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Tutaj naturalnie
odpoczywam
Roztocze to niezwykła kraina geograficzna posiadająca wyjątkowe
walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne. W Polsce obejmuje część
województwa lubelskiego i część województwa podkarpackiego. Cha
rakteryzują ją gęste lasy, rzadka zabudowa, cisza oraz wyjątkowy w ska
li Polski klimat i atmosfera. Najcenniejsze obszary leśne zostały objęte
ochroną w ramach Roztoczańskiego Parku Narodowego – najbardziej
zalesionego wśród polskich parków. Utworzono tutaj również liczne parki
krajobrazowe i rezerwaty przyrody.

Będąc u nas koniecznie odwiedź obiekty
certyfikowane Turystyczną Marką Roztocze
w ramach projektu Lubelskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej a znajdziesz ich na

www.roztoczetravel.pl

Jest to miejsce o niepowtarzalnych krajobrazach, pogranicze przyrod
niczo – kulturowe. W 2019 r. Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze
został wpisany na elitarną Listę Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

„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.

Ostatni czas dał się wszystkim we znaki. A my mamy na to swoje
remedium: przyjedźcie na magiczne Roztocze. Nigdzie się tak dobrze
nie wypoczywa jak na łonie natury, a Roztocze aż tętni zielenią i barw
nymi kwiatami. To miejsce ukochało nawet słońce, bo spośród wszyst
kich krain Polski jest go tu najwięcej w roku – tak mówi statystyka,
a ona nie kłamie. Malownicza i tajemnicza kraina jak żadna inna sprzyja
wypoczynkowi i naładowaniu baterii, bo każdy – dorosły i dziecko –
znajdzie tu coś dla siebie. Można po prostu napawać się urokami przy
rody: szemrzącymi potokami i szumami otulonymi lasem pachnącym
sosną i czeremchą – i aż się chce wsiąść do kajaka albo pieszo bądź na
rowerze (266 km Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocze, ale też

Szlak Rowerowy Green Velo, który w całości wiedzie przez 5 województw
wschodniej Polski) pokonać malownicze wzgórza, które zamieszkują cie
kawi mieszkańcy, choćby tacy jak konik polski. Złaknieni zwiedzania? Roz
tocze gwarantuje archipelag i takich doznań – począwszy od prehistorii,
po czasy współczesne wielbiciele historii znajdą tu przepiękną architektu
rę barokową, szlak drewnianych (i nie tylko) cerkwi, miejsca upamiętnia
jące krwawe doświadczenia II wojenny światowej czy świetność Rzecz
pospolitej Obojga Narodów. A pełnię doznań zagwarantuje wyśmienita
kuchnia Roztocza z jej regionalnymi daniami i produktami. Nic, tylko czer
pać garściami z takiego dobrodziejstwa! Trzeba więc tu przyjechać i się po
prostu o tym przekonać. I uwaga: Roztocze uzależnia!

3

Ławeczka dra Janusza Petera

Miasto jubileusz 400-lecia
nadania prawa lokacyjnego

Tomaszów
Lubelski
Lubię to miasto

Zwiedzanie warto zacząć od najcenniejszego zabytku miasta jest nim
kościół pw. Zwiastowania NMP. Ta modrzewiowa świątynia została wy
budowana w stylu barokowym z fundacji ordynata Tomasza Zamoyskie
go w roku 1627. Manierystyczny ołtarz główny z cudownym obrazem MB
Szkaplerznej (Tomaszowskiej) pochodzi z XVII wieku. Cennymi elementa
mi wyposażenia kościoła są: barokowa belka tęczowa z grupą ukrzyżowa
nia z I poł. XVII w. oraz ambona, kamienna chrzcielnica, rokokowe stalle
i konfesjonały.

Park miejski.

