
SPACEROWNIK
PO RAJSKIM

STUDENNE I OKOLICE 
DAWNEJ KOPALNI 
ROPY NAFTOWEJ

Gdzie jesteśmy? Jak wędrować trasą?

Na mapce są podane w minutach czasy, w jakich poko-
nasz odcinki pomiędzy obiektami, oznaczonymi na 
mapkach literami.  Do każdego obiektu jest przypi-
sany jego krótki wierszowany opis, a do wybranych- 
zadanie/pytanie. Spacer został podzielony na dwie 
trasy: A- D oraz E- I. Na przejście całego odcinka A-I 
przeciętny piechur potrzebuje około 1,5 godziny. 
Oczywiście, możesz zacząć swoją wędrówkę tam, 
gdzie Ci wygodnie i nie musisz jej  odbyć w ciągu 
jednego dnia. 

TRASA II
SAKOWCZYK I DAWNE

CENTRUM WSI 
Z CERKWISKIEM

  

RAJSKIE to niewielka, malownicza  miejscowość bieszczadzka 
położona  nad  górnym Sanem w województwie podkarpackim 
przy  drodze  krajowej nr 894,  dogodny  punkt  wypadowy  dla 
                                           turystów udających się nad  Zalew  So-
                                           liński, na Otryt  czy  w  inne partie pol-
                                           skich Bieszczadów.                                           
                                           RAJSKIE posiada 
                                           dobrze rozwiniętą 
                                           bazę noclegową i 
                                           szereg atrakcji histo-
                                           rycznych oraz przyrodniczych.   
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A. KAPLICZKA DUBOWA
Iwan Dub ten budyneczek niegdyś pobudował,
i stąd nazwa się wzięła Kapliczka Dubowa.
W środku Bożej Matki kolorowa postać,
która nad Sanu brzegiem już nie mogła zostać,
gdy jezioro sięgnęło klasztoru dawnego,
gdzie stała przez pół wieku u wejścia głównego;
figurkę więc zabrano z ruiny zalanej
do tej Rajskiego części Sakowczykiem zwanej.  

B. TABLICA INFORMACYJNA
Tuż przy szosie znajoma tablica Cię woła- 
wita gości przybyłych od strony kościoła.
Wiąże się z nią nowe questowe pytanie-

 

 

poznaj je i poszukaj odpowiedzi na nie.

C. KOŚCIÓŁ W RAJSKIM
Tam podejdź drogą stromą, gdzie wrota kościoła;
wejdź, jeśli będą otwarte i popatrz dookoła:
szukaj Rajskiej Madonny. Ten obraz pradawny
dziś w Krakowie wisi. Kopię malarz sławny
z Drohobycza rodem starannie wykonał,
która lat temu kilka była poświęcona.
.

D.MIEJSCE PO KLASZTORZE
Był czas, gdy tam w dole dwór stał murowany,
przy nim kaplica dworska i staw hodowlany.
Gdy szarytki ze Lwowa własność tę dostały,
na tym miejscu klasztorny dom swój zbudowały.
Klasztor- już bez zakonnic- za złych duchów zmową,
doszczętnie spłonął nocą głuchą i zimową.
Dziś nie ma już klasztoru, stawów ni kaplicy,
wioski nie ma i cerkwi, dzwonów ni dzwonnicy...

 

               Pytanie związane z obiektem D:
W  którym  roku jezioro,  napełniające  się  po  raz   pierw-
szy wodą po zakończeniu budowy tamy w Solinie, zaczęło  
zatapiać  dolinę, którą widzisz przed   sobą?   Aby określić  
tę  datę,   przeczytaj  uważnie  wiersz dotyczący  obiektu A 
oraz  daty  umieszczone  na  tablicy.  Rok  związany z  tym  
wydarzeniem wpisz w ramkę poniżej:

               Pytanie związane z obiektem B:
Znajdź na tablicy  informację o miejscowości, w której jest 
druga  kopia   Rajskiej  Madonny  (oryginał   znajduje  się 
obecnie  w Muzeum Narodowym w Krakowie). Wpisz naz-
wę tej miejscowości w ramkę poniżej:
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               Pytanie związane z obiektem A:
Figurka w kaplicy przedstawia nie tylko 

Wpisz jego nazwę w ram-
kę poniżej: 

postać Matki Bos-
kiej, ale również pewne zwierzę. 
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I. BERLINGÓWKA
Generał Berling mieszkał tu jak na zesłaniu, 
c
A miała co wspominać ta tragiczna postać-
polskim wodzem mu przyszło u Sowietów zostać.

