
                          PERŁY  PODKARPACIA 

                21/22/23/24 czerwca 2023 
Rzeszów (spacer po starówce) – Jarosław(zabytki miasta)– 
Chotyniec (drewniana cerkiew) – Bolestraszyce (arboretum)- 

Łańcut (zamek, stajnie, wozownia) – Przeworsk – pałac 
Lubomirskich, Muzeum Pożarnictwa – Kolbuszowa (skansen) 

 

21 czerwca 2023 , środa – 1 dzień                           
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00, w czasie podróży - przerwy na WC i kawę 

Rzeszów  
-  Zamek Lubomirskich 
Wybudowano go w XVI wieku, jednak swój obecny kształt zyskał w 1902 roku, 
kiedy to po wyburzeniu zrujnowanego zamczyska, wzniesiono go ponownie na 
miejscu tamtego. Wzrok przykuwa zwłaszcza zabytkowa wieża, wieżyczki 

bastionów i pozostałości fosy – które pochodzą z czasów Lubomirskich. Do 1981 
roku w obiekcie mieściło się więzienie, najpierw hitlerowskie a potem polityczne z 

okresu stalinizmu.  Zwiedzanie zamku nie jest niestety możliwe, gdyż mieści się 
w nim sąd. Obiekt w związku z tym obejrzeć można tylko z zewnątrz. 
 

  
                                                                                           

- Letni pałac Lubomirskich 
Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie należy do najcenniejszych obiektów 
architektonicznych miasta zachowanych do naszych czasów. Na przestrzeni 

stuleci poddany został wielu przebudowom. Nie zachował swej pierwotnej szaty 
architektonicznej, jak również barokowych ogrodów, które rozpościerały się 
dookoła. Pomimo to, stanowi nadal świadectwo dawnej świetności mecenatu 

Lubomirskich, ówczesnych właścicieli latyfundium. Obecnie właścicielem 
budynku, po dokonanym generalnym remoncie , jest Okręgowa Izba Lekarska. 

Oglądamy z zewnątrz. 

- Ulica 3 Maja dawniej Pańska, zwana popularnie Paniagą 

Jedna z najważniejszych, najstarsza i zarazem najbardziej reprezentacyjna 
ulica Rzeszowa. Stanowiła fragment historycznego traktu handlowego i 

tranzytowego z północy na południe, a obecnie jest częścią głównego traktu 
pieszego i najważniejszym deptakiem Rzeszowa. Początki ulicy sięgają czasów, 
gdy w pobliżu powstał w XIV wieku kościół farny i w XV rzeszowski zamek. 

Stanowiła ona najkrótsze połączenie między tymi dwoma najważniejszymi 
obiektami miasta. Apogeum swojego rozwoju osiągnęła w XIX wieku, stała się 

wtedy miejscem spotkań mieszkańców miasta, w którym swobodnie, niezależnie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wojciecha_i_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek


od lokalnej władzy można było wymieniać poglądy. Kamienice stojące w ciągu 

ulicy uległy sporym uszkodzeniom w czasie II Wojny Światowej, a po 
zakończeniu wojny wiele z nich zostało odbudowanych w nieco okrojonym 

wydaniu, bez najwyższych kondygnacji, co powoduje, że całość zabudowy tej 
ulicy jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi ulicami rzeszowskiego 
Śródmieścia. 
 

  
                      Letni pałac Lubomirskich                       Ulica 3 Maja – rzeszowski deptak 
 

- Kościół św Krzyża oraz konwent popijarski 

Zbudowany wzdłuż ulicy 3 Maja. Obecnie swoją pierwotną funkcję zachował 

jedynie kościół stanowiący trzon założenia budowlanego, pozostałe części 
klasztoru z biegiem czasu zyskiwały różne funkcje. W skrzydle południowym 
znajduje się siedziba Muzeum Okręgowego, natomiast w północnym I Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego. Pierwszą fundatorką kościoła stała się 
Prudencja de domo Ligęza Ostrogska-Zasławska, która nowo powstałą świątynię 

planowała oddać w opiekę franciszkankom. Ostateczne finansowanie budowy 
kościoła przypadło jednak w udziale jej szwagrowi – Jerzemu Sebastianowi 
Lubomirskiemu, który wskutek wygranego sporu z mężem Prudencji, Dominikiem 