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”

kościół pw. Zwiastowania NMP
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Kryta pływalnia fot. P Łoza

Rekonstrukcja historyczna fot. A Żurawski
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 rn.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
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 każni 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 1.1928-29 przez lekarza powia

Amfiteatr fot. P. Łoza
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 z salą
reprezentacyjną im. Tomasza Zamoyskiego oraz sądu.
Tomaszów Lubelski i jego okolice były miejscem intensywnych działań
wojennych. Przy ul. Lwowskiej znajduje się cmentarz z kwaterą żołnierzy
polskich, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. z nagrobkiem gen. Tadeusza
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. Miasto upamiętnia bitwy
stoczone pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. organizując w trzecią
niedzielę września rekonstrukcję historyczną. W zachodniej części
miasta znajdują się tereny rekreacyjne: zrewitalizowany Park Miejski
z amfiteatrem. Tuż obok znajdują się tereny OSiR „Tomasovia” z nowo
czesną Krytą Pływalnią, torami do jazdy na rolkach i wrotkach oraz Siwa
Dolina - rekreacyjny teren z wytyczonymi trasami do biegania i spacerów,
a zimą wykorzystywany przez narciarzy biegowych.
www.tomaszow-lubelski.pl
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Dzieje się
na Roztoczu

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 te
lefon, wystarczy lornetka, aparat i knieje wokół. Zabierzcie na wyprawę
dzieci, które poznają przyrodę dzięki interaktywnemu ekoszlakowi czy
czatowniom ornitologicznym.
OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ

Agroturystyka
Chutor Gorajec
miejsce żywej tradycji
Z dala od zgiełku, blisko natury i ludzi, na przysłowiowym końcu
świata jest niewielka wieś Gorajec, a w niej wyjątkowa, pełna pozytywnej
energii i dobrych ludzi agroturystyka Chutor Gorajec. Miejsce spotkań
i żywej tradycji prowadzone przez rodzinę Piotrowskich. To tu przyby
wają miłośnicy przyrody i kultury tradycyjnej, bo Chutor Gorajec to istny
wehikuł czasu. Marina jest duszą Chutoru, a Marcin oprowadza po oko
licy. Więc jeśli chcesz dotrzeć do śródleśnych cmentarzy, drewnianych
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

Festiwal Folkowisko 2021 (Wehikuł czasu) – to jeden z najważ
niejszych europejskich festiwali folkowych. Przyjazny rodzinom, wypeł
niony dziesiątkami koncertów, warsztatów, rajdów, dyskusji, opowieści
i ludzie z całego świata. Festiwalowe życie toczy się wokół ognisk, przy
wspólnym śpiewaniu, tańcu i podróżowaniu. Przyjedź tu na cztery lipco
we dni noce z całą rodziną, namiotem i głową otwartą na nowe dozna
nia. Termin 8-11 lipca 2021, 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 Gorajec przygry
wają ludowi muzykanci.
Kontakt: Marina Piotrowskia tel. 570096596
email: chutorgorajec@gmail.com www.chutorgorajec.com

Uzdrawiający kontakt z przyrodą, czyste powietrze, uspokaja
jąca zieleń, subtelne brzmienie chrząszcza w trzcinie, żaby w sta
wie, relaksujący śpiew ptaków, kojący szum potoków i odprężający
zapach lasu to kwintesencja roztoczańskiej krainy. Rozpływamy się
w tym świętym spokoju, delektujemy odpoczynkiem na łonie natu
ry, chłoniemy ożywiającą moc prowincji i… po dwóch dniach szlag
nas trafia... bo gdzieś by się poszło, coś porobiło, kogoś spotkało...
Naładowani pozytywną energią, rezerwujemy kajaki, wypożycza
my rowery, chwytamy kijki, zwiedzamy, spacerujemy, wędrujemy,
gonimy wiatr i chrząszcza. I chcemy więcej. Żeby grało, śpiewało,
tańczyło, rozmawiało, jadło, piło, oglądało, handlowało, poznawa
ło. Sprawdzamy więc czy w okolicy coś się dzieje...