 

zas spędzał na wspominkach, łowach i pisaniu.

H. PAWŁUSIEWICZÓWKA
Józefa Pawłusiewicza był domek ten śliczny;
niezwykły to bieszczadnik o talentach licznych:
ogarów polskich hodowca, wybitny myśliwy,
oficer, partyzant, pisarz- i człowiek wrażliwy.

 
   
G. 
To Małgosia i Andrzej Gościńcem włodarzą,
a rozliczni turyści ufają Gospodarzom,
że tu znajdą przesławne bieszczadzkie specjały:
wygodę, wodę czystą i widok wspaniały.
 

 

RAJSKI GOŚCINIEC  

F. KAPLICZKA NA HRABIE
Oto Kapliczka na Hrabie pięknie odnowiona,
lat temu sto pięćdziesiąt tutaj postawiona.
Gdy w ruinę popadła ludzie się skrzyknęli
i ją wspólnym wysiłkiem z upadku dźwignęli.
Widok stąd tak magiczny, że każdego wzrusza-
pospołu się radują: oko, serce i dusza.

 
E. CERKWISKO
Głazów omszałych sterta tam pomiędzy krzewy.
To właśnie zdruzgotana nawa Paraskiewy,
cerkwi, co na Horboku stała wieki całe.
Po wojnie, choć nieczynna, czekała wytrwale
na lepszych czasów powrót. Lecz nie doczekała-
 górę wzięli źli ludzie, którym przeszkadzała.

 

                      Pytanie związane z obiektem H:
Stoisz przed domkiem należącym niegdyś do Józefa Paw-
łusiewicza. Napisał  on głośną książkę poświęconą swoje-
mu życiu w Bieszczadach. Dowiedz się, jaki  tytuł  ona no-
si  i wpisz go  w  ramkę poniżej. Poszukiwaną informację 
możesz znaleźć na  tablicy  przed domkiem  lub  zapytać o 
nią spotkanego  mieszkańca Rajskiego:

                      Pytanie związane z obiektem F:
Poniżej  na zdjęciu jest  widok na zatokę Jeziora Solińskie-
go,  który  masz  przed  oczyma  kiedy stoisz przy  kaplicz-
ce  na Hrabie (stan wody w  jeziorze może  być  oczywiście  
inny, niż  pokazany).  Zaznacz 0 strzałką 0 miejsce,  w któ-
rym  znajdują pozostałości po cerkwi (obiekt E):

                       Pytanie związane z obiektem E:
Na   przycerkiewnym  cmentarzyku  zachowało  się   kilka  
nagrobków  na   miejscach   spoczynku    dawnych   miesz-
kańców   Rajskiego.   Odszukaj   ten,   który  kryje   prochy  
kobiety  urodzonej w 1917 r.  a  zmarłej  w 1936 r.  Odczytaj 
i  wpisz w ramkę  poniżej  jej  imię  i  nazwisko-  polskimi 
literami! 
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ODGADNIJ HASŁO I POTWIERDŹ 
JEGO PRAWIDŁOWOŚĆ 

PAMIĄTKOWYM STEMPLEM 

Aby  ustalić  końcowe  hasło  w  naszej  grze, wpisz w 
górny kwadracik  odpowiednią literę „pobraną” z po-
szczególnych odpowiedzi. Na przykład, H3 to druga 
litera z odpowiedzi, którą udzieliłeś na pytanie zwią-
zane z obiektem H. Po pamiątkowy stempel zgłoś się 
w RAJSKIM GOŚCIŃCU (obiekt G).

