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19 czerwca 2019 roku Roztocze zostało wpisane do mię-
dzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery w ramach Programu 
„Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere - MAB) UNESCO jako 
transgraniczny rezerwat biosfery. Z okazji przypadającej w tym 
roku pierwszej rocznicy tego historycznego wydarzenia ustano-
wione zostało nowe regionalne święto – Dzień Roztocza.

Rok 2019 zapisał się w historii naszego regionu jako jeden z najpo-
myślniejszych dla promocji wyjątkowej wartości roztoczańskiej przy-
rody i kultury. Po latach starań i konsekwentnych działań osiągnięty 
został sukces, który przyczyni się do wzrostu zainteresowania regio-
nem i przyspieszy jego rozwój. Historyczne wydarzenia powinny mieć 
swoje symboliczne upamiętnienia stąd inicjatywa ustanowienia Dnia 
Roztocza, której celem jest utrwalenie i wypromowanie idei wspólne-
go Roztocza ponad granicami oraz promocji regionu. Dzień Roztocza 

będzie okazją do spotkania się mieszkańców i turystów oraz poznawania 
regionu i czerpania radości z witalności roztoczańskiej przyrody i kultury. 

Każdy będzie mógł świętować Dzień Roztocza na swój sposób bio-
rąc udział w różnorodnych wydarzeniach. Rajdy turystyczne, koncerty, 
spotkania, lekcje o roztoczańskiej przyrodzie i historii, konkursy będą 
popularnymi atrakcjami roztoczańskiego święta. Wydarzenia będą od-
bywały się w całym regionie – od Kraśnika aż po granicę a nawet Lwów.

Informacje o szczegółowym programie Dnia Roztocza pojawią się 
w lokalnej prasie oraz najpopularniejszych roztoczańskich portalach in-
ternetowych i mediach społecznościowych. Więcej o Transgranicznym 
Rezerwacie Biosfery Roztocze przeczytacie na stronie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego www.roztoczanskipn.pl

Zapraszamy 19 czerwca na Dzień Roztocza na Roztoczu.

Zapraszamy na Dzień Roztocza

Niewiele jest w Polsce regionów oferujących tak wiele zróżnico-
wanych atrakcji turystycznych, jak obszar Roztocza. Kumuluje 
on w sobie wszystkie najlepsze cechy krainy, do której chce się 

uciec, zresetować, poczuć czar dawnej, zanikającej już Polski. Dlacze-
go należy je zwiedzić? Czego możemy doświadczyć wybierając się do 
tej tajemniczej krainy wzgórz, ciągnących się od okolic Kraśnika na 
północnym zachodzie po rejon Lwowa na południowym wschodzie? 
Otóż obecności licznych pamiątek burzliwych i fascynujących dziejów 
rozgrywających się w strefie przenikania kultur Wschodu i Zachodu, 
mnóstwa ciekawych zabytków, wspaniałej przyrody i malowniczego 
krajobrazu zachęcającego do zwiedzania tego niezwykłego regionu.  
W naszym magazynie prezentujemy nie tylko Roztocze, ale również kra-
iny sąsiednie. Zapraszamy nad rzekę Bug do tajemniczej Gotanii, jak rów-
nież w Lasy Janowskie.

„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, 
srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku..."

Jan Paweł II – Zamość, 12 czerwca 1999 r.
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WYPOŻYCZALNIA

ROWERÓW

Zwierzyniec
ul. 1 Maja 22

601 507 306

Oferujemy również miejsca noclegowe 
Kwatery prywatne „Letnisko”, Zwierzyniec ul. 1 Maja 22

www.zwierzyniec-rowery.pl
    /przemkoroweryletnisko

W tygodniu zawsze o godzinie 15.00 startuje wycieczka z przewodnikiem.
W bogatej ofercie codziennie inna trasa.

• Organizujemy wycieczki z przewodnikiem
 w bogatej ofercie codziennie inna trasa.
• Licencjonowany przewodnik po RPN
 opowie Państwu o licznych atrakcjach
 czekających na roztoczańskich szlakach
• Na życzenie dowozimy i odbieramy nasze rowery

Aktywne
Roztocze

Idealne na rower, rajdy konne, łagodne wędrówki z kijkami….

To właśnie tutaj umiarkowane wysokości (rzędu 300-400 m n.p.m.) 
i rozległe lasy sprzyjają rekreacji i różnym formom turystyki aktywnej. Po-
ruszać się tu można pieszo, rowerem, kajakiem, konno, a zimą jeździć na 
nartach na starannie utrzymanych stokach. Doskonale zagospodarowa-
ne zalewy rekreacyjne zachęcają do plażowania, pływania i uprawiania 
sportów wodnych, a liczne stawy rybne przyciągają wędkarzy. Na rodziny 
z dziećmi czekają różne atrakcje, od dinozaurów po koniki polskie. Liczne 
imprezy sportowe i kulturalne sprawiają, że każdy może tu miło spędzić 
swój wolny czas i wypoczywać.

Pieszo…
Roztocze to kraina dla aktywnych. To właśnie tutaj, zarówno Ci, którzy 

szukają spokoju, jak i Ci wszyscy, którzy chcą przeżyć trochę adrenaliny 
znajdą ukojenie. Region obfituje w wiele miejsc szczególnych, do których 
prowadzi gęsta sieć szlaków turystycznych. Do dyspozycji są szlaki tury-
styki pieszej znakowane przez PTTK. Są to szlaki długie przeznaczone do 

dziennej lub nawet kilkudniowej wędrówki. Trzeba pamiętać, że niektóre 
szlaki piesze biegną ścieżkami wąskimi, bardzo stromymi i zarośniętymi, 
a nawet zatarasowanymi przez pnie drzew. Urozmaicone trasy doskonale 
nadają się również do wędrówek z kijami do nordic walking, a zimą do 
biegania na nartach. Szlaki turystyczne i ścieżki spacerowe biegną przez  
4 parki krajobrazowe: Południoworoztoczański, Puszczy Solskiej, Szcze-
brzeszyński i Krasnobrodzki oraz przez Roztoczański Park Narodowy. 
Najbardziej popularne są krótkie wędrówki ( do 2-3 godz.), w okolicach 
popularnych miejscowości turystycznych: Zwierzyńca, Krasnobrodu 
i Szczebrzeszyna. 

Rowerem…
Roztocze ze względu na swoją „pofalowaną” powierzchnię jest 

dla miłośników dwóch kółek terenem wprost wymarzonym. Podziwia-
nie piękna przyrody jadąc rowerem jest u Nas niezwykle popularne. 
Wszystkim entuzjastom przemieszczania się na jednośladach sprzyja 
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sieć oznakowanych i opisanych szlaków turystycznych. Cykliści w ciągu 
kilkugodzinnej wycieczki mogą zwiedzić większą liczbę interesujących 
obiektów niż na przykład turysta pieszy. Mogą oni korzystać także z tych 
tras, na których ruch zmotoryzowany jest niedozwolony. Do dyspozy-
cji mają gęstą sieć utwardzonych, w dużej części asfaltowych dróg, ale 
mogą również próbować swoich sił na odcinkach trudniejszych – ka-
mienistych, piaszczystych i błotnistych. Na leśnych lub polnych drogach 
gruntowych najlepiej sprawdza się rower górski lub trekkingowy. Na te-
renie regionu działa wiele wypożyczalni rowerów oraz punkty serwiso-
we. Różnorodność tras sprawia, że na wycieczki rowerowe po Roztoczu 
mogą wybierać się zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośnicy sportów 
ekstremalnych. 

Głównym kierunkiem podróżowania po Roztoczu jest Centralny 
Szlak Rowerowy Roztocza oraz trasa rowerowa Polski Wschodniej – 
szlak Green Velo, dzięki któremu na Roztocze można dotrzeć z Podlasia, 
Bieszczad czy Gór Świętokrzyskich. Wszyscy, którzy podczas spacerów  
i aktywności korzystają z sieci internetowej mogą sprawdzić serwis 
www.traseo.pl, który umożliwia dostęp do dużej ilości opisanych tras 
zarówno pieszych, jak i rowerowych. 

W zimowe dni…
Stacja narciarska w Jacni oferuje możliwość aktywności na nartach 

zjazdowych i snowboardzie. Trasy są sztucznie dośnieżane, a dzięki do-
datkowemu oświetleniu można jeździć do późnych godzin wieczornych. 
Obok funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy, w którym oprócz noclegów 
można skorzystać ze strefy relaksu w postaci sauny, jacuzzi, SPA oraz kuch-
ni serwującej regionalne potrawy. Około 8 km od Józefowa w miejsco-
wości Szopowe wszyscy pasjonaci sportów zimowych mogą odwiedzić 
Stok Narciarski Szopowe. Oprócz wszelkich aktywności , takich jak, jazda 
na nartach i desce snowboardowej, daje on również możliwość spacerów 
po Górze Młynarce, gdzie widoczna jest przepiękna panorama Roztocza 
i niezwykły widok na Roztoczański Park Narodowy. 

Kąpieliska…
Amatorzy wypoczynku nad wodą mogą skorzystać na Roztoczu 

z szerokiej oferty kąpielisk i basenów kąpielowych. W Józefowie przy 
byłej kopalni piasku powstał zalew rekreacyjny na Nepryszce. Otacza 
go szeroka piaszczysta plaża oraz deptak spacerowy. Poza kąpielą 
i plażowaniem można skorzystać z wypożyczalni kajaków i rowerów 
wodnych. Kolejnymi kąpieliskami zachęcającymi do odwiedzin i ak-
tywności są zalewy w Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim, Rudzie Ró-
żanieckiej i Zwierzyńcu.



6



7

waty utworzone w pobliżu Rebizantów na Tanwi, czy w pobliżu Hamerni 
na rzece Sopot są roztoczańskimi perełkami krajoznawczymi, które, kiedy 
się już raz zobaczy, często się do nich wraca, jeśli nie w rzeczywistości to  
w marzeniach. Nie są to rzeki duże ani głębokie, więc każdy może czuć się 
na nich bezpiecznie. Czasami na trasie trafiają się przeszkody w postaci 
zawalonych pni lub połamanych gałęzi, ale one tylko dodają uroku wy-
prawie. W wielu miejscach funkcjonują wypożyczalnie kajaków. Organiza-
torzy spływów wypożyczają jedno- lub dwuosobowe kajaki, zapewniają 
transport do wyznaczonego miejsca i z powrotem oraz wiele atrakcji na 
zamówienie. Trasy spływów kajakowych są zróżnicowane pod względem 
trudności i długości odcinków, dostosowane do wieku i umiejętności ka-
jakarzy – amatorów. Podczas spływu można zatrzymać się w wyznaczo-
nych miejscach na piknik lub skorzystać z pyszności serwowanych przez 
lokalne restauracje i zajazdy. 

Stadniny koni…
Na wypoczynek w siodle zapraszają na Roztoczu liczne stadniny 

koni. Oprócz jazdy konnej oferują one różne imprezy tematyczne, takie 
jak pikniki, biesiady, ogniska oraz kuligi. Można też uczestniczyć w raj-
dach konnych. Dla chętnych do wypadów w teren czekają szlaki konne 
m.in. Roztoczański Szlak Konny z Wólki Wieprzeckiej do osady Senderki 
oraz Ułański Szlak Konny przez Mokre i Lipsko – Polesie.

Jednym z powodów dla którego każdy chce tu wrócić (po pierwszym 
razie, każdy wie, że region Roztocza już nigdy nie opuści jego serca) jest 
fakt, że powietrze aromatycznych sosnowych lasów doskonale wpływa 
na nasze zdrowie i samopoczucie. Tu na Roztoczu doświadczamy przyro-
dy, luksusu ciszy i spokoju tak poszukiwanego w tym „za szybkim” świecie. 
Jest to raj dla pasjonatów fotografii, aktywności, pikników z przyjaciółmi 
i romantycznych spacerów. Słuchając i czytając wypowiedzi turystów 
i podróżników można dojść do wniosku, że klimatyczne miasteczka i ma-
lownicze wioski Roztocza są porównywane do włoskiej Toskanii. Oczywi-
ście traktujemy wstępnie ten termin z pewnym dystansem. Lecz przyjmu-
jąc, że Roztocze jest najbardziej nasłonecznioną krainą w Polsce, i jedno-
cześnie uznając, że termin „Toskania” wyszedł już poza właściwe znaczenie 
i jest synonimem krainy pełnej słońca, do której chce się uciec, by zmienić 
rytm życia. Wtedy można faktycznie zgodzić się z tym stwierdzeniem.

Kajaki…
Roztoczańskie rzeki – Sopot, Wieprz i Tanew – które płyną urokliwym, 

dzikim i krętym korytem, są wprost idealne, aby przeżyć niezapomnianą 
przygodę na spływie kajakowym. W ciągu ostatnich lat ta forma wypo-
czynku i podglądania przyrody stała się bardzo popularna. Dzięki nim 
można poznać unikalną przyrodę i aktywnie spędzić czas w gronie rodziny  
i przyjaciół. Przyciągają liczne rzesze turystów, ludzi szukających ciszy 
i ukojenia, przeżywania piękna przyrody w jej dziewiczym kształcie. Rezer-
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Ultra Roztocze organizowane od czterech lat już na stałe wpisa-
ło się w kalendarz imprez sportowych rozgrywanych na magicznym 
Roztoczu, w krainie konika polskiego, spokojnych rzek wijących się 
między łagodnymi wzgórzami, głębokich wąwozów, białych ka-
mieniołomów i pięknych pól żółcących się rzepakiem.

Tegoroczna edycja imprezy, która zostanie rozegrana w dniach 15 – 17 
maja, jest wyjątkowa z kilku powodów. Wielka pętla roztoczańska właśnie 
zostaje domknięta. Po Zwierzyńcu, Józefowie i Suśćcu biegaczy gościł 
będzie Krasnobród, urokliwe miasto, położone w sercu Roztocza, którego 
początki sięgają czasów Zygmunta III Wazy. Ponadto w tym roku w ra-
mach Ultra Roztocza rozegrane zostaną zawody w formule MTB. Cykliści 
będą rywalizować na dystansie stu dwudziestu kilometrów, podobnie jak 
biegacze na najdłuższym roztoczańskim dystansie. Drugą nowością bę-
dzie start zawodników na dziesięć kilometrów, ponieważ obok biegaczy 
pojawią się miłośnicy nordic walkingu. W Polsce coraz bardziej popularne 
staje się aktywne spędzanie czasu, czy to z powodów hobbistycznych, 
czy też dla zdrowia, dlatego też organizatorzy zdecydowali się poszerzyć 
formułę zawodów o nowe konkurencje. W ramach majowych zawodów 
zostaną również rozegrane biegi na dystansach trzydziestu, sześćdziesię-
ciu i dziewięćdziesięciu. Trasy zostały tak zaplanowane, by zawodnicy mie-
li okazję zobaczyć to, co na Roztoczu jest najcenniejsze i najpiękniejsze, 
czyli przyrodę. Swoje gościnne progi po raz kolejny otworzy Roztoczański 
Park Narodowy i Krasnobrodzki Park Krajobrazowy.

Ultra Roztocze to nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia się 
w prawdziwych sportowych zmaganiach. Warto wziąć udział w zawo-
dach dla samego Roztocza, które zachwyca różnorodnością przyrodniczą 
i bogactwem kulturowym. To tereny stworzone do uprawiania turystyki 
pieszej, rowerowej i konnej. Liczne szlaki i trasy rowerowe zachęcają za-
równo biegaczy, jak i rowerzystów. Uroki Roztocza oferują również wyjąt-
kową ofertę dla miłośników sportów wodnych. Na roztoczańskich rzekach 

Ultra Roztocze
sięTOCZE przez ROZTOCZE

od wielu lat organizowane są spływy kajakowe, które co roku przyciągają 
turystów z kraju i zagranicy. Dlatego też warto zaplanować majowy week-
end z rodzinami i znajomymi na Roztoczu, by aktywnie spędzić czas w do-
brym towarzystwie i cieszyć się urokami tego wyjątkowego miejsca z dala 
od zgiełku wielkiego miasta. Na biegaczy i osoby towarzyszące czekają 
ponadto atrakcje kulinarne i kulturalne związane z regionem. Zawody są 
dedykowane zarówno dla wytrawnych biegaczy, jak i zupełnie początku-
jących, dla kochających sportową rywalizację i koneserów pięknych wido-
ków, którzy traktują zawody jako okazję do zwiedzenia tak wyjątkowych 
miejsc, jak rezerwat przyrody Szumy nad Tanwią, czy Uroczysko Belfont.

Zawody organizowane przez Fundację Na Ratunek w ścisłej współ-
pracy z gminami, przez które przebiegają trasy zawodów są częścią Tour 
de Zbój, cyklu imprez biegowych, które choć rozgrywane w różnych 
częściach Polski, a także na Słowacji i Ukrainie łączy wspólny mianownik, 
unikatowa przyroda, bogactwo kulturowe i burzliwe dzieje. Spotkajmy się 
w maju na Roztoczu!

Zapisy: www.ultraroztocze.pl
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 Olej świąteczny roztoczański 
 

„Najlepszy polski produkt regionalny” 

 Prelekcje, warsztaty, pokazy 
 

„Jak drzewiej biło się olej” 

 Sklep regionalny 
 

„Oleje i miody  
z roztoczańskiej zagrody” 

 Wypożyczalnia rowerów  
zabytkowych  

 
„Gniotsa nie łamiotsa” 

Olejarnia Świąteczna 
RUSZÓW k/Zamościa 

22-437 Łabunie 

www.olechata.info 
biuro@olechata.info 

tel. 504 979 855 

       Prosimy przed przyjazdem sprawdzić  godziny 
praćy  sklepu na stronie internetowej,                       

oraz dokonać  rezerwaćji rowero w   lub pobytu                   
w  zagrodzie  telefonićznie   lub mailowo. 

Sztandarowym produktem Zamojszczyzny jest cebularz. Placek 
drożdżowy z cebulą i makiem przywędrował do Polski razem z Żydami, 
sprowadzonymi tu przez króla Kazimierza Wielkiego. Cebularz niezwykle 
popularny na Roztoczu najlepiej smakuje na ciepło, posmarowany ma-
słem. Smakosze polecają do tego lokalne, niepasteryzowane piwo, pro-
dukowane w Zwierzyńcu.

Produktem obecnym tu od setek lat jest kasza gryczana. Najczęściej 
serwowana z sosem grzybowym jako dodatek do mięs lub jako samo-
dzielne danie. Używana do gołąbków, podawana z mlekiem lub kefirem. 
Kasza gryczana jest głównym składnikiem niezwykle popularnego pie-
roga biłgorajskiego. Połączona z ziemniakami, białym serem, jajkami 
i śmietaną, daje niesamowity efekt smakowy. Kasza pojawia się również 
w pierogach, a obok niej królują soczewica, kapusta, grzyby, biały ser 
i oczywiście owoce sezonowe. Pierogi z Roztocza zawładnęły już niejed-
nym podniebieniem.

Roztocze to również kraina ryb, a zwłaszcza pstrąga i lipienia. Pie-
czone, smażone lub grillowane, z dodatkiem masła i ziół, pojawiają się 
w każdym restauracyjnym menu. Podobnie jak dziczyzna, która w ostat-
nich latach coraz częściej pojawia się na naszych stołach. Wędzonki, pasz-
tety, słoniny, kiełbasy z dzika lub sarny, mięsa duszone, pieczone - wszyst-
kie zachwycają smakiem i aromatem.

W czerwcu w Zamościu odbywa się Festiwal Produktu Lokalnego 
„Smaki Zamościa i Roztocza”. Skosztować można takich dań jak: zupa 
z pokrzyw, flaki po zamojsku, królik po wiejsku czy golas roztoczański. 
Miesiąc później w Narolu organizowany jest Jarmark Galicyjski - Smaki 
Roztocza. Dla mieszkańców regionu i turystów przygotowywane są potra-
wy z lokalnych produktów, a także z ryb czy dziczyzny. W sierpniu na Rozto-
czu odbywają się dożynki, czyli święto plonów. Organizowane są w każdej 
gminie. Gospodynie z miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich specjalnie na 
tę okazję przygotowują swoje popisowe dania. Oprócz lokalnych wędlin, 
miodów i ciast, na stoiskach można kupić swojski chleb, do niego prze-
pyszny smalec, pierogi, a także wędliny. Na szczególną uwagę zasługują 
miody i lokalne trunki. Tutejsze pasieki specjalizują się w wytwarzaniu 
miodów lipowych, rzepakowych, kwiatowych czy gryczanych. Najbardziej 

Smaki 
na szlakach

 Kuchnia Roztocza... pachnąca, sycąca, 
z kaszą gryczaną, serem, miodem i wę-

dliną. Smaki Roztocza to mieszanka 
wpływów różnych kuchni: żydowskiej, 

chłopskiej, ukraińskiej. 

oryginalnym modem, jaki można spotkać na Roztoczu jest miód fasolowy 
i nawłociowy. Nalewki wytwarzane na podstawie wiekowych receptur nie 
mają sobie równych, będąc na Roztoczu posmakować należy żurawinówki, 
dereniówki, nalewki na pędach sosny czy orzechach. Kto zechce spróbo-
wać tych baśniowych elementów powinien przybyć na jeden z wielu regio-
nalnych jarmarków lub spytać o nie gospodarza, u którego nocuje. Słońce 
i roztoczańskie wzgórza sprzyjają także powstawaniu winnic. Wino z Rozto-
cza staje się kolejną kulinarn atrakcją regionu.

