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Pomysł wytyczenia kompleksowej ścieżki dydaktycznej
w okolicy Rudy Różanieckiej zrodził się z potrzeby realizacji
haseł programowych z przyrody w oparciu o zajęcia terenowe.
Realizację  powyższego  pomysłu  wsparli  uczniowie  szkoły
podstawowej  i  gimnazjum  w  Rudzie  Różanieckiej,  którzy
przejawiają  zainteresowania  walorami  przyrodniczymi  
i  antropogenicznymi  swojej  miejscowości.  Są  to  uczniowie,
którzy ujawniają pozytywne postawy w stosunku do człowieka
i  środowiska  przyrodniczego.  Osiągają  sukcesy  gminne,
wojewódzkie  i  ogólnopolskie  w  zakresie  ekologii  i  ochrony
środowiska.  Rozwijają  całościowe  spojrzenie  na  otaczającą
rzeczywistość  działając  w  klubie  krajoznawczo  –
przyrodniczym oraz w kółku historycznym i informatycznym.
Wielu  z  nich  ma  osiągnięcia  na  szczeblu  wojewódzkim  
z  plastyki,  historii  i  języka  polskiego.  Kształtują  swoją
osobowość na forum Samorządu Uczniowskiego i  działając  
w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Wiadomo jest powszechnie, że Ruda Różaniecka wraz 
z  zespołem  pałacowo  -  parkowym  znana  jest  z  bogatej  
i wielowiekowej przeszłości. Mniej natomiast mówi się i pisze
o walorach przyrodniczych występujących w tej miejscowości.
Szkoda,  ponieważ istniejące tutaj  stawy, wydmy, torfowiska,
formy  rzeźby  terenu,  a  także  związane  z  nimi  specyficzne
gatunki  roślin,  mogą  zarówno  zainteresować  turystów,  jak  
i stać się cennym z punktu widzenia dydaktycznego materiałem
poglądowym.

Najbogatszym  zbiorowiskiem  w  okolicy  Rudy
Różanieckiej  są  bory  świeże,  a  na  podmokłych  obniżeniach
międzywydmowych  występują  bory  bagienne  i  wilgotne.
Wchodzą one w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Krajobraz okolicy Rudy Różanieckiej, która jest usytuowana na
Równinie  Biłgorajskiej,  nad  strumieniem  Różaniec,  jest

natchnieniem  dla  wielu  artystów  mieszkających  w  gminie
Narol.  Fascynacja  krajobrazem  skłoniła  plastyka  Grzegorza
Wajsa,  nauczyciela  szkoły  w  Rudzie  Różanieckiej,  do
organizowania  corocznych  plenerów  malarskich  z  udziałem
młodzieży.  Z  tej  miejscowości  wywodzi  się  nieżyjący  już
artysta ludowy Mieczysław Strzębicki. Rzeźbił z upodobaniem
sylwetki  ptaków,  ale  nie  tylko,  bliska  mu  była  również
tematyka sakralna i patriotyczna. 

Proponowana  nazwa  ścieżki  dydaktycznej  „Cisza,
przygoda  i  przyroda  w Puszczy  Różanieckiej” nawiązuje  do
wspaniałych widoków różanieckiego krajobrazu, które w ciszy
–  z  dala  od  zgiełku  miejskiego  –  budzą  wiele  refleksji,  
a  zarazem  dostarczają  niepowtarzalnych  przygód.  Cisza  
i  spokój  pomagają  zapomnieć o wielkich wydarzeniach tego
świata i pozwalają odpoczywać w harmonii z przyrodą.

Trasa ścieżki biegnie przeważnie w sąsiedztwie stawów,
zlokalizowanych w północnej części wsi, chociaż na niektórych
odcinkach oddala się od nich, jeżeli zachodzi potrzeba dotarcia
do innych obiektów, bardziej wartościowych z punktu widzenia
dydaktycznego, usytuowanych na terenie wsi.

Opisana ścieżka ma charakter kompleksowy, to znaczy
umożliwia  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  w  terenie,  nie
tylko  z  różnych  dziedzin,  tj.  przyroda,  geografia,  biologia  
i ochrona środowiska, a także z historii, religii, plastyki, języka
polskiego  a  nawet  -  z  uwagi  na  możliwość  wykorzystania
deniwelacji terenu – wychowania fizycznego.

 Do  najważniejszych  walorów  dydaktycznych  ścieżki
należą:

 stawy  i  młyny  wodne  stanowiące  nie  tylko  motyw
rysunkowy,  malarski  i  wypoczynkowy,  ale  również
hodowla  ryb  ciesząca  się  dużym  uznaniem  wśród
nabywców w całym kraju;
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 lasy jako bogactwo ekologiczno – gospodarcze;
 składniki  kultury  duchowej:  kościół,  cmentarze  

i kapliczki;
 liczne  zabytki  architektury  i  urbanistyki,  będące

rezultatem  wielowiekowego  nawarstwiania  się
materialnego  dorobku  społeczeństwa  Rudy
Różanieckiej;

 zakola i terasy rzeczne w dnie doliny Różanki;
 punkty  widokowe  położone  na  wydmach,  będące

miejscem  zaopatrywania  okolicznych  mieszkańców  
w piasek;

 dzikie  wysypiska  śmieci,  będące  przejawem
niedojrzałości  części  współczesnego  społeczeństwa  do
poszanowania przyrody.

Bezpośredni  kontakt  z  przyrodą  i  wytworami
działalności  ludzkiej,  możliwość  konfrontacji  wiedzy
teoretycznej z rzeczywistością wyzwala aktywność poznawczą
uczniów  oraz  ich  samodzielność  w  myśleniu  i  działaniu.
Celami dydaktycznymi ścieżki zatytułowanej „Cisza, przygoda
i przyroda w Puszczy Różanieckiej” są zatem:

 kształtowanie  u  uczniów  kompleksowego  obrazu
środowiska przyrodniczego okolic Rudy Różanieckiej  
z  ukazaniem  jego  całej  złożoności  i  dynamiki
zachodzących przemian;

 kształtowanie  umiejętności  dostrzegania  związków  
i  współzależności  między poszczególnymi  elementami
środowiska przyrodniczego okolic Rudy Różanieckiej  
a  różnymi  dziedzinami  życia  i  działalności
społeczeństwa ludzkiego;

 budzenie  szacunku  dla  przyrody  i  jej  praw  oraz
kształtowanie kultury obcowania z przyrodą;

 budzenie  szacunku  dla  dóbr  kultury  duchowej  
i  materialnej,  nagromadzonych  przez  wieki,  jako
namacalnego zapisu zmiennych losów dziejowych;

 regenerację  sił  fizycznych  i  psychicznych  poprzez
bezpośredni kontakt z przyrodą;

 rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.
Zależnie od wieku i  poziomu intelektualnego uczniów

wymienione wyżej cele mogą być realizowane w ramach celów
nauczania  i  wychowania  z  poszczególnych  edukacji,  na
różnych etapach kształcenia,  a  także  w rozmaitych  klasach  
i  grupach  uczniowskich.  Na  opisanej  ścieżce  dydaktycznej
można na przykład realizować następujące hasła programowe 
z przyrody własnego regionu:

 w  klasie  IV  szkoły  podstawowej:  środowisko  najbliższej
okolicy,  a  w  szczególności:  wyróżnianie  składników
krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka,
określanie sposobów zagospodarowania obszaru, widnokrąg
i  określanie  w  terenie  kierunków  głównych  i  pośrednich,
orientacja  w  terenie,  orientacja  mapy  z  zastosowaniem
busoli  i  na  podstawie  obiektów  w  terenie,  rozpoznawanie
pospolitych  roślin  zielnych,  drzew  i  krzewów,  obserwacja
zwierząt,  znaczenie  aktywności  fizycznej  dla  rozwijającego
się  organizmu,  ocena  i  pomiar  odległości  i  wysokości
względnej,  obserwacja  widomej  wędrówki  Słońca,
obserwacja pogody, znaczenie pogody w życiu człowieka;

 w klasie  V szkoły  podstawowej:  rozpoznawanie  gatunków
charakterystycznych  dla  ekosystemu  lasu,  łąki  i  jeziora,
opisywanie  organizmów  i  cech  ich  budowy,  mikroklimatu
ekosystemów, porównywanie warunków życia w ekosystemie
lądowym  i  wodnym,  ustalanie  zależności  pokarmowych,
wskazywanie  przystosowania  wybranych  organizmów  do
środowiska,  pobieranie  pokarmu,  obrony  i  ucieczki,
wyróżnianie warstw w różnych typach lasu, rozpoznawanie
stadiów  rozwojowych  owadów  i  żaby,  rozpoznawanie
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szkodników drzew i  ptaków owadożernych,  rozpoznawanie
pór  roku  na  podstawie  rozwoju  roślin,  ocenianie
ekologicznej roli lasu, badanie czystości wody, wyjaśnianie
zmian  w  krajobrazie  najbliższej  okolicy  w  wyniku
wzajemnego oddziaływania składników krajobrazu, jak też  
w wyniku oddziaływania człowieka;

 w  klasie  VI  szkoły  podstawowej:  ocenianie  kwasowości
gleby  na  podstawie  gatunków  wskaźnikowych,  badanie  
i  ocenianie  jakości  wody,  gleby  i  powietrza  w  swoim
otoczeniu  i  ich  wpływ  na  zdrowie  ludzi,  wyjaśnianie
przewagi  roślin  kwiatowych  w  świecie  roślin  i  ssaków  w
świecie  zwierząt,  ukazanie  działania  czynników
kształtujących  formy  powierzchni  Ziemi,  prowadzenie
systematycznej  obserwacji  widomej  drogi  Słońca  nad
horyzontem,  określanie  miejsc  wschodu  i  zachodu  Słońca,
mierzenie  wysokości  Słońca  w  momencie  górowania,
opracowywanie wycieczki po obszarach chronionych.

Trasa ścieżki dydaktycznej   

Ścieżka  dydaktyczna  Cisza,  przygoda  i  przyroda  
w  Puszczy  Różanieckiej  składa  się  z  11  stanowisk,  
a wyznaczona trasa stanowi kompromis między odległością do
pokonania a atrakcyjnością. Znakomicie nadaje się do spaceru,
chociaż  można  ją  pokonać  także  rowerem  górskim.
Utrudnieniem  są  jedynie  piaszczyste  drogi,  groble  między
stawami  i  wąskie  kładki  przez  strumyki.  Polecana  jest
szczególnie  turystom  pieszym,  gdyż  niektóre  odległości
między  stanowiskami  można  przebywać  różnymi,  krótszymi
odcinkami.  Dla  wygody  osób  przyjezdnych,  początek  
i  koniec  ścieżki  znajduje  się  na  przystanku  PKS.  Nazwy
stanowisk pochodzą od najważniejszych obiektów położonych

w ich pobliżu oraz wiążą się z nazwą części wsi, w których się
one znajdują.

Trasa ścieżki dydaktycznej wytyczona jest,  począwszy
od  przystanku  PKS  w  Rudzie  Różanieckiej,  w  następujący
sposób:

 od  przystanku  PKS  około  20  m  w  kierunku  Dolin,  
a  następnie  pierwszą  drogą  podporządkowaną  –
asfaltową w lewo przez most, w kierunku wschodnim,  
a  dalej  w  kierunku  północno  –  wschodnim,  wzdłuż
zabudowań „Zarzeki”  do stanowiska nr 1 w pobliżu
Zespołu Szkół (ok. 0,5 km);

 ulicą  „Zarzeka”  100  m  w  kierunku  północno-
wschodnim, w stronę  kościoła pw. Św. Antoniego do
stanowiska nr 2; 

 drogą  wzdłuż  posesji  kościoła,  na  skrzyżowaniu  
w  prawo  i  zaraz,  tuż  za  kapliczką  w  lewo-ulicą
podporządkowaną,  która  prowadzi  przez  dzielnicę  –
Zadymarkę - do stanowiska nr 3 obok ekosystemu łąki
(1,2 km);

 dalej  około 0,9  km ulicą  na  koniec  zabudowań,  obok
dawnej Rybakówki, dróżką leśną mając po lewej brzeg
stawu  Pierwszy  Młyn do  stanowiska  nr  4,  gdzie
znajduje się doskonałe miejsce na ognisko;

 tą samą ścieżką leśną 0,5 km na północny – wschód, do
stanowiska  nr  5  obok  stawu  Drugi  Młyn,  gdzie
widoczne są ruiny przepompowni dawnego młynu;

 groblą  spiętrzającą  wodę  na  rzece  Różance,  ścieżką  
w  lewo  pod  górę  na  wydmę  śródlądową,  następnie  
w  prawo  leśną  drogą  do  stawów  Sinierzatki,  groblą
między dwoma stawami do położonej na wprost trudno
dostępnej  ścieżki  wiodącej  po  żelaznej  kładce  przez
rowek  na  północ  i  dalej  na  rozstaju  dróżek  leśnych
prosto na północ przez drugi rowek z żelazną kładką,

4



potem w prawo główną drogą leśną (nadal na północ),  
a następnie na rozstaju dróg leśnych w lewo do  stawu
Krążki,  z  kolei  na  wprost  na  północny  -  zachód  do
drugiego  zadaszenia,  gdzie  znajduje  się  stanowisko  
nr 6 –  Krążki z roślinnością wodną i sukcesją leśną
(1,2 km);

 następnie  pierwszą  groblą  w  lewo  w  kierunku
zachodnim aż do skraju lasu, ścieżką leśną w lewo (na
południe), po kilkunastu krokach na rozwidleniu dróg  
w  prawo  (na  zachód)  i  dalej  przez  las  do  kolejnego
rozwidlenia  dróg,  gdzie  po  skręceniu  w prawo widać
szlaban  leśny,  a  następnie  drogę  asfaltową  Ruda
Różaniecka  –  Huta  Różaniecka,  tą  drogą  w lewo (na
południe) mijając z prawej strony ruiny dawnej gorzelni,
a dalej do stanowiska nr 7 obok stawu Jezioro,  które
jest  jedynym  naturalnym  zbiornikiem  na  trasie
ścieżki (1,7 km);

 dróżką z lewej strony stawu Jezioro, na rozstaju ścieżek
w lewo,  można  jednak skręcając  w prawo dotrzeć do
polany  z  widokiem na  staw oraz  gorzelnię  i  wrócić  
z powrotem, dalej z ścieżki leśnej wiodącej w kierunku
północno – zachodnim skręcając na rozwidleniu w lewo
na  południowy  zachód,  przecinając  następnie  szerszą
drogę  leśną  i  kontynuując  wędrówkę  wąską  ścieżką  
w  kierunku  północno  –  zachodnim  dotrzemy  do
kamienistej drogi, przy której z prawej strony stoi wieża
przeciwpożarowa,  a  z  lewej  staw  Kępy,  tutaj  z  drogi
głównej w prawo (na zachód) na wydmę śródlądową do
stanowiska  nr  8  położonego  na  Łysej  Górze,  gdzie
znajduje się doskonały punkt widokowy (1,2 km);

 powrotną ścieżką do stawu Kępy i dalej na prawo drogą
główną  na  południowy  –  wschód,  wzdłuż  cmentarza
komunalnego,  na  rozwidleniu  dróg  w lewo,  następnie

przed  zabudowaniami  po  lewej  stronie,  betonowymi
schodami w górę aż do stanowiska nr 9 położonego na
cmentarzu partyzanckim (0,5 km);

 schodami w dół, ulicą w lewo wzdłuż zabudowań części
wsi zwanej Zagórą, na skrzyżowaniu ulic prosto, mijając
z  prawej  strony  nowy  budynek  Domu  Pomocy
Społecznej z lewej staw  Kępy,  następnie w prawo (na
południe)  drogą  asfaltową  w  kierunku  Żukowa  do
stanowiska nr 10 obok dawnego pałacu Wattmanów 
i stawu Elektrownia (0,3 km);

 drogą  w  stronę  Żukowa,  wzdłuż  poczty,  bramy
wjazdowej  Domu Pomocy  Społecznej,  placu  zwanym
Bojkówką  z  boiskiem  sportowym  oraz  siedzibą
biblioteki  wiejskiej  i  dalej  ścieżką  przed  sklepem
spożywczym  w  lewo,  przez  most  na  rzece  do
stanowiska nr 11, gdzie można zobaczyć zakola rzeki
Różanki (0,4 km);

 chodnikiem między ogrodzeniami gospodarstw i dalej  
w prawo na ulicę asfaltową dzielnicy Zarzeki,  mijając
ponownie  budynek  szkoły  aż  na  przystanek  PKS  
w Rudzie Różanieckiej (0,6 km).

Cała  ścieżka  „Cisza,  przygoda  i  przyroda  w  Puszczy
Różanieckiej”,  liczy  9  km  długości,  można  ją  przejść  bez
przystanków w około 2,5 – 3 godziny. Należy jednak pamiętać,
że  czas  przejścia,  odległość  do  pokonania  oraz  bogactwo
wrażeń i informacji, jakie zdobywa się po drodze, powodują, że
pełną  trasę  mogą  pokonać  w  jeden  dzień  raczej  uczniowie
gimnazjum.  W szkole  podstawowej  większe korzyści  można
uzyskać  przechodząc  ścieżkę  etapami,  poświęcając  na  jej
poszczególne odcinki jednorazowo 2 lub 3 jednostki lekcyjne.
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Tło biologiczno-geograficzne 
ścieżki dydaktycznej                                

Ścieżka dydaktyczna biegnie wśród lasów nad potokiem
Różaniec  na  Równinie  Biłgorajskiej  wchodzącej  w  skład
makroregionu  Kotlina  Sandomierska.  Na  północnym
wschodzie  Równina  Biłgorajska  przylega  do  makroregionu
Roztocze, na północy do Wzniesień Urzędowskich należących
do  makroregionu  Wyżyna  Lubelska,  od  zachodu  sąsiaduje  
z  Doliną  Dolnego  Sanu,  a  od  południa  z  Płaskowyżem
Tarnogrodzkim,  są  to  mezoregiony  fizycznogeograficzne
Kotliny Sandomierskiej.