U

H1

MIEJSCE NA 
STEMPEL

AECHIWALNE ZDJĘCIE PAWŁUSIEWICZÓWKI SPRZED PÓŁ WIEKU



B. DAWNA KAPLICA JAWORNICKICH
Tu nad brzeg Sanu droga z gór zbiegała,
biło źródło cudowne i kaplica stała,
przez braci Jawornickich kiedyś fundowana
i pod wezwaniem Ryzy znana.
Świątynię już opuszczoną odwiedził Wojtyła;
dzisiaj fundament tylko zaświadcza, że była...

 

Nałożenia 

C. PROGI SKALNE NA ZAKRĘCIE SANU
Wypatrz teraz po prawej przepastne urwisko:
w dole rzeki zakręt tworzy widowisko.
Tutaj miejscowi latem chętnie się kąpali,
a Sanu piękny fragment „Głębinką” nazwali.

 

D. NOWY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
Mijając grupę domków na Rajskiego skraju
co nazwą sugeruje, że jest filią Raju,
ujrzysz tło fantastyczne: wąziutka dolina,
wiszące Otrytu skały, co się tu zaczyna,
po lewo bór porasta górę Tołstą zwaną,
co oznaczało okolicę w oleju skąpaną.
Olej to ropa naftowa a Tołsta to Tłusta-
od dawna już wiedziano, że tu nafta chlusta.

 

                              Pytanie związane z obiektem B:
Opodal  miejsca,  gdzie  potok wpada  do  Sanu,  poszukaj  
fundamentu  dawnej  kaplicy.  Stań, mając za plecami nie-
bieską kapliczkę, a przed sobą rzekę. Którą z liter alfabetu 
najbardziej przypomina kształt resztek muru? Wpisz ją w 
ramkę poniżej:

                              Pytanie związane z obiektem D:
Jaką nazwę  nosi nowy ośrodek  wypoczynkowy, przy któ-
rym się znajdujesz? Ustal ją i wpisz w kwadraciki poniżej:

A. MOST NA SANIE W STUDENNYM
Ten Rajskiego przysiółek Studennym nazwano-
bo tutaj nawet latem zimno odczuwano,
gdyż cień gęsty wychładza ciasny przełom rzeki 
ku północy płynącej, żłobiony przez wieki.
Przed mostem dróg rozstaje asfaltem zalane-
nim ruszysz na wędrówkę na chwilę tu staniesz.
Na tablicy mówiącej o wężach tutejszych
poszukać odpowiedzi spróbuj po raz pierwszy. 

 

                              Pytanie związane z obiektem A:
W tej okolicy zamieszkuje  największa populacja  najrzad-
szego w  Polsce  węża. Poszukaj  jego nazwy na  tablicy in-
formacyjnej, po czym wpisz ją w kwadraciki poniżej:
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SPACEROWNIK
PO RAJSKIM

STUDENNE I OKOLICE 
DAWNEJ KOPALNI 
ROPY NAFTOWEJ

Gdzie jesteśmy? Jak wędrować trasą?

Na mapce są podane w minutach czasy, w jakich poko-
nasz odcinki pomiędzy obiektami, oznaczonymi na 
mapkach literami.  Do każdego obiektu jest przypi-
sany jego krótki wierszowany opis, a do wybranych- 
zadanie/pytanie. Spacer został podzielony na dwie 
trasy: A- D oraz E- J. Na przejście całego odcinka A-J 
przeciętny piechur potrzebuje około 1,5 godziny. 
Oczywiście, możesz zacząć swoją wędrówkę tam, 
gdzie Ci wygodnie i nie musisz jej  odbyć w ciągu 
jednego dnia. 

TRASA I
STUDENNE I OKOLICA

DAWNEJ KOPALNI
ROPY NAFTOWEJ

  

RAJSKIE to niewielka, malownicza  miejscowość bieszczadzka 
położona  nad  górnym Sanem w województwie podkarpackim 
przy  drodze  krajowej nr 894,  dogodny  punkt  wypadowy  dla 
                                           turystów udających się nad  Zalew  So-
                                           liński, na Otryt  czy  w  inne partie pol-
                                           skich Bieszczadów.                                           
                                           RAJSKIE posiada 
                                           dobrze rozwiniętą 
                                           bazę noclegową i 
                                           szereg atrakcji histo-
                                           rycznych oraz przyrodniczych.   