Ostrogskim-Zasławskim objął w posiadanie rzeszowskie dominium. W efekcie 
fasada późnobarokowa wykonana w latach 1705–1707 według projektu 

architekta nadwornego architekta Lubomirskich – Tylmana z Gameren znacznie 
zmieniła obraz kościoła. Klasztor natomiast przeznaczono dla pijarów. Kościół 
wewnątrz ma bardzo bogaty wystrój. 

  
 

-  Kościół pw śś Wojciecha i Stanisława 
Kościół datowany na początek XV w., należy do najstarszych zabytków miasta. 

Kilkakrotnie przebudowany i restaurowany - ma stylowe cechy gotyckie i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Okr%C4%99gowe_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._ks._Stanis%C5%82awa_Konarskiego_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._ks._Stanis%C5%82awa_Konarskiego_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sebastian_Lubomirski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sebastian_Lubomirski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Dominik_Zas%C5%82awski-Ostrogski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Dominik_Zas%C5%82awski-Ostrogski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tylman_z_Gameren


barokowe . Wyposażenie kościoła pochodzi przeważnie z XVIII wieku. Na 

szczególną uwagę zasługują renesansowe nagrobki członków rodu Rzeszowskich 
umieszczone w prezbiterium oraz ołtarz główny z 1730 r. z obrazem 

wyobrażającym "Ukrzyżowanie Chrystusa", z końca XVIII. Ponadto: rzeźbiona 
ambona rokokowa, belka tęczowa z krucyfiksem z 1730 r. i ołtarze boczne - 
drewniane, obficie rzeźbione i złocone.  
 

    
              Kościół św. Wojciecha i Stanisława                                Rynek - Ratusz 
 

- Rynek - Ratusz  
Zespół urbanizacyjno-architektoniczny, o którym kronikarze wzmiankowali już w 
XIV wieku. Obecna zabudowa Rynku została ukształtowana między XVII, a XIX 
wiekiem; Ratusz to  siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i Prezydenta– obecny 

wygląd Ratusza jest wynikiem XIX wiecznej przebudowy. 

- Bazylika Wniebowzięcia NMP i zespół klasztorny bernardynów – 

wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku– składający się z ogrodów 
klasztornych i klasztoru oo. Bernardynów oraz kościoła p.w.  Wniebowzięcia NMP. 

We wnętrzu kościoła mieszczą się dwie kaplice. W jednej z nich, znajduje się 
późnogotycka figura Madonny, zwanej Rzeszowską, koronowana w drugiej 

połowie XVIII wieku. Figura uważana jest już od dawna za cudowną i łaskami 
słynącą.  Z racji kultu Matki Bożej kościół stał się Sanktuarium Maryjnym, a sama 
Matka Boża została ogłoszona patronką miasta Rzeszowa. We wrześniu 2008 

roku, dekretem Stolicy Apostolskiej, Sanktuarium został podniesione do godności 
Bazyliki.  
 

  
            Zespół klasztorny bernardynów                                    Budynek teatru 

- Siedziba teatru w Rzeszowie - powstała  w 1944 roku jako Teatr 

Narodowy Ziemi Rzeszowskiej. Od 1957 roku nosi imię Wandy Siemaszkowej.  



Ale główny budynek faktycznie pochodzi z lat 90. XIX wieku. Należał do 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wzniesiono go ze składek członków 
towarzystwa i mieszkańców miasta. Budowę ukończono przed 1895 rokiem. 