W  okolicy  Rudy  Różanieckiej  Równinę  Biłgorajską
porasta  Puszcza  Różaniecka,  wchodząca  w  skład  Parku
Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej.  Rzeźbę  terenu  kształtują
wydmy, doliny rzeczne, liczne stawy, bagna i torfowiska. Na
czwartorzędowych  piaskach  fluwioglacjalnych  i  lokalnie
wydmowych, porośniętych lasami, przeważają gleby bielicowe,
a na terenach stawowych torfiaste, które choć należą do gleb
urodzajnych  nie  są  wykorzystywane  rolniczo.  Roślinność
wzdłuż  wytyczonej  ścieżki  wchodzi  w  skład  jednostki
geobotanicznej  Okręg  Lubaczowski.  Dominują  tutaj  bory
sosnowe z udziałem borów wilgotnych i bagiennych, a także
torfowiska. Wśród drzew, oprócz sosny, która tworzy w wielu
miejscach  monokultury,  występuje  także  brzoza,  buk,  dąb,
grab, świerk oraz jodła, w dolnym piętrze leszczyna i jarzębina,
a w miejscach podmokłych olsza.  Rosną tu gatunki rzadkie  
i chronione, m. in. widłak jałowcowaty, widłak wroniec, grążel
żółty czy kosaciec żółty, zaś w okolicy wsi, na terenie gminy
Narol  spotkamy  również  następujące  rośliny  podlegające
ochronie:  gnieźnik  leśny,  żywiec  gruczołowaty,  zimoziół

północny, turzyca strunowa, zawilec wielkokwiatowy, bluszcz
pospolity,  storczyki,  szałwia  lepka,  miodunka  miękkowłosa,
dzwonek syberyjski i inne. Swoistą ciekawostką są stanowiska
kosodrzewiny  w  lasach  na  północny  –  wschód  od  Rudy
Różanieckiej.  Nasadzeń tej  typowej  górskiej  rośliny  dokonał
inżynier  leśnik  –  Julian  Boykow,  który  przybył  do  Rudy
Różanieckiej w 1902 r. z Czech.

 Różnorodność  siedlisk  znalazła  swoje  odbicie  
w bogactwie fauny. Przedstawicielami ssaków są m. in.: jeleń,
dzik,  sarna,  zając  szarak,  lis,  wilk,  łasica,  gronostaj,  wydra,
bóbr, nietoperze, kuna leśna, borsuk, a spośród ptaków: bocian
biały i bocian czarny, jastrząb, błotniak stawowy, orzeł bielik,
czapla  siwa,  czapla  biała,  perkoz  rdzawoszyi,  kaczka
krzyżówka, łyska i  łabędź niemy. Licznie reprezentowane są
również  płazy  i  gady.  Podczas  wędrówek  możemy  spotkać
rzekotkę  drzewną,  grzebiuszkę  ziemną,  ropuchę  szarą  
i  paskówkę,  a  także  padalca,  zaskrońca,  jaszczurkę  zwinkę  
i  żyworodną,  żmiję  zygzakowatą  czy także węża Eskulapa.  
W  potokach  można  natknąć  się  na  raki,  pstrągi  potokowe  
i lipienie, a w stawach objętych planową gospodarką rybną na
hodowlanego karpia, amura białego, karasia i szczupaka.

Puszcza  Różaniecka,  na  terenie  której  znajduje  się
ścieżka  dydaktyczna  należy  do  klimatu  nizinnego
sandomierskiego.  Średnia roczna temperatura waha się tutaj  
w granicach 6,5 – 7,5°C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec
ze średnią temperaturą 17 – 19°C, a najchłodniejszym styczeń 
z przeciętną temperaturą -3,5 °C. Suma opadów waha się od
610 mm do 760 mm rocznie.  Liczba dni z opadem w ciągu
roku  wynosi  średnio  140  –  180,  przeważa  opad  letni  nad
zimowym  ze  względu  na  dość  częste  burze  w  miesiącach
ciepłych.  Pokrywa  śnieżna  zalegająca  około  65  –  90  dni,  
o grubości średnio 13 cm, ma wpływ na niedostępność tych
odcinków trasy ścieżki, które wiodą przez las i groble. Warto
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też  pamiętać,  że  bliskość  stawów  i  lasów  wpływa  na
mikroklimat  Rudy  Różanieckiej.  Wieś  jest  z  każdej  strony
otoczona  lasami,  a  w  promieniu  20  km.  znajduje  się  kilka
dużych  i  około  50  mniejszych  stawów  objętych  planową
gospodarką  rybną.  W  kompleksie  stawowym  wieją  często
wiatry lokalne typu bryzy, zaś w okolicznych lasach na ogół
temperatura powietrza, nasłonecznienie i wiatr są mniejsze niż
na terenie niezalesionym. 

Ścieżka  dydaktyczna  znajduje  się  nad  potokiem
Różaniec,  który  ma  swój  początek  w  ośmiu  źródłach
położonych na wysokości około 275 m n.p.m. u stóp Roztocza,
w pobliżu dawnego przysiółka Płazowa „Kuryje”. W miejscu
głównego  źródła  planowane  jest  utworzenie  rezerwatu
przyrodniczego „Źródła Różańca”. Również projektowane jest
utworzenie  rezerwatu  przyrodniczego  „Źródła  Pauczy”  –
strumienia położonego na północ od Różanki, a połączonego  
z  nią  za  pomocą  rowów  w  celu  utrzymania  optymalnego
poziomu wody w okolicznych stawach. W Rudzie Różanieckiej
dno  doliny  Różanki  obniża  się  do  wysokości  około  240  m
n.p.m.  Rzeka  płynie  wśród  łąk  i  zabudowań  tworząc  liczne
meandry  i  zasila  stawy.  Potok  Różanka  płynie  z  Rudy
Różanieckiej na zachód, zaopatruje w wodę kompleks stawów
Sopilne oraz Morgi i dalej na wysokości około 200 m n.p.m.
wpada  do  rzeki  Wirowa,  jako  jej  prawy  dopływ,  Wirowa
uchodzi do Tanwi, a Tanew do Sanu.

Ruda Różaniecka

Ruda  Różaniecka  jest  największą  wsią  sołecką  
w gminie Narol. W 2002 roku liczyła ona 1303 mieszkańców.
Składa się z kilku części: Wola, Zabrogi, Zadymarka, Zaniwa,
Zarzeka,  Zagóra,  Jezioro  i  Podlas.  Pierwsza  wzmianka  
o Rudzie Różanieckiej pochodzi z 1706 roku. W tym okresie
miejscowość  należała  do  dóbr  koronnych  powiatu
lubaczowskiego.  Wówczas  we wsi  istniała  kuźnia  z  wielkim
piecem zwanym dymarką, w którym wypalano występującą na
tym  terenie  rudę  darniową.  Od  położonych  zabudowań  za
dymarką wywodzi się nazwa jednej z ulic wsi – „Zadymarka”.
Oprócz złóż rudy darniowej na lokalizację huty żelaza miały
wpływ otaczające lasy i niezbędne zasoby wody. Dzięki niej
wieś  była  osadą  przemysłową,  znaną  z  wytopu  
i obróbki żelaza. Produkowano tu kotły, armatki, moździerze,
„naczynia” kowalskie,  młyńskie i  kuźnicze, kotwie i  haki do
szkut.  Przed  I  rozbiorem  Polski  wieś  wchodziła  w  skład
starostwa  lubaczowskiego  a  po  1772  roku  znalazła  się  pod
zaborem  austriackim.  Należała  do  utworzonego  wówczas
małego  Państwa  Lubaczowskiego  i  podlegała  Cesarsko-
Królewskiej  Prefekturze  Lubaczowskiej.  W  1821  roku  wieś
została sprzedana na licytacji we Lwowie baronowi Józefowi
Brunickiemu.  Wówczas  stała  się  ona  dużą  wsią
pańszczyźnianą,  której  mieszkańcy  świadczyli  pracę  przy
eksploatacji  rudy  i  wyrębie  lasu.  Jedyna  spadkobierczyni
barona,  córka  Henrietta  wyszła  za  mąż  za  Niemca  Ludwika
Wattmana, który przybył z Wiednia, a ich syn Hugo Wattmann
żonaty  z  Marią  Krystyną  Lederer  był  ostatnim  właścicielem
Rudy Różanieckiej. Jego obie córki poślubiły Polaków: starsza
Brunhilda wyszła za mąż za Muszyńskiego, młodsza Ingeborga
za Zdzisława Avenariusa, oficera Wojska Polskiego i posła na
sejm  RP.  Za  panowania  baronów  Brunickich  i  Wattmanów
funkcjonowały w Rudzie liczne zakłady dworskie: wspomniana
huta  żelaza,  papiernia,  smolarnia,  mleczarnia,  serownia,
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gorzelnia,  tartak,  elektrownia,  terpentynarnia.  Jedną  
z  dochodowych  dziedzin  gospodarki  była  hodowla  ryb.  
Z zakładów przemysłowych do dziś przetrwał jedynie tartak.
Właściciel  Wattman  zarządzał  majątkiem  aż  do  II  wojny
światowej,  a w 1942 roku musiał opuścić Rudę Różaniecką  
i wyjechał do Wiednia. 
           W czasie wojny w Rudzie Różanieckiej działała bardzo
dobrze  zorganizowana  partyzantka.  Wieś  nie  została  nigdy
zdobyta ani przez Niemców, ani przez bandy UPA. W czerwcu
1944 roku rozegrała się na terenie naszej miejscowości jedna 
z większych bitew partyzanckich na skraju Puszczy Solskiej
(więcej informacji zawiera stanowisko nr 9). W latach 1943 –
1944 ponad 80 rodzin z  tutejszej  wsi  wywieziono do obozu
koncentracyjnego  na  Majdanku.  W sierpniu  1944  roku  wieś
została wyzwolona.

Dzisiaj  we  wsi  znajduje  się  największy  w  powiecie
lubaczowskim kompleks stawów hodowlanych o powierzchni
około 350 ha, użytkowany przez Gospodarstwo Rybackie Ruda
Różaniecka  S.C.  W  zachodniej  części  wsi  działalność
produkcyjną  prowadzi  tartak  „Rud  -  drew”  założony  przez
Brunickich.  Do  rejestru  zabytków  wpisany  jest  pałac
murowany z XIX wieku,  w którym obecnie mieści  się Dom
Pomocy  Społecznej.  Oprócz  wyżej  wymienionych  zakładów
przemysłowych  we  wsi  znajduje  się  Zespół  Szkół,  Filia
Gminnej  Biblioteki,  Ochotnicza  Straż  Pożarna  z  80-letnią
tradycją, Ośrodek Zdrowia oraz cztery sklepy.  

Opis stanowisk postojowych ścieżki
         dydaktycznej

Od przystanku PKS trasa ścieżki prowadzi w kierunku
Dolin.  Po  20  metrach  skręcamy  w  lewo  na  pierwszą
podporządkowaną  drogę  asfaltową,  idziemy  przez  most  na
wschód,  a  potem  północny  –  wschód  wzdłuż  zabudowań
dzielnicy Zarzeki do stanowiska nr 1 w pobliżu Zespołu Szkół
w  Rudzie  Różanieckiej  (z  przystanku  PKS  -  0,5  km,  
6 minut).

Stanowisko nr 1
        SZKOŁA PODSTAWOWA 
        I GIMNAZJUM – ULICA ZARZEKA

W  Rudzie  Różanieckiej  ze  zorganizowanym
szkolnictwem spotykamy się w połowie XIX wieku. Placówka
oświatowa istniała tutaj już przed 1853 rokiem, a pierwszymi
nauczycielami  byli  Maria  Żółkiewska,  która  pochodziła  
z  Narola  oraz  jej  mąż „magister  schola”  Antoni  Żółkiewski.
Pierwsza szkoła była zapewne drewniana i musiała się spalić,
bo  w  1870  roku  nie  wskazano  tego  typu  obiektu  wśród
budynków użyteczności społecznej w Rudzie Różanieckiej.

Kolejną  szkołę,  także  drewnianą  i  krytą  słomą,
wzniesiono około 1876 roku. Nauczycielem w niej był pisarz
gminny  Antoni  Reif,  który  nauczanie  czytania  i  pisania
traktował jako dodatkowe zajęcie. Gdy w roku 1902 szkoła ta
została  spalona wówczas  zaistniała  konieczność prowadzenia
lekcji w lokalu zastępczym, a w 1904 roku podjęto decyzję  
o  budowie  nowej  szkoły  w  Rudzie,  tym razem murowanej.
Inwestycję  finansowano  częściowo  ze  składek  chłopskich
pobieranych  w  ramach  podatku,  część  sumy  wpłacił  także
baron Wattman oraz Szkolny Fundusz Krajowy.
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Po I wojnie w Rudzie istniała  najpierw czteroklasowa
szkoła, a później zorganizowano jeszcze piątą klasę, natomiast
wieczorowo można było uczęszczać do szóstej i siódmej klasy.
Dyrektorem szkoły w latach 1918-1930 był Alfred Argasiński,
a  w  pracy  pedagogicznej  pomagała  mu  jego  żona  Janina
Argasińska.  Nauka  pozostawała  bezpłatna  i  w  zasadzie
obowiązkowa.  W 1930 roku Argasiński  wyjechał  z  żoną  do
Lubaczowa,  a  posadę  nauczycielską  objęło  małżeństwo
Bolesław i Czesława Dobrowolscy. 

Przez  pewien  czas  pracowała  w  szkole  w  Rudzie
Różanieckiej  Katarzyna  Smijewska,  a  na  kilka  lat  przed
wybuchem II wojny światowej do grona nauczycieli dołączył
Kazimierz  Soroka  z  Tarnopola,  który  zginął  w  1944  roku  
w  walkach  z  Niemcami  i  został  pochowany  na  cmentarzu
partyzanckim w Rudzie Różanieckiej.

Jednym ze zdolniejszych uczniów miejscowej szkoły był
syn  kucharza barona Wattmana – Władysław Ważny,  który
urodził się w 1908 roku i jako syn chłopa uczęszczał najpierw
do  miejscowej  szkoły.  Po  ukończeniu  czterech  klas,  pod
wpływem  opinii  nauczycieli,  rodzice  skierowali  dobrze
zapowiadającego się ucznia do szkoły w Cieszanowie, by tam
ukończył  siedem   klas.  Dalszą  edukację  Ważny  podjął  
w  prywatnym Seminarium  Nauczycielskim w  Cieszanowie,  
a  następnie  w  Seminarium  Nauczycielskim  w  Sokalu,  które
ukończył w 1930 roku z wyróżnieniem. Gdy 1 września 1939
roku  wybuchła  II  wojna  światowa,  Ważny  został
zmobilizowany  do  39  Pułku  Piechoty  Strzelców  Lwowskich.
Walczył  w  wojnie  obronnej  w  rejonie  Łańcuta,  a  po  klęsce
wrześniowej przez Rumunię, Jugosławię i Grecję udał się do
Francji.  Dwukrotnie  internowany  trafił  do  więzienia  w
Barcelonie,  stamtąd  wydostał  się  w  niewyjaśnionych
okolicznościach  i  wyjechał   do  Anglii.  Następnie  trafił  do
ośrodka szkolenia komandosów w Camusdarach na zachodnim

wybrzeżu  Szkocji,  gdzie  przeszedł  kurs  spadochronowy  oraz
przeszkolenie do pracy w wywiadzie wojskowym. Odpowiednio
przygotowany do pracy w wywiadzie por.  Władysław Ważny
został skierowany do północnej Francji gdzie objął stanowisko
szefa  siatki  wywiadowczej  „Monika  W”,  która  gromadziła
informacje  o  nowej  niemieckiej  broni  rakietowej  V1,  V2.
Przybrał pseudonim „Tygrys” i  lokalizował nieprzyjacielskie
wyrzutnie rakiet V-1 i V-2. Najlepsi hitlerowscy agenci zostali
zaangażowani  w  poszukiwanie  radiostacji  „Tygrysa”.
Namierzyli  Ważnego 19  sierpnia  1944  roku w  miejscowości
Montigny-en-Ostrevent, gdzie zginął śmiercią bohatera.

Po  II  wojnie  światowej  w  Rudzie  Różanieckiej
funkcjonowała 7-klasowa szkoła podstawowa. Mieściła się ona
w  budynku  „starej”  szkoły  oraz  w  tzw.  „Bojkówce”.
Kierownikiem tej placówki był Jan Diaczyszyn. Uczyła w tym
czasie  również  żona  Diaczyszyna,  Janina  oraz  nauczycielka
Jadwiga  Żdan.  W  szkole  funkcjonowały  różne  organizacje
szkolne: Spółdzielnia  Uczniowska, PCK, harcerstwo.

Istotne  zmiany  ideologiczne  wprowadzono  w  lutym
1949  roku,  kiedy  to  zgodnie  z  zarządzeniem  władz
oświatowych pozdrowienie  „Niech będzie  pochwalony Jezus
Chrystus” zastąpiono innym „Cześć pracy” lub „Dzień dobry”.
Z  klas  usunięto  wszystkie  obrazy  religijne,  a  krzyże
przeniesiono na ściany boczne. 

Od 1954 roku grono nauczycieli powiększyło się o Zofię
Cerkiewicz, a następnie Franciszka Dydyka, który w 1954 roku
objął  stanowisko  kierownika  szkoły.  W tymże  samym  roku
pracę w szkole w Rudzie Różanieckiej rozpoczął Władysław
Obirek.