Jednakże najbardziej znanym produktem kulinarnym z Roztocza jest 
Olej Świąteczny Roztoczański. Wytwarzany najczęściej z rzepaku, przy 
zastosowaniu tradycyjnych metod (tłoczony na zimno), idealny na Wigilię, 
ma niezrównany smak. Olej Roztoczański produkowano niegdyś wyłącz-
nie przed świątami, ale dziś ze względu na duże zapotrzebowanie klien-
tów, tłoczony i sprzedawany jest przez cały rok. 

Smacznego.
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Karczma rybacka „Karpiówka” położona jest w Bełżcu, 
przy stawach. Serwowane są w niej głównie ryby, pochodzące 
z własnej hodowli z rodzinnego Gospodarstwa Rybackiego „Beł-
żec” istniejącego od prawie 50 lat. Gospodarstwo rybackie Bełżec 
w roku 2018 zostało najlepszym gospodarstwem rolnym w Polsce 
uzyskując tytuł Mistrza Agro Ligi.

Połączenie pasji rybackiej z kulinarną owocuje wspaniałym 
smakiem dań. Ryby odławiane są nawet kilka razy dziennie, dzięki 
czemu są zawsze świeże i najwyższej jakości. Potrawy bez wzmac-
niaczy smaku z dodatkiem naturalnych składników, wielokrotnie 
nagradzane: Jarmark Galicyjski w 2017 - ryba z Karpiówki najlep-
szą rybą Roztocza; w 2018 roku na Ogólnopolskich Dożynkach 
Rybackich - I miejsce za Dziarską Zupę Rybaka i wiele innych. Karp 
wędzony oraz pierogi z karpia zostały wpisane na ministerialną 
Listę Produktów Tradycyjnych.

Widok z okien karczmy lub z letniego ogródka na stawy i ska-
czące ryby na długo pozostaje w pamięci gości. Wyjątkowy kli-
mat tworzy przepływająca przez środek lokalu rzeka, w której 
doskonale widać duże ryby i słychać szum wody. To miejsce do 
którego zapragniesz powrócić.....



11

Wiele mówi się o turystyce kulinarnej, produktach lokalnych, impre-
zach z kuchnią regionalną w tle. Roztocze też może się nimi pochwalić: 
Majówka i Cesarsko Królewski Jarmark Galicyjski w Narolu, Festiwal Sma-
ków w Cieszanowie czy Folkowisko w Gorajcu to destynacje turystycz-
no-kulinarne obowiązkowe na naszej wycieczkowej mapie. Po takiej wy-
prawie niewątpliwie apetyt rośnie do tego stopnia, że nie pozostaje nic 
innego, niż samodzielne gotowanie. Proponuję takie z poszanowaniem 
tradycji i wykorzystaniem dostępnych produktów na Roztoczu. 

Zacznijmy od składników, które są najbliżej nieskazitelnej roztoczań-
skiej natury: żurawina, grzyby, dziczyzna, czosnek niedźwiedzi, miód, 
a wiosną młode pędy sosny. Roztocze ma do zaoferowania jednak wiele 
więcej. Lokalni producenci wytwarzają produkty z poszanowaniem trady-
cji, która jest gwarancją najwyższej jakości. To stąd pochodzi bardzo po-
pularny olej świąteczny roztoczański oraz inne oleje z przydomowych ole-
jarni, świeże pstrągi i karpie, rybne przetwory, lokalne piwo i wina, nalewki 
wytwarzane z wykorzystaniem leśnych owoców i ziół, chleby pieczone na 
najlepszych mąkach ze zdrowymi ziarnami oraz świetnej jakości domowe 
wędliny z małych, lokalnych masarni. Tłoczenie olejów, wędzenie ryb i wę-
dlin, pieczenie tradycyjnych chlebów, wytwarzanie nalewek i wiele innych 
dobrych praktyk kulinarnych, na stałe wpisały się w krajobraz tej krainy. 
Warto zaplanować sobie podróż roztoczańskim szlakiem smaków od-
wiedzając lokalne imprezy, na których można odkryć te kulinarne perełki. 
Roztoczańskie gospodynie doskonale znają receptury na takie charakte-
rystyczne potrawy regionu, jak moje ulubione gołąbki po roztoczańsku. 
Podawane z olejem tłoczonym na miejscu albo sosem z podgrzybków 
są najsmaczniejsze! Te gołąbki postne często podawane są z dodatkiem 
oleju lnianego na kolację wigilijną. 

Zapraszam do przygotowania tej prostej i bardzo smacznej 
potrawy, która pozwoli na przywołanie w pamięci leśnych wędró-
wek po tej pięknej krainie. 

Składniki: 

• 1 główka białej lub włoskiej kapusty (może być wcześniej ukiszona 
wtedy gołąbki są wyraziste) 

• 200 g ugotowanej kaszy gryczanej lub drobnej jęczmiennej 

• 200 g ugotowanych i potłuczonych ziemniaków 

• 80 g suszonych podgrzybków (mogą też być inne grzyby) 

• 2 jajka 

• 1 cebula 

• olej roztoczański 

• 2 łyżki śmietany 

• 2 łyżki mąki 

• przyprawy: sól i pieprz

Z kapusty wycinamy głąb nie niszcząc główki, sparzamy we wrzątku 
oddzielając pojedyncze liście. Kaszę, ziemniaki i jajka wyrabiamy dłoń-
mi na jednolitą masę tworząc farsz, który na koniec przyprawiamy solą 
i pieprzem. Farsz zawijamy w sparzone liście kapusty. Układamy gołąbki 
w garnku lub brytfance, podlewamy wodą, przykrywamy i dusimy na 
wolnym ogniu około 30 minut. Suszone grzyby zalewamy gorącą wodą, 
odstawiamy, aż zmiękną. Gdy gołąbki są miękkie, wyjmujemy je z naczy-
nia, a na pozostałej po nich wodzie dusimy grzyby. Pod koniec duszenia 
zaciągamy śmietaną i mąką, przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Postne gołąbki podajemy polane tak powstałym sosem grzybowym. 
Smacznego! 

Zasmakuj 

Roztocze to region niezwykle atrakcyjny dla kucharza. 
Skadają się na to piękne krajobrazy, duża ilość dzikiej, dzie-
wiczej przyrody, wysokiej jakości produkty lokalne i za-
chowane przez pokolenia tradycje kulinarne, które warto 
odkrywać i promować. Nie trzeba więcej argumentów, aby 
wybrać się w przygodę kulinarną po Roztoczu, zasmako-
wać gościnności mieszkańców i autentycznej kuchni peł-
nej potraw przyrządzanych wedle tradycyjnych receptur. 

w Roztoczu
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Od zamierzchłych czasów miód uważany był za najpopularniejszą 
substancję słodzącą, wypartą jakiś czas temu przez wszechobecny tańszy 
cukier. Dziś wiemy, że cukru powinno się używać jak najrzadziej i jak naj-
mniej. Miód dzięki dużej zawartości glukozy, którą szybko wchłaniamy, do-
skonale go zastąpi. To znakomity pokarm dla sportowców i odżywka dla 
serca. Jest najlepszym spożywczym sprzymierzeńcem zdrowia. Zwalcza 
niektóre bakterie skuteczniej niż antybiotyki. Spożywanie miodu okazuje 
się skuteczne m. in. w przypadku paciorkowców i gronkowców, prątków 
gruźlicy, a także grzybów Candida. Miód redukuje zmęczenie i odżywia 
mózg. Łagodzi podrażnienia gardła, chrypkę i kaszel, zwalcza katar i ob-
niża gorączkę. Oczyszcza organizm oraz wykazuje działanie uspokajające 
i poprawiające nastrój. Miody roztoczańskie zostały docenione poprzez 
wpisanie kilku na listę produktów tradycyjnych województwa lubelskie-
go, na którą trafiły: miód lipowy, gryczany, rzepakowy i fasolowy z Pasieki 
ULIK został dodatkowo wyróżniony certyfikatem TOP PRODUKT w konkur-
sie Doceń Polskie i otrzymał rekomendację do nagrody MADE IN POLAND. 

Pszczelarstwo na Roztoczu jest bardzo dobrze rozwinięte a wiele pasiek 
oferuje doskonałe miody gatunkowe, które mają dobroczynny wpływ 
na różne dolegliwości. Będąc na Roztoczu warto miodów posmakować 
i zabrać ze sobą jako słodką pamiątkę by delektować się smakiem i wspo-
mnieniami z wakacji.

Miód fasolowy wzmacnia układ odpornościowy, wspomaga pracę serca, 
ułatwia leczenie grypy i przeziębień, łagodzi schorzenia żołądkowe.

Miód gryczany dzięki dużej zawartości rutyny, polecany jest przy miaż-
dżycy, chorobie wieńcowej i nadciśnieniu. Sprzyja odbudowie komórek 
kostnych i przyspiesza gojenie ran. Polecany w stanach osłabienia pamię-
ci, leczeniu jaskry, osłabionego wzroku i słuchu.

Miód lipowy jest najlepszy na przeziębienia, grypę, anginę i zapalenie 
zatok. Działa antyseptycznie, przeciwskurczowo, napotnie, przeciwgo-
rączkowo, wykrztuśnie, lekko nasennie i uspokajająco, obniża gorączkę. 
Zalecany przy chorobach dróg moczowych i nerwicach. Odznacza się 
wysoką aktywnością antybiotyczną.

Miód rzepakowy jest pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, nerek, ukła-
du pokarmowego, oddechowego i układu krążenia. Przyspiesza gojenie 
ran i zapobiega tworzeniu się pęcherzy pooparzeniowych.

Miód spadziowy zalecany jest osobom pracującym przy komputerze. 
Zawiera dużo związków mineralnych. Ma też właściwości bakteriobójcze. 
Działa antyseptycznie, przeciwzapalnie i wykrztuśnie. 

Miód wielokwiatowy, nazywany poetycko „miodem tysiąca kwiatów” 
pomaga osobom uczulonym na pyłki znosić i uodparniać się na alergie. 
Zalecany w leczeniu grypy i przeziębień, pomocny w chorobach serca, 
wątroby i pęcherzyka żółciowego.

Miód akacjowy pomaga w problemach żołądkowych. W chorobie wrzo-
dowej przyspiesza regenerację tkanki, odnowę błony śluzowej, usuwanie 
nadżerek i owrzodzeń. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny, ułatwia 
zasypianie, wzmacnia znużony, wyczerpany organizm. 

Miód mniszkowy jest polecany w chorobach reumatycznych i żołądko-
wych. Pomocny w stanach wyczerpania psychicznego i fizycznego.

Miód wrzosowy nie jest zbyt słodki i ma przyjemny zapach wrzosu. Za-
lecany jest przy chorobach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej 
oraz przy zapaleniu jelit i biegunkach. Zwiększa odporność organizmu 
i chroni przed rozwojem zakażeń.

Miód malinowy działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie i prze-
ciwgorączkowo. Stosuje się go w przeziębieniach, schorzeniach górnych 
dróg oddechowych, nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości oraz prewen-
cyjnie przy miażdżycy. 

Miód nostrzykowy zawiera kumarynę, która obniża ciśnienie i zmniejsza 
krzepliwość krwi. Zalecany przy bezsenności, migrenie, nerwobólach i ze-
spole klimakterycznym.

Miód leśny ma subtelny aromat lasu, pomaga w przeziębieniach i scho-
rzeniach na tle alergicznym, wzmacnia system nerwowy i poprawia sa-
mopoczucie.

Miód najlepiej spożywać regularnie. Codzienna nawet minimalna porcja 
miodu może znacząco poprawić stan naszego zdrowia. 

Warto zapamiętać: kto miód łyka, jak koń bryka!

Roztoczańskie 
MIODY

Miód uważany był za pokarm bogów i nieśmiertelnych, jasno-
widzów i poetów, symbol inspiracji, elokwencji, zdrowia, boskiego 
słowa i błogosławieństwa. O jego zaletach rozpisywali się starożyt-
ni. Miód jako źródło energii cenili greccy atleci. Spożywali go przed 
zawodami i treningiem. Patronujący lekarzom Hipokrates i jego 
uczniowie opracowali ponad 300 przepisów na stosowanie miodu 
jako lekarstwa na wiele dolegliwości i schorzeń. Starożytny filozof 
Demokryt pytany o receptę na długie i zdrowe życie, odpowiadał 
krótko: „z zewnątrz olej, a do wnętrza miód”.



13



14

Szczebrzeszyn Szczebrzeszyn 

Kościół Świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie

Muzeum zegarów oraz fragment wąwozu lessowego

Jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny, położone na skraju malow-
niczej doliny rzeki Wieprz, przyciąga wielu turystów swoim niepowtarzal-
nym charakterem i unikatową przyrodą. 

Znaną w skali kraju nazwę miasta rozsławił w swoim wierszu 
Jan Brzechwa: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”, 
stąd w mieście powstały liczne pomniki chrząszcza, których odkrywanie 
jest nie lada atrakcją. Dwa najważniejsze to - drewniany przy źródełku, na-
przeciw młyna wodnego i mosiężny na rynku przed ratuszem. Chrząszcz 
stał się bezkonkurencyjnym symbolem naszego miasta i jego znakiem 
rozpoznawczym. 

Sieć wąwozów lessowych, zwanych „Piekiełkiem” , położona na 
terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, jest bez wątpienia 
jedną z najciekawszych atrakcji dla miłośników nieskażonej natury. Niepo-
wtarzalne walory przyrodnicze, szachownice pól i meandry rzeki sprzyjają 
pieszym wędrówkom, przejażdżkom rowerowym oraz wszelkim formom 
aktywnej turystyki. 

Amatorzy architektury sakralnej również zaspokoją swoje oczekiwa-
nia w tym urokliwym miasteczku, odkrywając wnętrza kościołów w stylu 
Renesansu Lubelskiego p.w. Św. Mikołaja i Św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej; najstarszej w Polsce murowanej cerkwi z bogatą polichromią, 
dawnej synagogi oraz rozległego, najstarszego na Lubelszczyźnie Kirkutu.

Szczebrzeszyn to także miasto, które szczególnie upodobali sobie 
artyści malarze, warto odwiedzić kameralne galerie sztuki: Piotra Koło-
dziejczyka (obok synagogi), Mariusza Drohomireckiego i Barbary Czapigi 
-Drohomireckiej (vis-a-vis młyna wodnego) oraz Stanisława Karpowicza 
(ul. Zamkowa 13). 

W sezonie wiosenno-letnim za sprawą licznych imprez i festiwali tętni 
życie kulturalne miasta. Najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne to 

w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie .... 
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m. in. Dni Chrząszczowego Grodu (3-5 lipca), w tym roku promujące 
tradycje wielokulturowości Szczebrzeszyna: Prawosławnej, Żydowskiej 
i Katolickiej, Festiwal Stolica Języka Polskiego (2-8 sierpnia), Festiwal 
piosenki „Rozśpiewany chrząszcz” (czerwiec), Festiwal Śladami Singera 
(lipiec), Festiwal folklorystyczny „Eurofolk” (lipiec). Poza koncertami 
i wystawami, w Szczebrzeszynie nie brakuje wydarzeń propagujących 
zdrowy styl życia, najważniejsze z nich to półmaraton crossowy - Bieg 
Chrząszcza, którego trasy o długości 10 i 30 km wiodą przez malownicze 
wąwozy lessowe. Na drugą już edycję biegu zapraszamy 8 sierpnia.

Nową interesującą dla turystów propozycją, którą trzeba koniecznie 
zaznaczyć na szlaku zwiedzania Roztocza jest Muzeum Starych Zega-
rów. Ekspozycja stała powstała z inicjatywy i w oparciu o kolekcję zegarów 
zgromadzonych przez prywatnego kolekcjonera Pana Leszka Dudy, który 
został Honorowym Kustoszem Muzeum. Przewodnim tematem zbioru, 
liczącego ponad 300 eksponatów, są zegary wahadłowe wiszące, czyli 
ścienne - wyłącznie typu szwarcwaldzkiego. Muzeum mieści się w bu-
dynku Urzędu Miasta (wejście od ul. Partyzantów). Miłośnicy odwiedzania 
muzeów mogą także udać się do Muzeum Skarbów Ziemi i Morza, li-
czącym ponad 1000 eksponatów z całego świata oraz Muzeum Dawnych 
Rzemiosł z oryginalną, w pełni wyposażoną roztoczańską kuźnią, które 
znajdują się na terenie zabytkowego „Domu dyrektora” w zespole dawnej 
Cukrowni „Klemensów”. 

Infrastruktura Szczebrzeszyna sukcesywnie się zmienia. Pod koniec 
2019 roku został oddany do użytku, po gruntownej przebudowie, za-
bytkowy obiekt - Centrum Muzealno-Edukacyjne wraz z amfiteatrem. 
Ma on służyć nie tylko mieszkańcom, ale i odwiedzającym nas gościom. 
W budynku mieszczą się między innymi pracownie artystyczne zaś 
w przyszłości będą tam również organizowane wystawy sztuki i stałe 
ekspozycje. 

Bieg Chrząszcza 

Wnętrze cerkwi

MECENAS FESTIWALU WSPARCIE FINANSOWE 

Starostwo Powiatowe Gmina i Miasto Miasto

SZCZEBRZESZYN prasa Magiczne Roztocze 210x147,5.indd   1 09.03.2020   13:51:14
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Niewielkie, spokojne miasteczko ukryte wśród lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego jest 
idealnym miejscem do wypoczynku i świetną bazą wypadową na Roztocze. Zwierzyniec powstał 
w 1593 r., kiedy to właściciel-założyciel kanclerz Jan Zamoyski utworzył tu, wówczas drugi w Polsce, 
zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudował okazały dwór mo-
drzewiowy, w którym gościł królów Polski m.in. z dynastii Wazów. Impulsem do rozwoju miasteczka 
stało się przeniesienie w XIX w. Zarządu Ordynacji Zamojskiej i powstanie pierwszej w Polsce fabryki 
maszyn rolniczych (1804 r.) i funkcjonującego do dziś browaru (1806 r.). Na przełomie XIX i XX w. 
Zwierzyniec stał się modną miejscowością letniskową, w której urządzono park zwany ogrodem 
skarbowym, a w 1905 r. definitywnie rozebrano ogrodzenie zwierzyńca myśliwskiego. 

Współcześnie polecamy...

Pojedyncze skarby

Nigdzie indziej na Roztoczu nie ma tak urokliwego miejsca, jakim jest kościółek „na wodzie”. 
O każdej porze roku barokowy kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena jest najczęstszym i naj-
wdzięczniejszym obiektem fotograficznym. Wnętrza kościoła zdobią XVIII-wieczne polichromie 
Łukasza Smuglewicza. A jedyną drogą dojścia do kościoła jest drewniany most. Z okazji odpustu 
ku czci patrona, 21 maja każdego roku, odbywa się widowiskowa procesja na łodziach wokół po-
łożonej na wyspie świątyni. Warto wtedy tu być!

URZĄD MIEJSKI W ZWIERZYŃCU
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
Tel.: 84 687 20 11, 84 687 20 37
Fax: 84 687 20 11
www.zwierzyniec.info.pl
E-mail: um@zwierzyniec.info.pl

Informacja Turystyczna
przy Zwierzynieckim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2
tel. 84 687 26 60
e-mail: zokir@poczta.o2.pl

Informacja Turystyczna
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
ul. Plażowa 3, Zwierzyniec
tel. 84 687 20 66
tel./fax 84 687 22 86
e-mail: rpmuzeum@pro.onet.pl

Staw kościelny i budynki Ordynacji Zamojskiej

Kościół „Na wyspie”

Stowarzyszenie Kwaterodawców 
Miasta i Gminy Zwierzyniec

Sprawdzona baza noclegowa
rekomendowana przez Polską 
Federację Turystyki Wiejskiej

e-mail: agrozwierzyniec@wp.pl
www.agroturystykazwierzyniec.pl

AGROTURYSTYKA z pasją

Zwierzyniec
perła Roztocza
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Nigdzie w Polsce, a nawet nigdzie na świecie nie ma pomnika… sza-
rańczy. Ten przeniesiony z Hamernii pomnik upamiętnia zwalczanie sza-
rańczy z 1711 r. i można go podziwiać w zwierzynieckim parku. W liczącym 
3,5 tys. mieszkańców Zwierzyńcu jest aż 65 różnych pomników, tablic oraz 
figur religijnych i historycznych. Można je odszukać..., a już koniecznie na-
leży podejść pod najbardziej zagadkowy pomnik w miasteczku. „Tajem-
nicze oko”. Do dziś nie wiadomo: Co? Kto? Jak? Choć, co do tego, kto go 
postawił, są jakieś przypuszczenia... miejscowa loża masońska... wciąż nie 
wiadomo jednak po co... Trwa wciąż przy stawie kościelnym od 1852 r.

