
Lwów - Przemyśl  2017 

Toruń  –  Zalipie  -- Baranów Sandomierski  – Jarosław –Bolestraszyce-- Kalwaria Pacławska  –  Krasiczyn – 
Przemyśl – Lwów – Łańcut -- Toruń 

PROGRAM RAMOWY -  7 DNI   Termin: 19 – 25.06.2017 r. 

Do przejechania około 1700 km.   Koszt –  około 900 zł. 

 Dzień 1 -  19 czerwca /poniedziałek,  Toruń – Zalipie – Baranów Sandomierski – Jarosław ….. 592 km. 

Start godz. 6:30 z parkingu przy kościele ul. Bażyńskich.  Jedziemy do Zalipia (dojazd – 401 km.) 

 Malowana wieś. Ta nieduża osada w północnej Małopolsce słynie z malowanych domów. W Zalipiu niemal 

wszystkie gospodarstwa - od naczyń kuchennych, pieców i ścian aż po studnie i płoty - zdobią motywy 

kwiatowe. Zwyczaj malowania domów w Zalipiu we wzory kwiatowe narodził się pod koniec XIX w., gdy 

zaczęto budować chaty z kominami. Wcześniej dym, który powinien wydostawać się przez otwór w powale, 

snuł się po niskich izbach, osmalając ściany, dlatego trzeba było często bielić je wapnem. Kiedy pojawiły się 

kominy, bielone połacie pozostawały przez długi czas jasne, więc gospodynie przyozdabiały je, malując na 

nich kwiaty. Początkowo upiększały tylko wnętrza domów, np. piece i skrzynie, ale z czasem również 

zewnętrzne ściany gospodarstw pokryły kwiaty.  

W Zalipiu warto zobaczyć dziś udekorowane w taki sposób płoty, kapliczkę, studnię, stajnię, kurniki, nawet 

budę dla psa. Zagród ze zdobionymi budynkami jest ok. 20, ale tradycyjnych pieców pokrytych wzorami 

zachowało się niewiele. Jeden z nich przetrwał w zagrodzie Felicji Curyłowej, gdzie mieści się filia Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie. Felicja Curyłowa (1904-1974) była najbardziej znaną i utalentowaną malarką z 

Zalipia. To pod jej kierunkiem, chociaż według projektu zawodowego plastyka, w 1966 r. mieszkanki wsi 

wykonały niezwykłe ornamenty w tutejszym kościele i w przylegającej do niego plebanii. Warto odwiedzić 

Dom Malarek, w którym zebrano wiele różnych prac twórczyń ludowych.  

Tradycja malowania gospodarstw w Zalipiu jest wciąż żywa. Co ciekawe, obecnie kwiatowymi wzorami coraz 

częściej przyozdabia się wnętrza współcześnie budowanych domów, choć oczywiście technika ich wykonania 

jest już zupełnie inna niż przed 100 laty.  

 

 



 

Jedziemy do Baranowa Sandomierskiego – zamek (73 km) 

Na prawym brzegu Wisły, lśni najcenniejsza i najpiękniejsza dawna rezydencja magnacka - Zamek w 

Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący obiekt architektury renesansowej, jest jednym z najlepiej 

zachowanych w Europie. Wspaniałą architekturę Zamku ukształtowaną na wzór królewskiego Wawelu "Mały 

Wawel" zawdzięczamy najprawdopodobniej włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci'emu. Ostatnim 

właścicielem Zamku z rodu Leszczyńskich był Rafał X, którego syn-Stanisław Leszczyński był królem Polski. 

 

http://www.baranow.com.pl/zamek-i-muzeum/cennik 

Jedziemy do Jarosławia na nocleg (dojazd 118 km.), gdzie w Klasztorze Sióstr Benedyktynek będzie nasza 
baza. 

Zakwaterowanie.  Godz. 18:00 – Obiadokolacja 

Dzień 2 -  20 czerwca / wtorek,   

Jarosław – Bolestraszyce – Kalwaria Pacławska – Krasiczyn – Jarosław .... 150km. 

Godz.8:00 – śniadanie 

Godz. 9:00, po śniadaniu wyjazd do Arboretum w Bolestraszycach. 