filmowo
Na Roztoczu fajnie jest spędzić czas filmowo. Dobre kino uczy, bawi,
inspiruje do głębszych refleksji i pozwala oderwać się od codzienności.
Od kilku lat, za sprawą Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania
z historią” stolicą filmu historycznego jest Zamość. Tegoroczna 9. edycja
wydarzenia odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2021. Przez 3 dni festi
walu widzowie będą mieli okazję obejrzeć najlepsze i najnowsze filmy
wybitnych twórców filmowych, specjalizujących się w dokumencie hi
storycznym. Dopełnieniem programu są liczne wydarzenia towarzyszące:
filmowe lekcje mistrzowskie, wystawy muzealne i fotograficzne, pokazy
historyczne, kiermasz książki, gala i koncert finałowy na Rynku Wielkim
w Zamościu. „Spotkania z historią” to czas spędzony mądrze i z pasją.
Dla miłośników dziesiątej muzy, ucztą będzie Letnia Akademia Fil
mowa w Zwierzyńcu (6-15 sierpnia 2021). To festiwal, prezentujący kino
polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne, to projekcje filmowe,
ale i rozmowy z twórcami, dyskusje, wystawy, koncerty czy warsztaty.
A wszystko to w przyjacielskiej atmosferze urokliwego miasteczka i bli
skości Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ten festiwal ma klimat, łączy
ludzi. Jest przygotowywany bez zadęcia i czerwonych dywanów, robiony
„drutem, sznurkiem i browarem” - jak mówią organizatorzy.

muzycznie
Co najbardziej cieszy fanów znakomitej muzyki? Cieszfanów Festiwal
w podkarpackim Cieszanowie. Ta fantastyczna impreza rockowa to jeden
z najprężniej rozwijających się festiwali muzycznych w kraju, łączący trady
cję i klimat dawnych przeglądów muzycznych z nowoczesną komunikacją
i zaangażowaniem społecznym. Wydarzenie idealne dla miłośników ple
nerowych koncertów, ceniących sobie kameralność i przyjacielską atmos
ferę. W 2021 roku Cieszfanów Festiwal odbędzie się w dniach 19-21 sierp
nia na terenie kąpieliska ”Wędrowiec” w Cieszanowie. Na scenie zagrają
m.in.: Kazik, Kwiat Jabłoni, Big Cyc, Lej Mi Pół, Boleo & Follow The Riddim,
dr. Misio, Zenek Kupatasa, Tabu, Hańba, Jelonek, The Analogs, Farben Leh
re. To przedsmak pełnej listy artystów. Ogółem ma ich wystąpić prawie 20.
W lipcu warto zawitać na Rockowisku w Zwierzyńcu. Ta dwudniowa
impreza ma charakter festiwalu muzycznego, połączonego z przeglądem
kapel rockowych. W dniach 16-17 lipca 2021 na scenie ustawionej nieopo
dal rzeki Wieprz, pod rozłożystymi parkowymi drzewami, mają szansę za
prezentować się młode i utalentowane zespoły, które zostały wyłonione
w przeglądzie. Poza kapelami konkursowymi, uczestnicy festiwalu posłu
chają czołówki polskiej sceny rockowej i metalowej. Cóż może być lepsze
go niż wielkie emocje muzyczne w pięknych okolicznościach przyrody?

kresowo
Miłośnikom kresowej swojskości polecamy Folkowisko, odbywające
się w dniach 8-11 lipca 2021, w liczącej 12 domów, wiosce Gorajec k. Cie
szanowa. Impreza wyrasta z tradycji sztuki i rzemiosła wieloetnicznego
Roztocza Wschodniego – miejsca zamieszkałego historycznie przez Po
laków, Ukraińców, Żydów, Niemców. Na Folkowisku dzieje się i to dużo!
Muzyka, warsztaty, spotkania, kulinaria, potężny program Dzieciowioski,
zapewniającej całodzienne atrakcje i zabawy dla najmłodszych, wyciecz
ki śladami dawnych mieszkańców regionu, samochodowe i piesze rajdy
roztoczańskimi drogami, działania literackie. Wśród gości Festiwalu są oso
by otwarte na nowe doświadczenia, zainteresowane muzyką tradycyjną
i zdrowym stylem życia, pochodzące z wielu miejsc w Polsce i na całym
świecie.
Bardzo nieśmiało, ale inspirująco zapowiada się tegoroczny Festiwal
Dziedzictwa Kresów czyli cykl wydarzeń promujących tradycję oraz historię
dawnych Kresów Południowo - Wschodnich i wielokulturowość Rzeczypo
spolitej. W swojej formule nawiązuje do kulinariów dawnej lubaczowskiej
wsi i czasów Jana III Sobieskiego. Festiwal Dziedzictwa Kresów trwa kilka
naście dni, od 23 lipca do 1 sierpnia 2021, w różnych zakątkach ziemi luba
czowskiej i nie tylko. W programie nie zabraknie ciekawych spotkań, pyszne
go jedzenia, wystaw, wykładów, pięknej muzyki i dobrej zabawy.