Czy istnieje w Polsce, aż taka ulica Wąska? 1,2 m do 1,5 m szerokości? 
Zapewne tak, ale w granicach zabudowy staromiejskiej... My zapraszamy 
do obejrzenia najbardziej osobliwej ulicy w zwierzynieckim Borku, szla-
kiem architektury drewnianej. 

Zachowane budynki Ordynacji Zamojskiej – gmach główny, oficy-
ny, „prałatówka”, okazała rezydencja Plenipotenta ordynacji, a wreszcie bu-
dynki browaru są przykładem przemyślanego planowania przestrzennego 
założeń pałacowo-parkowych z pocz. XIX w. W jednym z tych dawnych 
budynków zachowała się 100-letnia mapa dóbr Ordynacji Zamojskiej, 
która zajmuje całą ścianę (ok. 3,5mx5,5m). W latach 50. XX w. władze ko-
munistyczne próbowały ją zamalować, ale sprzeciwili się temu nauczyciele 
ówczesnej szkoły leśnej. Wobec tego zamalowano… legendę.

Wyjątkowa wycieczka

Zwierzyniec wraz z Roztoczem ma najwięcej dni słonecznych w Pol-
sce! I jedną z najpiękniejszych plaż na Roztoczu w malowniczo położonej 
dolinie Świerszcza, wśród lasów przylegającej do Stawów Echo. Żeby „się 
zapomnieć” wystarczy przejść tylko kilometr... ścieżką wzdłuż strumienia 
i po podestach ochraniających wydmę. Po drodze zapraszamy do Ośrod-
ka Edukacyjno–Muzealnego RPN, skąd wiodą szlaki turystyczne i ścieżki 
poznawcze do najpiękniejszych rezerwatów Roztocza. Przez Rezerwat 

Bukowa Góra prowadzi „królewska droga”, którą chadzała ongiś Marysień-
ka Sobieska. Pomnikowe jodły i buki mogłyby wiele nam dzisiaj opowie-
dzieć... Z wierzchołka góry rozpościera się widok na Roztocze Środkowe. 
Pasjonaci historii i literatury powinni zejść do miejscowości Sochy, gdzie 
znajduje się cmentarz ofiar pacyfikacji. O wydarzeniach z 1 czerwca 1943 r. 
opowiada w „Małej zagładzie” Anna Janko, córka ocalałej poetki Teresy Fe-
renc. Mimo trudnej rodzinnej historii warto ją poznać i zaopatrzyć swoją 
biblioteczkę w tę pozycję. Wracając do centrum miasteczka możemy jesz-
cze przystanąć przy stawach Echo, a dokładniej wejść na punkt widokowy. 
Stamtąd, gdy dopisze nam szczęście, można zobaczyć z daleka przepiękne 
stada konika polskiego, którego hodowlę w pobliskiej Floriance – osadzie 
śródleśnej, prowadzi RPN. W drodze powrotnej przejdźmy ścieżką prowa-
dzącą do Zwierzyńczyka – zabytkowego układu wodno-pałacowego. 
Najstarszy plan jego założenia pochodzi z 1829 roku. Widnieje na nim mo-
drzewiowy pałac – zlikwidowany w latach 30. XIX wieku, stawy oraz Długi 
Kanał z kamiennym mostkiem na jego zamknięciu. 

Zwierzyńczyk 
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Niepielęgnowane przez dziesięciolecia założenie, w znacznym stop-
niu straciło czytelność kompozycji. Degradacji uległy wspaniałe niegdyś 
elementy układu, w tym Stawy i Długi Kanał oraz zespoły zieleni. Dziś od-
tworzony i oddany „na nowo” do użytku w 2012 r. Zwierzyńczyk tworzą: 
Kanał Ogrodowy wraz z budowlami powstały z połączenia Stawu Pałaco-
wego i Długiego Kanału, staw wraz z budowlami powstały na terenie by-
łych Stawów I i II, Kanał Ulgi i Ciek Świerszcz. Nad lustrem wody w Kanale 
Ogrodowym wykonane zostały dwie kładki dla ruchu pieszego. Pierwsza 
kładka zlokalizowana tuż za Stawem Pałacowym, druga w ciągu pieszym. 
Trzecia kładka wykonana została na przyczółkach grobli lewej i grobli pra-
wej na terenie odtworzonego Stawu. Spocznijmy na jednej z wielu ławe-
czek i poddajmy się pięknu tego miejsca.

Raj dla ... 

Bogata oferta turystyczna, w tym spływy kajakowe, piesze i rowerowe 
szlaki turystyczne i ścieżki poznawcze, wypożyczalnie rowerów i sprzętu 
wodnego (przy zalewie Rudka), przejażdżki bryczką, konne, kuligi, trasy 
narciarskie i wycieczki do Lwowa, paintball, liczne kwatery agroturystyczne 
i lokalne smaki kulinarne zachęcają do wakacyjnego czy zimowego odpo-
czynku w tym niezwykłym mieście – ogrodzie. Przez miasteczko przebie-
ga Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik – Lwów oraz Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo. 

Jedyny taki Skarb

W dniach 6-16 sierpnia w 6 obiektach w Zwierzyńcu odbędzie się wiel-
kie święto kina – 21. edycja Letniej Akademii Filmowej. Seanse plene-
rowe przy zabytkowym Browarze, filmy, spotkania z twórcami, warsztaty, 
koncerty w kinach… Skarb – ul. Partyzantów 26, Salto – ul. Partyzantów 3, 
Jowita i Dzięcioł– Technikum Drzewne, Król LAF - Ratusz. LAF przyciąga 
kinomanów z całej Polski i jest wizytówką Zwierzyńca. 

Letnia Akademia Filmowa

Zwierzyńczyk
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22-470 Zwierzyniec, Turzyniec 39
tel. 503 564 078, 508 536 079
www.ranczoturzyniec.pl
ranczo.turzyniec@wp.pl

• wyżywienie oparte na produktach z własnego gospodarstwa 
• kuligi i przejażdżki bryczką z ogniskiem
• oprowadzanie na kucyku

Ran�o Tu�yniec

Ostoja ciszy 

Jest takie miejsce w RPN, gdzie cisza jest wszechobecna. Tym miej-
scem jest Florianka - osada położona wśród lasów. To jedno z najbar-
dziej malowniczych miejsc parku. Oddalone od miasteczka o 7 km jest 
częstym kierunkiem dla spragnionych czystej, nieskażonej przyrody 
i obecności majestatu pomnikowych drzew. 

We Floriance zostały wytyczone dwie ścieżki poznawcze. Pierwsza 
krajobrazowa przybliża historię tej śródleśnej osady i ukazuje jej XIX 
w. układ przestrzenny wytyczony przez ... drzewa. Zobaczymy tu m.in. 
okazałą lipę drobnolistną, cis, klon ginnala, klon tatarski, parczelinę trój-
listkową, czeremchę amerykańską, choinę kanadyjską, jedlicę Douglasa 
(daglezję zieloną), brzozę papierową i aleję modrzewiową. Warto zajrzeć 
do drewnianej Izby Leśnej - leśniczówki, której przywrócono wygląd 
z 1938 r. Zwiedzimy w niej kancelarię leśniczego, kuchnię, sypialnię, sień 
i jadalnię. W stodole znajduje się ekspozycja sprzętu rolniczego i leśnego. 
W dawnej oborze odbywają się prelekcje i spotkania edukacyjne. 

Druga dendrologiczna na 3 ha obszarze szkółek leśnych zaprowadzi 
nas do 66 gatunków drzew i krzewów. Z egzotycznych warto wymienić 
tu cyprysik Lawsona, groszkowy, sosnę smołową i świerk kłujący. W dro-
dze odpocznijmy chwilkę pod Dębem „Florianem” i zajrzyjmy koniecz-
nie do”Komanówki”. Zgromadzono tam „księgi leśne”. W gajówce na 
planszach edukacyjnych zawarto historię ordynackich szkółek leśnych 
oraz życie twórcy i kolekcjonera ksiąg drzewnych Wiktora Kozłowskiego, 
który pracował w lasach ordynackich w I poł. XIX w.

 Z „Komanówki” już blisko do Ośrodka Hodowli Zachowawczej 
Konika Polskiego. Na potrzeby ośrodka uprawia się ponad 30 ha łąk, 
pastwisk i gruntów ornych.

Koniki Polskie
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Krasnobród to niezwykłe nadwieprzańskie miasteczko leżące w sercu Roztocza. Miejsce, 
które przyciąga swym niepodważalnym urokiem, oczarowuje okazałością i dostojeństwem 
przyrody oraz zachwyca nieskazitelną przejrzystością powietrza.

Krasnobród to niewątpliwie miejsce, w którym można odczuć dobroczynną moc natury, z któ-
rej czerpią krasnobrodzkie tradycje uzdrowiskowe. Bo jak mawiał Hipokrates – lekarz leczy, a na-
tura uzdrawia. Krasnobrodzka przyroda oferuje wszystko, co dla zdrowia najlepsze. To właśnie tu, 
w dawnym Pałacu Leszczyńskich znajduje się Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka, 
gdzie za sprawą skutecznych zabiegów i profesjonalnych praktyk kuracjusze i mieszkańcy odzyskują 
utracone zdrowie. Strefa SPA krasnobrodzkiego sanatorium to prawdziwy skarb ukryty w pałaco-
wych wnętrzach.

Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe oraz Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej „Per Artem ad Astra” działają jak magnes dla spragnionych wrażeń znawców muzyki 
z  kraju i  z zagranicy. Organizowane w Krasnobrodzie Przeglądy Orkiestr Dętych, z całą pewnością 
przekonają wątpiących, jak bardzo aktualne mogą być słowa piosenki, iż jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła. Znawców i miłośników sztuki oraz rękodzieła ludowego przyciągnie „Galeria Szur” oraz Ga-
leria Sztuki Ludowej w Majdanie Wielkim.

Swoistą podróż w czasie można przeżyć 
w krasnobrodzkim Parku Jurajskim, gdzie na 
spragnionych wrażeń turystów czekają natural-
nej wielkości prehistoryczne gady. Równie nie-
zapomniane doznania, adrenalinę i wysiłek na 
świeżym powietrzu oferuje przyszłym alpinistom 
miejscowy park linowy. Tym, dla których sporty 
ekstremalne są zupełnie obce, Krasnobród pro-
ponuje poznanie uroczyska Belfont, miejsce 

Aby zagwarantować odpowiedniej jakości 
standard świadczonych usług przez kwate-
rodawców, gmina Krasnobrod wprowadzi-
ła system rekomendacji. 

Poniżej lista obiektów noclegowych, 
które otrzymały rekomendacje:

1. Samodzielne Publiczne 
Sanatorium Rehabilitacyjne 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród, 
tel. 84 660 71 02 wew. 34 lub 45, 
tel./fax. 84 660 73 39 
e-mail: sekretariat-sanatorium@wp.pl 

2. Urszula, Joanna, Adam Szyport 
Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” 
w Krasnobrodzie 
ul. Zamojska 23, 22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 77 42, 608 674 134, 
e-mail: recepcja@naturaroztocze.pl,

3. Agroturystyka, Pokoje Gościnne 
Wiesława Nowosad 
ul. Partyzantów 20, 22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 71 77, 604 527 661, 
e-mail: wieslawanowosad20@wp.pl

4. „Willa na Roztoczu” Jarosław Cios 
ul. Widokowa 2, 22-440 Krasnobród 
tel. 534 211 110 
e-mail: biuro@willanaroztoczu.pl

5. Ośrodek Wypoczynkowy „PROMYK” 
ul. Andersa 26, 22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 79 29, 794 718 975 
e-mail: promyk-zub@o2.pl

6. Apartamenty, Dom Całoroczny Hutki 
Liliana Fijołek-Jędruszczak 
Hutki 81A, 22-440 Krasnobród 
tel. 797 482 191 , 512 607 602 
e-mail: fijolek@onet.eu

7. „Pokoje u Maćka” Maciej Kawka, 
ul. Wczasowa 13, 22-440 Krasnobród 
tel. 504 094 658, 
e-mail: pokoje.u.macka@wp.pl

8. „Sosnowa” - Ośrodek Wypoczynkowy 
Arkadiusz Tor 
Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród 
tel. 505 200 805 
e-mail: biuro@sosnowakaczorki.pl

9. Domki Blisko Zalewu, Grażyna Borkowicz 
ul. Partyzantów 30, 22-440 Krasnobród 
tel. 609 834 755, 84 660 77 66, 
e-mail: gborkowicz@op.pl

10. Słoneczne Wczasy - Pokoje Gościnne 
ul. Tadeusza Kościuszki 62 
22-440 Krasnobród 
tel. 536 282 649 
e-mail: marzenachwedo@gmail.com

Wieża widokowa

Uroczysko Belfont

KrasnobródKrasnobród
serce Roztocza

Kaplica św. Rocha
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tajemnych spotkań Jana III Sobieskiego z Marysieńką. Nieczynny kamieniołom z widokową basztą jest 
gratką nie tylko dla miłośników geologii i zbieraczy skamieniałości, ale miejscem, z którego rozciąga się 
niepowtarzalny widok na miejscowy zalew.

Malowniczo położone kąpielisko zachęca do wypoczynku. Krasnobrodzki zalew jest największą 
atrakcją turystyczną tego miejsca. Imponuje swoją wielkością, urodą, bogatą bazą gastronomiczną czy 
wypożyczalnią sprzętu wodnego. Malownicza promenada przyciąga tłumy turystów, wczasowiczów 
i kuracjuszy. Zalew wabi również wędkarzy, którzy na brak ryb nie narzekają.

Krasnobród to miejsce stworzone do aktywnego wypoczynku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - 
ścieżki poznawcze, piesze szlaki turystyczne, malownicze trasy dla miłośników dwóch kółek, czy wresz-
cie spływy kajakowe po Wieprzu są wspaniałą okazją do podglądania roztoczańskiej przyrody. 

Krasnobród dysponuje dobrze rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną, które są gwarancją do-
brego wypoczynku. Turyści mogą wybierać spośród ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, gospo-
darstw agroturystycznych czy licznych pokojów gościnnych.

Do Krasnobrodu od setek lat zmierzają piel-
grzymi, by pokłonić się Pani Roztocza. Barokowy 
kościół podominikański, zachwyca nie tylko 
znawców sztuki architektonicznej, ale jest miejscem, 
gdzie, jak mawiali nasi przodkowie, „rzeka łask pły-
nie”. Kaplica na Wodzie zadziwia nie tylko miej-
scową ludność. Rzesze pielgrzymów z najdalszych 
zakątków kraju przybywają tu, by zaczerpnąć wody 
z cudownego źródła. Przemożnej protekcji Święte-
go Rocha doświadczają za to ci, którzy zawitają do 
jego zakopiańskiej, gontem krytej, kaplicy w dolinie 
pachnącej żywicą.

Odkrywając różne oblicza sielskiego Roztocza, 
warto dotrzeć do jego serca, do Krasnobrodu. Nie-
wątpliwie warto zajrzeć do miejsc specjalnie ukry-
tych przed wzrokiem ciekawskich lub po prostu 
niewidocznych i zachwycić się wyjątkowym uro-
kiem tego nadwieprzańskiego miasteczka.

1. Urząd Miejski w Krasnobrodzie

tel. 84 660 76 91 
e-mail: um@krasnobrod.pl 
www.krasnobrod.pl

2. Punkt Informacji Turystycznej 
w Krasnobrodzie

tel. 84 534 28 42 
e-mail: it@krasnobrod.pl 
www.it.krasnobrod.pl

3. Krasnobrodzki Dom Kultury

tel. 84 660 71 17 
e-mail: kradomkul@o2.pl 
www.kultura.krasnobrod.pl

4. Krasnobrodzkie 
Stowarzyszenie Turystyczne

tel. 604 527 661 
e-mail: turystykakrasnobrod@gmail.com 
www.krasnobrod-roztocze.pl

5. Samodzielne Publiczne Sanatorium

Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie 
tel. 84 660 71 02 
e-mail: rehabilitacjakrasnobrod@gmail.com 
www.sanatorium-krasnobrod.pl

6. Sanktuarium Maryjne 
w Krasnobrodzie

tel. 84 660 71 43 
e-mail: nmp3@wp.pl 
www.krasnobrod-sanktuarium.pl

www.krasnobrod.pl 
www.it.krasnobrod.pl

www.malowniczeuzdrowiska.pl

Sanktuarium Maryjne

Rodzinny Rajd Rowerowy

Molo w Krasnobrodzie 
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Krasnobród, ul. W�asowa 38
tel. 509 703 843
email: barwyrozto�a@gmail.com
www.barwyrozto�a.pl

Krasnobród, ul. W�asowa 38
tel. 509 703 843
email: barwyrozto�a@gmail.com
www.barwyrozto�a.pl

Ośrodek Barwy Roztocza zaprasza na wypoczynek w uzdowisku Krasnobród.
Zapewniamy wysoką jakośc usług, komfortowe wnętrza i smaczną kuchnię 
domową. Organizujemy : obozy, kolonie, wypoczynek indywidualny i grupowy, 
warsztaty kulinarne, przyrodnicze i historyczne, zielone szkoły i turnusy rehabili-
tacyjne oraz imprezy okolicznościowe. Oferujemy wygodne pokoje hotelowe 2-4 
osobowe oraz rodzinne domki całoroczne 4-8 osobowe. 

ZAPRASZAMY!
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Gmina Józefów ma do zaproponowania turystom różnorod-
ne formy wypoczynku oferowane na wysokim poziomie, o czym 
świadczą wymienione w tytule wyróżnienia zdobyte w ogólnopol-
skich i wojewódzkich konkursach. Walory przyrodnicze, krajobrazowe  
(w granicach gminy Józefów znajdują się 2 parki krajobrazowe i Rozto-
czański Park Narodowy oraz kulturowe mogą również stanowić inspi-
rację dla wszystkich ją odwiedzających. Bardzo dobrze rozwinięta infra-
struktura turystyczna, na którą składają się m.in.: 3 centra rekreacji, zalew 
rekreacyjny i 2 wędkarskie, 14 placów gier i zabaw, 3 szlaki i 2 trasy rowe-
rowe, 3 trasy nordic walking, 9 szlaków pieszych i 7 ścieżek poznawczych, 
umożliwia każdemu wybór różnych form spędzania wolnego czasu. 

Nasze propozycje to:

• spacer lub jogging trasami pieszymi i nordic walking wytyczonymi 
w sposób umożliwiający dotarcie do najciekawszych miejsc miasta 
i gminy Józefów, m.in.: fontanny, baszty widokowej, kamienio-
łomów, pawilonu geoturystycznego, synagogi, kirkutu, źródeł 
i malowniczej doliny rzeki Nepryszki; 

• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówka plażowa, pły-
wanie kajakiem, rowerem wodnym po zalewie rekreacyjnym;

• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym, 
kąpiel pod nadzorem ratownika, place oraz sala gier i zabaw - Pic-
coland;

• tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i koszykówka na „Orliku” oraz 
możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej przy „Orliku” oraz 
siłowni w Miejskim Ośrodku Kultury;

• ścianka wspinaczkowa i park linowy;

• wędkowanie nad zalewem wędkarskim;

• narciarstwo biegowe i zjazdowe;

• obserwacje przyrodnicze.

Koniki Polskie we Floriance

Zalew rekreacyjny w Józefowie

Rajd rowerowy Józefów - Lwów

Kamieniołomy w Józefowie

Na terenie gminy znajdują się miejsca, będące „turystycznymi pereł-
kami Roztocza”. Są to: Górecko Kościelne z kapliczką na wodzie i modrze-
wiowym kościołem z 1767 r., obok którego biegnie aleja pomnikowych 
dębów; Florianka, znana m.in. z hodowli koników Polskich; rezerwaty 
„Czartowe Pole” oraz „Szum” chroniące malowniczo ukształtowane doliny 
rzek Sopot i Szum z występującymi tu wodospadami w otoczeniu bogac-
twa szaty roślinnej.

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia gminy Józefów 
w zakresie rozwoju turystyki rowerowej. 95 zorganizowanych rajdów ro-
werowych, w tym 6 międzynarodowych, wydanych kilka-
naście map i przewodników dla rowerzystów oraz ww. 
szlaki i trasy rowerowe, stanowią o tym, że gmina Józe-
fów należy do liderów turystyki rowerowej w Polsce.

Przydatne informacje: 

Gmina Józefów 
www.ejozefow.pl, e-mail – jozefow@ejozefow.pl 

Informacja turystyczna  
tel. 84 6879669, e-mail – it@ejozefow.pl 

Gmina oferuje bezpłatną aplikację mobilną pn. 
„Józefów i Roztocze Środkowe” w App Store 
i Google play, działającą w trybie offline.

Na turystów czeka w gminie ponad 600 miejsc 
noclegowych, w tym usytuowane w Józefowie 
Schronisko Młodzieżowe PTSM i PTTK z 50 miej-
scami noclegowymi – www.poznajroztocze.pl. 

Ceny od 20 zł za osobę.