Gmach pomieścił salę widowiskową, zebrań i szkoleń, gimnastyczną oraz biura i 
magazyny. Obok budynku był plac ćwiczeń. Budynek „Sokoła” był nieformalnym 
centrum kultury Rzeszowa. Na scenie gościnnie występowały teatry lwowskie i 

krakowskie, a także grupy amatorskie. Rzeszowianie spotykali się na koncertach i 
zabawach. W czasie II wojny światowej w budynku ulokowano lecznicę dla 

niemieckich żołnierzy. W  1944 roku gmach zajął Teatr Narodowy. Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” zostało rozwiązane. W latach 50. XX wieku zniszczono 
elewację – odbudowano ją dopiero podczas remontu w 2004 roku.  
Przejazd do Jarosławia na zakwaterowanie i obiadokolację. 

22 czerwca 2023, czwartek – 2 dzień           
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Jarosławia 

Jarosław – jedno z najpiękniejszych miast Podkarpacia 
Już w XIV wieku zaliczany był do jednych z najbogatszych miast. Dzisiaj to 40-
tysięczne miasto nie ma aż takiego dużego znaczenia, choć cieszy się sporym 

zainteresowaniem turystów z uwagi na liczne zabytki i pozostałości dawnej 
świetności. 

- Centrum Starego Miasta,  zachowało swój układ urbanistyczny w 

stanie niemalże niezmienionym od czasu założenia w 1375 roku.  Zwarta 

przyrynkowa zabudowa, której początki sięgają późnego średniowiecza, wraz z 
fragmentarycznie zachowanymi podcieniami renesansowymi, sprawiają że 

jarosławskie Stare Miasto, niezmiennie od wieków, zachwyca swym 
niepowtarzalnym urokiem. 
 

 
 

-  Ratusz - najokazalszym obiektem jarosławskiego Rynku jest wzniesiony w 

XV wieku ratusz – siedziba władz miasta. Charakterystyczna budowla z wieżą 

zegarową, zlokalizowana centralnie na placu rynkowym kilkakrotnie była 
przebudowywana i rozbudowywana. Obecny neorenesansowy charakter nadały 



jej prace remontowo-budowlane wykonane na przełomie XIX i XX wieku. 

 

  
                         Ratusz                                              Kamienica Orsettich – Muzeum 
 

Kamienica Orsettich –Muzeum Regionalne 
Od roku 1945 siedzibą Muzeum w Jarosławiu jest Kamienica Orsettich, jedna z 

najpiękniejszych późnorenesansowych budowli mieszkalnych w Polsce. 
Ekspozycje muzealne zostały dostosowane do pierwotnego charakteru kamienicy 

(mieszkano na piętrze, natomiast funkcje handlowe i reprezentacyjne 
koncentrowały się na parterze).  
 

 
 

  
 
W pomieszczeniach zwanych sienią dolną umieszczono ekspozycję historyczną, 

na piętrze zaś zaaranżowano wnętrza mieszkalne. Najbardziej reprezentacyjnym 



wnętrzem kamienicy była i jest Wielka Izba. Jej znaczenie podkreśla piękne 

wyposażenie.  Na piętrze przedstawione są stylizowane wnętrza mieszczańskie: 
salonik eklektyczny, jadalnia, salonik biedermeierowski, sala „z paskami” czy też 

pokój panieński. 

- Kolegiata Bożego Ciała – jeden z najstarszych kościołów pojezuickich 

w Polsce.  Szczyci się obrazem Matki Boskiej Śnieżnej, ratowanym z wielkim 
poświęceniem z pożaru. Jest to jedna z najstarszych kopii obrazu z bazyliki Santa 

Maria Maggiore w Rzymie. Otaczany był wielką czcią, modlili się przed nim m.in. 
Jan Kazimierz, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski. 
 

     
 

- Bazylika Matki Bożej Bolesnej - zespół kościelno-klasztorny 

dominikanów ze słynnym ołtarzem relikwii z XVIII wieku. Wbudowano w niego 

około 200 relikwii świętych żyjących od III do XVIII wieku. Są to najróżniejsze 

szczątki świętych, od kilkumilimetrowych kosteczek aż do dużych kości 
piszczelowych i kości czaszki. Jednak największą uwagę zwracają umieszczone w 
przeszklonej mensie ołtarza szczątki św. Teofila ubranego w szaty liturgiczne. 