targowo

teatralnie
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wydarzeń arty
stycznych na Roztoczu jest Zamojskie Lato Teatralne. Nie jest to konkurs, ani
festiwal, ani nawet przegląd. Tu liczy się tylko sztuka teatralna, która dzieje
się na oczach publiczności, w scenerii zamojskiej starówki. Do Zamościa od
45 lat przyjeżdżają najlepsze polskie i zagraniczne teatry, najznakomitsi ak
torzy, reżyserzy, najlepsze garderobiane, oświetleniowcy, dźwiękowcy, aby
w renesansowej atmosferze miasta, łączyć sztukę z życiem i życie ze sztuką.
Na Zamojskie Lato Teatralne przyjeżdżają też najlepsi widzowie. Możesz do
łączyć do ich grona w dniach 19 czerwca - 9 lipca 2021.

Ciekawym wydarzeniem, którego nie można ignorować jest święto
dyszla czyli cotygodniowy targ. Odbywa się niemal w każdej większej
miejscowości roztoczańskiej, ale polecamy waszej uwadze poniedziałko
wy jarmark w Józefowie. Można na nim kupić znakomite produkty prosto
od rolników, wyborne pieczywo, rękodzieło, wyroby lokalnych rzemieśl
ników, kwiaty, zabawki, ubrania, a nawet dzieła sztuki. Targ odbywa się
w centrum miejscowości w godzinach porannych i przedpołudniowych.
Dzieje się na Roztoczu dużo, często i atrakcyjnie. Warto więc zajrzeć
w kalendarze kulturalne roztoczańskich miejscowości. Mnóstwo w nich,
nie tylko festiwali, ale też lokalnych festynów i imprez okolicznościowych,
na których można spróbować swojskich produktów i poznać miejscowe
zwyczaje. Jarmark hetmański, święto fasoli, buraka cukrowego, tytoniaki,
chmielaki, gryczaki, sobótka, odpusty czy janowskie grzybobranie spra
wiają, że Roztocze nieustannie zachwyca i daje wytchnienie, ale też inspi
ruje do aktywności i działania.
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Roztocze pachnie sosną, miodem
leśnym gryką, rżanym chlebem
i wędzonym karpiem, a zapach jedzenia
jest równie ważny jak jego smak.

Smaki
na szlakach

Śniadanie u Antoniego
Nie ma to jak zacząć dobrze dzień. Choć ja sama na śniadanie zjadam
kawę, tym bardziej z racji zawodu nie interesują mnie parówki i jajecznica.
Szukam, więc wśród śniadań pereł i klejnotów, które zaspokoją moją ga
stronomiczną duszę. Szukam takich, że chce mi się już oczami spróbować
wszystkiego między jednym, a drugim łykiem porannej kawy. Takie śnia
danie znalazłam hotelu ,,Antoni” w Kolonii Łaszczówka w bliskich okoli
cach Tomaszowa Lubelskiego. Zdradzę Wam sekret: Kierując się wyborem
hotelu, czy motelu, a nawet jakiegokolwiek miejsca do spania, sprawdźcie