Józefów turystyczna perła regionu lubelskiego, 
gmina przyjazna rowerzystom 
i rowerowa stolica Roztocza 
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To właśnie tu znajdują się słynne „Roztoczańskie Szumy” - małe 
wodospady, na których spienione wody rzek: Tanew, Jeleń, Potok Ło-
siniecki i Sopot tworzą niezapomniany widok. Różnorodny krajobraz le-
śnych wzniesień i pofałdowanych pól stwarzają wiele możliwości aktyw-
nego wypoczynku. Do spacerów zachęca 8 pieszych, a rowerzystów 7 ro-
werowych szlaków turystycznych w tym Green Velo. Prowadzą one mało 
uczęszczanymi drogami do najciekawszych miejsc i obiektów. Stworzona 
aplikacja „Traseo” z mobilną mapą „Rowerem po Roztoczu” pozwala 
na bezpieczne przemieszczanie się po często trudnym, leśnym terenie.

W każdym miejscu można poczuć powiew historii i dotknąć zacho-
wanych z tamtych lat budowli. Dzięki wielokulturowości, zachowanym 
obrzędom i pielęgnowanej tradycyjni pobyt staje się jeszcze ciekawszy. 
W letnie dni na rzece Tanew organizowane są popularne spływy kaja-
kowe. Na zalewie w Majdanie Sopockim funkcjonuje kąpielisko z dużą 
plażą, i atrakcyjnym molo. Do pobytu zachęca rozwinięta baza turystycz-
na. Istniejące Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (www.
susiec.com.pl) zrzesza wiele ośrodków wypoczynkowych i agroturystycz-
nych kwater. Ze względu na swe położenie, blisko jest stąd do historycz-
nych miast: Zamościa, Zwierzyńca i Lwowa. Utrzymywane w dobrym 
stanie drogi i wzbogacana infrastruktura turystyczna oraz przyjaźni ludzie 
sprawiają, że teren jest atrakcyjny i bezpieczny.

Do najciekawszych atrakcji w gminie należą rezerwaty: „Nad Tanwią”, 
„Czartowe Pole” i „Nowiny”, okrężny „Szlak Szumów”, urokliwe ka-
mieniołomy w Nowinach i najwyższe wniesienie Roztocza Środkowe-

4 46 obiektów: ośrodki wypoczynkowe, ***pensjonat,
pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne,

domki wolnostojące,

4 1500 miejsc noclegowych, wyżywienie, 

4 wypożyczalnie: kajaków, rowerów, nart, kijów Nordic Walking, 
 łowisko ryb, 

4 baseny, SPAe-mail: stowarzyszenie@susiec.com.pl

Roztoczańskie stowaRzyszenie
agRotuRystyczne w suścu

www.susiec.com.pl

Susiec
nad Szumami

Gmina Susiec położona jest w centrum wyżynnego 
terenu Roztocza. Ze względu na niezwykłą urodę 

krajobrazów jest jedną z najczęściej odwiedzanych 
miejsc na tym obszarze. Dzięki dużemu zalesieniu i 
mniejszemu zaludnieniu przyciąga na odpoczynek 

wielu turystów.

Szumy na Tanwi

Kajakowy spływ na Tanwi
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• 190 miejsc noclegowych w domkach campingowych z węzłem san.
• Restauracja, bar, sala konferencyjna
• Basen, brodzik dla dzieci, akwen wodny z rowerami wodnymi 
• Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce na grill i ognisko
• Boisko, wypożyczalnia rowerów

Susiec, ul. Tomaszowska 23 
tel./fax 84 665 48 07, 605 924 859

www.roztoczanka.com.pl

go Wapielnia. Gmina może pochwalić się też zabytkowymi kościołami, 
drewnianymi młynami, unikalnym Muzeum Pożarnictwa w Oseredku oraz 
kamienną wieżą widokową w Suścu. W okresie zimowym w okolicach Su-
śca utrzymuje się wyjątkowo długo śnieg co sprzyja organizacji kuligów.

Najważniejszymi i cyklicznymi imprezami w gminie są: „Jarmark Su-
siecki” z „Biegiem Nad Tanwią” (okres majówki), „Otwarcie Letniska” 
(pierwsza niedziela lipca), Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu 
(ostatni weekendu lipca), Dożynki (sierpień) i Święto Pieczonego Ziemnia-
ka (wrzesień). Szczegółowe informacje można uzyskać:

Punkt Informacji Turystycznej

w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu

ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec

tel. 84 665 44 10 w. 22, 531 475 652

e-mail: it@susiec.pl

www.gok.susiec.pl, 

www.turystyka.susiec.pl

Popularny „Bieg nad Tanwią” na 10 km

Zalew w Majdanie Sopockim

Wieża widokowa w Suścu
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Krynice
Gmina Krynice położona na styku Roztocza Środkowego i Grzę-

dy Sokalskiej z pewnością zachwyci każdego, kto zechce poznać tę 
mniej znaną turystycznie krainę.

Zarówno rowerzyści, jak i piechurzy znajdą tutaj miejsce dla realizo-
wania swoich pasji. Od Krynic aż do Szperówki na Roztoczu Zachodnim, 
wiedzie słynny Szlak Partyzancki. Krynice stały się także przystankiem na 
Południowo-Wschodnim Szlaku Archeologicznym. Nad północnym brze-
giem zalewu górują zachowane fragmenty fortalicji z XVI/XVIII w. Stąd do 
Polan prowadzi także miejscowy szlak historyczny „Pamiętajmy”. Gmina 
ma także wytyczone trzy trasy rowerowe o długości 32,5 km. 

Wdzięczna nazwa Krynice pochodzi od licznych źródeł, które niegdyś 
zasilały tajemnicze jezioro, opisywane w XV wieku przez Jana Długosza. 
Dziś dolinę rzeczki Kryniczanki wypełnia blisko 40 ha zalew, znany głów-
nie amatorom spokojnego wędkowania. Na turystów i wędkarzy czekają 
pomosty dla spacerowiczów i pomosty do spławiania sprzętu wodnego, 
altany oraz miejsca na ogniska. Przy grobli jest już gotowe na sezon letni 
boisko do piłki plażowej wraz z ławeczkami oraz tablicami przyrodniczymi. 
W samych Krynicach przykuwa uwagę modrzewiowy kościół parafialny 
z 1920 roku, neogotycka kapliczka w otoczeniu pięknych nagrobków oraz 
pozostałości po dawnej świetności dworu Lipczyńskich wraz z pomniko-
wymi dębami i rzeźbą Strażnika Lasu. Z najwyżej położonej Antoniówki 
rozlega się zaś niesamowita panorama Roztocza z widocznymi szczytami 
Wapielni i Długiego Goraja. W sąsiednich Budach, tuż za ponad stuletnią, 
odrestaurowywaną klinkiernią, możemy podziwiać malowniczy krajobraz 
Grzędy Sokalskiej. Budy także, od tego roku, zasłyną niespotykaną atrakcją 
turystyczną – Archipelagiem Roztocze, centrum edukacyjno-rozrywko-
wym, odkrywającym Roztocze w wirtualnej nowoczesnej przestrzeni i wie-
loma niespodziankami wraz z ofertą restauracyjną.

Stąd warto podążyć na Grzędę Sokalską, krainę lessowych jarów 
i przydrożnych świątków. Nie można ominąć Dzierzążni z pięknie odre-
staurowanym, eklektycznym XIX wiecznym pałacykiem w otoczeniu 
dworskiego ogrodu oraz zabytkowego neobarokowego kościoła pw. 

Odkryj roztoczańskie

Wniebowzięcia NMP z nieodległą najstarszą nekropolią. W sąsiedniej zaś 
wsi Zwiartów, skąd pochodzi poeta o. Wacław Oszajca, zachowany ładnie 
park i dworek oraz murowany spichlerz przypominają klimat dawnego 
wiejskiego folwarku.

Ziemia krynicka to także kolebka partyzanckiego ruchu oporu wo-
bec hitlerowskiego okupanta. Zwycięska bitwa pod Zaborecznem 1 
lutego 1943 roku powstrzymała na kilka miesięcy akcję wysiedleńczą 
na całej Zamojszczyźnie. Cmentarz wojskowy w Antoniówce żołnierzy 
Września 1939, kwatery żołnierskie w Dzierążni i Krynicach oraz pomni-
ki nagrobne poświęcone ofiarom pacyfikacji w Hucie Dzierążyńskiej to 
miejsca pamięci narodowej, których nie sposób pominąć zapoznając się 
z historią regionu.

Krynice mogą także skusić smakami dzieciństwa. Od lat 60-tych jest 
tutaj produkowana oranżada w szklanych butelkach z porcelanowym 
korkiem. Do staropolskich smaków dołączają gospodarstwa produkujące 
tradycyjnymi metodami oleje, miody, przetwory domowe z tutejszych 
owoców i warzyw. Degustacje lokalnych produktów są stale wpisane 
w różnorodne imprezy regionalne odbywające się na terenie gminy.

W sezonie wakacyjnym i podczas ferii działa w Krynicach Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, które oferuje 40 miejsc noclegowych wraz z za-
pleczem kuchenno-sanitarnym. Do dyspozycji gości posiada także wypo-
życzalnię rowerów. W gminie dostępna jest także oferta agroturystyczna. 

Beata Gałan-Smól, GOK Krynice

Urząd Gminy Krynice
Krynice 1, 22-610 Krynice, tel. 84 663 02 25
ugkrynice@krynice.com.pl, www.krynice.pl

Gminny Ośrodek Kultury, tel. 84 663 01 07
https://www.facebook.com/GokKrynice1/
www.krynice.naszgok.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, tel. 84 663 02 15
http://spkrynice.pl/szkolne-schronisko

Zalew Krynicki, fot. Beata Gałan-Smól

Panorama Krynic, fot. Krzysztof Nowak, Paralotniarstwo Zamość

Las Zaboreczno - na Szlaku Partyzanckim 
fot. Beata Gałan-Smól
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Zapraszamy Was do miejsca, w którym walory Roztocza poznacie zu-
pełnie inaczej niż dotychczas – angażując i wyostrzając wszystkie zmysły. 
Park Doświadczeń EMPIRIA w Budach, to unikatowa w skali kraju prze-
strzeń Archipelagu Roztocze, w której nie tylko „dotkniecie”, ale będziecie 
mogli poczuć się jego integralną częścią – komponując z roztoczańskich 
nut, patrząc oczami zwierząt, smakując to, co najbardziej nasze – rozto-
czańskie.

Pobyt w każdej z pięciu „kapsuł” zmysłu, to niezapomniane i emo-
cjonujące chwile. Piękno matki natury zmaterializuje się przy pomocy 
najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu wirtualnej i rozsze-
rzonej rzeczywistości (VR i AR), a to co zazwyczaj nieosiągalne lub trudne 
do dostrzeżenia – będzie na wyciągnięcie dłoni. Przygoda ze zmysłami 
nie może obejść się bez spotkania z nieokiełznaną mocą żywiołów: ziemi, 
ognia, wody i powietrza, które śmiałkowie będą mogli spróbować ujarz-
mić. Niepowtarzalną pamiątką z pobytu w EMPIRII będzie spersonalizo-
wana pamiątka pobudzająca wszystkie zmysły.

Empiria Budy, Park Miniatur Kresowych, Park Zabaw Kreatywnych, Restauracja IGNIS

 Na pasjonatów historii Kresów czeka spektakularny Park Miniatur 
Kresowych, gdzie poznamy szlak słynnych zamków i twierdz razem 
z Przedmurzem Chrześcijaństwa - Kamieńcem Podolskim. W cieniu Kró-
lewskiej Chorągwi Husarskiej, która powiewała w trakcie batalii na Kresach, 
będzie można przekonać się o potędze XVI i XVII wiecznej Rzeczpospoli-
tej. Klimaty wojskowe i polityczne tamtych czasów uzupełni romantyczny 
wątek pułkownika Jana Skrzetuskiego znanego z kart powieści Henryka 
Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem”.

Dodatkowymi atrakcjami dla żądnych wrażeń są pokoje zagadek, la-
serowy tor przeszkód i Park Zabaw Kreatywnych, w którym nie sposób 
będzie się nudzić! Większość atrakcji jest usytuowana pod dachem - jest 
to idealna alternatywa na niepogodę - wszystkie atrakcje dostępne są 
przez cały rok. Po aktywnym wypoczynku warto odwiedzić Restaurację 
IGNIS, w której zaserwujemy Państwu nietuzinkowe połączenie kuchni 
tradycyjnej z nutą nowoczesnej fantazji.

Budy, 20 km od Zamościa

tel. 510 10 19 10, www.archipelagroztocze.pl

Empiria, kapsuła słuchu

Park Miniatur Kresowych

Pokój zagadek

Empiria, sala żywiołu ziemi



32

Willa „Cybulówka”, P. Łoza

Park miejski.

Lubię to miasto
Spotkanie z miastem zaczynamy od Rynku. Najcenniejszym zabyt-

kiem miasta jest kościół pw. Zwiastowania NMP. Ta modrzewiowa świą-
tynia została wybudowana w stylu barokowym z fundacji ordynata Toma-
sza Zamoyskiego. Podaje się dwie daty budowy świątyni: 1627 r. - kiedy 
została ufundowana i 1727 - rok odrestaurowania (zbudowania na nowo). 
Manierystyczny ołtarz główny z cudownym obrazem MB Szkaplerznej 
(Tomaszowskiej) pochodzi z XVII wieku. Cennymi elementami wyposaże-
nia kościoła są: barokowa belka tęczowa z grupą ukrzyżowania z I poł. XVII 
w. oraz ambona, kamienna chrzcielnica, rokokowe stalle i konfesjonały. 

mieszkańcy, aby chronić się przed zarazami, postawili w 1782 r. figurę św. 
Tekli, a obok pomnik poświęcony żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 
roku. W dawnym więzieniu UB - miejscu kaźni zw. „Smoczą Jamą” znaj-
duje się Izba Pamięci Terroru Komunistycznego. Przetrzymywano tu 
i mordowano głównie żołnierzy AK i BCh. Po drugiej stronie ulicy obok 
Urzędu Miasta znajduje się budynek o ciekawej bryle architektonicznej 
zwany „Cybulówką”. Został wzniesiony w l. 1928-29 przez lekarza powia-
towego dra Stefana Cybulskiego. W latach 1944-1956 siedzibę swoją miał 
tu Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, tuż obok znajdują się 
budynki z okresu międzywojennego: budynek dawnego sejmiku powia-
towego i sądu.

Tomaszów Lubelski i jego okolice były miejscem intensywnych dzia-
łań wojennych. Przy ul. Lwowskiej znajduje się cmentarz z kwaterą żoł-
nierzy polskich, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. z nagrobkiem gen. Ta-
deusza Piskora - dowódcy połączonych armii „Kraków” i „Lublin”. Jego 
ostatnim życzeniem było spocząć wśród swoich żołnierzy, co stało się 
w 1990 roku po sprowadzeniu prochów dowódcy z Anglii. W zachodniej 
części miasta znajdują się tereny rekreacyjne: zrewitalizowany Park Miej-
ski z amfiteatrem oraz arboretum przy ul. Mickiewicza utworzonego 
przez Nadleśnictwo Tomaszów Lub. Tuż obok znajdują się tereny OSiR-u 
z torem do jazdy na rolkach i wrotkach oraz Siwa Dolina rekreacyjny teren 
z wytyczonymi trasami do biegania i spacerów a zimą wykorzystywany 
przez narciarzy biegowych. Wracając do centrum miasta warto wstąpić 
na bardzo dobrze urządzone Targowisko - Zielony Rynek i zrobić zaku-
py np. w „Roztoczańskim koszyku”. Zatem - parafrazując słowa piosenki 
– wpadajcie na dzień do Tomaszowa – i zostańcie tu na dłużej...

www.tomaszow-lubelski.pl

W centrum miasta znajduje się również cerkiew pw. Świętego Mi-
kołaja Cudotwórcy. Cerkiew posiada unikalną wewnętrzną polichromię 
z wizerunkami świętych, ciekawą bryłę architektoniczną, odrestaurowany 
ikonostas oraz specyficzny dla prawosławia klimat. Budynek zaprojekto-
wano w stylu neorosyjsko–bizantyjskim. W świątyni znajduje się ponad 
400-letnia ikona Bogurodzicy. Nieopodal cerkwi stoi drewniana „Czajnia”. 
Wzniesiono ją z okrągłych bali, na wzór domów z północnej Rosji która 
pełniła rolę herbaciarni. Okazją do budowy była koronacja cara Mikoła-
ja II. Po drugiej stronie ulicy stoi ławeczka dra Janusza Petera. Pomnik 
ma kształt leżanki, jakie można spotkać w wielu gabinetach lekarskich. 
Ławeczka-leżanka powstała w 2014 r. i jest dziełem poznańskiego artysty 
Roberta Sobocińskiego, twórcy m.in. pomnika Józefa Piłsudskiego w Kut-
nie. Mieszkańcy twierdzą, że ławeczka leczy. Wystarczy się na niej przy-
siąść i dotknąć stetoskopu. Z Rynku w stronę Lwowa prowadzi najdłuż-
sza ulica miasta, przy której znajduje się sporo zabytkowych budynków. 
Po prawej stronie ulicy stoi kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa 
z 1935-49 r. z amboną w kształcie łodzi z Uhnowa i obrazem Madonny 
z Dzieciątkiem z XVIII w. Naprzeciwko, na skwerze, na wysokim cokole 

Tomaszów 
Lubelski 
Tomaszów 
Lubelski 

Tor rolkowy

Targowisko Zielony rynek
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Rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną oraz 
produktami rynku lokalnego, skłoniło nas do działań w kierun-
ku udostępnienia produktów pochodzących z terenów Ziemi 
Tomaszowskiej i Roztocza w jednym miejscu. 

Koszyk Roztoczański to miejsce gdzie można znaleźć naj-
wyższej jakości produkty spożywcze do wyrobu, których wy-
korzystuje się surowce pochodzące wyłącznie z Roztocza. 

Znajdziecie Państwo u nas 
to – co na Roztoczu doskonałe: 
• grzyby, ryby, jagody, wędliny, sery, owoce i warzywa oraz ich 

przetwory. 

• soki wyciskane metodami naturalnymi oraz ocet jabłkowy, 
gruszkowy i malinowy. 

• oleje tłoczone metodą tradycyjną - na ciepło i na zimno. 

• najlepsze mąki, kasze i inne produkty sypkie, 

• świeże miody, pieżgę, pyłek pszczeli oraz świece z wosku 
pszczelego. 

Smakowite kiszone ogórki oraz to co do nich pasuje najle-
piej, czyli świeżutki chleb na zakwasie oraz smalec z najlepszej 
wieprzowej słoninki.

Szczególnie polecamy herbatki owocowe, mieszanki zio-
łowe, przyprawy naturalne i wyroby garmażeryjne – zwłasz-
cza pierogi w szerokim asortymencie z różnym nadzieniem, 
a także gołąbki, krokiety, bigos i szereg innych produktów. Ale 
to nie wszystko. Współpracujemy również z osobami zajmują-
cymi się rękodziełem, haftem czy malowaniem obrazów. 

Wszystko to dzięki współpracy wielu podmiotów z terenu 
Roztocza. W Koszyku Roztoczańskim osoby szukające zdro-
wej, ekologicznej żywności zaspokoją swoje oczekiwania. 
Gwarantujemy bardzo dobrą jakość produktów pochodzą-
cych z terenów nieskażonych przemysłem z dbałością o naj-
wyższe standardy ekologiczne.

Spoglądając w przyszłość, pamiętamy o tradycji …

Sklep stacjonarny znajduje się w Tomaszowie Lubelskim 
na „Zielonym Rynku” u zbiegu ulic: Traugutta i Piekarskiej pro-
dukty są również dostępne w sklepie internetowym 

www.ikoszyk.pl, e-mail: biuro@ikoszyk.pl 

tel. 722 777 702

Tradycyjne wędliny

Soki i octy owocowe

Pieczywo na naturalnym zakwasie
Tomaszów Lubelski

Miody oraz produkty pszczele
Dyniska

Ciasta oraz wypieki, Tomaszów Lubelski

Eco owoce i warzywa

Przetwory owocowo warzywne
Produkty garmażeryjne

Rogóźno

Mięso w słoikach  
i przetwory owocowe  

ZWIERZYNIEC

Oleje tłoczone metodą tradycyjną 
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Lubycza 
Królewska
Nieodkryty skarb Roztocza

Fragmenty skamieniałych drzew zobaczyć również można w utwo-
rzonym w 2003 roku Muzeum Skamieniałych Drzew. W dwóch salach 
zgromadzono około 500 eksponatów o różnych kolorach i kształtach. 
W muzeum znajduje się także sala etnograficzna i myśliwska. Odwie-
dzający Siedliska turyści mogą podziwiać również Kościół parafialny pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Został on ufundowany w 1903 
roku przez właściciela Siedlisk Pawła Sapiehę. Pierwotnie była to kaplica 
dworska. Wewnątrz można zobaczyć cudowny obraz Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy i pochodzące z początków XX wieku stacje drogi krzyżo-
wej. W centrum wsi stoi Cerkiew pw. św. Mikołaja. Ta murowana, jed-
nokopułowa świątynia została wybudowana w 1901 roku. Obok cerkwi 
znajduje się drewniana dzwonnica z 1834 roku, groby powstańców stycz-
niowych oraz współczesna figura św. Mikołaja. Gmina Lubycza Królewska 
jest obowiązkowym punktem dla turystów, którzy na Roztoczu szukają 
śladów burzliwej historii tych terenów. Jednym z najczęściej odwiedza-
nych miejsc są tereny wokół Krągłego Goraju (388,7 m n.p.m), gdzie znaj-
dują się schrony bojowe Linii Mołotowa. Bunkry były częścią Rawsko-Ru-
skiego Rejonu Umocnionego i jako jedne z niewielu przetrwały do dziś. 
Do Krągłego Goraju i znajdujących się obok niego bunkrów najłatwiej 
dotrzeć z pobliskiej wsi Huta Lubycka. Miejscowość ta położona jest na 
południowo-wschodnim skraju gminy, w granicach Południoworozto-
czańskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze wzmianki źródłowe o Hucie 
Lubyckiej pochodzą z 1676 roku. Była to wieś królewska, która mieściła się 

Cerkiew w SiedliskachCerkiew Hrebenne

Figura Matki Bożej przy kościele parafialnym w SiedliskachGmina Lubycza Królewska skrywa mnóstwo nieodkrytych atrakcji, 
które mogą stanowić wyzwanie dla prawdziwych koneserów turystyki 
pieszej i rowerowej. Przez gminę prowadzi wiele ciekawych szlaków i ście-
żek turystycznych, a dla miłośników rowerowych wycieczek utworzony 
został szlak rowerowy „Nad Sołokiją” o długości 21 km, oznakowany nie-
bieskimi znakami.