Rok  szkolny  1961/62  uczniowie  rozpoczęli  już  pod
nowym  kierownictwem  –  Zdzisławy  Białek,  a  do  grona
nauczycieli  dołączyła  Ludmiła  Obirek.  We  wrześniu  1963  
w.  pracę  w  miejscowej  szkole  rozpoczęła  Józefa  Hejno
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/Ważna/.  Od  1964  r.  wprowadzono  ośmioklasową  szkołę
podstawową. 

W latach 60-tych w szkole było 9 oddziałów i pracowało
9  nauczycieli,  dla  przykładu  w  roku  szkolnym  1965/66  do
szkoły uczęszczało 265 uczniów. Uczniowie mieli obowiązek
nosić  jednolite  mundurki  szkolne,  a  na  rękawach  tarcze
uczniowskie.

W 1965 roku oddano do użytku nową część szkoły, co
wyraźnie wpłynęło na poprawę warunków do nauki. Mimo to
nadal brakowało pomieszczeń do nauki na taką liczbę uczniów.
Bardzo ważną datą w historii szkoły jest dzień 18 maja 1966
roku,  kiedy  to  uroczyście  nadano  Szkole  Podstawowej  
w  Rudzie  Różanieckiej  imię  kpt.  Władysława  Ważnego  ps.
„Tygrys”. Na tę doniosłą uroczystość przybyli goście z Francji,
kpt. Mieczysław Golon z małżonką Haliną Łukowiak, którzy
byli bliskimi towarzyszami ruchu oporu Władysława Ważnego.
Wydarzenie to było świętem dla całej społeczności lokalnej.

Ówczesna  dyrektor  szkoły  Pani  Zdzisława  Białek
czyniła  również  starania  o  nadanie  szkole  sztandaru.  Jednak
liczne  polityczne  utrudnienia  ze  strony  ówczesnych
wojewódzkich  władz  zmusiły  dyrekcję  do  rezygnacji  
z pozyskania sztandaru. Udało się to dopiero w 2002 r. obecnej
dyrektor  Zespołu  Szkół  Pani  Dorocie  Wróbel,  która  objęła
stanowisko dyrektora placówki 1 września 1991 roku, gdy na
emeryturę  przeszła  Pani  Antonina  Dubanik.  Pani  Dubanik
pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach 1983 – 1991.

Okres sprawowania funkcji dyrektora szkoły przez Panią
Dorotę Wróbel zbiegł się z wprowadzeniem 1 września 1999
roku  reformy  szkolnictwa,  która  wprowadziła  zmiany
strukturalne i programowe. Zrozumienie przez władze gminne
dążeń  lokalnego  środowiska  sprawiło,  że  w  Rudzie
Różanieckiej  od  1999  r.  zaczęła  funkcjonować  zarówno
sześcioklasowa szkoła podstawowa, jak i trzyletnie gimnazjum.

Dyrektorem Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej  została Pani
Irena  Obirek,  która  po  5  latach  kierowania  placówką,  
w 2003 r.,  odeszła na emeryturę,  a  decyzją Rady Miejskiej  
w Narolu z 17 VIII 2004 r. powołano Zespół Szkół, którego
pracą kieruje Pani Dorota Wróbel. W ostatnich latach znacznie
poprawiły  się  warunki  funkcjonowania  placówki,  wykonano
centralne  ogrzewanie,  wewnętrzne  sanitariaty,  dach  na
budynku szkolnym,  zmodernizowano kotłownię,  wymieniono
stolarkę  w całym obiekcie,  a  od  VIII  2004 roku rozpoczęto
budowę  sali  gimnastycznej  wraz  z  łącznikiem  
i  3  klasopracowniami.  Zgodnie  z  gminną  strategią
funkcjonowania oświaty Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej
w przyszłości ma stanowić jeden z trzech ośrodków szkolnych
na terenie gminy Narol. 

Opuszczając szkołę udajemy się drogą asfaltową około
100 m w kierunku północno-wschodnim w stronę kościoła pw.
Św.  Antoniego,  gdzie  znajduje  się  stanowisko  nr  2
(z przystanku PKS – 0,6 km, ze stanowiska nr 1 – 2 minuty).

Stanowisko nr 2
KOŚCIÓŁ – ULICA ZARZEKA

Kościół  znajduje  się  między  asfaltowymi  ulicami,  
z  których  jedna  prowadzi  do  Piły,  a  druga  do  Płazowa.  
W okresie międzywojennym, na terenie Rudy Różanieckiej nie
było  jeszcze  kościoła  katolickiego.  Mieszkańcy  należeli  do
parafii  Płazów. Przemierzali  4 km na wszystkie uroczystości
religijne, w tym pogrzebowe. Również Ukraińcy, których było
niewielu  w  Rudzie  Różanieckiej  uczęszczali  na  niedzielną
mszę  do  cerkwi  greckokatolickiej  w  Płazowie.  Istniejący
obecnie przy rozwidleniu dróg kościół był pierwotnie świetlicą.
Została  ona  wybudowana  pod  koniec  II  wojny  światowej  
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w 1944 roku przez Niemców.  Do jej  budowy wykorzystano
częściowo kamień wapienny z Huty Różanieckiej. Przywozili
go  ówcześni  mieszkańcy  Rudy  Różanieckiej  na  rozkaz
dowódców niemieckich.  Wkrótce  po  wzniesieniu  drewnianej
świetlicy żołnierze  niemieccy,  Żydzi,  jak i  przejezdni  goście
oglądali tam filmy oraz korzystali z baru. Od 29 czerwca 1966
roku budynek funkcjonuje jako kościół i parafia. Początkowo
miejscowość była obsługiwana przez księdza dojeżdżającego  
z  Płazowa.  Pierwszym proboszczem w Rudzie  Różanieckiej
został ks. Zbigniew Mroczkowski. Za jego apostolskiej posługi
dobudowano wieżyczki  na  kościele,  dach pokryto  miedzianą
blachą, a wnętrze kościoła wyremontowano. Obecnie znajduje
się w nim drewniany ołtarz wykonany przez pana Władysława
Motykę,  stolarza  z  tutejszej  wsi.  Figurkę  Św.  Antoniego,
tabernakulum  i  chrzcielnicę  przywieziono  z  Płazowa  na
pamiątkę  obchodzonej  uroczystości  1000-lecia  naszej
ojczyzny.  11  grudnia  1966  roku,  ks.  Infułat  Jan  Nowicki
poświęcił ołtarz wraz z figurką. Od tego czasu kościół jest pod
wezwaniem  Św.  Antoniego.  Drewniana,  jednonawowa
świątynia z zewnątrz jest  pokryta żółtą elewacją,  co stanowi
piękny kolorystyczny akcent na tle błękitnego nieba. 

Na placu kościelnym rosną jesiony, modrzew i okazały
świerk srebrzysty.

Ruszamy  dalej  drogą  wzdłuż  posesji  kościoła.
Docieramy do skrzyżowania,  na którym skręcamy w prawo  
i  zaraz,  tuż  za  figurką  Matki  Boskiej  z  Dzieciątkiem z XIX
wieku, w lewo w ulicę podporządkowaną, która prowadzi przez
dzielnicę - Zadymarkę - do stanowiska nr 3 obok ekosystemu
łąki (z  przystanku  PKS  -  1,8  km,  20  minut,  ze  stanowiska
nr 2 – 12 minut).

Stanowisko nr 3

ŁĄKA – ULICA ZADYMARKA

Stanowisko, na którym można zapoznać się z biocenozą
łąki niżowej znajduje się za gospodarstwem o numerze 10, przy
transformatorze  linii  elektrycznej.  Łąka  to  teren  porośnięty
gęsto trawami i innymi roślinami zielnymi. Bez traw nie ma
łąki, tak jak bez drzew nie ma lasu. Występują tu następujące
trawy:  wiechlina  zwyczajna  (Poa  trivialis),  tymotka  łąkowa
(Phleum pratense), kłosówka wełnista (Holcus lanatus)* oraz
duża  różnorodność  gatunkowa  turzyc  (Carex)*  np.:  turzyca
zajęcza, pospolita. 

*Kłosówka  wełnista niechętnie  zjadana  przez  zwierzęta  ze  względu  na
silone owłosienie. Siano z tej trawy źle schnie.

*Turzyce w odróżnieniu od traw mają w przekroju poprzecznym łodygi
kształt trójkąta.

Na uwagę zwracają także inne rośliny zielne, takie jak:
szczaw zwyczajny (Rumem acetosa), jaskier ostry (Ranunculus
acris),  babka  większa  (Plantago  major),  koniczyna  łąkowa
(Trifolium  pratense),  koniczyna  biała  (triforium  regens)*,
głowienka pospolita (Prunella vulgaris), firletka
poszarpana  (Lychnis  flos  –  cuculi)*,  rzeżucha
łąkowa (Cardamine pratensis)  (ryc.  1),  skrzyp
polny (Equsetum arvense)*, stokrotka pospolita
(Bellis perennis) oraz pięciornik gęsi (Potentilla
anserina),  który  podobnie  jak  stokrotka,  ma
właściwości lecznicze.

       
Ryc. 1 Rzeżucha łąkowa

*Koniczyna biała (rozesłana) – odporna na wydeptywanie
i  dlatego  pospolita  na  terenach
sportowych i rekreacyjnych.
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*  Skrzyp  polny (ryc.  2)  –  wytwarza  dwa  rodzaje  pędów:  zimowy
(żółtobrunatny lub czerwonawy) i letni (zielony asymilujący). Ze względu
na  dużą  zawartość  krzemionki  jest  rośliną  leczniczą,  a  zarazem
wskaźnikiem zakwaszenia gleby. 

                                                                     a
                                                                             Ryc. 2 Skrzyp polny: a – pęd letni,

                                                         b – pęd wiosenny z pędami zarodnikonośnymi

*Firletka poszarpana, rzeżucha łąkowa – rośliny często atakowana przez
pieniki,  których  obecność  łatwo  można  rozpoznać  po  grudkach  białej
piany, która otacza jego larwy i chroni przed wyschnięciem i wrogami.

Łąka  to  także  zbiorowisko  zwierząt.  Zwierzęta,
zwłaszcza  te  niewielkie,  znajdują  tu  schronienie,  a  także
odpowiednią  ilość  pożywienia.  Wbrew  pozorom  istnieje  tu
znacznie większa różnorodność zwierząt niż w lesie. Na bogaty
świat stawonogów składają się motyle rusałki, a także pająki
(m.in.  pochodzący  z  rejonu  Morza  Śródziemnego  tygrzyk
paskowany),  świerszcz  polny,  pasikonik  zielony,  również
trzmiele,  osy,  pszczoły,  które  przylatują  zwabione  barwą  
i zapachem kwiatów. Odżywiają się ich pyłkiem i  nektarem,
jednocześnie przenosząc pyłek z jednych kwiatów na drugie.
Dzięki  temu  mogą  powstawać  nasiona  i  owoce  roślin.  
Z  przedstawicieli  kręgowców należy  wymienić  żabę  trawną,
która poluje na owady i ślimaki. Spośród kręgowców łąka jest
także rajem dla ptaków takich jak: skowronek, pliszka, bocian.
Gośćmi łąki bywają również ssaki: jelenie, dziki i lisy, które
przychodzą z lasu, żeby się pożywić. Nie mogą tu mieszkać,
ponieważ  niska  roślinność  nie  zapewnia  bezpiecznego
schronienia.  Natomiast  dla  zajęcy,  myszy,  chomika,  nornika
łąka to dobra kryjówka przed drapieżnymi ptakami. W glebie
żyje ogromna ilość bakterii i grzybów, dżdżownic i owadów.
Wszystkie te organizmy przyczyniają się do wzbogacenia gleby

w  sole  mineralne  wykorzystywane  przez  rośliny  do
produkowania pokarmu. 

Łąka jest sztucznym ekosystemem, a to dlatego, że co
najmniej dwa razy do roku łąki się kosi lub wypasa na nich
bydło.  Bywa  też,  że  często  jesienią  i  wiosną  wypala  się
uschnięte  rośliny  łąkowe.  Nie  wolno  tego  robić!  Wypalanie
roślinności łąkowej jest w Polsce prawnie zabronione. Ogień
uśmierca bowiem wszystkie organizmy łąkowe, a pożar może
rozprzestrzenić się na lasy i zabudowania, powodując wielkie
szkody.

Na  stanowisku  nr  3  możemy  zapoznać  się  również  
z biocenozą polną. W pobliżu zabudowań występują ogródki
działkowe  i  niewielkie  pola,  natomiast  wielohektarowe  pola
gospodarze  posiadają  w  sąsiedztwie  Dolin  -  miejscowości
położonej  na  południe  od  Rudy  Różanieckiej.  Pole  jest  jak
zastawiony  stół.  Z  rosnących  tutaj  roślin  korzysta  nie  tylko
człowiek.  Żywią  się  nimi  liczne  owady,  takie  jak:  stonka
ziemniaczana,  świerszcze,  mszyce  i  motyle,  np.  bielinek
kapustnik, a także drobne kręgowce: norniki, myszy, bażanty,
skowronki, jeże, krety i zające. Wieczorem zapuszczają się tu
na żer także sarny, jelenie oraz dziki. Wszystkie te zwierzęta są
konkurentami  człowieka.  Dlatego  rolnicy,  aby  zapobiec
pojawianiu się na polu dużych zwierząt zbudowali ogrodzenia.

Ze  stanowiska  nr  3  udajemy  się  ulicą  Zadymarką,
mijając  domy  z  numeracją  malejącą.  Naprzeciw  numeru
pierwszego, piaszczystą drogą, dochodzimy do stawu Pierwszy
Młyn na skraju lasu. Obok grobli, na brzegu rzeki Różanki stoi
drewniany,  zdewastowany  budynek,  nazywany  Rybakówką.
Został wybudowany przez barona Hugo Wattmana, jako obiekt
mieszkalny dla gajowych, rybaków i ich rodzin, którzy wiosną
i latem nadzorowali okoliczne stawy oraz lasy, a jesienią i zimą
pilnowali  magazynów  rybnych.  Budynek  zaopatrzony  był  
w turbinę wytwarzającą prąd, początkowo korzystała z niego
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jedna  rodzina,  a  potem  dwie  po  zbudowaniu  większego,
drewnianego obiektu mieszkalnego. 

Trasa ścieżki może prowadzić dalej dwoma wariantami.
Jeden z nich, łatwiejszy skraca trasę o stanowiska nr 4, 5, 6  
i zalecany jest zwłaszcza w porze zimowej. W tym celu należy
iść  w  lewo,  przez  groblę,  obok  Rybakówki  i  śluzy,  która
sezonowo spiętrza wodę na rzece. Następnie - drogą przez las -
cały czas prosto, przecinając wydmę i kolejną rzekę, by obok
placu gospodarczego wejść na ulicę asfaltową, naprzeciw łąki 
i widocznych ruin gorzelni. W tym miejscu spotykają się oba
warianty ścieżki dydaktycznej: „krótszy” i „dłuższy”. 

Wybierając  drugi,  dłuższy  wariant  idziemy  dróżką
wzdłuż lewego brzegu stawu. Bywają miesiące, kiedy śluza jest
otwarta,  a  dnem  stawu  malowniczo  wije  się  Różanka.  Gdy
droga  zagłębia  się  w  las  skręcamy  w  lewo,  a  60  m  dalej
zatrzymujemy się przy zadaszeniu, obok którego znajduje się
stanowisko  nr  4  (z  przystanku PKS – 2,7 km,  30 minut,  ze
stanowiska nr 3 – 10 minut).

Stanowisko nr 4
PIERWSZY MŁYN

Stanowisko  nr  4  znajduje  się  nad  stawem  pełniącym
funkcję  zimochowu  narybku.  Można  tutaj  odpocząć  na
ławeczce,  schronić  się  przed  deszczem  lub  posiedzieć  przy
ognisku.  Staw  wraz  z  bogatą  roślinnością  wodną  stanowi
doskonałe  miejsce  relaksu,  obserwacji  przyrody  oraz
wdzięczny temat do malowania. 

Pierwszy Młyn z uwagi na swoją głębokość (ok. 170 cm)
doskonale nadaje się do zimowania ryb.  Od października do
marca przetrzymywany jest w nim narybek lub kroczek karpia.
Staw  oprócz  znaczenia  produkcyjnego,  jest  fantastycznym

miejscem  dla  ćwiczeń  rysunkowych  i  malarskich.  Pełen
tajemniczej  gry  świateł  i  cieni,  wraz  z  bogatą  roślinnością
pojawia  się  na  obrazach  z  plenerów  plastycznych.  Ponadto
podczas  gorących,  letnich  dni  można  się  tu  schronić  przed
upałem,  bowiem  pod  koronami  wysokich  drzew  panuje
przyjemny półmrok, a od strony wody wieje chłodny wiatr.

W sąsiedztwie  stawu rosną bory mieszane na glebach
wilgotnych –  bogate  w domieszki  takich  drzew jak:  świerk,
jodła, dąb, brzoza, topola, osika, buk, olsza.  
W pasie przybrzeżnym – kierując się w lewo
(na zachód) od stanowiska nr  4  -  występują
także  następujące  rośliny:  sitowie  leśne
(Scirpus  sylvaticus),  konwalijka  dwulistna
(Maianthemum  bifolium)  kwitnące  w  maju
(ryc.  3),  kiedy  jeszcze  młode  i  jasne  liście
drzew przepuszczają nieco światła do wnętrza
lasu;                                                                            Ryc. 3 Konwalijka dwulistna

 borówka  czarna  (Vaccinium  myrtillus),  borówka  bagienna
(Vaccinium  uliginosum),  pszeniec  leśny
(Melampyrum sylvaticum),  wrzos  zwyczajny
(Calluna  vulgaris),  widłak  jałowcowaty*
(Lycopodium  annotinum) (ryc.  4)  rośliny
wskaźnikowe  kwasowości  gleby,  w  której
ilość  wapnia  jest  bardzo  mała; narecznica
samcza (Dryopteris filix-mas) paproć trująca  
i  lecznicza  o  działaniu  przeciwrobaczym,
uprawiana  jako  ozdoba  parków,  cmentarzy,
ogrodów. 