Wystrój XVIII-wieczny, piękne polichromie. 
 

  

 
- Zespół klasztorny opactwa Panien Benedyktynek.   

Klasztor został założony na początku XVII wieku, a jego fundatorką była księżna 
Anna Ostrogska, która sprowadziła tu aż z Pomorza siostry benedyktynki. 

Założenia obronne miały strzec opactwo przed częstymi w tym rejonie najazdami 
Tatarów i Kozaków. Pomimo grubych i wysokich murów, klasztor nie potrafił 
skutecznie się bronić. Był kilkakrotnie niszczony i doszczętnie grabiony. Nie 

przeszkodziło to jednak w prężnym rozwijaniu się klasztoru, który w tamtych 
czasach był ważnym ośrodkiem kulturalnym i religijnym.  Ta kulturalna misja 



klasztoru przetrwała do dnia dzisiejszego. Na terenie opactwa powołany do 

istnienia został Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej. Oglądamy z 
zewnątrz . 

 

 
 

- Bolestraszyce Arboretum 
Arboretum w Bolestraszycach założono w 1975 r. w miejscu dawnej dworskiej 

posiadłości. W latach 1846 – 1855 mieszkał tu , gospodarował i tworzył malarz 
Piotr Michałowski. W ogrodzie na powierzchni 21 ha rośnie m.in. 1000 cisów, 160 
magnolii, ponad 100 dereni jadalnych, metasekwoi chińskich i cypryśników 

błotnych.  

 

        
 

    



 

Spośród 2 tysięcy drzew owocowych szczególne ciekawe są stare odmiany 

jabłoni. W ogrodzie zgromadzono także ok. 70 gatunków roślin znajdujących w 
polskiej Czerwonej Księdze roślin zagrożonych wyginięciem. Na terenie ogrodu 

zobaczymy bardzo ciekawe rzeźby-instalacje wikliniarskie które powstają tutaj 
podczas Międzynarodowych Wikliniarskich Plenerów Artystycznych. W Muzeum 
Przyrodniczym na terenie Arboretum obejrzymy wystawę „Chrońmy ptaki”. Po 

parku oprowadzi nas przewodnik.      

- Chotyniec  cerkiew grecko-katolicka Narodzenia NMP 
Jedna z najpiękniejszych drewnianych cerkwi w Polsce, zbudowana w 1613 r. . 
Jej wspaniałe proporcje budzą zachwyt, a niespotykana w przypadku innych 

cerkwi smukłość zadziwia. We wnętrzu warto zobaczyć zachowany przepiękny 
ikonostas z 1671 r. Duże wrażenie robi też polichromia figuralna z XVIII w., 

pokrywająca ściany nawy. Po remoncie na początku lat 90. XX w. i pokryciu 
gontem cerkiew odzyskała dawny blask. Powróciła też do swoich prawowitych 
właścicieli - znów odprawiane są tu nabożeństwa w obrządku greckokatolickim. 

 

  
 

Przejazd do Jarosławia na obiadokolację.  

23 czerwca 2023, piątek – 3 dzień   

Po śniadaniu wyruszamy z hotelu o godz. 09:00. 

Łańcut  
- Synagoga w Łańcucie –  jest bożnicą  zbudowaną  w typie wschodnim, 

jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Polsce. 
Została zbudowana w 1761 roku na miejscu starej, drewnianej bożnicy. Jej 
budowę sfinansował Stanisław Lubomirski, czołowy protektor Żydów w Łańcucie. 