Niezwykłym miejscem na turystycznej mapie gminy Lubycza Kró-
lewska jest mała, malownicza miejscowość, do której chętnie powracają 
odwiedzający ją turyści. Mowa tu oczywiście o Siedliskach, które w 2004 
roku zostały uznane za „Perłę Lubelszczyzny”. Nagrodę tę przyznał Lubel-
ski Urząd Marszałkowski oraz Polskie Radio Lublin. Miejscowość ta jest jed-
ną z najstarszych osad na terenie gminy. Pierwsza wzmianka na jej temat 
pojawia się w roku 1447. Pierwotnie była wsią wołoską, należącą do skarbu 
królewskiego. Na początku XIX wieku w Siedliskach powstała fabryka fa-
jansu, która istniała do początku XX w. Do II wojny światowej wieś była 
również ośrodkiem garncarstwa. Największą atrakcją tej małej miejscowo-
ści jest stanowisko geologiczne z fragmentami skamieniałych drzew, któ-
re znajduje się w rezerwacie przyrodniczym „Jalinka”. Zgodnie z najnow-
szymi badaniami są to pozostałości cypryśnika błotnego, który w procesie 
krzemienienia (zastąpienia komórek roślinnych krzemionką) zmienił swoją 
strukturę z organicznej na geologiczną. Wiek geologiczny skamieniałych 
drzew określany jest na około 20 milionów lat. O tym tajemniczym zjawi-
sku pisał sam Jan Długosz (przekład Karola Mecherzyńskiego):

Dwie zaś rzeczy ma Polska cudowne i podziwienia godne (...)Powtóre, 
że w lasach, polach i borach miasteczka Potylica [Potylicz], tudzież wsi Hra-
bieni [Hrebenne] i Prosni [Prusie], w okolicy Bełzkiej, dyecezyi Chełmskiej, 
drzewa sosnowe taką własność mają i przyrodę, że jeżeli się z nich część 
jaka, np. gałąź lub prątek utnie albo odłamie, bądź całe drzewo spuści, po 
kilku latach, to co było drze¬wem z życiem roślinnem, przybiera postać 
i własności krzemienia, i jak krzemień rodzimy za uderze¬niem ogień wy-
daje, zachowując objętość i kształt, w jakim było ucięte, przyrodę zaś głazu 
i Krzemieńca.

Muzeum skamieniałych drzew
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w granicach starostwa rzeczyckiego. Jej nazwa pochodzi od istniejącej tu 
kiedyś huty szkła. W XVIII w. we wsi istniała drewniana cerkiew parafialna 
pw. św. Praksedy. W latach 1954-1975 koło Huty Lubyckiej czynna była od-
krywkowa kopalnia kamienia wapiennego. Kamieniołom znajdował się 0,5 
km na południowy-wschód od Huty Lubyckiej i zajmował powierzchnię 
8,46 ha. Dziś już niewielu mieszkańców pamięta o jego istnieniu. Od kilku 
lat przebiega tu pieszy szlak turystyczny – punkt oporu Goraje, o długości 
około 10 km, oznaczony kolorem żółtym. Jest on jednym z ciekawszych 
i lepiej zachowanych odcinków Linii Mołotowa na Roztoczu. Zaczyna się 
on w okolicy przystanku autobusowego w Hucie Lubyckiej i prowadzi na 
gorajeckie wzgórza. Na trasie można zobaczyć między innymi dwukon-
dygnacyjne schrony ognia czołowego i bocznego broni przeciwpancer-
nej i maszynowej, schrony obserwacyjne, zbiornik wodny oraz rów prze-
ciwczołgowy. Do dziś zachowały się charakterystyczne miejsca, w których 
najprawdopodobniej stały działa polowe. Punkt oporu Goraje znajduje się 
na granicy dwóch województw, jednak większość obiektów znajduje się 
w województwie lubelskim, w granicach gminy Lubycza Królewska.

Tereny gminy ze względu na swoją historię i położenie (na pograniczu 
kultur) bogate są w zabytki kościoła greko-katolickiego (cerkwie, dzwon-
nice, cmentarze). Najcenniejsza jest drewniana cerkiew z XVII wieku, p.w. 
św. Mikołaja w Hrebennem. Dawne cerkwie można również zobaczyć 
w miejscowościach: Kornie, Żurawce, Machnów Stary, Kniazie. To 
właśnie zrujnowana cerkiew pw. św. Paraskewii w Kniaziach stała się 
scenerią filmu Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”. Miejscowością, któ-
rą warto odwiedzić, jest z pewnością Ruda Żurawiecka, gdzie na rzece 
Sołokiji znajduje się zabytkowy młyn wodny. To tutaj prężnie działa Sto-
warzyszenie Morsy Spod Młyna. Miłośnicy kąpieli w lodowatej wodzie 
Sołokiji spotykają się w każdą niedzielę. Organizacja ta przyciąga do Rudy 
Żurawieckiej coraz więcej fanów „morsowania”. 

Przemierzając turystyczne szlaki gminy Lubycza Królewska, można 
odkryć niezapomniane miejsca, których jeszcze nie ma w przewodnikach.

Bunkier Linii Mołotowa
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Centrum Koncertowo-Wystawiennicze

Pałac Łosiów 

Narol
odkryj magię Roztocza  
na Podkarpaciu

Malowniczo położona roztoczańska Gmina Narol zajmuje ob-
szar 203 km kw. Niemal połowa powierzchni znajduje się w obrębie 
Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy 
Solskiej. Gmina przyciąga gości nie tylko ciszą, nieskażoną przyro-
dą, siecią szlaków i ścieżek turystycznych oraz tras rowerowych, ale 
również bogatą ofertą imprez kulturalnych i muzycznych. 

Gmina Narol nazywana jest Kameralną Muzyczną Stolicą Rozto-
cza i Kulturalną Stolicą Roztocza. Jarmark Galicyjski na początku 
lipca, Narolska Majówka w majowy weekend, Festiwal Arts of Narol 
na początku września, czy całoroczny cykl koncertów Narolskie Spotkania 

podkreślają niezwykłość tego urokliwego miejsca na Roztoczu. W narol-
skiej gminie działają rodzime zespoły taneczne, wokalne, chóry oraz teatr. 
W ostatnich latach promowane są smaki Roztocza: regionalna kuchnia 
oparta na dziczyźnie i rybach oraz nalewki wytwarzane tradycyjnymi me-
todami. Narol jest wysoko cenionym w regionie zagłębiem wędliniar-
skim. Warto odwiedzić Narol w czasie majowego Konkursu Smaków 
Regionalnych Nalewek oraz lipcowego C.K. Jarmarku Galicyjskiego 
czy wrześniowego Festiwalu Art sof Narol.

Narolszczyzna pięknieje, a ilość turystów zbliżona jest w ciągu roku 
do liczby mieszkańców. To wszystko sprawia, że Narol stał się Kulturalną 
Perełką Podkarpacia. Koncerty odbywają się w Centrum Koncertowo
-Wystawienniczym po odrestaurowanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, 
na narolskim rynku, w znanym z walorów akustycznych kościele oraz na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Narolu.

Umiejscowiona na pograniczu dawnej Galicji i Kongresówki gmina, 
znana jest z niezwykłych walorów turystycznych. Spotkać tu można za-
równo przykłady architektury ludowej, jak i dwory ziemiaństwa, pałace, 
drewniane cerkwie, dziesiątki kapliczek i krzyży przydrożnych, pozostało-
ści zabytków kultury żydowskiej oraz bunkry Linii Mołotowa z czasów II 
wojny światowej. Tutaj także zaczyna swój bieg Tanew - jedna z najwięk-
szych rzek na Roztoczu i najczystszych w Polsce. W pobliżu znajduje się 
też Wielki Dział (390 m.n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza 
po stronie polskiej. To tutaj odbędzie się po raz pierwszy BIEG PO WIELKIM 
DZIALE. W gminie Narol znajdują się rezerwaty przyrody: Źródła Tanwi, 
Kobyle Jezioro, Bukowy Las i Minokąt”.

Na terenie gminy wytyczone zostały ścieżki rowerowe o łącznej dłu-
gości 120 km, a przez Gminę Narol przebiega obszerny fragment Wschod-
niego Szlaku Rowerowego GREEN VELO.

Przydatne informacje:

Informacja Turystyczna

Narolskie Centrum Informacji NCI

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol

tel. 606 758 727, 

nci@narol.pl

Rynek w Narolu z figurą Św. Floriana i kościołem
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Horyniec - Zdrój
podkarpacka stolica Roztocza

Gmina Horyniec - Zdrój jest bez wątpienia perłą czekającą na 
turystów, którzy pragną poznać tą mniej zatłoczoną część Roztocza. 
Atrakcji i ciekawych miejsc do odwiedzenia nie brakuje, a dodatkowo 
bogata oferta kulturalna sprawia, że ktokolwiek odwiedzi te tereny 
będzie mile zaskoczony.

Uzdrowiskowy profil gminy zapewnia bardzo dobrze rozwi-
niętą infrastrukturę turystyczną i noclegową. W centralnej części 
miejscowości znajduje się piękny Park Zdrojowy z alejkami i Am-
fiteatrem, w którym podczas okresu letniego odbywają się liczne 
imprezy plenerowe, z których najciekawsze to Maratony Rowero-
we Cyklokarpaty, Arf Festiwal, Dni Horyńca czy Święto Pieroga. 
Warto również odwiedzić stylizowaną na lata 30-te XX w. restauracje 
Cafe Sanacja. W dzielnicy Uzdrowiskowej znajdują się dwa sanato-
ria oraz nowy deptak spacerowy z mini tężniami solankowymi. Pałac 
Ponińskich to obecnie Sanatorium Bajka, w pobliżu którego znaj-
duje się również dawny Teatr Dworski, będący obecnie siedzibą 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Gmina Horyniec - Zdrój to raj dla odkrywców oraz osób, które 
cenią sobie spokój na szlakach. Ukryte w lasach zabytki jak cerkwi-
sko w Moczarach czy ruiny pustelni św. Brata Alberta w Mona-
sterzu otoczone są nieskazitelną przyrodą. Warto zobaczyć również 
wodospad w Polance Horynieckiej - pozostałość po znajdującym się 
tam przed wojną młynie czy Diabelski Kamień w okolicy Werchra-
ty będący największym wapiennym ostańcem na całym Roztoczu 
(8.5 x 2 x 3.5m).

Nie brakuje również zabytków architektury drewnianej. Jako je-
dyna gmina na Roztoczu posiada zabytek UNESCO, którym jest naj-
starsza drewniana cerkiew w Polsce. Zespół cerkiewny w Radrużu 
wraz z pełnym ikonostasem oraz budynkiem wystawienniczym jest 
największą atrakcją regionu. Nowe Brusno to pięknie odnowiona 
cerkiew, ale również stolica kamieniarki bruśnieńskiej. Znajdujące 
się w pobliżu dwa cmentarze są wizytówką regionalnego ośrodka 
kamieniarskiego, który swym zasięgiem obejmuje znaczną część 
Roztocza. Niezwykłym miejscem do odwiedzenia jest również ka-
pliczka na wodzie w Nowinach Horynieckich ze swoimi cudownymi 
źródłami. Położona w dolince lasów bukowych posiada niezwykły 
klimat, a organizowany w tym miejscu czerwcowy odpust ku czci św. 
Antoniego przyciąga wielu pielgrzymów.

W pobliżu Nowin Horynieckich znajduje się roztoczańskie „Sto-
nehenge” czyli Świątynia Słońca, zespół kamieni, z których centralny 
posiada specyficzny otwór, przez który słońce wpada w pierwszy 
dzień wiosny i jesieni. Fani militariów mogą również odwiedzić po-
nad 20 schronów bojowych „Linii Mołotowa”, które rozsiane są po 
terenie całej gminy.

Dodatkowe informacje o atrakcjach można uzyskać w Punk-
tach Informacji Turystycznej - w Gminnym Ośrodku Kultury  
ul. Sobieskiego 4 (tel. 16 63-13-105) oraz przy ulicy Kolejowej 
1B (798 728 489)

Wschód słońca nad cerkwią w Radrużu

Nowiny Horynieckie kapliczka na wodzie

Święto pieroga w Parku zdrojowym. 

Rajd rowerowy 



38

Rajd Rowerowy, fot. Marcin Piotrowski

W krainie festiwali

To dla wyjątkowych festiwali przybywają tutaj setki osób. Najwięk-
szym i najbardziej znanym jest międzynarodowy Cieszanów Rock Festi-
wal, którego jedenasta edycja odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2020 
roku. Znakomita muzyka i wiele atrakcji pozamuzycznych sprawiają, że fe-
stiwal co roku odwiedzają rzesze fanów, a Cieszanów nazywany jest pod-
karpacką stolicą rocka. Smakosze nie powinni przegapić odbywającego 
się po raz drugi Festiwalu Smaków w Cieszanowie (22-23 maja). W tym 
roku podczas wiosennej edycji na talerzach wylądują smakowite ryby 
oraz degustowane będą nalewki. Natomiast latem tematem kulinarnych 
popisów mistrzów będą drób i wieprzowina. Największą atrakcją festiwalu 
będzie prestiżowy Kulinarny Puchar Polski (10-11 lipca). Również latem 
niewielka wieś Gorajec zamieni się na kilka dni w swoistą stolicę kultury 
tradycyjnej i muzyki folkowej, a to dzięki Festiwalowi Folkowisko (9-12 
lipca). W programie imprezy wiele atrakcji, w tym : koncerty, warsztaty, 
rajdy, gry terenowe.

Aktywny wypoczynek

Cieszanów i okolice to tereny dla osób lubiących aktywny wypoczy-
nek. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki sportowe stawiał medalista 
olimpijski i mistrz świata w chodzie sportowym Robert Korzeniowski, 
obecnie ambasador i honorowy obywatel gminy, który co roku okolice 
Cieszanowa wybiera jako miejsce do odpoczynku, wyciszenia i treningów. 
Gminę Cieszanów można poznawać na wiele sposobów, każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Dla rowerzystów to wspaniała i bezpieczna okolica. Moż-
na ją przemierzać lokalnymi ścieżkami rowerowymi oraz drogami leśnymi. 
Część z nich łączy się z rowerową autostradą, czyli szlakiem Green Velo. 
Miłośnicy ekstremalnych wrażeń chętnie spenetrują dawne sowieckie 
schrony bojowe „Linii Mołotowa”. Pasjonaci przyrody powinni zaczaić 
się z aparatem fotograficznym w okolicznych lasach , by „upolować” ży-
jące w nich rzadkie gatunki zwierząt. Z myślą o plażowiczach powstało 
w Cieszanowie kąpielisko „Wędrowiec”, z plażą, terenami zielonymi i liną 
zjazdową liczącą ponad 170 metrów długości. Na miejscu do dyspozycji 

wypoczywających są wypożyczalnie kajaków, rowerków wodnych i ro-
werów turystycznych. Hitem niewielkiego Cieszanowa jest też całorocz-
ne lodowisko.

Zabytki

Trudno znaleźć w kraju miejsce tak bogate w zabytki różnych naro-
dów i kultur. Prawdziwą perłą wśród nich jest jedna z najstarszych w Euro-
pie drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586 roku. Przy okazji warto zwiedzić 
znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej zabytkowe świątynie 
w Chotylubiu i w Kowalówce oraz pięknie odremontowaną cerkiew 
w Dachnowie. Raz do roku nocą Cieszanów znów staje się galicyjskim 
sztetlem. Żydzi, jak prawie przed wiekiem, modlitwą i śpiewem wypeł-
niają mury cieszanowskiej synagogi wzniesionej w 1889 roku. Seniorzy 
z Dziennego Domu Pobytu, który działa właśnie w synagodze, pełnią rolę 
przewodników po wielokulturowym mieście. Uchylą również wrota mu-
rowanej cerkwi greckokatolickiej z 1900 roku. Wędrując po Cieszanowie 
nie możecie przegapić swoistego symbolu miasta - kościoła parafialne-
go pw. św. Wojciecha z 1800 roku. Przy wjeździe do Cieszanowa zoba-
czymy również charakterystyczny pomnik ku czci Jana III Sobieskiego 
postawiony w dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej.

CieszanówCieszanów
to miejsce gościnnych ludzi, doskonałej muzyki i wyjątkowego klimatu.
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Z dala od zgiełku, blisko natury i ludzi, na przysłowiowym końcu 
świata jest niewielka wieś Gorajec, a w niej wyjątkowa, pełna pozytyw-
nej energii i dobrych ludzi agroturystyka Chutor Gorajec. Miejsce 
spotkań i żywej tradycji prowadzone przez rodzinę Piotrowskich. To tu 
przybywają miłośnicy przyrody i kultury tradycyjnej, bo Chutor Gorajec 
to istny wehikuł czasu. Marina jest duszą Chutoru, a Marcin oprowadza 
po okolicy. Więc jeśli chcesz dotrzeć do śródleśnych cmentarzy, drew-
nianych cerkwi czy sfotografować rysia, jeśli choć na chwilę chcesz 
oderwać się od telewizji, czy internetu, zgiełku dużych miast, a zamiast 
tego czytać książki czy obserwować ptaki – to Gorajec jest miejscem 
dla ciebie. 

 Chutor Gorajec to pięć klimatycznych pokoi, które przeniosą was 
w czasie oraz wyjątkowe otoczenie agroturystyki. Przyjeżdżajcie do Go-
rajca na rowery, kajaki czy zimą na narty biegowe, wędrówki po lasach, 
po rozmowy ze Zbyszkiem Zielarzem czy na wspólne śpiewanie z Nieza-

pominajkami. To tu nauczycie się rozpoznawania ziół, pieczenia prozia-
ków, czy ludowego śpiewu białym głosem w Gorajeckim Uniwersytecie 
Ludowym. Zwiedzicie zabytkową XVI wieczną cerkiew, która wypełnia 
się muzyką podczas organizowanych w Gorajcu koncertów. Tu czas 
płynie inaczej. Nie będzie wam potrzebny telewizor czy telefon, wystar-
czy lornetka, aparat i knieje wokół. Zabierzcie na wyprawę dzieci, które 
poznają przyrodę dzięki interaktywnemu ekoszlakowi czy czatowniom 
ornitologicznym. 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ 
Festiwal Folkowisko 2020 (Wehikuł czasu) – to jeden z najważniej-

szych europejskich festiwali folkowych. Przyjazny rodzinom, wypełniony 
dziesiątkami koncertów, warsztatów, rajdów, dyskusji, opowieści i ludzie 
z całego świata. Festiwalowe życie toczy się wokół ognisk, przy wspól-
nym śpiewaniu, tańcu i podróżowaniu. Przyjedź tu na cztery lipcowe dni 
noce z całą rodziną, namiotem i głową otwartą na nowe doznania. Ter-
min 9-12 lipca 2020, karnety www.folkowisko.pl

Dzień Wolności Chłopskiej – organizowany jest co roku na po-
czątku maja w rocznicę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Jest to swoisty 
wehikuł czasu z koncertem na lirach korbowych, warsztatami oberków, 
mazurków i potańcówką, do której w stodole Chutoru grać będą 2 maja 
ludowi muzykanci.

Kontakt: Marina Piotrowskia tel. 570096596 
email: chutorgorajec@gmail.com, www.chutorgorajec.com 

miejsce żywej tradycji
Agroturystyka Chutor Gorajec 

Kuchnia i noclegi

W okolice Cieszanowa przybywają licznie miłośnicy zdrowej i eko-
logicznej żywności. To tu Bogusław Szymański z Nowego Sioła wyra-
bia najlepsze polskie wędliny, a wśród nich Kiełbasę Sielską. Wędkarze 
znajdą dorodne okazy ryb na zalewie w Starym Lublińcu. Miłośnicy 
dobrej kuchni i komfortu powinni odwiedzić ośrodek wypoczynkowy 
Leśna Chata w Kowalówce z basenem, banią i sauną. W Kowalówce 
swoją agroturystykę prowadzi również przemiła rodzina Zaborniaków. 
Tuż za lasem znajduje się jedna z najbardziej znanych w Polsce gospo-
darstw agroturystycznych - Chutor Gorajec. Na „Wędrowcu” zadbano 
również o bazę noclegową. Na gości czeka 10 domków letniskowych 
z zapleczem kuchennym i sanitarnym, a ci, którzy szukają tańszego 
noclegu, znajdą go w schronisku młodzieżowym prowadzonym w tu-
tejszej szkole.