Ryc. 4 Widłak  jałowcowaty

Z  roślin  trujących  występuje  również  skrzyp  bagienny
(Equisetum fluviatile),  kosaciec żółty (Iris  pseudacorus)  oraz
niezapominajka  błotna  (Myosotis  palustris),  a  także  trawy  
o dobrej wartości paszowej, np.: kupkówka pospolita (Dactylis
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glomerata),  wiechlina  zwyczajna  (Poa  trivialis);  turzyca
dzióbkowata (Carex rostrata)*;

*  Turzyca  dzióbkowata –  tworzy  darń,  ma  łodygę  gładką,  liście
szarozielone, nazwa jej pochodzi od dzióbkowato zwężonych pęcherzyków,
kryjących  słupki  kwiatów.  Należy  do  roślin  pospolitych
rozpowszechnionych na brzegach wód stojących i wolno płynących. Jest
 z  rodziny turzycowatych (ciborowatych), która skupia  w Polsce około 90
gatunków.

* Widłak jałowcowaty  (ryc. 4)  – roślina zimozielona wytwarzająca pędy
długości  do  1  m,  pełzające  po  ziemi  i  zakorzeniające  się,  z  gałązkami
bocznymi wzniesionymi ku górze, wysokości 10-30 cm. Rośnie w miejscach
ocienionych, w borach szpilkowych, najczęściej na glebach bielicowych,
bielicach,  glebach  brunatnych  i  rdzawych  wytworzonych  z  piasku
polodowcowego (luźnego lub słabo gliniastego).Są to gleby bardzo kwaśne
lub  kwaśne  (pH  3,7-5,7).  Gatunek  jest  zagrożony  z  powodu  zmian
siedliskowych  (np.  osuszania)  oraz  gospodarczego  użytkowania  lasów.
Poza  tym  jest  pozyskiwany  do  celów  leczniczych  oraz   dekoracyjnych.
Uwaga: Podlega ścisłej ochronie gatunkowej! 

Kierując się w prawo (na wschód) od stanowiska nr 4,  
w odległości około 20m można dostrzec w strefie przybrzeżnej:
skrzyp  bagienny  (Equisetum  fluviatile),  pałkę  szerokolistną
(Typha  latifoila),  trzcinę  pospolitą  (Phragmites  communis),
żabieniec  babkę  wodną (Alisma  plantago  –  aquatica),  a  po
przeciwnej stronie stawu sitowie jeziorne  (Scirpus  lacustris).
Z  roślin  o  liściach  pływających  na  uwagę  zwraca  duże
skupisko  grążeli  żółtych  (Nuphar  lutea)  (ryc.  5)*.  Dalej,  na
głębszej wodzie występuje moczarka kanadyjska, roślina stale
zanurzona  w  wodzie,  przytwierdzona  do  dna  słabo
rozwiniętymi  korzeniami.  Poddaje  się  falowaniu  wody
wytwarzając  długie  wiotkie  łodygi  z  małymi  liśćmi.  Zaś  po
powierzchni  wody  swobodnie  pływa  rzęsa  drobna  (Lemna

minor) jedna  z  najmniejszych  roślin  wodnych,  ulubiony
przysmak kaczek, dlatego mówi się o niej „kacza kasza”.

Ryc. 5 Grążel żółty

                                                                      
*  Grążel  żółty (ryc.  5)-  to  roślina  zakorzeniona w
dnie  zbiornika,  ma  liście  grube,  prawie  skórzaste,
płasko  pływające  po  powierzchni  wody  
i w zarysie takie same, lecz cienkie jak liście sałaty,
liście  podwodne  (takie  zróżnicowanie  ulistnienia
jednej rośliny nazywamy heterofilią). Duże, okrągłe
liście  pływające  nie  nasiąkają  wodą  i  nie  toną,
ponieważ pokryte są woskowym nalotem oraz mają komory powietrzne.
Ich  dolna  strona  ma  grube  nerwy,  które  pomagają  stawiać  opór
uderzeniom fal.. Żółte, duże, pachnące kwiaty u tej rośliny unoszą się nad
wodą  od  maja  do  września.  Grążele  żółte  uprawiane  są  w  celach
ozdobnych  w  stawach  parkowych
 i ogrodach, na stanowiskach naturalnych podlegają ochronie!

Wśród  zarośli  spotyka  się  dużo  okazów  ślimaków
wodnych takich  jak:  zatoczek rogowy,  błotniarka  stawowa.  
Z  płazów często  jest  też  widziana  żaba  jeziorowa,  rzekotka
drzewna, ropucha szara, grzebiuszka, a z ptaków: myszołów,
kruk, czapla.

 W  stawie  występują  następujące  gatunki  ryb:  karp,
amur,  szczupak,  sum,  lin,  okoń,  karaś  i  płoć.  Ryby te  lubią
zamieszkiwać zbiorniki o dnie piaszczystym. Niektóre z nich,
na  przykład  sum,  okoń  odbywają  tarło  w  pasie  roślin
przybrzeżnych.  Karp  i  lin  są  rybami  wskaźnikowymi,
zamieszkują  wody,  w  których  są  dobre  warunki  tlenowe,  
a zużycie tlenu jest znacznie niższe niż 50%. Liczba bakterii
jest mniejsza niż 100 000 w cm³ wody. Woda w tym stawie, ze
względu na odpowiedni odczyn (pH 7), zawartość tlenu (6 – 7
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mg/l) i odpowiednia temperaturę (18 – 19 °C) spełnia wymogi
do produkcji pstrąga tęczowego. 

Zanim znów wyruszymy w drogę popatrzmy jeszcze na
piękne,  pomarańczowe owoce trzmieliny
pospolitej  (ryc.  6),  rosnącej  obok
zadaszenia.  Zawierają  one  truciznę,
która  staje  się  nieszkodliwa  pod
wpływem ujemnej  temperatury.  Dlatego
po silnych mrozach owoce te są chętnie
zjadane przez drozdy i jemiołuszki.  

 Ryc. 6 Trzmielina pospolita

W  jej  towarzystwie  rośnie  leszczyna
pospolita  (Corylus  avellana)* i  siódmaczek
leśny (Trientalis europaea) (ryc. 7).

                                                                                        
Ryc. 7 Siódmaczek leśny

*  Leszczyna pospolita (ryc. 8)– krzew o wysokości
do 4 m, kwitnie bardzo wcześnie na wiosnę, już od
lutego  do  kwietnia.  Osiąga  wiek  do  70  lat,  daje
obfite  odrośla  z  pnia  i  korzeni.  W  lesie  spełnia
ważną  rolę  –  ocienia  glebę  i  zasila  ją  obficie  
w  dobrze  rozkładającą  się  ściółkę.  Drewno
elastyczne  i  mocne,  używane  jest  na  obręcze  do
beczek, laski, biczyska. Orzechy zawierają do 60%
tłuszczu i 18 % ciał białkowych.
                                                                                      Ryc. 8 Leszczyna pospolita

                                                                    
Opuszczając  stanowisko,  podążamy  dalej  drogą  leśną

wzdłuż  stawu oraz  młodnika  sosnowego w stronę  kolejnego
przystanku.  Po  przejściu  500  m  zatrzymujemy  się  przy

kolejnym stanowisku ścieżki dydaktycznej (z przystanku PKS
– 3,2 km, 35 minut, ze stanowiska nr 4 – 5 minut).

Stanowisko nr 5
DRUGI MŁYN

Stanowisko nr 5 znajduje się nad stawem wędkarskim 
i zarazem zbiornikiem retencyjnym, obok ruin przepompowni
młyna  wodnego.  Przerabiano  w  nim  żyto,  pszenicę,  kaszę
gryczaną  przy  użyciu  dwóch  kamieni,  które  
ocierały  się  o  siebie  poruszane  kołem  wodnym.  Służył  on
mieszkańcom Rudy Różanieckiej i okolicznych miejscowości,
a  młynarz  cieszył  się  dużym  szacunkiem  w  środowisku
wiejskim,  posiadał  fachową  wiedzę,  dbał  o  urządzenia
mielnicze  oraz  płacił  opłaty  właścicielowi  młyna  baronowi
Janowi  Brunickiemu.  Od  1939  r.  młyn  jest  nieczynny.
Zachowały się fragmenty jego murów i staw. 

Stawy  „Pierwszy i  Drugi Młyn”,  jak i  inne w Rudzie
Różanieckiej były własnością Brunickich i Wattmanów. Baron
Hugo Wattman specjalizował się w hodowli pstrągów i karpi.
Za  jego  czasów  w  latach  międzywojennych  na  bagnach  i
torfowiskach powstało 10 stawów. Mają one układ paciorkowy
tzn.  z jednego do drugiego spływa woda.  Od 2000 roku ich
właścicielem jest spółka pracownicza: Gospodarstwo Rybackie
S. C. Obecnie dysponuje ona 47 stawami zlokalizowanymi na
terenie gminy Narol i Cieszanów, o łącznej powierzchni około
470 ha.

W  rejonie  stawu  spotykamy  typowe  hydrofity,  czyli
rośliny trwale związane ze środowiskiem wodnym, takie jak:
skrzyp  bagienny  (Equisetum  fluviatile),  pałka  szerokolistna
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(Typha latifoila), turzyca dzióbkowata (Carex rostrata), sadziec
konopiasty  (Eupatorium cannabinum),  czermień błotna  (Calla
palustris) (ryc.  9)*  oraz  paprocie:  narecznica  samcza
(Dryopteris filix – mas) (ryc. 10), wietlica samicza 

(Athyrium filix – femina).

 Ryc. 9 Czermień błotna

*  Czermień  błotna  (ryc.  9) –  nawodna
bylina  o  dość  dużych  sercowatych,  skórzastych,
błyszczących  liściach,  na  długich  ogonkach.
Roślina trująca, zapylana przez ślimaki. Wyglądem
przypomina  cantadeskę  (kalię),  roślinę  często
stosowaną do wiązanek pogrzebowych. 

Warto  też  zwrócić  uwagę  na
występujący  w  pobliżu  stawu  rzadki
gatunek  widłaka  wrońca  (Huperzia  selago)*,  będącego  pod
całkowitą ochroną.  W warstwie drzew przeważa olsza szara,
wierzba iwa oraz sosna.

Ryc. 10 Narecznica samcza

*Widłaki –  to  rośliny  o  długich  i  widlasto  rozgałęzionych  pędach
przymocowanych do podłoża za pomocą korzeni. Wystarczy jednak silniej
szarpnąć, aby cały pęd, niekiedy długości kilku metrów, wyrwać z ziemi.
Nie można jednak tak robić, bowiem cykl rozwojowy widłaków jest bardzo

długi (trwa około 20 lat) i skomplikowany. W Polsce występuje zaledwie 
7  gatunków widłaków i  wszystkie  są  pod ścisłą  ochroną!  Tej  ochronie
podlega występujący  przy  ścieżce  dydaktycznej  widłak wroniec.  Jest  to
roślina wysokości do 20 cm, tworząca kępy złożone z pędów wzniesionych
do  góry,  czasem  tylko  w  nasadzie  nieco  pokładających  się,  widlasto
rozgałęzionych i  gęsto skrętolegle ulistnionych, w części wierzchołkowej
często  z  bulwkowatymi  rozmnóżkami.  Rośnie  przeważnie  na  glebach
wilgotnych, kwaśnych (pH 3,2-5,2). Oprócz rozmnażania zarodnikowego
dużą  rolę  odgrywa  rozmnażanie  wegetatywne  za  pomocą  rozmnóżek
rostowych,  wytwarzanych  na  szczytach  bocznych  gałązek.  Jest  rośliną
leczniczą i trującą. 

Ze stanowiska nr  5 udajemy się ścieżką przez groblę,
mijając  po  prawej  stronie  staw,  a  po  lewej  torfowisko.  
Na końcu grobli skręcamy w lewo i wspinamy się na wydmę
śródlądową porośniętą borem sosnowym z borówkami. Z lewej
strony w dole zostawiamy podmokły i grząski, z roślinnością
bagienną  teren  torfowiska.  Następnie  schodzimy  z  wydmy,
skręcamy w lewo,  przechodząc przez strumień ścieżką leśną
dochodzimy do stawów Sinierzatki (około 150 cm głębokości).
Gospodarstwo Rybackie przetrzymuje w nich od października
do połowy kwietnia około 20 000 sztuk narybku lub kroczka:
karpia, szczupaka, suma, amura, lina, tołpygi pstrej i białej. 

Należy podkreślić, że podobnie jak przy wcześniejszych
stawach,  tak i  tutaj  znajdują się następujące hydrofity:  pałka
szerokolistna  (Typha latifoila),  oraz sitowie jeziorne  (Scirpus
lacustris),  które  tworzą  „ścianę”  wysokiej  roślinności
nazywaną  szuwarami, rdest  ziemnowodny  (Polygonum
persicaria)  z  unoszącymi  się  nad  liśćmi  pływającymi
różowymi kwiatami  i  strzałka  wodna  (Sagittaria  sagittifolia)
(ryc.  11)  o  trzech  rodzajach  liści:  podwodnych  –
wstęgowatych,  cienkich  i  wiotkich,  pływających  –  kształtu
owalnego  oraz  nadwodnych  –  twardych  i  sztywnych,  
w kształcie strzałki, dzięki którym nazwę swą zawdzięcza.
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Ryc. 11   Strzałka wodna

Idąc  dalej  między  dwoma  stawami,  na  końcu  grobli
przedzieramy się mało wyraźną ścieżką wiodącą przez rowek 
z  żelazną  kładką,  wśród  zarośli  kruszyny  pospolitej  
i jeżogłówki gałęzistej. Uwaga! W porze zimowej, po obfitych
opadach  śniegu,  ze  względu  na  niewidoczny  grunt  przejście
może  być  niemożliwe.  Po  wejściu  do  lasu  idziemy  wąską
ścieżką  wiodącą  w  kierunku  północnym.  Następnie  mijając
rozwidlenie  dróżek  utrzymujemy  kierunek  północny  
i dochodzimy ponownie do żelaznej kładki. Przechodząc przez
nią i idąc dalej znajdziemy się na kolejnym rozwidleniu dróg.
Skręcamy  w  prawo  na  szerszą  drogę  leśną,  która  prowadzi
nadal  w  kierunku  północnym,  a  następnie  na  rozstaju  dróg
leśnych wybieramy lewą (położoną  niżej  względem prawej),
która po 20 m doprowadzi  nas do stawu  Krążki. Miejsce to
nadaje się do sporządzania posiłków (stół, zadaszenie, ławki),
rozpalenia  ogniska  i  zabaw  ruchomych,  dlatego  młodzież
szkolna  korzysta  z  jego  gościnności  z  okazji  Dnia  Dziecka.
Stąd udajemy się groblą naprzeciwko zadaszenia do stanowiska
nr 6, przy kolejnym zadaszeniu (z przystanku PKS – 4,5 km, 55
minut, ze stanowiska nr 5 – 20 minut). 

Stanowisko nr 6
KRĄŻKI

Znajdujemy się na terenie Gospodarstwa Rybackiego,  
w  sąsiedztwie  trzech  stawów.  Jeden  z  tutejszych  obiektów
stawowych  o  głębokości  140  cm  wykorzystywany  jest  do
zimowania  ryb.  Dwa płytsze  (około 110 cm) są zbiornikami
retencyjnymi,  zbierają  wodę  o  I  klasie  czystości  ze  źródeł
Pauczy  i  Różanki,  w  celu  zasilania  pozostałych  stawów  
w okolicy Rudy Różanieckiej. Na początku XX w. połączono
zlewnie  obu  rzek  aby  utrzymać  w  tych  stawach  optymalny
poziom wody. Natomiast do zasilania kompleksów stawowych
położonych na terenie  gminy Cieszanów firma wykorzystuje
również potoki: Lubówka i Brusienka. 

W Rudzie Różanieckiej hodowano ryby jeszcze zanim
tutejsze stawy stały się własnością Brunickich i Wattmanów.
Liczba stawów zwiększyła  się  po 1925 roku tj.  po reformie
rolnej wprowadzającej parcelację majątków państwowych oraz
nadwyżek  gruntów  rolnych  w  folwarkach  prywatnych.
Wówczas baron Hugo Wattman, aby uchronić swoje łąki i pola
od  parcelacji,  postanowił  zamienić  je  na  stawy,  które  nie
podlegały podziałowi. Prace przy budowie kolejnych dziesięciu
stawów były bardzo kosztowne, co zmusiło barona do wycięcia
i  sprzedaży  znacznych  połaci  lasów.  Konieczność  wyrębu
umotywował  przed  Państwową  Komisją  Lasów  rosnącym
zapotrzebowaniem na drewno po I wojnie światowej oraz złym
stanem  zgrzybiałego  drzewostanu.  W  celu  potwierdzenia
dużego zagrzybienia lasów, poddani barona przed przyjazdem
komisji  rządowej  przybijali  do  przydrożnych  drzew  grzyby
drzewne. 

W latach międzywojennych na terenie nowych stawów
właściciel  majątku  Wattman  prowadził  bardzo  przemyślaną  
i racjonalną gospodarkę. W jednym roku hodował w nich ryby,
a w następnym wypuszczał wodę i siał na tym terenie jęczmień
oraz żyto, sadził kapustę, ziemniaki, marchew i inne warzywa.
Poprowadził  z  zabudowań  gospodarczych  w  folwarku  na

1



tereny  stawów  kolejkę  żelazną,  po  której  wagonikami
ciągnionymi  przez  konie  wożono  w  jedną  stronę  obornik,
a  z  powrotem  zabierano  płody  rolne.  Z  takiego  sposobu
gospodarowania  czerpano  podwójne  zyski.  Szczególnie
opłacalna była hodowla ryb z dominacją karpia, który osiągał
duże  rozmiary  dzięki  dobremu  odżywianiu.  Ryby  karmiono
mielonym  łubinem  oraz  suszonym  końskim  mięsem.
Kupowano od Żydów stare zmizerowane konie i zabijano ich
dziennie  około  6  sztuk.  Mięso  z  nich  gotowano,  mielono
i  suszono  w  tartaku  w  suszarni,  aby  następnie  karmić  nimi
ryby.

