miejscem osie-
dlenia Mołdawian i Wołochów. W pobli-
żu znajduje się duży kompleks leśny.
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Drewniana cerkiew datowana jest na 
rok 1769. Do końca II wojny światowej 
służyła miejscowym grekokatolikom, 
potem ludności rzymskokatolickiej. 
Cerkiew ma typowy trójdzielny układ 
wnętrz i funkcji, jednak brak jej charak-
terystycznej dla obrządku wschodniego 
bryły, co jest wyrazem postępującej laty-
nizacji. W ołtarzu głównym umieszczo-
ny jest obraz Przemienienia Pańskiego, 
w bocznych – Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy, uznawany za cudowny oraz 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wej-
ście na cmentarz przykościelny odbywa 
się przez bramę – dzwonnicę z 4 dzwo-
nami oraz figurami Świętego Piotra 
i Świętego Pawła, podpisanymi cyrylicą.

Dawna cerkiew unicka
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Czy wiesz, że:
• Powietrze w Ulanowie i okolicach jest 

tak nasycone jodem, jak nad Bałtykiem?
• W Ulanowie urodził się sławny reży-

ser teatralny Arnold Szyfman, dyrektor 
m.in. Teatru Wielkiego w Warszawie?

• W sanktuarium Św. Wojciech w Bieli-
nach przechowywane są m.in. relikwie 
Andrzeja Boboli, Jana Nepomucena, 
Stanisława Kostki, Stanisława Biskupa 
i Męczennika, siostry Faustyny, Maksy-
miliana Kolbego i ojca Pio?

• W Ulanowie działa Bractwo Flisackie, 
które wespół z władzami miasta organi-

zuje co roku Ogólnopolskie Dni Flisac-
twa?

Co warto zrobić,
zobaczyć, przeżyć w Gminie 
i Mieście Ulanów
• poczuć majestat Sanu, odbywając rejs 

tradycyjnym flisackim galarem;
• pomodlić się przy relikwiarzach Świę-

tych w kościele w Bielinach;
• wziąć udział w spływie kajakowym po 

Tanwi, aż do jej ujścia do Sanu;
• pospacerować po ulanowskich uliczkach 

wśród tradycyjnej drewnianej zabudowy, 
nie zapominając zabrać ze sobą aparatu 
fotograficznego;

• odwiedzić tzw. Cypel w Ulanowie, wy-
rastający ponad punkt spotkania Tanwi 
i Sanu;

• porównać architekturę czterech drew-
nianych świątyń w gminie – po jednej 
w Kurzynie Średniej, Dąbrówce oraz 
dwóch w mieście Ulanów;

• odkryć różne typy kapliczek, figur 
i krzyży przydrożnych;

• zobaczyć udane przykłady postmoder-
nizmu w budownictwie we wsi Huta 
Deręgowska;

• spróbować miejscowych produktów lokal-
nych, takich jak chrupaczki i chleb flisacki.

Miejsca i obiekty godne
polecenia niedaleko od Ulanowa:
• drewniany kościół w Krzeszowie;
• klasztor Bernardynów w Leżajsku;
• modernistyczna zabudowa Stalowej Woli;
• centrum wikliniarstwa w Rudniku nad 

Sanem;
• ujście Sanu do Wisły w Gminie Radomyśl.
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Ulanów i okolice w obiektywie

Budynek GS Samopomoc Chłopska w Ulanowie

Bulwar nad Sanem w Ulanowie

Północna pierzeja ulanowskiego Rynku nocą

Wschodnia pierzeja Rynku nocą

Budynek przedszkola miejskiego w Ulanowie

Choinka na rynku w Ulanowie

Park miejski nocą

Planty i Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
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Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Ulanów Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Ulanów

Szopka flisacka przy ulanowskim RynkuZespół Szkół w Ulanowie

Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Ulanów Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Ulanów

Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Ulanów Ul. Tanewska w Ulanowie
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Przydrożna kapliczka w Kurzynie Przydrożny krzyż z 1918 roku w Wólce Bielińskiej

Kapliczka przydrożna w Gliniance Kapliczka przydrożna w Wólce Tanewskiej

Świetlica wiejska w Dąbrówce Leśniczówka w Gliniance

Wiejski Dom Kultury w Bielińcu Zespół Szkół w Kurzynie Średniej
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Pokaz sztucznych ogni nad Sanem w Ulanowie Kapliczka Św. Rozalii w Ulanowie