Nakazał, aby synagoga z zewnątrz nie wyróżniała się architekturą oraz nie była 
większa niż kościół i ratusz i  pobliska zabudowa. W XIX wieku synagoga została 

wyremontowana, a do ściany zachodniej dobudowano charakterystyczną klatkę 
schodową prowadzącą na babiniec. Podczas II wojny światowej hitlerowcy 
podpalili synagogę, jednak dzięki bardzo szybkiej interwencji właściciela zamku i 

ordynata łańcuckiego Alfreda Antoniego Potockiego pozwolono ugasić pożar. 
Zniszczeniu uległo jednak całe drewniane wyposażenie wnętrza. Po tym 

wydarzeniu w synagodze ulokowano magazyn zboża, który mieścił się w niej do 
1956 roku. W tym samym roku Miejska Rada Narodowa w Łańcucie podjęła 
decyzję o rozbiórce budynku na budulec. Wówczas to synagogą zainteresował się 

dr Władysław Balicki, który postawił radnym ultimatum: albo zostawią synagogę 
w spokoju, albo nie będzie obchodu sześćsetlecia miasta. W taki oto sposób 

budynek przetrwał, a w jego wnętrzu Władysław Balicki zorganizował wystawę z 



okazji sześćsetlecia Łańcuta.  W latach 1983-1990 przeprowadzono gruntowny 

remont oraz restaurację polichromii i ornamentyki wnętrza. Obecnie służy jako 
muzeum judaistyczne 

 

  
 
- Łańcut - Muzeum – Zamek, Stajnie i Wozownia 
Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w 

Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz interesującej kolekcji 
pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu 

angielskim.  Łańcut należał kolejno do Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich i 
Potockich. Obecny zamek powstał na polecenie Stanisława Lubomirskiego w 
pierwszej połowie XVII wieku.  

 

 
 

Po stu latach ówczesna właścicielka Łańcuta Izabela z Czartoryskich Lubomirska 

przekształciła zamek-fortecę  w zespół pałacowo- parkowy. Po kolejnej 



gruntownej przebudowie na przełomie XIX i XX wieku pałac w Łańcucie stał się 

jedną z najbardziej luksusowych rezydencji w Europie. Bywali tu królowie, 
książęta, przedstawiciele znakomitych rodów europejskich, arystokracja i 

politycy. Ostatni właściciel Alfred Potocki musiał w 1944 r opuścić pałac.  
 

  
 

- Stajnie i wozownia 
To jedyne w swoim rodzaju miejsce, pełne przepychu i luksusu. Prawdziwy 

"konny pałac" stworzony przez magnacką rodzinę Potockich dla swoich 
ukochanych wierzchowców: stajnie z wszelkimi wygodami ozdobione portretami 
ukochanych koni pędzla najwybitniejszych mistrzów. Zobaczymy luksusowe 

boksy magnackich wierzchowców. 
 

  
 

Ze stajni przejdziemy do wielkiej Hali Zaprzęgowej ozdobionej trofeami z safari, 
na które udał się gospodarz Zamku w Łańcucie w latach 20 XX wieku.  
 

  
 



W bocznych pomieszczeniach hali znajduje się luksusowy gabinet, szorownia i 

siodlarnia a także dwie wozownie, w których zgromadzono unikalną kolekcję 
powozów: zarówno tych, używanych przez gospodarzy zamku, jak i zakupionych 

przez muzeum po II wojnie światowej.  

Przerwa w pałacowej kawiarni 

Przeworsk 
- Pałac Lubomirskich 
W Przeworsku znajduje się zespół pałacowo-parkowy  dawnej rezydencji  

Lubomirskich.  W jego skłąd wchodzi park, pałąc, oficyna i kilka obiektów 
gospodarczych. Przeworska rezydencja mimo że należała do jednego z 
największych rodów magnackich była raczej skromną prowincjonalną siedzibą. 