 Obecnie  działające  na  terenie  tych  stawów
Gospodarstwo  Rybackie  S.C.  prowadzi  zabiegi  techniczne
i  sanitarno-zdrowotne  polegające  na  osuszaniu,  użyźnianiu  
i  wapnowaniu  dna.  Zajmuje  się  produkcją  i  sprzedażą
większości  gatunków  ryb  słodkowodnych,  zarówno
konsumpcyjnych jak i materiału zarybieniowego w tym: karp
(95%  produkcji),  amur  biały,  tołpyga,  szczupak,  lin,  sum,
karaś, okoń, płoć, jesiotr. Żywienie paszą naturalną sprawia, że
mięso ryb posiada niepowtarzalne walory smakowe, co zyskuje
uznanie  wśród  nabywców  w  całym  kraju.  Dla  miłośników
przyrody  gospodarstwo  umożliwiło  poprowadzenie
kompleksowej  ścieżki  dydaktycznej,  w  celu  poznania  wielu
gatunków roślin, ptaków i ssaków. 

Obok  przystanku  Krążki,  po  lewej  stronie
zaobserwować  można  naturalną  sukcesję  roślinności  leśnej.  
W  miejsce  niewypełnionego  wodą  stawu  wkroczyły  trawy,
krzewy  i  drzewa,  wśród  których  dominuje  brzoza
brodawkowata*  (ryc.  12),  wierzba  iwa*,  wierzba  krucha*  i
olsza  czarna*.  Należą  one  do  gatunków  pionierskich,
stopniowo  przekształcających  ekosystem  wodny  w  leśny.
Wypierają one rosnącą roślinność stawową:  trzcinę pospolitą
(Phragmites  communis),  mozgę  trzcinowatą  (Phalaris

arundinacea),  pałkę  szerokolistną  (Typha  latifoila),  sitowie
jeziorne (Scirpus lacustris).     

Ryc. 12 Brzoza brodawkowata

                                    

*Brzoza brodawkowata (ryc. 12)– nazywana też brzozą płaczącą,
jest gatunkiem pionierskim, ponieważ łatwo rozsiewa się na nieużytkach,
odłogach,  zrębach,  gruzach,  ruinach  i  dlatego  przez  człowieka  jest
używana  do  rekultywacji  terenów  poprzemysłowych.  Należy  jednak  do
drzew wrażliwych na zanieczyszczenia atmosfery, szczególnie przez tlenki
azotu. Od dawna w lecznictwie są wykorzystywane liście brzozy działające
moczopędnie oraz huby brzozowe czarna i biała, z których wyciągi stosuje
się  w  leczeniu  chorób  nowotworowych  i  wirusowych,  a  produkowany
w Rosji gęsty wyciąg z czarnej huby brzozowej o nazwie Befungin, leczy
przewlekłe  nieżyty  żołądka  i  choroby  żołądkowo  –  jelitowe.  Wyłącznie
 z  korzeniami brzozy współżyje w symbiozie (mikoryzie)  koźlarz babka  
i pomarańczowy. 

W  tym  miejscu  (po  prawej  stronie  brzozy)  latem  
i  jesienią  zwraca  naszą  uwagę  okazały  –  3  metrowy  mlecz
błotny  (Sonchus  palustris) i  rozprzestrzeniające  się  rośliny
lubiące rosnąć na siedliskach ruderalnych takie jak: kielisznik
zaroślowy  (Calystegia  sepium),  nawłoć  późna  (Solidago
gintea). Warto przyjrzeć się także należącej do zbiorowiska łąk
i  pastwisk  tojeści  pospolitej  (Lysimachia  vulgaris).
Powszechnie występuje tu również należący do pluskwiaków
równoskrzydłych pienik ślinianka zauważalny w porze letniej
dzięki z daleka widocznej pienistej wydzielinie otaczającej jego
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larwy. Chroni ona przed wyschnięciem i wrogami, a powstaje,
gdy  do  wydalanej  przez  odbyt  wydzieliny  wtłaczane  jest
powietrze z przetchlinek odwłokowych.

*Olsza  czarna  (ryc.  13) –  jej  naturalnym  środowiskiem  są  tereny  
o  wysokim  poziomie  wód  gruntowych.  Jest  głównym  składnikiem
drzewostanów  olsach  i  łęgach.  Żyje  w  symbiozie  z  bakteriami-
promieniowcami  (Actinomysetes),  które
wiążą  wolny  azot.  Proces  ten  zachodzi  
w bulwkowatych naroślach na korzeniach.  
Z  tego  punktu  widzenia  olsza  poprawia
jakość  gleby,  a  więc  jest  cennym
przedplonem  dla  lasotwórczych  gatunków,
które w drodze naturalnego procesu kiedyś
zajmą jej miejsce.

                                                                                   Ryc. 13 Olsza czarna

*Wierzba krucha i iwa – rosną w lasach łęgowych, okresowo zalewanych 
i  z  wysokim  poziomem  wody  gruntowej.  Ta  pierwsza  zawdzięcza  swą
nazwę  bardzo  kruchym  gałęziom.  W  gwarze  stosowano  nazwę
kruchowierzb,  trzesklina.  Natomiast  na  wierzbę  iwę  w  średniowieczu
mówiono  „bagnięć”  od  „bagnię”,  „bagniti”,  co  oznacza  jagniątko.
Drzewo zostało więc nazwane od wełnistych bazi przypominających pęczki
owczej  wełny.  Nazwa  „iwa” ukształtowała  się  dopiero  w  XVII  w.  pod
wpływem staroruskiego substratu językowego „jewa”, „ivyna”. Drzewo to
jest doskonałym, naturalnym przedplonem dla lasu na gruntach porolnych.
Korzenie obu wierzb potrafią też pochłaniać metale ciężkie (ołów, kadm),
stąd mają duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Rudzieńskie stawy są również wspaniałym siedliskiem
dla  ptaków  związanych  ze  środowiskiem  wodnym.  
W zaroślach szuwarowych swoje gniazda mają: kaczki (cyranki
i  krzyżówki),  potrzosy,  łozówki,  remizy,  łyski,  trzciniaki.  W
wodzie brodzą czaple siwe i rzadko spotykane bociany czarne.
Żerują  tutaj  również  duże  ptaki  drapieżne  m.in.  błotniak

stawowy, który buduje  swoje gniazdo na ziemi wśród roślin
bagiennych.  Występuje  tutaj  również  objęty ochroną prawną
orzeł bielik, zakładający swoje gniazda na wysokich sosnach w
pobliżu  dużych,  otwartych  zbiorników  wodnych,  wokół
których tworzy się specjalne strefy o promieniu do 500m w
oddaleniu od gniazda.

Wieczorem  siedząc  na  grobli  stawowej  mamy  szansę
zobaczyć  bobra  europejskiego  oraz  wydrę.  Ssaki  te  chętnie
przebywają  w  wodzie.  Pływanie  ułatwia  im  błona  między
palcami,  fałdy  skórne  zatykające  nos  i  uszy  w  czasie
nurkowania  oraz  spłaszczony  ogon  u  bobra  i  sierść  pokryta
tłustą  substancją.  Ze  względu  na  brak  wody  w  osuszonym
stawie  bobry  zmieniły  miejsce  swojego  zamieszkania,  a  ich
domki, zwane żeremiami, uległy stopniowemu zniszczeniu.

Przemierzamy  naszą  trasę  dalej  wzdłuż  stawu  (na
północny zachód), a potem pierwszą groblą w lewo na zachód
(przy trzecim zadaszeniu) aż do skraju lasu. Popatrzmy jeszcze
za zakrętem, po prawej stronie grobli, rośnie rzadkie drzewo –
wierzba  iwa.  Ze  względu  na  dekoracyjne  bazie  należy  do
ulubionych ozdób wielkanocnego stołu. Jesienią natomiast jej
owoce tworzą torebki skupiające długie, jedwabiste, białe kępy
włosów. 

Wchodząc  do  lasu,  mijamy  szeroki  rów  wypełniony
wodą, skręcamy w lewo w ścieżkę leśną (na południe), a po
kilkunastu krokach na rozwidleniu dróg w prawo (na zachód)
w  drogę  leśną.  Towarzyszy  nam  cały  czas  bór  sosnowy  
z  podrostem  dębowym,  olchowym,  jodłowym,  brzozowym,
bukowym.  Po  ok.  0,5  km  znajdziemy  się  przy  kolejnym
rozwidleniu  dróg  leśnych,  na  którym  skręcamy  w  prawo.
Idziemy  dalej  lasem,  mijamy  widoczny  szlaban  leśny,
zabudowanie gospodarcze i  dochodzimy do drogi asfaltowej.
Kierujemy się w lewo, w kierunku wsi Ruda Różaniecka. 
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Na krótkim odcinku idziemy wśród zabudowań i  ruin
dawnej gorzelni, widocznej z prawej strony drogi. Wybudował
ją na początku XX w. (około 1908r.) baron Hugo Wattman. Do
postawienia budynku z kamienia i cegły sprowadził specjalistę
z  Baden  –  Józefa  Karnasa.  Zakupił  kosztowną  maszynę
parową,  naczynia  i  inne  aparaty  do  pędzenia  wódki  oraz
zatrudnił  specjalistę  gorzelnika.  Urządzając  gorzelnię
właściciel  dóbr  różanieckich  poniósł  duże  koszty,  ale
w  konsekwencji  z  produkcji  alkoholu  wytwarzanego  
z  ziemniaków  i  zboża,  wpływały  do  jego  kasy  znaczne
dochody.  Gorzelnią  kierowali  Żydzi:  Federbusch  Hersz
i Abraham. Mimo, że I wojna światowa zapisała się tragicznie
dla Rudy Różanieckiej,  gdyż wojska rosyjskie spaliły niemal
80% zabudowań, to jednak gorzelnia ocalała i po zakończeniu
działań  wojennych  rozpoczęła  szeroko  zakrojoną  produkcję,
głównie  spirytusu.  Baron zaopatrywał  w wódkę  3 najbliższe
karczmy. Jedna z nich była usytuowana w miejscu dzisiejszego
kościoła, druga przy drodze prowadzącej na Doliny. Natomiast
trzecia  karczma mieściła  się  na  Supilnem.  Prawdopodobnie  
z  niej  korzystali  też  Polacy  z  Królestwa  Polskiego,  którzy
przechodzili  przez tzw. „zieloną granicę” (16 km od granicy
austriacko-rosyjskiej) i zakupywali tutaj duże ilości alkoholu,
który transportowali aż do Królestwa Kongresowego. Z zaboru
rosyjskiego  przynosili  sól,  która  była  rozkupywała  przez
tutejszą ludność.

 Spod  gorzelni,  gdzie  warto  zastanowić  się  nad
przemijającym  czasem  i  kolejami  historii  wyruszamy  drogą
asfaltową wiodącą przez las w kierunku wsi. Po około 800 m
marszu,  pełna  trasa  naszej  ścieżki  skręca  w  prawo,  z  drogi
asfaltowej  w  piaszczystą,  do  widocznego  stanowiska  
nr  7  (z  przystanku  PKS  –  6,2  km,  1  godz.  30  minut,  ze
stanowiska  nr  6  –  35  minut)  .  Odtąd  trasę  ścieżki  można
skrócić,  opuszczając  stanowiska  nr  8  i  9,  idąc  dalej  drogą

asfaltową w kierunku Rudy Różanieckiej  obok leśniczówki  
i stawów do pałacu Wattmanów.

 Stanowisko nr 7
JEZIORO

Przystanek  nr  7  zlokalizowany  jest
obok  zbiornika  wodnego  „Jezioro”  oraz
sędziwego  dębu  szypułkowego  (ryc.  14)
w sąsiedztwie sosen.

Ryc. 14 Dąb szypułkowy

Interesujące jest pochodzenie „Jeziora”. Już jego nazwa
wskazuje,  że  jest  związane  z  naturalnymi  procesami
zachodzącymi  na  powierzchni  lądu,  a  nie  z  działalnością
człowieka. Powstało w zagłębieniu wyżłobionym przez lądolód
podczas  zlodowacenia  południowopolskiego  w  plejstocenie  
w okresie czwartorzędowym (około 1 mln. lat temu). 

Od wcześniej obserwowanych stawów, „Jezioro” różni
się  nie  tylko  pochodzeniem,  ale  również  głębokością  
i  powierzchnią.  Jest  to  zbiornik wodny największy na  trasie
naszej ścieżki dydaktycznej, a drugi co do wielkości spośród  
47 będących własnością Gospodarstwa Rybackiego. Jest płytki,
średnia jego głębokość wynosi 100cm. Odznaczając się małą
głębokością i dużą powierzchnią jest prawdopodobnie resztką
jeziora  morenowego.  Według nauki  o  wodach śródlądowych
zbiornik  ten  klasyfikowany  jest  do  stawów,  w  których
głębokość  wody  rzadko  przekracza  2  m.  Tutaj  baron  Hugo
Wattman  poprzez  zamontowanie  stojaka  i  leżaka
odpływowego,  a  ponadto  przez  możliwość  otwarcia  śluzy  
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i spuszczania z niego wody przyczynił się do przekształcenia
stawu bezodpływowego w staw spuszczany. 

Obecnie  „Jezioro”  jest  zagospodarowanym  stawem
rybnym, w którym odbywa się produkcja narybku lub kroczka
karpia,  a  z  innych  ryb  wpuszczana  jest  też  tołpyga  i  amur.
Roczny odłów wynosi około 7 ton materiału zarybieniowego  
o wadze jednostkowej 100 gram.

Jest to miejsce o sprzyjających warunkach do
rozwoju  agroturystyki  i  wędkarstwa.  
W  perspektywie  planuje  się  utworzenie  w  tym
miejscu łowiska komercyjnego do wędkowania oraz
kompleksu rekreacyjno –  wypoczynkowego z  bazą
noclegową.  Przy  okazji  zachęcamy  do  spacerów
wzdłuż  brzegu  jeziora  aby  poznać  wiele  cennych
gatunków flory i fauny śródlądowej, urokliwą rzeźbę
terenu i wokoło rosnący bór sosnowy.  

Ryc. 15 Pałka szerokolistna

Przybrzeżne płycizny „Jeziora” porasta zespół oczeretu
jeziornego*  (Schoenoplectus  lacustris),  pałki  szerokolistnej*
(Typha  latifoilia)  (ryc.  15)  i  trzciny  pospolitej*  (Phragmites
communis),  a  brzegi  zespół  sitowia  jeziornego  (Scirpus
lacustris), sitowia leśnego (sylvaticus), trzcinnika piaskowego
(Calamagrostis  epigejos),  karbieńca  pospolitego  (Lycopus
europaeus)  oraz  żabieńca  babki  wodnej*  (Alisma plantago -
aquatica) (ryc. 16). 

*  Oczeret  jeziorny –  roślina  mająca  ciemnozielone,  wysokie  do  3  m,
okrągłe,  nagie  i  sztywne  łodygi,  rośnie  najdalej  od  brzegu  w  pasie
szuwarów. Tę strefę charakteryzują liczne gatunki  ziemno-wodne.  Tylko
niewielkie części tych roślin są zanurzone w wodzie.

*  Pałka  szerokolistna (ryc.  15)  –  łatwa  do  rozpoznania  po
charakterystycznej  grubej,  brązowej  kolbie  umieszczonej  na  szczycie

łodygi,  u  której  kwiatostany:  męski  i  żeński  bezpośrednio  do  siebie
przylegają.  Umożliwia  to,  poza  szerokością  liści  łatwe  odróżnienie  od
pałki wąskolistnej,  gdzie kwiatostan męski na szczycie w cienkiej kolbie
jest oddzielony przerwą od znajdującego się niżej grubszego, brązowego
kwiatostanu  żeńskiego.  Z  kolb  wypadają  tysiące  nasion  okrytych
puszystymi włosami. Włosy te umożliwiają rozsiewanie roślin przez wiatr.
Wykorzystują  je  niektóre  ptaki,  np.  remizy,  do  budowy  swoich  gniazd.
Razem z innymi roślinami – m.in. trzciną pospolitą i oczeretem jeziornym
tworzy „ścianę” wysokiej roślinności nazywaną często szuwarami. 

* Trzcina pospolita – jest wielką i sztywną trawą, najwyższą w Polsce (4m
wysokości),  będącą  głównym  składnikiem  pasa  oczeretów  (szuwarów)
naszych wód, zakwitającą w końcu lata. Pusta łodyga trzciny, wzmocniona
kolankami  ułatwia  jej  przeciwstawianie  się  falom  i  wiatrowi.  Dobrze
rozwinięte  kłącza  gromadzą  pokarm,  wytworzony  przez
zielone liście  i  umożliwiają przytwierdzenie  się rośliny do
podłoża.  Tworzy  ona  rozległe  skupiska  na  terenie
podmokłym,  przez  co  zapewnia  rybom,  ptakom  oraz
drobnym  ssakom  ziemnowodnym  ochronę  i  warunki  do
życia.

*  Żabieniec  babka  wodna (ryc.  16)  –  to  roślina  o  kilku
typach liści, ma trawiaste lub wstęgowate liście młodociane 

Ryc. 16 Żabieniec babka wodna
pod  wodą,  później  wytwarza  nad  wodą  piękne  liście  ogonkowe,  od
jajowatych do sercowatych. Jej kwiaty białe lub różowe ozdabiają strefę
pasa szuwarowego.          