Baza turystyczna i produkty regionalne:

- Kompleks „Wędrowiec” w Cieszanowie (domki letniskowe, 
kąpielisko, lodowisko), tel. 16 6311092, e-mail: zok.cieszanow@op.pl

- Leśna Chata w Kowalówce, tel. 664 465 803, www.lesnachata.info, 
email: menadzer.lesnachata@wp.pl

- Zajazd JA-WA w Cieszanowie, tel. 502419201 www.zajazdjawa.pl

- Agroturystyka u Zaborniaków w Kowalówce, tel. 16 6312131, email: 
agrokowalowka@op.pl

- Chutor Gorajec, tel. 570096596, e-mail: chutorgorajec@gmail.com

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszanowie, tel. 16 6311039, 
e-mail: spcieszanow@wp.pl

- Wyrób wędlin Bogusław Szymański, tel. 662449738, e-mail: 
boguslawszymanski@interia.eu

Informacja turystyczna -16 631 10 95, 
e-mail ckiscieszanow@interia.pl Folkowisko

Ośrodek Leśna 



Bełżec
z widokiem na Roztocze

lejną atrakcją jest drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem 
Św. Bazylego Wielkiego z 1756 roku wyremontowana w 2009 roku, od 
tamtej pory pełniąca rolę galerii. Na specjalną uwagę zasługują kapliczki: 
św. Jana Nepomucena, pamiątkowy krzyż na tzw. Górnej Budce posta-
wiony na dawnej granicy pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim oraz 
kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa, która powstała na terenie 
cmentarza wojennego, przy drodze krajowej nr 17 po II wojnie światowej 
jako „Pomnik wdzięczności za ocalenie Bełżca w latach okupacji 1939-
1944”. Już od 23 lat wyrusza stąd, w każdą Niedzielę Palmową procesja 
z potężnymi palmami, do kościoła parafialnego, gdzie po Mszy św. ogła-
szane są wyniki konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
na najwyższą palmę wielkanocną. Warto tu być właśnie w tym dniu. 

Polecamy też odszukanie w terenie tajemniczych Bunkrów Linii 
Mołotowa znajdujących się obok miejscowości Kolonia - Szalenik, oraz 
dziewiczego zalewu „Młynki” w okolicy wsi Żyłka, gdzie można spotkać 
również rzadko występujące rośliny. Gmina Bełżec to legendy związane 
z kapliczkami w Bełżcu i Chyżach. To okazja do delektowania się panora-
mą Roztocza Wschodniego. Wystarczy zatrzymać się pod miejscowością 
Brzeziny i spojrzeć w kierunku Ukrainy na miasto Bełz.

Osoby z paszportem zachęcamy do wyprawy Turystycznym Szlakiem 
Transgranicznym Bełżec – Bełz – Bełżec, liczącym 333 km długości, który 
przebiega przez 33 interesujące miejscowości po obu stronach granicy. 

Na początku sierpnia w Bełżcu odbywa się dwudniowy Jarmark św. 
Wawrzyńca, kontynuujący tradycje jarmarku, na którego zorganizowanie 
wydał pozwolenie król Zygmunt III Waza w akcie lokacyjnym miejsco-
wości z 1607 roku. Jest to święto ginących zawodów oraz odnowienie 
lokalnych tradycji i zwyczajów, a w finale imprezy odbywają się koncerty 
popularnych gwiazd. 

www.belzec.pl

www.belzec-belz.pl

Zalew Młynki z lotu ptaka

Jarmark św. Wawrzyńca

Cerkiew grecko - katolicka pw. Św.Bazylego Wielkiego

Gmina Bełżec to idealny punkt wypadowy do zwiedzania Rozto-
cza Środkowego i Wschodniego. Zachowały się tutaj liczne ślady bo-
gatej przeszłości w postaci cennych zabytków sakralnych i świeckich. 
Polecamy odkrywanie śladów historii i kontakt z nieskażoną przyrodą.

O tragicznych dziejach Bełżca w latach II wojny światowej przypo-
mina Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, które powstało na terenie 
dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Zachęcamy do chwili zadumy 
i refleksji nad losem pomordowanych tutaj ludzi. 

Turyści zwiedzający gminę z pewnością doceniają jej malowni-
cze krajobrazy korzystając z tras pieszych i rowerowych. Jedną trzecią 
powierzchni gminy Bełżec zajmuje las, schronienie wielu gatunków 
zwierząt. Przyrodniczym symbolem tego miejsca stał się gronostaj, 
zamieszkujący „Gronostajową Dolinę” oraz jałowiec pospolity – 
pomnik przyrody. Ten ponad 200-letni krzew przybrał postać sporego 
drzewa o wysokości 7,5 m. W 1961 r. objęto go ochroną. W 2008 r. stał 
się jednym z laureatów Plebiscytu „7 atrakcji Zamojszczyzny”. Polecamy 
również odnalezienie pomnika przyrody – Lipki. Jest to miejsce daw-
nego parku dworskiego, gdzie rośnie 68 lip drobnolistnych. W czasie II 
Wojny Światowej były niemymi świadkami kaźni Żydów i Cyganów, dla 
których Niemcy urządzili tu obóz pracy. Przypomina o tym ustawiony 
wśród nich Pomnik Romów i Sinti.

Planując zwiedzanie gminy, należy uwzględnić kilka koniecznych 
do zobaczenia atrakcji turystycznych. Do najważniejszych należy Ko-
ściół Matki Bożej Królowej Polski, gdzie przechowywane są relikwie 
Krzyża Świętego, relikwie Św. Jana Pawła II oraz relikwiarze z XVII w. 
przeniesione z Żółkwi. To właśnie w tej świątyni podczas uroczysto-
ści nawiedzenia obrazu Matki Bożej w 1971 roku doszło do spotkania 
dwóch wielkich kardynałów: Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego. Ko-
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Dworek Du Chateau

Pewnie zastanawiają się Państwo co wyróżnia Hrubieszów na tle 
innych miast? Otóż na pewno fakt, że jest to najdalej wysunięte na 
wschód miasto w Polsce, a przebiegająca w okolicy Hrubieszowa gra-
nica polsko - ukraińska jest jednocześnie wschodnią granicą Unii Europej-
skiej. Oprócz tego to urokliwe miasto położone jest na terenie Kotliny Hru-
bieszowskiej i swoją wyjątkowość zawdzięcza związkom z wyjątkowymi 
ludźmi m.in. Bolesławem Prusem, prof. Wiktorem Zinem, Stanisławem Sta-
szicem. Miasto z ponad 600 – letnią tradycją pomimo upływającego czasu 
zachowało wielokulturowy styl miasta kresowego z wyraźnymi znakami 
przeszłości w postaci cerkwi i kościołów. Jest to również stolica Gotanii 
– regionu turystycznego, nawiązującego swoją nazwą do Gotów – ludu 
przybyłego ze Skandynawii i zamieszkującego Kotlinę Hrubieszowską od 
II do IV wieku n.e. 

Zwiedzanie Hrubieszowa należy rozpocząć na deptaku, z którego 
wszystkich turystów wita posąg prof. Zina, architekta, pisarza i twór-
cy legendarnego cyklu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”. Podążając 

w kierunku Śródmieścia zobaczymy jedyną w Polsce i jedną z dwóch 
w Europie XIX wieczną świątynię z trzynastoma kopułami – Cerkiew 
Prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, która za-
chwyca swoim majestatem i według wielu mieszkańców robi spekta-
kularne wrażenie nie tylko w ciągu dnia, ale również podczas nocnych 
spacerów po mieście. Kolejnym obowiązkowym punktem wartym od-
wiedzenia jest mieszcząca się przy ulicy 3 Maja – Parafialna Plebania, 
która jest miejscem narodzin Aleksandra Głowackiego, (Bolesława Pru-
sa) oraz dworek rodziny Du Chateau, w którym funkcjonuje Muzeum 
im. ks. Stanisława Staszica. Wszyscy, którzy do Hrubieszowa przybędą 
z określoną intencją mogą udać się do bernardyńskiego sanktuarium, 
aby pomodlić się przed obliczem słynącej z licznych łask i uzdrowień 
Matki Bożej Sokalskiej z ukraińskiego Sokala. Odwiedzając Hrubieszów 
warto również zwiedzić dom rodzinny prof. Wiktora Zina, tzw. „Zinów-
kę” przy ul. Kilińskiego. 

Miasto słynie z ciekawych inicjatyw kulturalnych. Oprócz kame-
ralnych koncertów, każdy spragniony rozrywki masowej może wziąć 
udział w szeregu wydarzeń kulturalnych takich jak np. przypadający 
w listopadzie Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Pol-
skiego. Festiwal niezmiennie od 1994 r. promuje muzyków i artystów 
oraz tradycje patriotyczne i religijne. Wydarzeniem wojskowym kulty-
wującym przedwojenne tradycje kawaleryjskie jest również „Święto 
Strzelca Konnego”. Pod koniec czerwca 2020 r. organizowany będzie 
Festyn Miejski. Wrzesień kulturalny to w Hrubieszowie przede wszyst-
kim tzw. „RUBIENALIA” Biesiada u Króla Władysława Jagiełły, czyli 
Dni Miasta Hrubieszowa. Na terenie miasta wszyscy fani różnego rodza-
ju aktywności fizycznych mają możliwość skorzystania z parku linowe-
go, ścianki wspinaczkowej i skateparku. Entuzjaści turystyki rowerowej 
również będą bardzo zadowoleni, ponieważ w mieście swój początek 
i koniec mają cztery trasy rowerowe.

Hrubieszów
miasto z klimatem

Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP

Rynek Hrubieszów  
Fot. Marta Szpinda UM Hrubieszów
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Zlokalizowana na skraju Polski urzeka barwną 
kulturą i naturalnym pięknem przyrody. Zwiedzając 
gminę Hrubieszów warto odwiedzić najatrakcyjniej-
sze archeologicznie miejsce na Lubelszczyźnie – Gró-
dek. Na zwiedzających czeka tu m.in. średniowiecz-
ne grodzisko. 

Ciekawostką jest fakt, że na miejscowym cmentarzu pra-
wosławnym została pochowana matka chrzestna Bolesława 
Prusa. Będąc w Gródku warto wejść na postawioną na skarpie 
Królewskiego Kąta wieżę widokową by podziwiać panoramę 
użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie. Dla doceniających 
wartość żywych lekcji historii wart odwiedzenia będzie skansen 
Wioska Gotów w Masłomęczu, gdzie można zobaczyć jak 
wyglądało życie plemion zwanych Gotami przebywających 
na tym terenie w II–IV w.n.e. Atrakcją regionu jest także XIXw. 
pałac w Czumowie wybudowany dla Pohoreckich. Zachwyca 
on m.in. cieszącą się popularnością Izbą pamięci poświęconą hi-
storii Ziemi Hrubieszowskiej. Będąc w okolicy warto odwiedzić 
Ślipcze, gdzie niewątpliwą atrakcję są strome, ponad 20 metro-
we skarpy usytuowane nad dziką rzeką Bug oraz wciąż kryjące 
wiele tajemnic 3 kurhany.

Dla rodzin z dziećmi repertuar gier i zabaw oferuje „Wioska 
Strachów” w Moroczynie - Bajkowa Kraina Gotanii położo-
na przy ruinach podworskich z XIXw. Liczne atrakcje gwarantuje 
także wioska tematyczna Einstein na łące w Stefankowicach
-Kolonii. Miejscowość ponadto wyróżnia fakt organizowanej 
corocznie rekonstrukcji zwycięskiej bitwy 15 Pułku Piechoty 
„Wilków” nad kawalerią Budionnego z 1920 r.

Gmina 
Wiejska Hrubieszów
Kraina doliny Bugu i Wioski Gotów

Gmina 
Trzeszczany
Gmina bliżej gwiazd

Na terenie Działów Grabowieckich, czyli uroczej krainie malowni-
czych wzgórz, zajętych przez pola uprawne położona jest Gmina Trzesz-
czany. Jest to niewielka gmina, o której pierwsza wzmianka pochodzi XV 
wieku. Najciekawsze zabytki gminy koncentrują się w dwóch miejsco-
wościach: Trzeszczany i Nieledew. 

W miejscowości Trzeszczany podziwiać możemy klasycystyczny 
pałac z rozległym parkiem z połowy XIX wieku oraz murowany dwór 
z oficyną stojący w otoczeniu pozostałości parku. Na uwagę zasługuje 
również neogotycki kościół z jasnym wnętrzem oraz opuszczony Dwór 
w Mołodiatyczach, w którym do 1960 r. mieściła się szkoła. W miejsco-
wości Nieledew można zobaczyć kompleks budynków XIX – wiecznej 

cukrowni. Według opinii turystów również klimatyczny, oświetlony 
park w Nieledwi zachęca do wieczornych spacerów oraz spotkań ze 
znajomymi. Miłośnicy przyrody odnajdą w okolicznych lasach wiele ga-
tunków ptaków, także tych drapieżnych takich jak: orlik, myszołów czy 
jastrząb oraz siedlisko rzadko w Polsce występującej - żołny zwyczaj-
nej. W parkach podworskich w miejscowościach: Mołodiatycze, Niele-
dew, Trzeszczany, Zaborce i Zadębce rośnie również wiele gatunków 
drzew, które uznano za pomniki przyrody. 

Jest to również jedyna gmina w regionie, w której można z bliska 
zobaczyć gwiazdy - funkcjonuje bowiem w niej obserwatorium astro-
nomiczne. Na jego dachu zamontowana jest w pełni zautomatyzo-
wana kopuła. Wewnątrz znajdują się dwa teleskopy. Jeden do nocnych 
obserwacji nieba, a drugi do oglądania nieba w ciągu dnia. Jest też pla-
netarium – gumowa kopuła, na szczycie której można wyświetlać filmy, 
m.in. o planetach układu słonecznego. 

Wojowie goccy podczas Biesiady archeologicznej, fot. Jacek Fuchs.

Panorama w okoliczach Trzeszczan. fot. Marek Ryś
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Jedna z wielu gmin Pogranicza tworzących wschodnią granicę 
Unii Europejskiej. Położona jest na terenie Kotliny Hrubieszowskiej 
i Grzędy Sokalskiej. Gminę można nazwać „krainą urokliwych zabytko-
wych cerkwi”. Wiedzie przez nią szlak cerkiewny, na trasie którego znaj-
duje się 6 cerkwi greko-katolickich: 5 drewnianych – Chłopiatyn, Dłuż-
niów, Liski, Myców i Sulimów oraz murowana w Wyżłowie. Aktualnie 
w większości są to kościoły rzymskokatolickie. W miejscowości Dołhoby-
czów znajduje się cerkiew prawosławna w stylu bizantyjskim, cmentarz 
prawosławny oraz wzgórze pocerkiewne z pozostałościami dawnego 
cmentarza. Uwagę turystów przyciąga również zespół pałacowo – par-
kowy. Ciekawym faktem jest również to, że na przełomie XVII/XVIII w. 
Dołhobyczów należał do rodu Skrzetuskich, krewniaków postaci głów-
nego bohatera powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”. We 
wsi Żabcze natomiast mieszkali rodzice słynnego pisarza Bolesława Pru-
sa (Aleksandra Głowackiego).

Warta odwiedzenia jest również 20-metrowa drewniana wieża wi-
dokowa w Chłopiatynie. Na jej podestach zainstalowano lunety, przez 
które widać nawet tereny po stronie ukraińskiej. W miejscowości Cho-
chłów funkcjonuje rezerwat „Suśle Wzgórza”. Jest to jedno z niewielu 
miejsc w Polsce, w którym możemy obserwować susły perełkowane. 

Wszyscy zainteresowani turystyką aktywną muszą wiedzieć, że 
w gminie Dołhobyczów funkcjonuje pieszy szlak turystyczny. Trasa 
ma 43 km długości i oznakowana jest kolorem czarnym. Rozpoczyna się 
w Gołębiu i kończy w Liskach.

Gmina 
Dohobyczów
Kraina cerkwi na granicy kultur

Gmina Mircze
Wrota do integracji narodów 

Gmina Mircze to gmina na krańcu Unii Europejskiej. Jej naturalną gra-
nicę od wschodu wyznacza majestatyczna rzeka Bug.. Gmina położona 
jest w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej oraz Grzędy Sokalskiej. Najwięk-
szym jej atutem jest przyroda – rozległe lasy oraz rozlewiska Bugu. Rzeka 
Bug sprawia, że jest to region bogaty w ryby i takie gatunki zwierząt jak 
np. bóbr europejski. 

Wśród miejscowości na szczególną uwagę zasługuje Kryłów – naj-
dalej na wschód wysunięte dawne miasto, w którym na rzecznej wyspie 
znajduje się dawna kresowa twierdza – Zamczysko. Do innych atrakcji 
zaliczyć należy dawne cerkwie w miejscowościach: Mircze, Modryń i Wisz-
niów oraz kapliczkę św. Mikołaja z wilkiem i cudownym źródłem 
w miejscowości Kryłów-Kolonia. Z kapliczki według legendy wypływa 
uzdrawiająca woda. 

Przez gminę Mircze przechodzą znakowane szlaki piesze i rowe-
rowe (Nadbużański Szlak Turystyczny, Szlak Gocki). Każdy odwiedzający 
gminę (nawet przejazdem) powinien wybrać się na spacer nad Mireckie 
Stawy. To wyjątkowe miejsce, służące wypoczynkowi jest jednocześnie 
rajem dla wędkarzy . 

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i odwiedzających 
gminę cieszą się imprezy kulturalne. W Kryłowie odbywa się najważniej-
sza impreza – Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon 
Kryłów – Krecziv. Jest to cykliczne, posiadające już wieloletnią tradycję wy-
darzenie, podczas którego budowany jest most pontonowy przez rzekę 
Bug i organizowane jest mobilne przejście graniczne. W harmonogram 
uroczystości kulturalno – rekreacyjnych wpisało się również Święto Suma 
w Prehoryłem oraz Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej. 

Wieża widokowa, fot. UG Dołhobyczów

Wilcze uroczysko, fot. UG Mircze
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Gmina Komarów-Osada (pow. zamojski) położona jest w urzekającym 
otoczeniu przyrody rzeki Sieniochy. To, co dla gminy charakterystyczne 
to malowniczo rzeźbione wąwozy lessowe, pozostałości pradziejowego 
osadnictwa i bogatej historii tych miejsc. Gmina Komarów-Osada jest gmi-
ną typowo rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym i tylko w niewiel-
kim stopniu przekształconym środowiskiem naturalnym. Niepowtarzalne 
piękno to różnorodne krajobrazy, historyczne miejsca, urokliwie położone 
miejscowości, bujna przyroda, spokój, cisza i świeże powietrze. Chwilę 
wytchnienia znajdą tu wszyscy spragnieni natury i niczym niezmąconego 
krajobrazu. Zróżnicowanie terenu sprawia, że gmina jest miejscem wręcz 
idealnym do uprawiania różnego rodzaju turystyki pieszej, rowerowej, 
konnej. To także wymarzone miejsce dla fotografów, malarzy czy osób ko-
chających podglądanie przyrody i odkrywanie miejsc nieznanych. Odwie-
dzając naszą gminę warto zobaczyć m.in. położone w okolicach Śniatycz 
małe grodzisko wczesnośredniowieczne datowane na X-XII wiek, kościoły 
w Komarowie-Osadzie, Zubowicach, Dubie i Śniatyczach, miejsce pamięci 
Bitwy Pod Komarowem z 1920 r. w Wolicy Śniatyckiej, wąwozy lessowe 
oraz przydrożne kapliczki. Naukowcy z UMCS w Lublinie odkryli w miej-
scowości Śniatycze niezwykle cenny obiekt przyrodniczy, torfowisko 
źródliskowo-kopułowe, które jest unikatem w skali europejskiej.

„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń 
lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie 
znajomo, po polsku...” 

Jan Paweł II

Cyklicznie w miesiącu sierpniu na polach Wolicy Śniatyckiej odbywa-
ją się uroczystości rocznicowe zwycięskiej Bitwy pod Komarowem 1920 
roku. Była to największej w XX wieku bitwa kawalerii i artylerii polskiej, uzna-
wana przez historyków za jedną z przełomowych bitew w historii świata. Na 
polach tej niezwykłej bitwy zostały nakręcone sceny batalistyczne do filmu 
Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”. Pola bitwy wykorzystał także 
Bogusław Wołoszański kręcąc zdjęcia do filmu z cyklu Sensacje XX wieku pt. 
„Szabla polska”, przedstawiającego historię Bitwy pod Komarowem. W tym 
roku obchodzimy 100 rocznicę Bitwy pod Komarowem. Spotkajmy się 
w miejscu pamięci w Wolicy Śniatyckiej w dniach 29 i 30 sierpnia 2020 roku 
na uroczystych obchodach tamtych wydarzeń. 