Wprawdzie do jej powstania przyczyniło się wielu znakomitych architektów i 
artystów, to jednak pałac nie wyróznia się szczególnym rozmachem ani bogatą 

architekturą. Po wojnie obiekt przejęty został przez  Skarb Państwa i przekazany 
w użytkowanie kilku podmiotom. Przypałacowy park stał się parkiem miejskim. 
Brak należytej opieki spowodował znaczne zniszczenia. Ostatecznie pałac został 

przejęty przez Muzeum i od 1975 roku otwarto w nim sale ekspozycyjne. 
Tutejsze ekspozycje związane są z dziejami miasta Przeworska, pokazują 

wnętrza mieszkalne z przełomu XIX/XX wieku w tym oryginalne urządzenia sal z 
czasów Lubomirskich. 

 

 
 

  
 

- Muzeum Pożarnictwa 
Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku powstało z prywatnych zbiorów kolekcjonera 

i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku – Leona Trybalskiego, 
żyjącego w latach 1911-1999. Pierwszą wystawę pożarniczą zorganizował na 

rynku Przeworska w 1956 roku z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Ochotniczej 



Straży Pożarnej w Przeworsku. Wystawa ta, prezentująca wychodzący z użycia 

sprzęt strażacki (m.in. hełmy, toporki, aparaty tlenowe, drabiny, sikawki konne, 
zbiorniki na wodę) stała się zalążkiem przyszłego muzeum pożarnictwa. Przez 

szereg lat Leon Trybalski działał na polu kolekcjonerstwa i powiększał swój zbiór, 
bez stałej siedziby i bez pomieszczeń ekspozycyjnych czy magazynowych, aż do 
lat 70. XX wieku.  

 

 
 

W czerwcu  1974 r. otwarto Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku. w budynkach 
dawnych stajni cugowych w obrębie byłego zespołu pałacowego Lubomirskich. 
 

  
 
Kolekcja liczy ponad 1200 eksponatów obrazujących historię ochrony 

przeciwpożarowej i straży pożarnej od początków ich istnienia, tj. ok. poł. XIX 
wieku do czasów współczesnych. O szczególnej atrakcyjności zbiorów tego działu 
decyduje duża ilość i różnorodność eksponatów. Kolekcja sikawek ręcznych, 

mundury strażackie galowe, ćwiczebne i bojowe z okresu międzywojennego, lat 
50. i 70. XX wieku. Interesująca jest kolekcja hełmów strażackich z XIX i XX w. 

Są to skórzane i mosiężne hełmy paradne: pruskie, rosyjskie, oraz z okresu 
zaboru austriackiego, będące dziś arcydziełami rzemiosła. Na uwagę zasługują 

przykłady osobistego uzbrojenia strażaka, używanego bezpośrednio podczas akcji 
gaśniczych. Jeśli dodamy do tego ciekawie i z pasją opowiadającego przewodnika 
to wizyta w tym muzeum będzie jedną z ciekawszych. 

- Bazylika kolegiacka pw Ducha Świętego w Przeworsku 
– Sanktuarium Grobu Bożego 

To gotycki kościół wchodzący w skład dawnego zespołu klasztornego 

Bożogrobców w Przeworsku. Od 1982 posiada godność bazyliki mniejszej, od 
2003 kolegiaty, a od 2012 sanktuarium Grobu Bożego. Jest to drugi po 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeworsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_mniejsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata


archikatedrze najważniejszy kościół w archidiecezji przemyskiej, posiadający 

jednocześnie godność bazyliki, kolegiaty i sanktuarium. Świątynia jest również 
jedyną w Polsce bazyliką noszącą wezwanie Ducha Świętego. Jest jednym z 

najcenniejszych zabytków architektury średniowiecznej w Polsce. Wybudowany 
został w latach 1430-73. 

  
                 Ratusz w Przeworsku                                              Bazylika 

 

Wystrój wnętrza kościoła zmieniał się na przestrzeni wieków i obecnie posiada 
dominujące cechy baroku. Kaplica Bożego Grobu została dobudowana 

do bazyliki w 1692 roku. Posiada wyraźnie barokowy wystrój. Wejście do niej 
prowadzi przez bogato zdobione odrzwia z czarnego marmuru z drzwiami z 
kutego żelaza. We wnętrzu na centralnym miejscu znajduje się wykonany w 

1712 roku Boży Grób. W jego ścianę został wmurowany jako relikwia kamień z 
jerozolimskiego oryginału. Ściany zdobi neoklasyczna dekoracja malarska z około 

1845 roku z fragmentem starej polichromii.  
 