Przybrzeżne  płycizny,  do  głębokości  około  2m są  też
środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt wodnych: żaby
moczarowej,  żaby  jeziorowej,  grzebiuszki  ziemnej  a  także
zaskrońca i jaszczurki żyworódki. Dla żab woda jest miejscem
do złożenia galaretowatego skrzeku. Skrzek to skupienie jaj,  
z których rozwijają się kijanki – niedojrzałe osobniki żab. Na
dnie w mule żyją pijawki, niedojrzałe formy różnych owadów
oraz ślimaki, których pokarmem są żyjące w jeziorze glony. 
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Ryc. 17 Biotopy w stawie
Wolną wodę (pelagial)wykorzystują  zwierzęta  czynnie  pływające  (nekton) oraz
najmniejsze, unoszone przez wodę (plankton). W przybrzeżnej strefie wód, gdzie
światło przenika w głąb, rosną na dnie rośliny, które dostarczają wielu zwierzętom
pokarmu,  schronienia  i  możliwości  składania  jaj.  Na  powierzchni  wody  żyją
zwierzęta o specjalnych przystosowaniach, takie jak nartniki.

Tutaj  ze  względu  na  małą  ilość  tlenu  żyją  też  organizmy
beztlenowe;  sinice  i  niektóre  bakterie.  Na  źdźbłach  trzciny
przysiadają liczne owady, na przykład ważki. Na lustrze wody
można spotkać nartnika. Dzięki bardzo niewielkiemu ciężarowi
może  on  chodzić  po  wodzie  wykorzystując  napięcie  jej
powierzchni.  W  trzcinowiskach  zakładają  gniazda  kaczki
krzyżówki,  łyski,  głowienki,  czernice,  łabędzie nieme i  inne.
Nadbrzeżna roślinność chroni przed wzrokiem drapieżników  
i utrudnia im dostęp do jaj i piskląt.

Wokoło „Jeziora” rośnie typowy bór sosnowy.
W  warstwie  drzew  króluje  niepodzielnie  sosna

zwyczajna,  stanowiąca  80%  drzewostanów  w gminie  Narol.
Jako  domieszka  rośnie  pojedynczo  brzoza  brodawkowata,
wierzba iwa, dąb szypułkowy i modrzew. Słabo wykształconą
warstwę podszytu tworzą, obok podrostu wymienionych wyżej
drzew, kruszyna pospolita, dąb czerwony i jeżyna wzniesiona.

Swoisty wygląd ma warstwa runa, w którym panuje borówka
czarna, zwana też czarną jagodą. 

Atrakcją  przystanku  nr  7,  jest  również  to,  że  można  tutaj
podziwiać  sędziwy  dąb  szypułkowy  (ryc.  18)*  o  obwodzie  pnia
około 3,5m. Stan zdrowia dębu nie jest bardzo dobry, przyglądając
się konarom widać ślady choroby wirusowej, a na korze pnia ślady
wandalizmu. Również na jego osłabienie wpływa rosnący wewnątrz
pnia  na  wysokości  2,5  m.  jarząb.  Obiekt  ten,  ma  ponad  120  cm
grubości  pnia,  ale  nie  podlega  ochronie  prawnej  jako  pomnik
przyrody. Aby przyznać mu ten status musiałby być zdrowy.

   Ryc. 18 Dąb szypułkowy                     

Warto  wiedzieć,  że  do  najpopularniejszych
pomnikowych dębóww Polsce należy:

- Bartek – rosnący w Samsonowie koło Zagnańska
na  Kielecczyźnie  –  ponad  650  lat,  27m wysokości,  9m
obwodu na wysokości 1,3m. Jego schorowane, usychające
już, potężne konary zostały podparte specjalnym stelażem.

- Lech, Cech i Rus – rosnące w parku pałacowym 
w Rogalinie  koło  Poznania  –  około  500 –  600 lat,  ich
obwody: 9,1m; 7,4m; 6,7m. Te trzy dęby rogalińskie są
dziś  w marnym stanie,  niszczone  przez  grzyby  i  owady,
wśród nich przez chronionego kozioroga dobosza.

-  Poganin  –  w  Węglówce  koło  Krosna  na
Podkarpaciu, około 600 lat, o obwodzie pnia 9 m. Jak na takiego staruszka
tryska wigorem, ma zdrową korę i wciąż rodzi żołędzie.

Stare i wielkie dęby są przykładem długowieczności, mogą rosnąć
bez uszczerbku dla jakości drewna dużo dłużej niż brzoza, topola, sosna.
Każdego z nas, oprócz zachwytu nad ich rozmiarami, kształtem, fakturą
kory  i  listowiem,  przejmuje  myśl,  że  drzewo  to  jest  żywym  świadkiem
wydarzeń  ciągnących  się  przez  stulecia,  że  patrzyły  nań  oczy  wielu
milionów pokoleń, że ostało się ono naporowi burz i wichrów w zmiennym
klimacie naszego kraju. 
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Dąb, który wyrósł wiele lat przed nami, w sąsiedztwie
stawu „Jezioro”  nie  tylko  z  tego powodu zasługuje  na  nasz
szacunek.  Jest,  więc  niezastąpiony  w  spełnianiu  ważnych
zadań:  daje  cień  i  ochłodę,  wyłapuje  pyły,  spaliny,  nawilża
powietrze, chroni przed hałasem, produkuje tlen. Poza tym jest
ozdobą naszego krajobrazu.  Zapach jego kwiecia,  szum jego
liści  i  śpiew  ptaków  radują  człowieka.  Tworzy  on  swoiste
mikrośrodowisko  życia  wielu  gatunków  roślin,  zwierząt,
grzybów.  Na  korze  z  łatwością  można  odszukać  licznie
występujący  listkowaty  porost  –  pustułkę  pęcherzykowatą.
Żyje  ona  tutaj  dzięki  symbiozie.  Jej  ciało  tworzą  strzępki
grzyba połączone z komórkami samożywnego zielonego glonu.
Grzyb  otrzymuje  od  glonu  cukier  wytwarzany  przez  niego  
w  procesie  fotosyntezy,  natomiast  glon,  otoczony  plechą
grzyba,  bierze  od  niego  wodę  i  sole  mineralne.  Gęsto
porośnięty  pustułką  dąb  świadczy  o  bardzo  małym
zanieczyszczeniu dwutlenkiem siarki. Ta wrażliwość porostów
na zawarte w powietrzu trujące związki siarki powoduje, że są
wskaźnikami czystości powietrza (biowskaźnikami). 

*  Dąb szypułkowy  (ryc. 14, 18) – jest duży, okazały i osiąga wysokość
40m. Liście mają krótki ogonek, wyrastają w pękach na końcach pędów.
Są nieregularne 4-5 klapowane, całobrzegie. Nerwy dochodzą zarówno do
szczytów klap,  jak  i  miejsc  między  nimi.  Końce  klap  są  zaokrąglone,  
u  nasady  sercowate  (blaszka  tworzy  uszka).  Żołędzie  znajdują  się  
w półokrągłych miseczkach, po 2-3 na szypułkach długości 3-8 cm – stąd
nazwa. Gdy są świeże, mają na łupince charakterystyczne zielone paski,
które  nie  występują  u  niedojrzałych  żołędzi  dębu bezszypułkowego.  Na
nazwę  tego  gatunku  drzewa  mają  wpływ  żołędzie  wyrastające
bezpośrednio  z  gałązki  –  bez  szypułki.  W  odróżnieniu  od  dębu
szypułkowego blaszka u nasady schodzi się klinowato, a nerwy dochodzą
do szczytu klap. W Polsce rośnie jeszcze jeden rodzimy gatunek dębu: dęb
omszony  występujący  jedynie  w  Bielsku  nad  Odrą  (woj.
zachodniopomorskie). Bardzo często sadzony jest natomiast dąb czerwony,
który pochodzi z Ameryki Północnej.  W Polsce tak naprawdę naturalne

lasy dębowe przetrwały jedynie w Puszczy Białowieskiej i w Wielkopolsce
– tzw. dęby krotoszyńskie, będące efektem zabiegów hodowlanych wielu
pokoleń  leśników.  Ich  dzisiejsza  jakość  wynika  z  wieloletniej  selekcji
genetycznej  w tych drzewostanach.  Na pozostałych obszarach nizinnych
dąbrowy zostały zamienione w pola uprawne. Nie ulega wątpliwości, że
dąb  należy do najstarszych drzew świata i jako jedyny w pełni zasługuje
na przydomek „królewski”.
 

Wokół dębu i przy brzegu sąsiadującego jeziora rosną
liczne  rośliny  zielne  charakterystyczne  dla  zbiorowisk  łąk  
i  pastwisk,  m.  in.:  krwawnica  pospolita  (Lythrum salicaria)
o  czerwonych  6-krotnych  kwiatach  i  liściach  całobrzegich,
pięciornik  gęsi  (Potentilla  anserina)  z  liśćmi  złożonymi
przerywano  nieparzystopierzastymi  i  żółtymi  kwiatami,
mniszek pospolity (Taraxacum officinale) charakterystycznymi
języczkowatymi kwiatami przekształcającymi się w niełupkę  
z aparatem lotnym, tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia),
której  łodygi  płożą  się  po  ziemi,  niezapominajka  błotna
(Myosotis palustris) o typie kwiatostanu skrętek. 

Spod dębu szlak dydaktyczny prowadzi ładną widokowo
ścieżką wzdłuż lewego brzegu jeziora. Po drodze mijamy m. in.
kościenicę  wodną  (Myosoton  aquaticum),  ostrożeń  polny
(Cynoglossum officinale) i wierzbownicę kosmatą (Epilobium
hirsutum)  rośliny  charakterystyczne  dla  klasy  siedlisk
ruderalnych i wilgotnych okrajek.

Na  pierwszym rozstaju  ścieżek  nadal  idziemy wzdłuż
stawu. Po około 400 m dochodzimy do drugiego rozwidlenia,
w  pobliżu  piaszczystego  wału  z  drzewostanem  sosnowym
wdzierającego  się  w  głąb  Jeziora.  Zanim  skręcimy  tutaj  
w lewo w ścieżkę leśną, można kierując się w prawo dotrzeć do
polany  z  widokiem  na  staw  oraz  gorzelnię  i  wrócić  
z  powrotem.  Dalej  ze  ścieżki  leśnej  wiodącej  w  kierunku
północno  –  zachodnim skręcamy na  rozwidleniu  w lewo na
południowy zachód, przecinając następnie szerszą drogę leśną 
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i kontynuując wędrówkę wąską ścieżką w kierunku północno –
zachodnim dotrzemy do kamienistej drogi, przy której z prawej
strony  stoi  wieża  przeciwpożarowa Nadleśnictwa  Narol,  
a z lewej staw  Kępy.  Wieża znajduje się w lesie na wzgórzu
243 m n.p.m. Dalej nasza trasa prowadzi  z drogi głównej, na
przeciwko śluzy w prawo (na zachód) na wydmę śródlądową,
gdzie  na jej  wierzchowinie  położone  jest  stanowisko  
nr 8 z doskonałym widokiem na okolicę (z przystanku PKS –
7,5 km, 2 godz., ze stanowiska nr 7 – 30 minut ).

        Stanowisko nr 8
        ŁYSA GÓRA 

Na stanowisku nr 8 można zaobserwować 10-metrową
ścianę użytkowanego wyrobiska,  zbudowaną z  piaszczystych
osadów  czwartorzędowych.  Jest  to  jeden  z  pagórków
wydmowych  powstałych  na  przedpolu  lądolodu  bałtyckiego.
Wchodzi on w skład ciągu wydm o kierunku z południowego  
-  zachodu  na  północny  –  wschód.  Z  uwagi  na  lokalizację  
w sąsiedztwie  wsi  oraz  duże  rozmiary  pagórka wydmowego

był  on  i  nadal  jest  miejscem
zaopatrywania  okolicznych
mieszkańców w piach. Południowo –
wschodnia  ekspozycja  stoku  stale
pozbawiana  roślinności  przez
eksploatację  piachu  przyczyniła  się
do nadania nazwy Łysa Góra. 

Na luźnych piaskach czwartorzędowych wchodzących  
w  skład  wydmy  wykształciły  się  mało  urodzajne  gleby
bielicowe.  Są  to  gleby  piaszczyste  o  cienkim  poziomie
próchniczym, ubogie w wodę i  substancje pokarmowe, które
zwykle  porasta  sosna  zwyczajna.  Charakteryzują  się  one
odczynem  kwaśnym.  Deszcze  i  wody  spływające  z
topniejących  śniegów  -  ulegając  w  glebie  zakwaszeniu  -
powodują  wypłukiwanie  substancji  mineralnych  z
powierzchniowych  warstw  gruntu.  Gleba  staje  się
wyjałowiona. W jej profilu występuje warstwa o białej barwie,
pozbawionej substancji mineralnych. Stąd pochodzenie nazwy
gleby – bielicowa (ryc. 20).

Ryc. 20 Profil gleby bielicowej

Na  skraju  wierzchowiny  zauważymy  sosny  
zwyczajne*  (ryc.  21)  o  charakterystycznym  sztandarowym
kształcie  wynikającym  z  warunków  świetlnych.  Sosny
tworzące  bory  sosnowe  mają  stosunkowo  rzadkie  korony,
przepuszczające sporo światła. Jednak zbyt słabe, przecedzone
przez korony drzew promienie słoneczne oraz ubogie i suche
gleby, nie sprzyjają rozwojowi bujnego podszytu. Rośnie tutaj
najczęściej  jałowiec  pospolity.  Południowo  –  wschodnia
ekspozycja wydmy sprzyja większemu przenikaniu światła do
wnętrza lasu, dlatego na krawędzi wierzchowiny pojawia się  
w  podszycie  dąb  szypułkowy,  jarząb  pospolity  i  kruszyna
pospolita.  U  stóp  drzew  opadłe  igliwie  płatami  pokrywają
porosty oraz mchy. Igły* z drzew tworzą warstwę ściółki, która
zakwasza  glebę  i  utrudnia  rozwój  roślin.  Gdzieniegdzie
wyrastają  paprocie:  orlica  pospolita,  kępy  wrzosu,  borówki:
brusznica i czarna (ryc. 22)  oraz rośliny zielne, np. pszeniec
leśny o żółtych kwiatach kwitnących od czerwca.
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                                  Ryc. 22 Borówka czarna

Spacerując w tym miejscu można natknąć się na gady
będące  w Polsce  pod ochroną:  padalca,  żmiję  zygzakowatą  
i jaszczurkę zwinkę. Wykluwają się one z jaj w sierpniu i we
wrześniu.

Ubogie w roślinność i zwierzynę bory sosnowe stanowią
raj dla grzybiarzy. W lasach tych rosną borowiki, rydze, kurki,
podgrzybki.  W  młodniku  sosnowym  u  podnóża  wydmy
pospolite są maślaki. Wszystkie te grzyby mogą żyć jedynie  
w  pobliżu  korzeni  drzew,  z  którymi  dokonują  obustronnie
korzystnej wymiany substancji pokarmowych (symbioza). 

Wspomniany  młodnik  sosnowy  powstał  na  miejscu
dawnego  wysypiska  śmieci.  Wprowadzona  rekultywacja
zamieniła  dzikie  wysypisko  na  monokulturę  leśną.  W  ten
sposób  uległa  poprawie  estetyka  krajobrazu,  jednak
jednogatunkowe plantacje  drzew są  mniej  odporne  na  różne
choroby, szkodniki i klęski żywiołowe. W jednorodnych lasach
odpowiednie  warunki  życia  istnieją  tylko  dla  nielicznych
gatunków  zwierząt.  Dla  wielu  brakuje  pokarmu,  a  ubóstwo
podszytu utrudnia znalezienie kryjówek. 

Z wierzchowiny Łysej Góry rozpościera się panorama na
południową  część  wsi.  Baczny  obserwator  zauważy
zabudowania  ulicy  Wola,  a  wśród  nich  tutejszy  tartak.  
Ścinka  drzew  i  wywóz  drewna  z  lasu  ściśle  wiąże  się  z
potrzebą bieżącego zalesiania zrębów.

Na stan  lasu  mają  wpływ nie  tylko  leśnicy,  lecz  całe
społeczeństwo.  Hasło:  „LAS  SŁUŻY  WSZYSTKIM”
zobowiązuje  każdego do właściwego zachowania się w nim.
Człowiek dbający o przyrodę, przestrzega zakazów wjazdu do
lasu, chodzi po wyznaczonych ścieżkach, nie hałasuje, uważa
by  nie  podeptać  młodych  drzewek  i  roślin,  nie  uszkodzi
żadnego drzewa, zachowuje czystość w miejscu wypoczynku 
i nie niszczy nawet trujących grzybów. Uważa, by nie dopuścić
do pożaru w lesie oraz chroni rośliny i zwierzęta leśne.
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*  Sosna  zwyczajna.  -  jest  to  gatunek  z  rodziny  sosnowatych,
obejmującej  80  gatunków,  które  występują  przeważnie  w
umiarkowanej strefie półkuli północnej. Igły o długości 3 – 7 cm,
rosnące  na  krótkopędach  po dwie
nie  opadają  na  zimę.  Są  dość
sztywne,  kłujące,  często  skręcone
dookoła  osi.  Po  raz  pierwszy
drzewo to zakwita między 30 a 70
rokiem  życia  
i  w  korzystnych  warunkach
dożywa nawet  600 lat.  Sosna jest
gatunkiem  światłożądnym,  lecz
poza  tym  mało  wymagającym  –
znosi  zarówno  dobrze  suche,
gorące lato, jak i mrozy. Jak żaden
inny  gatunek  potrafi  rosnąć  tam,
gdzie  właściwie  nie  ma  żadnej
gleby.  Jest  ona  najbogatszym  w
żywice  rodzimym  gatunkiem.
Jedna 60 – letnia sosna produkuje
w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi średnie dobowe zapotrzebowanie
3 osób. Rodzimymi gatunkami sosny jest kosodrzewina i limba. Oba
gatunki  rosną  w  górach
 i  podlegają  ochronie  prawnej.  Spośród  sprowadzonych  do  nas
gatunków sosny godnym uwagi  jest  wejmutka,  osiągająca  bardzo
duże przyrosty i sosna czarna,  pochodząca z Europy południowej,
która ze względu na znaczną odporność na zadymienie jest sadzona
w okolicach przemysłowych.  W lasach Nadleśnictwa Narol sosna
zwyczajna  nawiązuje  do  ponurej  historii.  W  latach  powojennych
działająca  w  tej  okolicy  UPA  wieszała  na  jej  gałęziach  Polaków.
Skromna  kapliczka  umocowana  do  pnia  przypomina  dziś  o  tragicznej
historii tej ziemi.