Gmina Komarów-OsadaGmina Komarów-Osada
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Regionalna Izba Pamięci Gminy Zamość
Wysokie 84, 22-400 Zamość, telefon: 517 830 582

Gmina Zamość zaprasza do bezpłatnego zwiedzania

Turysta zobaczy tu sprzęty gospodarstwa domowego używane niegdyś na wsi, pochodzące z Gminy 
Zamość, Zamojszczyzny. Liczba eksponatów wynosi ponad 1200 sztuk i wciąż rośnie. Najstarszym 
sprzętem są żarna używane przed I wojną światową. Początki Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem 
sięgają 2005 r. Pomysł miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, by zbierać etnograficzne pamiątki 
z terenu Gminy i regionu, spotkał się z żywym i ciepłym przyjęciem mieszkańców. W ciągu roku 
w Izbie odbywają się liczne spotkania i warsztaty. Obiekt jest dostępny dla turystów przez cały rok, 
a zwiedzanie jest gratis.

Godziny otwarcia dostępne są na stronie www.gminazamosc.pl/izba

Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość - 40,5 km
Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość prowadzi przez najpiękniejsze zakątki Gminy. Trasa łączy Zamość 
z Roztoczem. Jest oznakowana dwustronnie, co umożliwia jazdę w obu kierunkach. Ścieżka bierze 
swój początek w Płoskiem i prowadzi przez Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, 
Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek, Zwódne 
i Skokówkę. Większość szlaku przebiega przez otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego, ukazując 
wyjątkowe krajobrazy, wiekowe kapliczki, zabytkowe budowle, drewnianą zabudowę dawnej wsi 
i rezerwaty przyrody. Gmina Zamość serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Zdobywcy Ścieżki 
Rowerowej Gminy Zamość”, trwającym co roku od maja do października. Na uczestników czekają 
certyfikaty i upominki. Regulamin konkursu dostępny jest www.gminazamosc.pl

Zapraszamy na klimatyczne spacery po Zamościu:

• Każdy piątek, sobota i niedziela wakacji o godz. 11.30 
ZWIEDZAJ Z NAMI ZAMOŚĆ. Spacer po najpiękniej-
szych zakątkach Zamościa z przewodnikiem w stroju hi-
storycznym z wizytą w Kojcu w Parku Miejskim i na wysta-
wie kostiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksami-
ty”. Spotkanie w podcieniach ulicy Ormiańskiej 30 przy B.T. 
QUAND i Restauracji Muzealna Ormiańskie Piwnice. Koszt 
uczestnictwa 18 zł od osoby. W cenie usługa przewodnic-
ka i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

• Piątki i soboty lipca i sierpnia o godz. 21.00 NOCNE 
ZWIEDZANIE ZAMOŚCIA. Niezwykły spacer z przewod-
nikiem w stroju historycznym ulicami pięknie oświetlo-
nego nocnego Starego Miasta, podczas którego można 
usłyszeć garść faktów, ciekawostek i legend dawnego Za-
mościa, spróbować produktów regionalnych. Spotkanie 
na Rynku Solnym przy Kotwicy. Koszt od 30 zł od osoby. 
W cenie usługa przewodnicka, degustacja i bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów.

• W piątki i soboty lipca i sierpnia o godz. 18.30 w Kaza-
macie Wschodniej Bastionu II, zapraszamy na LEGENDĘ 
STOŁU SZWEDZKIEGO i PRZEKAZANIE OKUPU wido-
wiska nawiązujące do XVII wiecznej historii Twierdzy Za-
mość. Wstęp WOLNY.

• CZWARTKI Z MORANDEM - około 2 godzinny spacer 
z przewodnikiem w stroju historycznym organizowany 
z okazji 440 rocznicy lokacji miasta. Trasa obejmuje naj-
ważniejsze zabytki architektury Miasta Idealnego - 
Zamościa. Spacery odbywają się w każdy czwartek waka-
cji od 25 czerwca do 27 sierpnia 2020. Start godzina 11.00, 
zbiórka przy schodach ratusza. Wstęp wolny.

• Od wtorku do niedzieli zapraszamy na wystawę ko-
stiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksami-
ty – stroje od końca XVI do XX wieku” w Kazamatach 
Bastionu II, wejście od strony Furty Wodnej. Zwiedzanie 
z przewodnikiem godz. 14.00, 15.00, 17.00 oraz do Kojca 
w Parku Miejskim z makietą Zamościa o godz. 16.00.

Zaprasza Stowarzyszenie Turystyka z Pasją  
i B.T. QUAND

Zamość dla ciekawych
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Regionalna Izba Pamięci Gminy Zamość
Wysokie 84, 22-400 Zamość, telefon: 517 830 582

Gmina Zamość zaprasza do bezpłatnego zwiedzania

Turysta zobaczy tu sprzęty gospodarstwa domowego używane niegdyś na wsi, pochodzące z Gminy 
Zamość, Zamojszczyzny. Liczba eksponatów wynosi ponad 1200 sztuk i wciąż rośnie. Najstarszym 
sprzętem są żarna używane przed I wojną światową. Początki Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem 
sięgają 2005 r. Pomysł miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, by zbierać etnograficzne pamiątki 
z terenu Gminy i regionu, spotkał się z żywym i ciepłym przyjęciem mieszkańców. W ciągu roku 
w Izbie odbywają się liczne spotkania i warsztaty. Obiekt jest dostępny dla turystów przez cały rok, 
a zwiedzanie jest gratis.

Godziny otwarcia dostępne są na stronie www.gminazamosc.pl/izba

Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość - 40,5 km
Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość prowadzi przez najpiękniejsze zakątki Gminy. Trasa łączy Zamość 
z Roztoczem. Jest oznakowana dwustronnie, co umożliwia jazdę w obu kierunkach. Ścieżka bierze 
swój początek w Płoskiem i prowadzi przez Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, 
Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek, Zwódne 
i Skokówkę. Większość szlaku przebiega przez otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego, ukazując 
wyjątkowe krajobrazy, wiekowe kapliczki, zabytkowe budowle, drewnianą zabudowę dawnej wsi 
i rezerwaty przyrody. Gmina Zamość serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Zdobywcy Ścieżki 
Rowerowej Gminy Zamość”, trwającym co roku od maja do października. Na uczestników czekają 
certyfikaty i upominki. Regulamin konkursu dostępny jest www.gminazamosc.pl
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Atrakcje
Tomaszów Lubelski – spacer z przewodnikiem po centrum miasta. 
Zapoznanie z założeniami urbanistycznymi, zwiedzanie barokowego 
kościoła p.w. NMP, zwiedzanie cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja. 
Spotkanie godz. 10.00 – Biuro Turystyczne Quand – ul. Zamojska 2. Każ-
dy poniedziałek. Cena 10 zł. te. 782 300 400

Szczebrzeszyn/Klemensów – Spotkanie z kolekcjonerem i zwiedzanie 
Muzeum Skarbów Ziemi i Morza oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł (m. in. 
oryginalna kuźnia i jedyny wiatrak na Roztoczu). Spotkanie uczestników 
przy restauracji, ul. Słodka 1, - godz. 13.00. Każdy wtorek. Cena 10 zł tel. 
515 167 912

Ruszów 9 – Olejarnia Świąteczna. Pokaz tłoczenia oleju na zimno, de-
gustacja, zwiedzanie skansenu urządzeń służących do obróbki roślin 
oleistych. Możliwość zakupu na miejscu oleju i innych produktów. Godz. 
16.00. Każda środa. Cena 8 zł. tel. 604 292 275

Krasnobród/Szur – zabawa terenowa z mapą, (do pobrania pod adre-
sem www.quand.i365.pl/quand/ULOTKA.pdf) przy pomocy której do-
cieramy do Galerii Szur, na spotkanie z artystami, by wziąć udział w zaba-
wach etnograficznych i warsztatach wytwarzania mydełek ziołowych - 
godz. 16.00 już w Galerii Szur. Każdy czwartek. Cena 12 zł. tel. 606 366 270

Zwierzyniec / Zwierzyńczyk – spacer z przewodnikiem: oficyny willi 
Zamoyskich, skansen pszczelarski i domki krasnali, willa Plenipoten-

ta i Borowianka, browar, kościółek na wyspie, kamień szarańczy, willa 
Potockich i Kosteckich, park środowiskowy, psi cmentarzyk. Spotkanie 
uczestników godz. 16.00 przy dzwonnicy obok kościółka na wyspie. Każ-
dy piątek. Cena 10 zł. tel. 601 507 306

Zwierzyniec – wycieczki rowerowe z przewodnikiem – codziennie inna 
trasa – spotkanie uczestników przy wypożyczalni rowerów ul. 1-go Maja 
22 o godz. 15.00 (dla chętnych możliwość wypożyczenia roweru – cena 
- ok. 25 zł). Trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności. Wszystkie 
dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Cena 15 zł. tel. 601 507 306

Lipowiec – spotkanie z gospodarzami, zwiedzanie winnicy połączone 
z degustacją produktów regionalnych. Codziennie po uzgodnieniu: tel. 
600 338 318. Każdy piątek wakacji godz. 17.00

Czarnowoda – zwiedzanie winnicy połączone z degustacją wina wła-
snej produkcji. Codziennie o godz. 18.00. Cena 15 zł. te. 506 00 33 01

Mokrelipie 85 – Gospodarstwo Pasieczne Ulik - spotkanie z pszczela-
rzem, gawęda o ciekawostkach z życia pszczół oraz apiterapii, zwiedza-
nie skansenu pszczelarskiego oraz izby muzealnej, degustacja miodów. 
Od wtorku do soboty - na turystów indywidualnych czekamy o godz. 
16.00. Cena 8 zł tel. 537 317 366

Atrakcje
na każdy dzień wakacji 
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Zapraszamy również 
na profil Roztocza 
na Facebook 
www.facebook.com/roztoczewita.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
w Tomaszowie Lubelskim

LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiają-
cym samorządy, przedsiębiorców, organiza-
cje pozarządowe i osoby fizyczne. Misją sto-
warzyszenia jest  kreowanie wizerunku regionu 
turystycznego obejmującego Roztocze i tereny 
przyległe, oraz promocja aktywnych, prozdro-
wotnych form wypoczynku. Organizacja działa 

na terenie dwóch województw: lubelskie-
go i podkarpackiego.

Punkt Informacji Turystycznej działając 
przy LOT „Roztocze” posiada certyfikat 
Polskiego Systemu Informacji Turystycz-

nej. W „it” otrzymać można materiały promujące region. Na miejscu 
można skorzystać z darmowego Internetu (sieć Wi-Fi).   

Wiele praktycznych informacji (agroturystyki, gastronomia, atrak-
cje) znajdują się na portalu roztoczewita.pl, który prowadzony jest 
przez LOT. Dużą popularnością cieszy się profil na Facebooku www.
facebook.com/roztoczewita, gdzie prezentowane jest mnóstwo fo-
tografii i promowane są najciekawsze miejsca oraz wydarzenia. 

W 2018 roku LOT Roztocze rozpoczął wytyczanie Południowo
-Wschodniego Szlaku Archeologicznego, który wskazuje najciekaw-
sze miejsca związane z archeologią Roztocza i Grzędy Sokalskiej. 

W roku 2020 Organizacja rozpoczyna realizację projektu pn. „Re-
zerwat Biosfery Roztocze” w ramach Transgranicznego Programu 
Współpracy PL-BY-UA 2014-2020. 19 czerwca 2019 roku Roztocze 
wpisane zostało na listę Transgranicznych Rezerwatów Biosfery UNE-
SCO, dlatego rozpoczęte działania doskonale wpisują się w strategię 
wdrażania głównych celów programu jakimi są: budowanie prawi-
dłowych, zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą na ob-
szarach zawierających cenne zasoby przyrodnicze.

Informacja Turystyczna - Biuro LOT „Roztocze”
ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski
e-mail: biuro@lot.roztocze.com
tel. 535 522 722
www.roztoczewita.pl
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Mówią, że „kto czyta, żyje podwójnie”, i że jest to życie wędrów-
ką… Od kilku lat literackie ścieżki Roztocza wiodą nas głównie do 
Szczebrzeszyna nad meandrujący Wieprz. Partonem edycji 2020 
będzie Norwid – a „Przecież i ja - ziemi tyle mam, Ile jej stopa ma 
pokrywa, Dopokąd idę!” Warto podróżówać! ...pieszo, rowerem, 
kajakiem, autem, konno, z przewodnikiem (takim z krwi i kości) 
i papierowym (zapisanym), w grupie, w parze, samotnie… z książ-
ką niczym mapą w ręku… Na literackiej mapie Roztocza przybywa 
miejsc „w książkach opisanych” - warto tam zajrzeć. Dać się oczaro-
wać, porwać, wzruszyć. Zaczytać się w Roztoczu!

Kryjąc się w Roztoczańskiej zieloności przed zgiełkiem tego świata. 
Odkrywając skarby przyrody i tajemnicę miejsc nie zapomnijmy o lu-
dziach. Oddajmy cześć ofiarom wojny. Wizyta w miejscowości Sochy – np. 
ścieżką przez Bukową Górę – będzie, po przeczytaniu „Małej Zagłady” 
Anny Janko czymś więcej niż zejściem na cmentarz. To utkane ze słów 
Mauzoleum Pamięci jest pozycją obowiązkową w dziale książek regional-
nych. Wstrząsający obraz miejsca i człowieka prezentują „Płuczki” Pawła 
Piotra Reszki. Treść porusza ziemię i serce. Po tej lekturze ciężar wizyty 
w Bełżcu zdaje się być nie do uniesienia. Mimo wszystko warto. Ukojenia 
szukać można zaszywając się np. nad Sołokiją w Leliszce.  

A może zechciałby ktoś przeczytać o księżnej, która zawitała do ska-
mieniałego lasu na Roztoczu? Brzmi jak bajka, ale bajką niestety nie jest. 
O zderzeniu światów przeczytamy w książce „Amerykańska księżna. 
Z Nowego Jorku do Siedlisk” Virgilii Sapiehy. Na ławeczce w Siedliskach 
czyta się znakomicie. 

Literacki Zamość skrywa w swym idealnym kształcie wiele perełek. 
Trudno tu wymienić cokolwiek, by nie pominąć niczego ważnego. Któż 
nie pisał o Zamościu. Nawet kryminał „Fun Club”obecnego prezydenta 
Andrzeja Wnuka rozgrywa się w „Padwie Północy”. Warto zajrzeć do tu-
tejszych księgarni… Smakoszom polecam Leśmiana w niezwykłym wy-
daniu i książkę Marcina Wrońskiego „Kwestja Krwi” oraz mobilną grę 
miejską „Quest(ja) Zygi”, która wirtualnie przenosi nas w zaułki międzywo-
jennego Zamościa. Pozaglądajmy bez obaw. 

Książki Krzysztofa Czarnoty polecam nie tylko amatorom wakacji 
w siodle. Samego autora spotkać można nie tylko przy koniach. Rozglądaj-
my się bacznie po drodze. Zdążający śladami Marii Dąbrowskiej zatrzy-
mają się w Zamość przy Domu Centralnym, być może zajrzą do Gdeszyna, 
w którym brnęła po błocie. W śpiew Roztoczańskich żab wsłuchiwała się 
poetka Urszula Kozioł. Ciszę Roztocza uzupełniają miłe dla ucha dźwię-
ki. Kto chciałby je w pełni zrozumieć powinien przysiąść na śródpolnej 
miedzy i smagany letnim wiatrem sięgnąć po książkę Macieja Pieprzycy 
„Ikar. Legenda Mietka Kosza” lub Krzysztofa Karpińskiego „Tylko 
smutek jest piękny. Opowieść o Mieczysławie Koszu”. Polne bezdro-
ża, leśne ostępy to idealne miejsce na reminiscencje również te muzyczne. 

Ważną literacko półką jest ta poświęcona II wojnie Światowej. Przez za-
haczające nieśmiało o Roztocze Łabunie przetoczyli się we wrześniu 1939 
roku Jan Karski, Jan Nowak Jeziorański, Józef Cyrankiewicz. Wędrówka 
szlakiem Kampanii Wrześniowej to ciekawe doświadczenie nie tylko dla pa-
sjonatów historii, ale to temat na osobną opowieść i inną wędrówkę. 

Póki co, podróżujmy - krok po kroku lub literka po literce przez Rozto-
cze, po Roztoczu. Od początku do końca, od startu do mety, od deski do 
deski zaczytani na Roztoczu, o Roztoczu… 

Cyprian Bukaj

Wędrówki 
okołoliterackie

Podróż zacząć można od wybranej książki w dowolnym miejscu. Za-
leżnie od potrzeb, zainteresowań. Nie chodzi o podanie listy książek stąd. 
Lubiącym niespodzianki polecam wizytę w lokalnej bibliotece lub księ-
garni. Losowy wybór lub sugestia księgarza zaprowadzą nas…

Zacznijmy od Czarnego Wygonu Stefana Dardy. Od Guciowa. Od 
Starzyzny – wioski na granicy światów. Wyprawę do Słonecznej Doliny 
warto zaplanować na Wielki Piątek. Nasyciwszy uprzednio oczy pełnią 
księżyca. Auto zaparkować przy Zagrodzie i powędrować wzdłuż asfaltu. 
Bez względu na pogodę. Przy zakręcie zejść na lewo – do lasu. Tabliczka 
RPN, można poszukać klucza. Czarny Wygon intryguje. Koniecznie trzeba 
trzymać się ścieżki chyba że nie czytaliśmy jeszcze książki wtedy można 
zaryzykować. Słoneczna Dolina nawet w deszczu jaśnieje intensywnym 
blaskiem. Trudno wytłumaczyć jasność polany, jeszcze trudniej przytła-
czającą ciszę – żadnych ptaków. Choć witają u wrót lasu – sygnalizując 
wejście, głosząc pojawienie się intruzów, a może ostrzegając, kazały za-
wrócić… Sprawdźcie sami. Do Zagrody na kawę/herbatę, cokolwiek. I tyl-
ko szkoda, że kolejny Wielki Piątek 25 marca będzie ponoć dopiero w 2157 
roku. Przypadek? 

Może coś Singera? 12 miejscowości, 7 opowieści. I wiele powodów, 
by tam być. Izaak Baszewis Singer. Sztukmistrz i jego przyjaciele. Teatr. 
Sztuka. Ludzie. Pamięć. Droga… Podążajcie tą drogą, tą trasą. Za każdym 
razem jest inaczej. X Festiwal Śladami Singera – Following I. B. Singer’s 
traces wyruszy 14 lipca. Gdzie zawita? Kraśnik, Piaski, Janów Lubelski, 
Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj, Tyszowce, Goraj, Krasnobród, Lublin? 
Dwudniowy pobyt odciska w każdej miejscowości swój ślad. Wgryza się 
głęboko w pamięć miejsca i ludzi. 
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2020

Kwiecień
2 IV Kiermasz Wielkanocny. Cieszanów
3 IV  Kiermasz Wielkanocny. Susiec
3 IV  Ekstremalna Droga Krzyżowa – Tomaszów Lubelski 
5 IV  Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Bełżec
5 IV Kiermasz Świąteczny. Tomaszów Lubelski
8 IV Kiermasz Wielkanocny. Zwierzyniec
19 IV Święto Romów. Tomaszów Lubelski
19 IV  Bieg po Wielkim Dziale Narol – Huta Złomy
24 IV Kiermasz Kwiatów i Roślin Wiosennych. Telatyn
26 IV  Inscenizacja Bitwy pod Zaborecznem i Różą 1943, gm. Krynice
26 IV  Obchody 76. Rocznicy pacyfikacji wsi Rudka. gm. Cieszanów
26 IV  Roztoczański Przegląd Chórów. Tomaszów Lubelski
26 IV  Koncert „Na ludowo i z żartem” - Hrubieszów

Maj
1 V Józefowska Majówka Rowerowa
1 V Otwarcie siedziby Stowarzyszenia ,,Moje Nowosiółki” oraz Skansenu Wsi 
 w Wasylowie gm. Telatyn
1 V  Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości. Tomaszów Lubelski
1 V  I Grand Prix Hrubieszowa
2 V V Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od GMO prosto od rolnika
2 V  VII Bieg Wokół Twierdzy Zamość
2 V Rajd rowerowy. Telatyn
2 V  Piknik Rybacki. Krasnobród
1-3 V  Narolska Majówka (koncerty, biegi, dzień strażaka festyn piłkarski, konkurs nale-
wek)
1-3 V Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Zwierzyniec
1-3 V Majówka. Krasnobród
2 V Jarmark Susiecki, Bieg nad Tanwią i Marsz Nordic Walking
8-9 V Dni Kultury Japońskiej. Szczebrzeszyn
8-10 V  Imieniny Leśmiana 
9 V  ROZZIELENIE – II Siódemka na Roztoczu – bieg i marsz NW
9 V Bieg uliczny „Polska Biega”. Cieszanów
9 V XII Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca. Janów Lubelski
10 V Uroczystość patriotyczno-religijna w Błudku gm. Susiec
10 V Koncert z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II. Tomaszów Lubelski
11-15 V Dni Otwarte Muzeum Fotografii. Janów Lubelski
15-17 V Ultraroztocze – Maratony Biegowe i MTB. Krasnobrod 
16 V Konkurs Piosenki Turystycznej. Józefów
16 V  Noc Muzeum. Oseredek gm. Susiec
16-17 V Międzynarodowy Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska
17 V  90-lecie OSP Oseredek gm. Susiec
22-23 V Piknik Ryby na Kresach. Turniej Nalewek. Cieszanów
23-25 V Plaża Open. Zamość
24 V Jarmark Janowski - Festiwal Folkloru
29-31 V Szturm Twierdzy Zamość
30 V Obchody 30-lecia Praw Miejskich. Zwierzyniec
31 V Rajd Rowerowy. Narol
31 V  Uroczystości w Róży gm. Susiec
31 V  Zjazd żołnierzy 9. PP Legionów AK Ziemi Zamojskiej.