   
                   Boży Grób w kaplicy                                              Wnętrze bazyliki 

 
Istnienie kaplicy związane jest z zakonem Kanoników Regularnych Stróżów 
Grobu Chrystusowego zwanych bożogrobcami lub miechowitami, którzy przybyli 
do Przeworska w 1394 roku, sprawując w tej parafii posługę do 1846 roku. 

Przejazd do hotelu na obiadokolację 

24 czerwca 2023, sobota – 4 dzień              

Po śniadaniu i wykwaterowaniu opuszczamy hotel. W drodze powrotnej zwiedzimy 
Park Etnograficzny w Kolbuszowej i zjemy wspólny obiad( w cenie wycieczki) 
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- Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej na Podkarpaciu prezentuje wsie lasowiacką i rzeszowską 

z przełomu XIX i XX wieku. Na terenie 30 ha wśród łąk, lasów i stawów 
rozmieszczono około 60 obiektów architektury drewnianej, w tym zagrody 

chłopskie, wiatraki, młyn wodny, remizę, szkołę, karczmę wiejską. Prezentowane 
są w nich m.in. wystawy zabawkarstwa ludowego, tkactwa, pożarnictwa.  

 

  
 

  
 

Ważnym elementem ekspozycji jest otoczenie poszczególnych budynków, na 
które składają się: sady, stawy, przydomowe ogrody, pasieki oraz inne 

tradycyjnie zagospodarowane obszary, pozwalające zwiedzającym oglądać 
wiejski pejzaż w całej okazałości. Realizmu dodają zwierzęta hodowane 
w niektórych obejściach. 
Powrót do Wrocławia – ok. 21:30 

 
CENA 

 1100 zł/os + wstępy 82 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 330 zł/os 

 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1070 
zł/os +wstępy 82 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) – zaliczka - 321 zł 
 

 

Cena zawiera; 



 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejscowego  

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  82 zł/os  
1 dzień 

Brak wstępów 
 

2 dzień 
 Muzeum Historyczne w kamienicy Orsettich Jarosław – 8 zł/os 

 
3 dzień 

Zamek, stajnie, wozownie w Łańcucie – 30 zł/os 
Synagoga Łańcut – 12 zł/os 

Muzeum w Przeworsku – 14 zł 
Przeworsk bazylika – 3 zł/os 

 

4 dzień 
Skansen w Kolbuszowej – 15 zł/os 

 
 
 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności 

realizowanych punktów programu bez uszczerbku dla całości 
programu 

 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega 
sobie możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu 

wyjazdu 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Cena ;  
900 zł  – przy zapisach płatna zaliczka 270 zł 

860 zł – dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – przy 
zapisach płatna zaliczka 258 zł 

 
Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od 

momentu wpisania na listę uczestników staje się gwarancją 
uczestnictwa w wycieczce. 

 

Cena zawiera; 
 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), 

opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 
 obsługa przewodnika  terenowego w czasie całej wycieczki 

 obsługa przewodników muzealnych w każdym obiekcie 
 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami 

 wyżywienie; 3 śniadania, 3  obiadokolacje  
 obiad -   w drodze powrotnej 

 ubezpieczenie NW, OC 
 składka na Fundusz Gwarancyjny – 4 zł/os 

 zestaw słuchawkowy 
 podatek VAT 

 

 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności 

zwiedzanych obiektów bez uszczerbku dla realizacji całości 

programu.  



 Oferta była przygotowana w 2022 roku na podstawie 

obowiązujących wtedy cen wstępów . Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany tych cen zgodnie z aktualnie obowiązującymi w 

danym sezonie. 

 