ofertę śniadaniową i opinie o śniadaniach. Po niej można poznać czystość,
standard obsługi, jakość obiadu, bo śniadania świadczą o właścicielach,
kucharzach i całokształcie. A tu w ,,Antonim” wybór znakomity. Nie spo
sób wymienić różnorodności past, sałatek, ciast domowych, pasztetów
i elementów naszej roztoczańskiej kuchni. Trzeba przyjechać i popróbo
wać, bo doprawiają szóstym smakiem- sercem.
Tymczasem, najedzona jeszcze przed południem wyruszam w dalszą
gastro- podróż. Z pełnym brzuchem, będę bardzo krytyczna.
Karpiówka
Za dwie minuty drogi razem z parkowaniem czeka na mnie jak co roku
Karpiówka. Nie, nie spróbuje, bo nie mam miejsca. Żal, bo karta przepięk
na. Zechcę wrócić na zupę szczodrego rybaka i żurek na wędzonym su
mie. Znam te zupy od lat. Są tak dobre, że zamawiam dwie na raz. Jedną na
pierwsze- drugą na drugie danie. Tym razem wezmę wędzonego karpia
na wynos. Ten karp, to najlepsza rzecz jaka mi się przytrafiła przez ostanie
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lata na Roztoczu. Wielka to sztuka z ryby o średnich walorach smakowych
urządzić takie arcydzieło. To znaczy, tu hodowany karp jest wyśmienity.
Stało się. Zgarnęłam też pięć słoików z rozmaitymi przetworami rybny
mi z czego zagadkowego ,,Karpiarza”. Nie biorę w ciemno. Część dostała
dyplomy,, Najlepszy Smak Lubelszczyzny”, w konkursie który odbywa się
w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. Miałam okazję pró
bować jako członek Kapituły Konkursowej i szczerze polecam.
Wezmę jeszcze jakąś bułkę w spożywczym, w razie gdybym miała się
rozczarować w dalszej części podróży i dobrać z głodu do słoików z Kar
piówki.
Ogień w Parku Żywiołów.
Kierunek Ignis w Budach. Korci mnie ten karp wędzony, nęci taką
szlachetnością świeżej, wędzonej ryby i zapachem jabłoni. Skąd ta ja
błoń? Może to dlatego, że mijam kwitnące w sadach, a może karp wę
dzony w dymie z drewna jabłonki? Może kiedyś zasłużę i Ania- właści
cielka zdradzi mi tajemnicę? No, ale Ignis mnie czeka, a od śniadania
w Antonim dzielić mnie będzie jedynie godzina. Co ja zamówię żeby
nie zaburzyć smaku śniadania. To musi być jakiś pewniak, tak samo do
bre. Jak sprawdzić kucharza i jakość dań zamawiając jedno danie? Niech
daje na ogień pierogi, albo placki ziemniaczane. Wow! Jestem pierwszy
raz, bo Ignis powstała niedawno, w sezonie, kiedy ja nie mam czasu na
zwiedzanie bo gotuję, potem pandemia i oto jestem tu dopiero dziś.
Nie biorę w ciemno, tylko sprawdzam czy dyplomy za Najlepszy Smak
Lubelszczyzny są aktualne.

Jak mawiał mój znajomy ,, Lepiej umrzeć z przejedzenia niż z głodu”
– zobaczymy… Zamawiam rosół z gęsi i pierogi z gęsina. Ten ptak nie
jest łatwy. Zrobiony dobrze smakuje wybornie. Źle- co tu dużo mówićmożna się zniechęcić na całe życie. Raz kozie gęś- parafrazując przysło
wie. Rosół zawiera ziemniaki oprócz makaronu. Gdybym mogła wstawić
tu emotkę, była by to ta z radosną gębą. Tak się u nas jadało rosół wła
śnie! Rosół z gęsi jest na gęsi i jest dobry, pachnący i gorący. Nie trzeba
doprawiać . Alleluja.
Teraz pierogi. Na pierwszy ogień ciasto. Nie za twarde, nie za miękkie.
W sam raz ulepione do pierogów z mięsem. W farszu czuć majeranek,
czosnek i gęś. Taka kompozycja podkreśla smak gęsiny. Przyjemne w cało
ści. Sos pomarańczowy też doskonale wysmakowany i dobrze, że jest. Do
ciemnego mięsa trzeba alkoholu lub coś kwaśnego. Pomaga w trawieniu
i sprawia, ze przyjemniej się je.