*  Igły  zwane  szpilkami,  mają  grube  ściany  komórkowe,  a  miękisz
wypełniający wnętrze  przetykany jest  kanałami  z  żywicą,  stąd z  igliwia
wyczuwalny  jest  przyjemny  zapach  olejków  eterycznych.  Opadłe  igły

tworzące ściółkę borów opóźniają wzrost a nawet hamują rozwój wielu
mikroorganizmów.  Dlatego  twarde,  żywicze  szpilki  są  bardzo  długo
rozkładane  przez  destruentów.  Należy  pamiętać,  że  ściółka  w  lasach
iglastych łatwo ulega przesuszeniu, a unoszące się w powietrzu żywicze
olejki sosny zapalają się już przy 50C.
                                                                                   Ryc. 21 Sosna zwyczajna

                        
Wracając  w  kierunku  stawu  warto  zwrócić  uwagę  na

zbiorowiska  ruderalne,  będące  pozostałością  po  wieloletniej,
nieprzemyślanej działalności społeczności Rudy Różanieckiej.
Rozwijają się one samorzutnie, bez ingerencji człowieka, który
przygotowuje  im tylko  siedlisko w postaci  wysypisk śmieci,
zniszczonych  i  niezagospodarowanych  terenów.  Występują
tutaj:  wrotycz  pospolity  (Tanacetum  vulgare),  bniec  biały
(Melandrium album),  nostrzyk  biały  (Melilotus  alba),  bylica
pospolita  (Artemisia vulgaris), wiesiołek dwuletni  (Oenothera
biennis),  żmijowiec  zwyczajny  (Echium vulgare),  dziewanna
wielkokwiatowa (Verbascum densiflorium). 

Przy  linii  elektrycznej  po  prawej  stronie  daje  się
zauważyć  klika  okazałych  dorodnych  sosen.  Ze  względu  na
swoje rozmiary mogą być uznane za drzewa pomnikowe. 

Wróciwszy do stawu Kępy skręcamy w prawo i idziemy
drogą  główną  na  południowy  –  wschód,  wzdłuż  cmentarza
komunalnego. Na rozwidleniu dróg wchodzimy na piaszczystą
drogę w lewo. Następnie przed zamieszkałymi po lewej stronie,
zabudowaniami  skręcamy  w  lewo  i  betonowymi  schodami
udajemy  się  w  górę  aż  do  stanowiska  nr  9  położonego  na
cmentarzu partyzanckim (z przystanku PKS – 8 km., 2 godz.
10 minut, ze stanowiska nr 8 – 10 minut).
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Stanowisko nr 9
CMENTARZ PARTYZANCKI 
– ULICA ZAGÓRA

Niepowtarzalny  klimat  i  nastrój  Rudy  Różanieckiej
tworzą nie tylko wartościowe walory krajobrazu, ale również
zabytki i pamiątki z przeszłości.  Jednym z takich miejsc jest
cmentarz  z  II  wojny  światowej,  który  jest  położony  na
niewielkim  pagórku  w  północnej  części  wsi,  tuż  za
gospodarstwem Pana Władysława Fariona. Jego początki wiążą
się z pochowaniem w tym miejscu polskiego żołnierza, który
został  śmiertelnie  ranny  we  wrześniu  1939  roku  podczas
bombardowania Rudy przez niemieckie samoloty. Mieszkańcy
wsi nie mogli go pogrzebać na swoim cmentarzu parafialnym,
gdyż ten znajdował się w odległym o 4 km Płazowie, a tam
stacjonowało  już  wojsko  niemieckie.  Postanowiono  złożyć,
więc  ciało  żołnierza  na  piaszczystym  wzniesieniu  na
północnym skraju wsi. Nie udało się dotąd ustalić tożsamości
tego człowieka. Wiadomo tylko, że pochodził z Polesia.

Kolejną  osobą  pochowaną  w tym miejscu  był  Michał
Mazurkiewicz, 70 –letni mężczyzna, który w czasie okupacji
hitlerowskiej przybył do Rudy Różanieckiej z Czereśni.  Jego
ciało znalazł jeden z mieszkańców Rudy (Władysław Farion)  
w  pobliżu  swego  gospodarstwa.  Okoliczności  śmierci  tego
człowieka nie są do końca jasne. Michał Mazurkiewicz zginął
w  maju  1944  roku,  kiedy  to  w  Rudzie  stacjonował  oddział
Kałmuków mjr. dr. Dolla. Ta formacja wojskowa zapisała się
w  pamięci  mieszkańców  wsi  bardzo  źle.  Na  porządku
dziennym  były  rabunki,  mordy  i  gwałty  dokonywane  na
niespotykaną dotąd skalę. Być może M. Mazurkiewicz naraził
się w jakiś sposób Kałmukom i został przez nich zgładzony.

Pozostałe  osoby  spoczywające  na  tym  cmentarzu  to
partyzanci, którzy zginęli w czerwcu 1944 roku podczas walk 
z  Niemcami.  Bitwa  ta  była  wynikiem operacji  hitlerowskiej
skierowanej  przeciw  partyzantom  pod  kryptonimem
„Sturmwind  II”  („Wicher  II”).  Akcja  ta  miała  na  celu
zniszczenie  ugrupowań  partyzanckich  w  Puszczy  Solskiej.
Podobna  operacja  „Sturmwind  I”  („Wicher  I”)  była
prowadzona w Lasach Janowskich. Do przeprowadzenia tych
operacji  Niemcy  zgromadzili  siły  liczące  około  30  tysięcy
ludzi,  a  także  samoloty  bombowe  i  rozpoznawcze.  Tak
wielkich sił do walki z partyzantami nigdzie w Polsce nie użyto
przez  cały  okres  okupacji.  Realizacja  „Sturmwind  II”
rozpoczęła  się  w połowie  czerwca.  W dniu  18  czerwca  siły
niemieckie  otoczyły  Puszczę  Solską  wzdłuż  miejscowości:
Zwierzyniec  –  Biłgoraj  –  Tarnogród  –  Lubliniec  –  Ruda
Różaniecka  –  Susiec  –  Krasnobród  –  Zwierzyniec,  
a  20  czerwca  zamknięto  ten  rejon  silnym  pierścieniem.  
W okrążeniu  znalazło  się  3100  partyzantów zgrupowanych  
w oddziałach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii
Ludowej i oddziałach radzieckich. 

Akcję  tę  poprzedziły  bombardowania  gajówek  i  wsi
położonych  w  głębi  puszczy,  gdyż  miejsca  te  były  często
punktami  kontaktowymi  „leśnych  ludzi”,  w  których
zaopatrywano się w żywność, bieliznę i ubranie. Zdarzały się
też  przypadki,  że  z  pokładu  samolotu  ostrzeliwano  osoby
cywilne  lub  pojedyncze  furmanki  dostrzeżone  na  leśnych
drogach. Lasy ponadto były stale patrolowane przez samoloty
rozpoznawcze. 

O  świcie  21  czerwca  rozpoczęła  się  operacja
„Sturmwind  II”.  Po  silnym  ostrzale  artyleryjskim  w  głąb
puszczy ruszyły wojska Wermachtu. Żołnierze szli tyralierą co
4  metry,  nacierając  od  północy,  wschodu  i  zachodu.  Od
południa  natomiast,  na  linii  Tanwi,  Niemcy  umocnili  swoje
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pozycje.  W  ciągu  dnia  przeczesywali  dokładnie  las,  
a wieczorem okopywali się i zakładali silnie umocnione obozy.
Literatura  dotycząca  tych  wydarzeń  wskazuje,  że  partyzanci
byli  dość dobrze uzbrojeni  i  otrzymali  rozkaz by się  bronić.
Jednak nie przypuszczano,  że tak duże siły okupanta zostały
skierowane do walki z nimi. W chwili, gdy wojsko niemieckie
zaczęło  zacieśniać  okrążenie,  część  partyzantów  otrzymała
rozkaz,  aby  przebijać  się  na  własną  rękę.  Partyzanci
przygotowali więc kryjówki zarówno dla siebie jak i na broń 
i  amunicję.  Niemcy patrolując  las  uważnie  sprawdzali  każde
podejrzane  miejsce,  a  często  strzelali  na  oślep  w  kierunku
gęstych zarośli lub dziwnych pagórków. W ten sposób zginął
m. in. Karol Ważny z Rudy Różanieckiej. Po przejściu obławy
koledzy bezskutecznie nawoływali go by wyszedł z ukrycia.  
A gdy to nie skutkowało podeszli do jego kryjówki i znaleźli
go martwego. Niemcy nie znaleźli go, ale nie wiedzieli też, że
zabili jednego z partyzantów. 

W wyniku akcji  „Sturmwind II”  straciło  życie  około  
900  partyzantów.  Ci,  którzy  spoczywają  na  cmentarzu  
w  Rudzie  Różanieckiej  zginęli  w  wyniku  akcji
przeprowadzonych  w  dniach:  21,  24  i  29  czerwca.  Mogiła
zbiorowa  na  cmentarzu  partyzanckim  ma  charakter
symboliczny. Partyzanci, których nazwiska widnieją na mogile
wiadomo, że zginęli w wyniku akcji „Sturmwind II”, ale ich
ciał  nie  udało  się  odnaleźć.  Ciała  pozostałych  trzynastu
przywieziono  do  Rudy  niemal  natychmiast  po  zakończeniu
obławy. Koledzy i  rodziny ruszyli  do lasu, aby odnaleźć ich
zwłoki,  póki  jeszcze  pamiętali  miejsca  tymczasowego
pochówku. Specjalna furmanka udała się też „nad Tanew”, tam
bowiem w jednym z bunkrów zostali zabici: J. Gołaszewski, K.
Soroka,  K.  Wilhelm  i  T.  Paduch.  Świadkowie  twierdzą,  że
wokół zniszczonego bunkra znaleziono wiadro zawleczek od
granatów,  których  Niemcy  użyli  do  zniszczenia  tego

umocnienia.  Najdłużej  na  pochówek,  bo  aż  miesiąc,  czekał
Adam Rozmus, chociaż zginął jako jeden z pierwszych. 

Na  cmentarzu  w  Rudzie  Różanieckiej  spoczywa  też
czterech  nieznanych  partyzantów  zastrzelonych  przez
Niemców w czerwcu 1944 roku. Ich śmierć wiąże się także  
z  akcją  „Sturmwind  II”.  Otóż  hitlerowcy,  aby  utrudnić
partyzantom  walkę  i  wprowadzić  chaos  na  ich  tyłach,
wywoływali zatargi polsko–ukraińskie na zapleczu walczących
oddziałów.  Taka  sytuacja  miała  też  miejsce  w  Rudzie.
Partyzanci, aby uchronić ludność cywilną wsi przed atakami ze
strony  podziemia  ukraińskiego,  zorganizowali  na  Supilnem
placówkę  i  obsadzili  ją  sześcioma  ludźmi.  Tam  też
zapowiedziano zbiórkę, by nie narazić wsi na spalenie. Niemcy
zauważyli  jednak  osiemnastu  uzbrojonych  ludzi
przemykających  skrajem  lasu  i  puścili  serię  z  karabinu
maszynowego.  W  ten  sposób  zginęło  czterech  partyzantów,
których tożsamości nie udało się ustalić.

W  takich  okolicznościach  na  piaszczystym  pagórku
powstał  cmentarz  wojenny,  przy  którym  usytuowane  jest
obecnie stanowisko nr 9 ścieżki dydaktycznej. Pochowano tu
24  żołnierzy  walczących  o  wolność  podczas  II  wojny
światowej.  Spośród  24  osób  udało  się  zidentyfikować  19,
natomiast 5 pozostało nadal nieznanych. Z 20 mogił jedna ma
charakter zbiorowy i zarazem symboliczny.

Związek  Bojowników  o  Wolność  i  Demokrację
sfinansował  w  1970  roku  budowę  nagrobków  i  ogrodzenia
okalającego  to  miejsce.  Powstał  w  ten  sposób  cmentarz  
o wymiarach 15 m x 7,60 m. Dwadzieścia ziemnych mogił  
w  betonowym  obramieniu  posiada  żeliwne  tabliczki
informacyjne  o  pochowanej  osobie.  Na  niektórych  grobach
ustawiono  dodatkowo  płyty  lub  cokoliki  ze  zdjęciami
poległych  lub  bliższą  informacją  o  nich.  Całość  otacza
niewysoki  murek  ceglany  z  metalową  siatką.  Nad  wejściem
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znajduje  się  napis:  „Wieczna  chwała  poległym  w  obronie
ojczyzny”  zwieńczony  godłem  państwowym  umieszczonym
między dwiema flagami. W 1994 roku ustawiono również na
terenie cmentarza kilkumetrowy krzyż.

Stałą  opiekę  nad  cmentarzem  sprawuje  młodzież   
z miejscowej szkoły. Dbają o niego również mieszkańcy Rudy
Różanieckiej. Spoczywają na nim przecież ich krewni, sąsiedzi
i znajomi. O większości zidentyfikowanych można powiedzieć
choć kilka słów: 10 partyzantów spośród spoczywających na
cmentarzu pochodziło z Rudy Różanieckiej. Są to: Rozner Jan,
Kościelecki  Franciszek,  Wróbel  Edward,  Zygarlicki  Ludwik,
Rozmus  Andrzej,  Ważny  Karol,  Rozmus  Adam,  Ważny
Franciszek,  Ważny  Stanisław  oraz  Kasperski  Mieczysław.  
W  chwili  śmierci  byli  ludźmi  młodymi,  jak  na  przykład
Kasperski  Mieczysław (19 lat)  lub w sile  wieku.  Niektórzy  
z nich zdążyli założyć rodziny: Kościelecki Franciszek w 1931
roku, Rozmus Jan w 1932 roku, a Ważny Karol w 1940 roku.
Karol Wilhelm pochodził z sąsiedniej Kowalówki, a Franciszek
Ważny z Dolin. Kazimierz Soroka nie pochodził z Rudy, ale
przed wybuchem wojny był nauczycielem w tutejszej szkole.
Józef Gołaszewski jako polski policjant był wcielony do armii
niemieckiej  i  stacjonował  w Tomaszowie  Lubelskim.  Uciekł
stamtąd najlepszym samochodem, zabierając nowoczesną broń
i  przyłączył  się  do  partyzantów.  Trudno  dziś  ustalić  skąd
pochodził. Wiadomo tylko, że jego córka mieszka w Olsztynie.

Odwiedzając cmentarz z II wojny światowej w Rudzie
Różanieckiej  w  pierwszym  momencie  widzimy  proste  
i  skromne mogiły  upamiętniające  tych,  którzy stracili  życie  
w  obronie  ojczyzny.  Odczytując  znajome  nazwiska,  
a  szczególnie  wiek  spoczywających  tu  osób  uruchamiamy
naszą  wyobraźnię.  To  był  przecież  ktoś  w  wieku  mojego
starszego  brata,  kolegi,  mojego  taty,  wujka  czy  dziadka.  Ci

ludzie mieli własne rodziny. Ktoś o nich myślał, martwił się,
tęsknił i czekał.

Poznając  okoliczności  ich  śmierci  stykamy  się  
z  przeszłością  naszej  miejscowości,  o  której  już  wiele  razy
słyszeliśmy  od  dziadków  czy  starszych  mieszkańców  Rudy.
A porównując te wspomnienia z wiadomościami zdobytymi na
lekcjach historii uświadamiany sobie, że ten skrawek ziemi na
skraju  wsi  kryje  w sobie  szczątki  ludzi,  którzy  tworzyli  nie
tylko historię naszego regionu, lecz także kraju.

Opuszczamy cmentarz.  Schodami udajemy się w dół,  
a następnie ulicą w lewo wzdłuż zabudowań części wsi zwanej
Zagórą. Kierując się prosto przez skrzyżowanie piaszczystych
ulic,  mijamy z  prawej  strony nowy budynek Domu Pomocy
Społecznej z lewej staw  Kępy dochodzimy do drogi głównej
(asfaltowej).  Tutaj  skręcamy  w  prawo  (na  południe)  
w kierunku Żukowa do stanowiska nr 10 obok dawnego pałacu
Wattmanów i stawu Elektrownia (z przystanku PKS – 8,3 km,
2 godz. 20 minut, ze stanowiska nr 9 – 10 minut). 