ZDJĘCIE KAPLICY JAWORNICKICH, KU KTÓREJ ZMIERZA KAROL 
WOJTYŁA  WĘDRUJĄCY  PO BIESZCZADACH W LATACH 50 XX W.
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J. TABLICA INFORMACYJNA
Tuż przy szosie zobaczysz tablicę życzliwą-
ona Ci opowie Rajskiego historię burzliwą.
Z tablicą się łączy questowe pytanie:
poznaj je i poszukaj odpowiedzi na nie.

I. OŚRODEK CARITAS
Ten budynek okazały po Twojej lewicy
to Caritasu centrum w rajskiej okolicy,
gdzie spotkasz gości wielu od samego rana-
a obok stoi rozmodlona Madonna drewniana.

 

 

H. MIEJSCE WIDOKOWE NAD SANEM
Na brzeg zejdź, gdzie rybacy placyk wydeptali,
skąd most trzyprzęsłowy ukaże się w dali.
Po nim szosa bieszczadzka nad Sanem przemyka
I Olechowiec minąwszy za przełęczą znika.
 

 
G. CMENTARZYK RZYMSKOKATOLICKI
Po stronie prawej furtka na cmentarz prowadzi.
Cicho tam i zielono, więc zajrzeć nie wadzi.
Tu dwóm księżom pomniki ludzie postawili,
tym, którzy w klasztorze suchoty leczyli.

 

E. MIEJSCE PO SZYBACH NAFTOWYCH
Na polance nad rzeką szybów starych szczątki.
Tutaj się znajdowały kopalni początki,
gdzie z ziemi olej skalny niegdyś pompowano-
w Rajskim go „naftusią” czule przezywano.
Patrz, gdzie z „M” literką szybu jest grobowiec,
by nazwę jego poznać musisz potem pobiec
ku planszy kolorowej, która Ci ją zdradzi
i po dziejach kopalni przystępnie oprowadzi.

 

F. STARY KRZYŻ KOPALNIANY
Popatrz na krzyż wysoki, co przy drodze stoi
i od stu lat najsroższych zawieruch się nie boi-
tak kowal kopalniany zręcznie go zespawał,
by Bóg nafty nafciarzom jak najwięcej dawał.

 

                      Pytanie związane z obiektem J:
Znajdź   wśród   informacji  na  tablicy  nazwisko   rodowe 
hrabiów,  którzy  posiadali  w  Rajskim  folwark w XIX w., 
po czym wpisz je w kwadraciki poniżej:

               Pytanie związane z obiektem H:
Jak  brzmi  popularna  nazwa  drogi  nr 894  przebiegającej 
po  moście  nad Sanem?  Po  ustaleniu  wpisz  jej  nazwę w 
ramkę poniżej: 

               Pytanie związane z obiektem G:
Jeden  z  pochowanych tu księży był za życia gospodarzem 
kaplicy  przy  klasztorze w  Rajskim  należącym  do  sióstr 
szarytek. Ustal jego nazwisko i wpisz je w ramkę poniżej: 

               Pytanie związane z obiektem E:
Jak   brzmiała  niegdyś   pełna   nazwa   szybu  naftowego,  
którego „grobowiec” oznaczony literką M.  widać  nieopo-
dal? Ustal ją i wpisz w ramkę poniżej:
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ODGADNIJ HASŁO I POTWIERDŹ 
JEGO PRAWIDŁOWOŚĆ 

PAMIĄTKOWYM STEMPLEM 

Aby  ustalić  końcowe  hasło  w  naszej  grze, wpisz w 
górny kwadracik  odpowiednią literę „pobraną” z po-
szczególnych odpowiedzi. Na przykład, G2 to druga 
litera z odpowiedzi, którą udzieliłeś na pytanie zwią-
zane z obiektem G. Po pamiątkowy stempel zgłoś się 
w Caritasie (obiekt I).

J3MIEJSCE NA 
STEMPEL