Cmentarz wojskowy w Bukowinie Wiejska droga w Dąbrowicy

Wiata widokowa nad Sanem w Wólce Tanewskiej
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Za pielęgnowanie i rozwój kultury odpo-
wiada Gminne Centrum Kultury powo-

łane w 1993 roku. Prowadzone są w nim 
kursy językowe, nauka gry na instrumen-
tach, nauka tańca, zajęcia wokalne. Przy 
instytucji działają różne zespoły, takie jak:
• Chór Ulanowski, który śpiewa już prawie 

40 lat. Przez ten okres jego skład zmieniał 
się wielokrotnie, jednak są w nim jeszcze 
tacy, którzy udzielają się od samego po-
czątku;

• Zespół muzyczny „Faktor”, który tworzy 
własne kompozycje, znajdujące uzna-
nie wśród słuchaczy;

• Zespół taneczny „Fama” działa od 2008 
roku oraz skupia dzieci i młodzież, chcą-
cą sprawdzić swe uzdolnienia w tańcach 
nowoczesnych;

• Zespół wokalny „Largo” tworzą muzy-
kalne dziewczęta z ulanowskich szkół. 

W ciągu kilkunastu lat swej działalności, 
zespół zdobył wiele nagród oraz zaskar-
bił sobie sympatię publiczności;

• Kapela Flisacka ma na swym koncie wy-
stępy w Krakowie, Szczecinie, a także 
w Niemczech. Specjalizuje się w utwo-
rach popularnych w środowisku daw-
nych flisaków.

Spośród stałych imprez wymienić należy 
Konkurs Piosenki Ekologicznej oraz Kon-

kurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej. 
Sprawą, do której przywiązuje się wielką 
wagę jest pielęgnowanie tradycji flisackich. 
Temu celowi mają służyć organizowane co 
roku Ogólnopolskie Dni Flisactwa. Działa 
również Muzeum Flisactwa Polskiego otwo-
rzone w dawnym domu, należącym do ro-
dziny trudniącej się spławem.

Kultura i tradycje

Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie
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W Gminie i Mieście Ulanów bardzo do-
brze rozwinięta jest baza sportowa, 

służąca również rekreacji. Stanowią ją dwie 
sale gimnastyczne w Ulanowie oraz sale 
w Bielinach, Kurzynie Średniej i Wólce Ta-
newskiej. Boisk do piłki nożnej jest aż 8, 
poza tym istnieją także boiska do siatków-
ki, koszykówki oraz korty tenisowe. Działa 

8 klubów sportowych, w których udziela się 
łącznie około 400 osób.

Szlak rowerowy; przez Gminę i Miasto 
Ulanów przechodzi znakowany szlak 

powiatu niżańskiego ATR relacji Racławice 
– Ulanów – Dąbrówka – Borki – Bojanów 
o łącznej długości 115 kilometrów.

Sport i rekreacja
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Noclegi:
Hotel „Galicja” i „Tanew”
ul. Podlądzie, 37-410 Ulanów
tel./fax 15 876 36 29, 15 876 35 66
www.tanew.pl

Gospodarstwa Agroturystyczne:
Bogumiła i Jerzy Nowaccy
ul. Sandomierska 31, 37-410 Ulanów
tel. 784 012 865

„Leśne Zacisze”
Dąbrowica 5, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 52 59

Maria Teclaff
Dąbrowica 1, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 31 31
www.domekwlesie.pl

Agroturystyka „U Lecha”
Dąbrówka, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 46 54
www.dabrowka.agrowczasy.com

Bankomat
Bankomat Banku Spółdzielczego
ul. Rynek 43, 37-410 Ulanów
przed budynkiem Banku Spółdzielczego

Pomoc lekarska
Niepubliczny Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Ulanowie
ul. 3-go Maja 19, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 30 01

Niepubliczny Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Ulanowie 
filia w Bielinach
Bieliny, ul. Płończyska 1, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 41 03

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 59, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 51 02

Apteka
Apteka Echinacea
ul. 3-go Maja 8, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 37 17

Policja
Zespół Prewencji
ul. Bieliniecka 7, 37-410 Ulanów
tel. 15 877 53 76

Urząd Pocztowy
ul. Bieliniecka 33, 37-410 Ulanów
tel. 15 876 30 02
dni i godziny pracy:
dni robocze: 08:00 – 15:00
soboty, niedziele i święta:
placówka nieczynna

Stacje paliw
Dąbrówka, 37-410 Ulanów, 
tel. 15 876 48 05
czynna całą dobę

Informacje praktyczne