Stanowisko nr 10
PAŁAC WATTMANÓW 

Zespół  parkowo-pałacowy  jest  najciekawszym  
i  najcenniejszym  obiektem  historycznym  w  Rudzie
Różanieckiej. W latach dwudziestych XIX w., a więc wkrótce
po  nabyciu  majątku,  Bruniccy  wybudowali  we  wsi  okazały
dwukondygnacyjny  pałac  neobarokowy,  który  niestety  nie
zachował się do naszych czasów. Pałac pierwotny, wzniesiony
przez Brunickich, był budowlą założoną na rzucie prostokąta.
Jego dziewięcioosiową fasadę frontową akcentował pośrodku
pozorny  ryzalit  (wysunięta  z  lica  elewacji  do  przodu  część
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budowli, zazwyczaj tej samej wysokości co reszta i tworząca 
z  nią  integralną  całość)  z  jednokondygnacyjnym  portykiem,
złożonym  z  czterech  ujętych  pierścieniami  kolumn,
dźwigających  taras  górny.  Otaczała  go  balustrada  tralkowa  
z  ustawionymi  na  cokołach  kamiennymi  wazonami.
              W połowie XIX w. Ruda przeszła w ręce Ludwika
Wattmana.  Rodzina  Wattmanów  na  fundamentach  starego
drewnianego  pałacu  wzniosła  nowy  murowany  pałac  
z  gazonem i  tarasem.  Pałac  ten  na  krótko  przed  wybuchem
pierwszej  wojny  światowej  został  znacznie  rozbudowany,  
w  wyniku  czego  stracił  swą  pierwotną  symetrię.  Do  jego
prawej  elewacji  bocznej  dobudowano  wówczas  niemal  tej
samej  długości  i  wysokości,  a  identycznej  szerokości  nowe
skrzydło. Znacznie krótsze i tylko parterowe skrzydło stanęło
także przy ścianie bocznej lewej, co jeszcze bardziej wydłużyło
bryłę  całego  budynku.  Przy  wszystkich  narożnikach  dodano
wieloboczne  wieżyczki  zakończone  wielopołaciowymi
daszkami. Cały pałac nakrywał dach gładki, z mocno wygiętą
połacią dolną. Przedłużając pałac architekt starał się jego część
nową  od  strony  zewnętrznej  zharmonizować  ze  starszą.
Powielił  więc,  w  jego  wystroju  plastycznym,  wszystkie
szczegóły  dekoracyjne  zastosowane  przy  wznoszeniu  pałacu
pierwotnego. Zapobiegając monotonii zbyt długich płaszczyzn,
umieścił  pośrodku  nowej  części  także  trójosiowy  pozorny
ryzalit, ale już bez portyku. Elewację boczną skrzydła lewego
wzbogacił ryzalitem o ściętych narożnikach, nakrytym tarasem
i  przeznaczył  go  na  ogród  zimowy.  Dwukondygnacyjne
wieżyczki  otrzymały  daszki  w  postaci  wielopołaciowych
hełmów.  W okresie  rozbudowy  pałacu  w  znacznym stopniu
przekształcone zostały także wnętrza jego części starszej. 
              W 1914 r. cały gmach spalili Rosjanie podczas ich
ofensywy na zachód.  Nieomal  natychmiast  po pożarze,  przy
pomocy  jeńców  włoskich  budynek  został  jednak

zrekonstruowany.  Nie  odtworzono  już  wszakże  wystroju
wewnętrznego  wielu  pomieszczeń,  zwłaszcza
reprezentacyjnych.  Dotyczyło  to  m.in.  hallu  z  kominkiem
wyposażonym  w  drzwiczki  z  miki.  W  pokoju  jadalnym  na
parterze zachowała się tylko rozeta nad żyrandolem w postaci
promieni  słonecznych.  Inne  sztukaterie  wyobrażały  amorka  
i diabła. W pożarze przepadło także dawne ruchome urządzenie
pałacu  i  zbiory  Brunickich.  W  okresie  międzywojennym
jedynie  w  pokojach  "paradnych"  zgromadzono  trochę
cenniejszych  mebli.  Nawiązywały  one  do  stylów
architektonicznych,  ale  wykonaniem  nie  sięgały  poza  drugą
połowę  XIX  w.  Istniała  też  wówczas  kolekcja  uprzęży  
i  trofeów myśliwskich,  rozmieszczonych w specjalnie na ten
cel przeznaczonym pokoju na piętrze.  Wśród obrazów były  
m. in. portrety Jana Brunickiego i jego żony Marii, malowane
przez  Rejchana  (aktualnie  w  posiadaniu  Ferdynanda
Avenariusa w Warszawie), Ingeborgi z Wattmanów Avenarius
pędzla Bolesława Jarosława Cybisa oraz wizerunki Zdzisława
Avenariusa  i  jego żony Ingeborgi,  a  także rodziców Janiny  
i  Bolesława Avenariusów, pędzla Tymona Niesiołowskiego.  
Z  malarstwa  innego  rodzaju  znajdował  się  w  Rudzie  m.in.
obraz Wojciecha Kossaka „Scena z polowania”. 

            Postacią niezwykle ciekawą i godną uwagi jest ostatni
właściciel  pałacu,  syn  Ludwika,  Hugo  bar.  Wattmann  de
Beaulieu.  Ten  dość  tęgi,  wysoki  Austriak  o  żywym
temperamencie,  zawsze  krótko  ostrzyżonych  włosach  
i wąsikach, niemal prawie każdego mieszkańca Rudy znał po
imieniu. Był on bowiem, niezwykle towarzyski i  bezpośredni  
w  kontaktach.  Jako  przykład  może  służyć  fakt,  iż  na  bal
zorganizowany z okazji 60- lecia swych urodzin zaprosił całą
wieś.
              Lubił jazdę samochodami, ale oprócz nich jego wielką
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pasją były konie. W stajniach obok 30 koni do prac polowych
miał aż 6 do jazdy konnej, którą baron uwielbiał i często z niej
korzystał.  O  wielkiej  miłości  właściciela  majątku  do  koni
wiedzieli wszyscy, przede wszystkim personel, który wpadł na
pomysł,  aby  każde  życzenia  noworoczne  składane  były  
w oryginalny sposób. A polegał on na tym, że do pałacu na
pierwsze  piętro,  gdzie  Hugo  Wattman  miał  swój  gabinet,
wprowadzano  po  schodach  konia  wraz  z  życzeniami.
        Jego królestwem były lasy, a z nimi związana niezwykła
bezwzględność  wobec kradzieży  drewna.  Sam,  oprócz  służby
leśnej  bardzo  często  je  kontrolował,  chodząc  wraz  ze  swym
olbrzymim  psem  „Lordem”,  który  był  niezwykle  mądry  
i wytresowany. Ostatni właściciel Rudy zapisał się w pamięci
podwładnych jako bardzo dobry administrator dbający o swoje
dobra. Cieszył się opinią dobrego pana i zwykle nie karał ludzi
poprzez  wyrzucanie  ich  z  pracy,  lecz  najczęściej  przez
nakładanie nowych obowiązków. Stosował wychowanie przez
pracę.  Do dziś  powszechnie  znana jest  we wsi  zadziwiająca
przedsiębiorczość  barona,  który  potrafił  tak  zróżnicować
produkcję,  że  każda  dziedzina  dworskiej  wytwórczości
przynosiła mu korzyści. 

Ozdobą  pałacu  był  8  –  hektarowy  park  z  XIX  w.  
z fontanną na frontowym gazonie. W latach 1920-1939 był on
systematycznie  rozszerzany.  W  ogrodzie  prócz  licznych
skupisk  drzew rosła  też  stara  aleja  grabowa.  Aktualnie  park
posiada  nielicznie  zachowany  drzewostan,  a  sieć  dróg
parkowych jest już nieczynna. Drzewa i resztki alejek wraz  
z  układem  wodnym  mają  dziś  znaczenie  ekologiczne  
i  rekreacyjne.  W skład  zespołu  pałacowego  wchodzi  oprócz
pałacu również  dawna leśniczówka murowano – drewniana  
z  XIX  wieku,  obecnie  użytkowana  jako  dom  mieszkalny,
dawna murowana  gorzelnia  z  początku XX wieku i  stajnia  
z XIX wieku.

Zespół  pałacowy  w  Rudzie  Różanieckiej,  będący
przykładem XVIII wiecznej architektury rezydencjalnej został
w  1987  roku  wpisany  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków w Przemyślu do rejestru zabytków nieruchomych.
          Od 1960 roku w pałacu mieści  się  Dom Pomocy
Społecznej.  W  latach  1960-2003  z  opieki  skorzystało  1830
pensjonariuszy. Wśród osób, które aktualnie zamieszkują Dom
dominują osoby niedorozwinięte umysłowo i osoby chore na
schizofrenię. Do 2002 roku Dom Pomocy Społecznej mieścił
się w pałacu i położonym w jego sąsiedztwie byłym budynku
gospodarczym,  przystosowanym  do  zamieszkania  w  latach
1975  –  1976,  stanowiącym  oddział  II.  W  roku  1998
przystąpiono  do  rozbudowy  i  modernizacji  oddziału  nr  II.
Dobudowano  nowy  oddział  w  stylu  architektonicznym
nawiązującym do zabytkowej części pałacu.

Wokół pałacu są boiska do koszykówki, siatkówki, piłki
nożnej.  Wykwalifikowana,  doświadczona  kadra  zapewnia
opiekę  lekarską,  pielęgniarską,  psychologiczną  oraz
rehabilitację. Do dyspozycji mieszkańców znajduje się sklepik,
kawiarnia, kaplica, siłownia, sala gimnastyczna. Dom zapewnia
dostęp do kultury i rekreacji poprzez możliwość korzystania  
z  biblioteki.  Dla  pensjonariuszy  organizowane  są  wycieczki
turystyczne,  rajdy rowerowe i  piesze  oraz  zabawy taneczne  
i ogniska.

Miejsce, w którym zlokalizowane jest stanowisko nr 10
posiada  nie  tylko  znaczenie  historyczne  i  architektoniczne,  
o czym wspomniano wyżej, ale ze względu na bliskość stawów
również  krajobrazowe,  a  dawniej  energetyczne.  Po  lewej
stronie znajduje się staw „Elektrownia”. Nazwa nawiązuje do
wybudowanej  w  okresie  międzywojennym  elektrowni.
Właściciel majątku, baron Hugo Wattman tutaj, gdzie obecnie
jest staw wmontował turbinę wodną, która zasilała w energię
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elektryczną  wnętrza  dworu.  Dziś  jest  tu  staw  wędkarski,
miejsce relaksu i odpoczynku. Tu znajduje się również siedziba
spółki Gospodarstwa Rybackiego.

Ten staw wędkarski jest przykładem strefowego układu
roślinności wodnej (ryc. 24). 

                               
Tuż  przy  brzegu  spotykamy  wynurzone  nad

powierzchnię  wysokie,  sztywne  rośliny  takie  jak:  trzcina
pospolita,  pałka  szerokolistna.  Można  za  nimi  zobaczyć
szerokie,  unoszące  się  na  wodzie
liście grążeli żółtych (lilii wodnych).
Następną  strefę  tworzą  rośliny
całkowicie  zanurzone,  takie  jak
rogatek sztywny. 

Ryc. 23 Rzęsa drobna

Ryc. 24 Strefowy układ roślinności w jeziorze

Rosną  one  na  dnie  do  takiej  głębokości,  do  której
dochodzi  światło.  Na  powierzchni  unoszą  się  małe  rośliny,
które nie sięgają korzeniami do dna, np. rzęsa (ryc. 23). 

Tu z  tego miejsca  widzimy również drugie  w Rudzie
Różanieckiej  gniazdo  bocianie,  założone  na  słupie
elektrycznym.

Wędrówka  nasza  prowadzi  dalej  drogą  asfaltową  
w  kierunku  Żukowa.  Po  minięciu  budynku  poczty,  bramy
wjazdowej  Domu  Pomocy  Społecznej  i  placu  Bojkówki 
z  siedzibą  biblioteki  wiejskiej  oraz  boiskiem  sportowym
skręcamy  przed  sklepem  spożywczym  w  lewo.  Następnie
chodnikiem udajemy się  przez  most  betonowy na  rzece,  do

mostu  drewnianego,  przy którym znajduje  się  stanowisko nr
11,(0,4 km). Zbliżamy się już do końca naszej wędrówki – oto
ostatni  przystanek na ścieżce (z przystanku PKS – 8,7 km,  
2 godz. 25 minut, ze stanowiska nr 10 – 5 minut).

Stanowisko nr 11
RZEKA RÓŻANKA

Stanowisko nr 11 znajduje się nad rzeką Różanką, przy
moście  prowadzącym  na  boisko  sportowe  i  do  biblioteki
wiejskiej. Stojąc na nim można obserwować zakola rzeki, która
płynie  tutaj  między  zabudowaniami.  Zakole  to  regularny,
kolisty zakręt koryta rzecznego, charakterystyczny dla cieków
o  niewielkim  spadku,  do  których  należy  Różanka.  Średni
spadek  Różanki  w  okolicy  Rudy  Różanieckiej  wynosi
bowiem….. i jest typowy dla rzek nizinnych. W obrębie zakola
(ryc.  25)  nurt,  czyli  strumień  wody  płynący  z  największą
prędkością zbliża się do brzegu wklęsłego, który jest podcinany
(ulega erozji  bocznej),  koryto rzeczne jest  głębsze,  węższe i
asymetryczne.  
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           Na przeciwległym brzegu wypukłym, gdzie prędkość
jest  najmniejsza,  następuje  osadzenie  materiału  niesionego
przez rzekę, głównie piasku – aluwia.

 
Ryc. 25 Zakole koryta rzeki

Wzdłuż koryta (ryc. 26),
w  dnie  doliny  znajduje  się
łożysko, czyli obszar zalewany
w  czasie  wysokich  stanów
wody. Łożysko  Różanki obok
mostu drewnianego porasta 
                   

Ryc. 26 Schematyczny przekrój przez dolinę rzeki

olsza  czarna  i  topola  czarna.  Występuje  tutaj  roślinność
szuwarowa  charakterystyczna  dla  wód  wolno  płynących:
trzcina  pospolita  (Phragmites  communis),  oraz  roślinność
przejściowa pomiędzy siedliskiem wodnym i lądowym: tojeść
pospolita  (Lysimachia  vulgaris),  kościenica  wodna  (Mosoton

aquaticum),  bodziszek  błotny  (Geranium  palustre),
wierzbownica błotna  (Epilobium  palustre). Rośliny ziemno –
wodne  mogą  z  jednej  strony  rozprzestrzeniać  się  w płytkiej
wodzie dość daleko od brzegu, z drugiej zaś w kierunku lądu
na glebę mokrą lecz nie zalaną wodą. Rzeka płynie w obrębie
zabudowań, stąd w jej łożysku znajdują się rośliny zbiorowisk
ruderalnych,  takie  jak:  mydlnica  lekarska  (Saponaria
officinalis)  o działaniu przeczyszczającym i napotnym, chrzan
pospolity (Armoracia rusticana) uprawiany przez człowieka ze
względu  na  wartości  smakowe,  sadziec  konopiasty
(Eupatorium  cannabinum)  stosowany  w  homeopatii.  Rdest
ostrogorzki  (Polygonim hydropiper)  powszechnie występujący
wzdłuż  koryta  jest  rośliną  nadwodną  zimującą  w  postaci
nasion.

Rośliną  zanurzoną  w  wodzie,  widoczną
przy  moście,  w  miejscach  gdzie  prąd  wody
wolniej  płynie  jest  moczarka  kanadyjska  
(ryc. 27). Tworzy ona gęste zarośla, które jeszcze
bardziej hamują prąd i ułatwiają osiadanie mułu.
Została  ona  około  roku  1850  sprowadzona  ze
swojej amerykańskiej ojczyzny do Europy, gdzie 
w krótkim czasie bardzo szybko się  rozmnożyła,
zatykając śluzy i utrudniając ruch statków. 

Ryc. 27 Moczarka kanadyjska

Opuszczamy  ostatni  przystanek  naszej  ścieżki
dydaktycznej i kierujemy się chodnikiem między ogrodzeniami
gospodarstw  w  stronę  ulicy  asfaltowej  dzielnicy  Zarzeki,
mijając  ponownie  budynek  szkoły  aż  na  przystanek  PKS  
w Rudzie Różanieckiej (0,6 km). Do przystanku PKS można
powrócić również wracając na drogę asfaltową, w lewo koło
sklepu i po przejściu około 0,5 km zakończyć wędrówkę (ze
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stanowiska nr 11 – 6 minut, cała trasa – 9,2 km, 2 godz. 30
minut).

ZAKOŃCZENIE

Walory ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej zmieniają
się  wraz  z  porami  roku  –  zapraszamy  do  śledzenia  tych
przemian  i  równocześnie  do  zgłębiania  tajemnic  przyrody  
zgodnie  z  jej  kalendarzem.  Należy  jednak  pamiętać,  że
roślinność opisana w przewodniku dotyczy pory letniej, a trasa
ścieżki  dydaktycznej  nie  ma  odpowiedniego  oznakowania  
i  tablic  informacyjnych  oraz  nie  zawsze  jest  dostępna  
w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku.
Spopularyzowanie  wyżej  opisanej  trasy  ścieżki  wiąże  się  
z kosztowną inwestycją. Mamy jednak nadzieję, że niezależnie
od postępów w pracach nad jej przygotowaniem technicznym,
niniejszy  przewodnik  pozwoli  na  przeprowadzenie
interdyscyplinarnych  zajęć  terenowych  z  uczniami,  zarówno
szkoły  podstawowej  jak i  gimnazjum z terenu gminy Narol.
Ponadto, niezależnie od swojej funkcji dydaktycznej, opisana
wyżej  ścieżka  może  być  nie  tylko  wykorzystywana  przez
mieszkańców wsi dla  relaksacyjnych spacerów połączonych  
z poznawaniem najbliższej okolicy, ale przede wszystkim przez
przyjezdnych turystów, którzy pragną wyciszenia, wypoczynku
i  oderwania  od  gonitwy  dnia  codziennego.  Przy  okazji
życzymy  wszystkim  podglądającym  otaczającą  przyrodę
radości i bogatych przeżyć w Puszczy Różanieckiej. Dziękując
za wspólną lekcję na łonie natury zapraszamy do ponownego
spaceru  w  celu  jeszcze  lepszego  zrozumienia  przyrody,
uwrażliwienia  na  jej  piękno,  większego  dla  niej  szacunku  
i zrozumienia potrzeby ochrony.
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