Czerwiec
1 VI Obchody rocznicy pacyfikacji Soch. Zwierzyniec
1 VI Zawody Wędkarskie. Majdan Sopocki gm. Susiec
5 VI Warsztaty kulinarne. Telatyn

6-7 VI Jarmark Hetmański. Zamość
7 VI Rocznica Walk pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami- gm. Telatyn
7 VI Roztoczański Przegląd Orkiestr Dętych. Zwierzyniec
7 VI  II Grand Prix Hrubieszowa
7 VI  Królewski Jarmark Nadbużański. Czumów
12-14 VI Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic”. Lubaczów
13-14 VI  XVI Piesza Pielgrzymka z Dynisk do Uhnowa na Ukrainie
13 VI  Piknik historyczny w Skansenie Nowosiółki gm. Telatyn
13 VI Rajd Rowerowy. Narol
13 VI Bieg Partyzantów. Janów Lubelski
13-14 VI Zamojski Festiwal Kultury ,,arte, cultura, musica e…”
14 VI Rocznica Mordu Pasażerów Pociągu pod Bełżcem
14 VI Uroczystości upamiętnienia bitwy na Porytowym Wzgórzu. Janów Lubelski
14 VI  Święto Suma gm. Mircze
19 VI  DZIEŃ ROZTOCZA – rocznica utworzenia Transgranicznego  
 Rezerwatu Biosfery ROZTOCZE (UNESCO)
19-21 VI  ŚWIĘTO ROZTOCZA – blok imprez interdyscyplinarnych
20 VI Sobótki nad Tanwią. Jędrzejówka-Narol
20 VI Noc Świętojańska w Folwarkach gm. Cieszanów
20 VI Dzień Sąsiada. Huta Tarnawacka
20 VI Zamojskie Lato Teatralne
21 VI  Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką
21 VI 50-lecie Jutrzenki. Ciotusza gm. Susiec
21 VI  Dni Janowa Lubelskiego – Janów Lubelski
23 VI Zamojska Arlekinada
23 VI  Noc Świętojańska. Tomaszów Lubelski
26 VI Rajd rowerowy. Lipsko gm. Narol
27 VI Cieszanowska Dycha pamięci Wojtka Pałczyńskiego
27 VI  Kino Letnie – inauguracja – Pałac w Narolu 
27-28 VI  Dni Lubyczy Królewskiej
27-28 VI Święto Ryby i Tataraku. Krynice
27-28 VI Dni Zwierzyńca, Zalew Rudka
27-28 VI  Festyn miejski. Hrubieszów
27-28 VI  Bitwa Nad Bugiem. Hrubieszów
28 VI  Piknik rodzinny. Telatyn

Lipiec
2-5 VII Jarmark Galicyjski. Narol
3-4 VII  40-lecie Zespołu Folklorystycznego Roztocze. Tomaszów Lubelski
3-4 VII Rockowisko. Zwierzyniec
3-5 VII  Z wizytą w Chrząszczowym Grodzie Mieście Trzech Kultur. Szczebrzeszyn
3-5 VII Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie. Łążek Garncarski
5 VII Otwarcie Letniska Majdan Sopocki
5 VII Tomaszowskie Spotkania z Operetką
5 VII  III Grand Prix Hrubieszowa
6-10 VII Plener rzeźbiarski. Zwierzyniec
6-12 VII  Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART. Janów Lubelski
6-13 VII Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych EUROFOLK. Zamość
6-18 VII  XIV Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby „Barwy Roztocza”.
 0 Tomaszów Lubelski
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9-12 VII  Festiwal Folkowisko 2020 – Wehikuł czasu
10 VII  Festiwal Eurofolk. Szczebrzeszyn
10-11 VII Festiwal Smaków. Cieszanów
11-12 VII Letni Piknik na Stawiskach. Bieg Bobra. Jędrzejówka gm. Narol
12 VII Piknik ,,Z myślą o misjonarzach” - Grodzisko Posadów gm. Telatyn
12 VII  Koncert Europa na Ludowo. Hrubieszów
13-14 VII  VI Święto Strzelca Konnego. Hrubieszów
14-24 VII  Festiwal Śladami Singera 
17-19 VII Dni Krasnobrodu
18 VII Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych, Jarmark Roztoczański. Browar Zwierzy-
niec
18-19 VII Dni Muzyki Sakralnej. Tomaszów Lubelski
19 VII Przegląd Orkiestr Dętych. Krasnobród
24.07 – 02.08 VII Festiwal Dziedzictwa Kresów Lubaczów, Basznia Dolna
25-26 VII  Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu - Susiec
25-26 VII  Marathon Rowerowy. Janów Lubelski
25-31 VII  Plener Malarski w Hrubieszowie
26 VII  Biesiada Archeologiczna. Masłomęcz
31 VII „Historia kresowych miasteczek”. Cieszanów

Sierpień
1-2 VIII Jarmark św. Wawrzyńca. Bełżec
2 VIII Inscenizacja w Skansenie Wasylów ,,Życie wsi w okresie letnim” gm. Telatyn
2-8 VIII Festiwal Stolica Języka Polskiego. Szczebrzeszyn
8 VIII Dzień Otwarty w RPN. Zwierzyniec
8 VIII Bieg Chrząszcza. Szczebrzeszyn
8-9 VIII Festiwal Kultury Ekologicznej. Józefów
8-9 VIII  XVIII Festiwal Kaszy GRYCZAKI. Janów Lubelski
7-9 VIII Zamość na Okrągło
9 VIII  Dzień Wieprza. Tarnawatka
7-16 VIII  21. Letnia Akademia Filmowa. Zwierzyniec
15 VIII Dzień Służb Mundurowych. Tomaszów Lubelski
12-17 VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Roztocze”. Tomaszów Lubelski
16 VIII Dożynki Gminne. Majdan Sopocki
19-22 VIII Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” - Zamość
20-22 VIII  Cieszanów Rock Festiwal
22 VIII  Pokaż Skillsy. Tomaszów Lubelski
23 VIII Dożynki Gminne. Chyże gm. Bełżec
23 VIII Kino Letnie. Tomaszów Lubelski
23 VIII Dożynki gminne. Szczebrzeszyn
23 VIII 380-lecie Janowa Lubelskiego na sportowo
23 VIII  Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Korczmin
23 VIII  Dożynki gminno-parafialne. Zwierzyniec
23-29 VIII  Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra. Krasnobród
28-04.09 VIII Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów. Krasnobród
28-30 VIII  ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM – ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ 
 – KOMAROWSKA POTRZEBA – rekonstrukcja bitwy
29 VIII Jubileusz 35-lecia Chóru „Tomaszowiacy”
29 VIII Rap Festiwal Oleszyce
30 VIII  Dożynki gminne. Lubycza Królewska 
30 VIII Dożynki Gminne, gm. Telatyn

30 VIII  Dożynki Gminne. Antoniówka gm. Krynice
30 IV VIII  Grand Prix Hrubieszowa 

Wrzesień
6 IX Gminne Święto Plonów gm. Cieszanów
11-13 IX Arts of Narol
11-13 IX Festiwal Ulica Literacka. Zamość
12 IX Rekonstrukcja historyczna Bitwy pod Oleszycami
13 IX  Pożegnanie lata. Tomaszów Lubelski
13 IX Upamiętnienie 100-lecia wojny z Bolszewikami. Cieszanów
13 IX  Dożynki. Krasnobród
13 IX Rekonstrukcja Bitwy pod Stefankowicami. Hrubieszów
18-19 IX  Ogólnopolski Rajd Pieszy im. Józefa Jóźwiaka. Józefów
18-20 IX  Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
18-20 IX Rocznica Bitwy pod Narolem
18-20 IX  RUBIENALIA- „Biesiada u Króla Władysława Jagiełły”. 
18 IX  Biegi przełajowe z okazji 81.Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
19 IX  Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września 1939
19 IX  Święto Pieczonego Ziemniaka. Bełżec II
19 IX Rowerowy Rajd na Orientację. Janów Lubelski
20 IX  Grzybobranie – Lasy Janowskie
20 IX  Święto Roweru Miasta Hrubieszowa
25 IX  Kiermasz Kwiatów Jesiennych. Telatyn
27 IX 100-lecie OSP Majdan Sopocki gm. Susiec
27 IX  Miejskie Święto Roweru. Tomaszów Lubelski

Październik
4 X Święto pieczonego ziemniaka. Huta Szumy
7 X  399 rocznica nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego
10 X  LISTTOWIE – Siódemka w Hrubieszowie – bieg i marsz NW 
10-11 X Rajd Rowerowy Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin. Józefów
24 X  Przez tymczasowe przejście graniczne Dyniska/Ulików na cmentarz w Uhnowie

Listopad
11 XI  Bieg Niepodległości. Lubycza Królewska 
11 XI Rajd Rowerowy „Rajd Niepodległości”. Józefów
11 XI Rowerowy Rajd Pamięci. Lasy Janowskie
17 XI Międzypowiatowe Święto Seniora. Susiec
23-25 XI  9. Przegląd Filmowy „Alchemia Kina” Zamość 
26-29 XI  XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego 

Grudzień
13 XII  Kiermasz Świąteczny. Bełżec
16 XII Kiermasz Świąteczny. Zwierzyniec
18 XII  Kiermasz bożonarodzeniowy. Susiec

Redakcja MR nie bierze odpowiedzialności za zmianę  
terminów wydarzeń oraz za przesłane informacje 
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InfoRMacja TURySTycZna

Tomaszów Lubelski,  
Lokalna organizacja Turystyczna „Roztocze”
ul. Rynek 3/2a, tel. 535 522 722
e-mail; biuro@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl 

Bełżec - Urząd Gminy Bełżec pok. nr 5 
ul. Lwowska 5
www.belzec.pl
tel. 84 665 24 45 wew. 22, 84 665 21 82

Biłgoraj Informacja Kulturalna i Turystyczna
ul. Kościuszki 87
e-mail: pikit@muzeumbilgoraj.pl 
www.muzeumbilgoraj.pl
tel./fax. 84 688 00 00

cieszanów – centrum Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 4
e-mail: ckiscieszanow@interia.pl, 
www.ckis.cieszanow.iap.p
tel. 16 631 10 95

Horyniec Zdrój – Gminny ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4 
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl, 
www.horyniec.naszgok.pl 
tel. 16 631 31 05

janów Lubelski – Urząd Miejski, Referat Promocji 
i Rozwoju
ul. Zamoyskiego 59 
e-mail: promocja@janowlubelski.pl 
www.janowlubelski.pl 
tel. 15/87 24 313 fax. 15/87 24 670

józefów - pawilon geoturystyczny
ul. Kościuszki 37A
e-mail: it@ejozefow.pl, 
www.ejozefow.pl
tel. 84 687 96 69, tel/fax. 84 687 81 33

Krasnobród – Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25
e-mail: it@krasnobrod.pl, 
www.it.krasnobrod.pl
tel. 84 534 28 42

Lubycza Królewska
 - Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Jana III Sobieskiego 6
e-mail: it@lubycza.pl, gbp.lubycza@vp.pl 
www.gbp.lubycza.cal24.pl
tel. 509 207 465 

Susiec - Gminny ośrodek Kultury 
ul. Tomaszowska 100
e-mail: it@susiec.pl 
tel. 84 665 44 10 w. 22
kom. 531 475 652

Szczebrzeszyn - Miejski Dom Kultury
ul. Sądowa 3
e-mail: pit@mdk.szczebrzeszyn.pl
www.mdk.szczebrzeszyn.pl
tel. 84 682 10 60

Zamość 
 Zamojskie centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej, 
Rynek Wielki 13 (ratusz) 
e-mail: zci@zamosc.pl, 
www.zci.zamosc.pl
tel. 84 639 22 92 

Zamość – forteczne centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej 
ul. Łukasińskiego 2e (Planty) 
e-mail:luneta@zamosc.pl, 
www.zci.zamosc.pl
tel. 84 538 17 33

Zwierzyniec 
centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
ul. Słowackiego 2
e-mail: zokir@o2.pl 
www.zwierzyniec.info.pl
tel. 84 687 26 60 wew. 38
 
 

Bełżec - Muzeum i Miejsce Pamięci - oddział 
Państwowego Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu Zagłady 4
tel. 84 665-25-10, fax. 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu, 
www.belzec.eu 

Biłgoraj - Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Kościuszki 87, 
tel.84 686 27 33
e-mail: sekretariat@muzeumbilgoraj.pl, 
www.muzeumbilgoraj.pl 

Biłgoraj - Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32, 
tel. 84 686 04 84, 
www.muzeumbilgoraj.pl

Bondyrz – Muzeum Historyczne Inprektoratu 
Zamojskiego aK im. Stanisława Prusa „adama”
Bondyrz 183a, 
tel. 696 273 788, 
akzamosc.pl/muzeum 

Budy (gm. Krynice)
archipelag Roztocze: Park Doświadczeń Empiria, 
Park Miniatur Kresowych, Labirynt, ogrody 
czasoprzestrzeni
Budy 50
tel. 510 101 910, 
www.archipelagroztocze.pl 

cieszanów - centrum Konferencyjno-
Wystawiennicze w dawnej cerkwi
Wystawa poświęcona kamieniarce bruśnieńskiej, 
czynna w godz. pracy CKiS w Cieszanowie 
Synagoga zwiedzanie z przewodnikiem od pn - pt. 
godz. 9:00 i 13:00
tel. 16 631 10 95 

Gorajec gm. cieszanów 
- Cerkiew pw. św. Paraskewy, 
kustosz Marcin Piotrowski 
tel. 510 820 855; 731 656 531, 662 095 672 

Guciów - Zagroda Wiejska
Muzeum Przyrodniczo-Etnograficzne 
– Ścieżka Archeologiczna, Grodzisko, 
Anna i Stanisław Jachymek 
Guciów 19 
tel. 84 660 89 00, 
e-mail: guciow@guciow.pl 
www.guciow.pl 

Hrubieszów - Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
ul. 3 maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 27 83, 
e-mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl, 
www.muzeum-hrubieszow.com.pl 

janów Lubelski - Muzeum Regionalne
ul. J. Zamoyskiego 52 (II piętro)
23-300 Janów Lubelski
tel. 15/ 87 24 679
muzeumjanow@poczta.onet.pl
www.osgmuzeum.pl

janów Lubelski – Muzeum fotografii
ul. Zamoyskiego 20
e-mail:muzeum-fotografii@wp.pl 
www.muzeum-fotografii.pl 
tel. 602 746 166

janów Lubelski - ośrodek Edukacji Ekologicznej 
„Lasy janowskie”
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
tel. 15/ 87 24 244, 608 203 395
e-mail: oee@lasyjanowskie.com
www.lasyjanowskie.com

józefów - Izba Pamięci Mieczysława 
Romanowskiego – 
poety i powstańca z 1863r. 
ul. Górnicza 21 (Szkoła Podstawowa), 
tel. 84 687 80 79, 602 125 995 – Edyta Nieśpiał (opiekun)

Krasnobród:
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-
Garncarskie przy Sanktuarium nawiedzenia n.M.P. 
w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 71 43,84 660 78 14
email: nmp3@wp.pl, 
www.krasnobrod-sanktuarium.pl 

Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna 
ul. Św. Rocha 
tel. 694 789 450, 664 966 533
email: biuro@dinozaury-krasnobrod.pl 
www.dinozaury-krasnobrod.pl

Galeria Szur k. Krasnobrodu, 
Szur 22 
tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com, galeria.szur@zam.pl 
www.galeriaszur.pl 

Galeria Sztuki Ludowej - Majdan Wielki
k. Krasnobrodu - 
Majdan Wielki 176
tel. 84 660 78 94, 501 236 400 - Mieczysław Portka 

Lipsko k. narola - Izba Pamięci w Lipsku
ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19, 
e-mail: sevveryn_zop.pl
tel. 606 124 172. sob. i nd. - Antoni Steczkiewicz

Lubaczów - Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, 
tel. 16 632 18 02
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu, 
www.muzeumkresow.eu 

Masłomęcz (gm. Hrubieszów) - Wioska Gotów 
Masłomęcz 99, 22-500 Hrubieszów
tel. 600 890 922 
e-mail: mswg@wioska-gotow.pl, 
www.wioska-gotow.pl

Mokrelipie k. Radecznicy - Gospodarstwo Pasieczne 
ULIK – Muzeum Wsi i Skansen Pszczelarski
Mokrelipie 85
tel. 84 681 80 70, 537 317 366
e-mail: ulikroztocze@interia.pl, 
www.ulikroztocze.pl 

nowosiółki (gm. Telatyn) - Skansen Historyczny 
Nowosiółki 66, 
tel. 84 66 14 269; 730 800 157 opiekun - Grzegorz 
Pawłowski

obsza - Zagroda Roztocze - Skansen
Obsza 138, 
tel. 84 689 10 10, 508 019 971
info@zagrodaroztocze.pl, 
www.zagrodaroztocze.pl 

oseredek - Muzeum Pożarnictwa
Oseredek 123, 
tel. 84 665 44 10
e-mail: mp_oseredek@wp.pl, 
www.muzeum.susiec.pl 

osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej
GOK w Łukowa czynny od 8.30-16.30 
tel. 84 687 40 60 

Radruż - Zespół cerkiewny w Radrużu /UnESco/
tel. 606 357 108 Ryszard Urban 
www.muzeumkresow.eu/zespol-cerkiewny-w-radruzu

Ruszów k. Łabuń - olejarnia Świąteczna – 
Ekomuzeum, tłoczenie i degustacja świeżego oleju
Ruszów 9, tel.504 979 855
e-mail: biuro@olechata.info 
www.olechata,info 

Siedliska k. Lubyczy Królewskiej - Muzeum 
Skamieniałych Drzew
tel. 509 207 465,
e-mail: it@lubycza.pl biblioteka@lubycza.pl, 
gbp.lubycza@vp.pl

Szczebrzeszyn – Muzeum Zegarów 
Plac Tadeusza Kościuszki 1, 
budynek Urzędu Miasta (wejście od ul. Partyzantów) 
tel. 84 682 10 95 wewn. 326, 
e-mail: zegary@mdk.szczebrzeszyn.pl 

Tomaszów Lubelski: 
Muzeum Regionalne im. dra janusza Petera
ul. Zamojska 2, 
tel. 84 664 37 20
e–mail: muzeum3@o2.pl, 
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl 

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego 
ul. Lwowska 64, 
tel. 507 498 757, 
e-mail: tomaszow1939@vp.pl 

cerkiew pw. św. Mikołaja cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po umówieniu 
tel. 783 104 741, 84 664 28 36

Trzeszczany – obserwatorium astronomiczne
Trzeszczany Pierwsze 194, 
tel. 84 657 50 59 
http://trzeszczany.pl

Ulów – Izba Regionalna „Wiejska chata”
budynek Szkoły Podstawowej, Ulów 93, 
tel: 609 478 061

Wożuczyn (gm. Rachanie) 
Izba Regionalna 
tel. 608 807 292 opiekun - Barbara Typek 

Wysokie - Regionalna Izba Pamięci 
Gminy Zamość, 
tel. 84 616 63 50 – kustosz Henryka Sobczuk, 
www.gminazamosc.pl/izba

Zaburze – Skansen
Zaburze 52, 22- 463 Radecznica
tel. 601 837 090 

Zamość - ogród Zoologiczny im. Stefana Milera 
ul. Szczebrzeska 12, 
tel. 84 639 34 79; tel./fax.: 84 639 34 70
email: zoozam1@wp.pl 
www.zoo.zamosc.eu

Zwierzyniec:
Roztoczański Park narodowy ośrodek Edukacyjno 
- Muzealny
ul. Plażowa 3a, tel. 84 67 72 025,
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl, 
www.roztoczanskipn.pl/pl/edukacja/osrodek-
edukacyjno-muzealny 

Izba Leśna we floriance 
Górecko Stare 105, 
tel. 84 687 22 86 wew. 365
e-mail: informacja@roztoczanski.pl 
www.roztoczanski.pl, 
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oBIEKTy MUZEaLnE, IZBy REGIonaLnE, GaLERIE I WySTaWy
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• 5 pokoi z łazienkami
• aneks kuchenny

• przestronny taras, sauna
• huśtawka i miejsce na grilla

• możliwość wędkowania
• korzystanie z roweru

wodnego i rowerów