 

Jedziemy do Kalwarii Pacławskiej 

 

 Jedziemy do Krasiczyna.  

https://www.krasiczyn.com.pl/zamek/zwiedzanie 

Zwiedzamy zamek w KRASICZYNIE oraz spacer po parku. 
Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo – manierystycznej w 
Polsce. Należy również do najpiękniejszych zamków w Europie. Został zbudowany na przełomie XVI i XVII 
wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Dwie ściany parawanowe Zamku zdobione są 
piękną ażurową attyką. W narożach znajdują się cztery okrągłe baszty – Boska, Papieska, Królewska i 
Szlachecka (ich nazwy symbolizują aprobowaną przez fundatorów hierarchię świata, obejmującą doczesność 
i wieczność). Z dziedzińca zamkowego, okolonego arkadowymi podcieniami, podziwiać można niezwykle 
rzadko spotykane przepiękne sgraffitowe dekoracje przedstawiające sceny biblijne, medaliony z popiersiami 
cesarzy, wizerunki polskich królów oraz sceny myśliwskie. 



 

Wracamy do Jarosławia na obiadokolację. 

Dzień 3 -  21 czerwca/ środa,  Jarosław – Przemyśl – Jarosław .... 87 km. 

Godz.8:00 – śniadanie 

Godz. 9:00, po śniadaniu wyjazd do Przemyśla  

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: panorama miasta, spacer po starówce: zamek królewski, archikatedra 
rzymskokatolicka i greckokatolicka, kościół karmelitów bosych i franciszkanów, muzeum dzwonów i fajek, 
dworzec kolejowy (jeden z najpiękniejszych w kraju). 

Powrót do Jarosławia.  Godz. 18:00 - Obiadokolacja. 

 

Dzień 4 -  22 czerwca/ czwartek,     Jarosław ….. 10 km. 

Godz. 8:00 - Śniadanie. 

Godz.9:00 - Zwiedzamy Jarosław z przewodnikiem: 

- Rynek - centralny plac miasta z okazałym Ratuszem, zabytkową średniowieczną studnią i pięknymi 
renesansowymi kamienicami, to jedna z najpiękniejszych starówek na Podkarpaciu, która dodatkowo 
zachowała XIV-wieczny układ urbanistyczny 

- Ratusz, Rynek - cudowny neorenesansowy ratusz stoi pośrodku placu głównego w Jarosławiu, obecny 
wygląd zyskał w XIX wieku, ale jego początki sięgają XV wieku 



 

- Muzeum w Jarosławiu, Rynek - w pięknej kamienicy Orsettich powstało muzeum 

- Kolegiata w Jarosławiu, ul. Farna - kolegiata Bożego Ciała to okazały kościół sięgający korzeniami 
średniowiecza 

- Cerkiew Przemienienia Pańskiego, ul. Cerkiewna - cerkiew greckokatolicka z XVIII wieku 

- Miejska Wiata Targowa, ul. Grodzka - wzorowana na tej z Wrocławia, stoi niemal przy Rynku 

- Opactwo Benedyktynek, ul. Benedyktyńska - obszerny kompleks klasztorny 

Czas wolny.   Godz. 18:00 - obiadokolacja 

Dzień 5 i 6  -  23 i 24 czerwca / Piątek-sobota,   Jarosław – Lwów – Jarosław ... 295 km. 

Dwudniowa wyprawa do Lwowa.  http://www.dolwowa.pl/ 

Wyjazd na wycieczkę do Lwowa o godz. 6.00 (z dowolnego miejsca). 

Przyjazd do Lwowa: Katedra Św. Jura, (wycieczka objazdowa: kościół św. Elżbiety, polska szkoła, kościół 
Marii Magdaleny), Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt, przejazd do centrum: wieża prochowa, pomnik 
Fiodorowa, cerkiew Wołoska, arsenał królewski, kościół dominikanów, pomnik Nikifora, Rynek, kamienica 
królewska, włoskie podwórko, kamienica czarna, katedra łacińska, kaplica Boimów, katedra ormiańska, plac 
Mickiewicza, opera. 

 



Dzień 7 -  25 czerwca/ niedziela,     Jarosław – Łańcut – Toruń .... 534 km. 

Godz. 8:00 - Śniadanie. 

Godz. 9:00 – wyjazd,  jedziemy do Łańcuta (dojazd 43 km.)  Zwiedzamy zamek. 

 

 

 

Jedziemy do Torunia (dojazd 491 km) 

Na trasie jemy obiad -około godz. 15:00 

W drodze powrotnej do Torunia zwiedzamy Żółkiew – Stare Miasto. 