ściej niż teraz. Dostaję pieczeń cielęcą podduszaną z borowikami. No!
Mają dobrego kucharza! Korci mnie jeszcze parę potraw, ale jadę na wino.
W Guciowie chleba kupie po drodze i coś do chleba
u Beatki Skrzyńskiej. Pooglądam soki. Cały sklep Skrzyńskich kojarzy
mi się z arsenałem. Jest wszystko, co można zamknąć w butelkę i słoik.
Jest chleb. Jak to mówiono ,, Nie ma lekko, chleb po dziewięć”. Cena zwala
z nóg. Naprawdę. Liczę zawodowo food costy i nie wiem czemu tak tanio
u Skrzyńskich za tak dobre pieczywo. Może ta ich gościnność i szczerość
sprawia, ze chcą obdarować tym, co święte i najcenniejsze. Chlebem…

Muszę pojechać teraz gdzieś dalej. Jak żałuję, że samochodem, a nie
rowerem. Znowu ten karp mnie kusi zapachem w samochodzie, a siedzi
w bagażniku. Dobrze, że słoiki z rybami zakręcone.
Klemens
Do Szczebrzeszyna- Cóż takiego można zjeść w ,,Stolicy” ?
Są placki, ale nie dam rady. Jest gulasz z dziczyzny, oj dużo jest. Fajne
menu. Tu trzeba codziennie na co innego. Zaintrygowała mnie natomiast
cielęcina, przy okazji z plackami ziemniaczanymi. Na Cielęcinie też da się ,,
przyłapać” kucharza.
Będę jadła. Cielęcina rzadko zdarza się w menu w naszych okolicach,
a czemu tak jest zastanawiam się. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, choć
była trudno dostępnym rarytasem wydaje się, że przyrządzało się ja czę
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Czarnowoda i przygoda.
Muszę przyznać, że nie jestem arcyznawcą wina. Dla mnie wino
jest albo dobre, albo nie chce już drugiego łyka. Tu parę butelek wezmę
w ciemno, bo przyjechałam samochodem. No może niezupełnie w ciem
no. Wino z Czarnowody śledzę od początku powstania. Pachnie Rozto
czem. Ma w sobie ten czar Toskanii Północy. Jest takie inne, ale smaczne
i każdy znajdzie jakieś swoje. Wzięłam także róż, bo akurat po cielęcinie
jestem. Poza tym, muszę wrócić, bo padał deszcz i nie zrobiłam sobie zdję
cia w winoroślach, a kolekcjonuję takie z różnych winnic. Polecam też spa
nie w Winnicy. Ujęła mnie szczerość gospodarzy. Poczytajcie wchodząc
na stronę winnicy.
Pstrąg
Tu przy lesie, przy młynie posiedzę i popatrzę jak jedzą pstrąga rozto
czańskiego. Ludzi jak na odpuście u Świętego Antoniego w Radecznicy.
Nie dziwi nic. Nie dość, że piękne miejsce, to jeszcze i pstrąg jedyny, roz
toczański, u nas hodowany. Jadłam tu już kiedyś, więc dziś mogę jechać
dalej. Puste talerze gości i pełny parking mówi sam za siebie. Warto po
czekać na stolik.
Jadę do Zwierzyńca na grochówkę, a potem do Krasnobrodu.
Grochówka jest. Kuchnia wojskowa jest. Namiot jest. Tak samo dobrze
jest. To miejsce dla turysty na każdą kieszeń. Jakość i prawda w tym jedze
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niu godna najlepszych restauracji. To nic, że nie ma porcelany. Jak by gro
chówka z prawdziwej kuchni polowej wyglądała w porcelanie? Prawda
jest taka, że szukam deseru.
Krasnobród i Pensjonat Natura
Zamawiam w pensjonacie ciastko Brownie, żeby sprawdzić, czy robią
z proszku, czy sami. To na pierwsze z kawą. Na drugie zamawiam pierogi
z kaszą. Pół porcji na miejscu, pół na wynoś. Pan kelner udawał niezdziwio
nego. Dostaje Brownie. Hurra. Robią sami, wiec i szarlotka dobra jak tak.
Podglądam jak wygląda na stoliku obok. Nie mogę zamówić kilku dań, czy
ciast jak jestem sama, bo zaraz wydam się podejrzana, zwłaszcza jak będę
je fotografować i degustować niedojadając. No nic, Brownie jak trzeba,
pierogi tez domowe, takie robione przez Panie gospodynie z ręki i z serca.
Skwarki ładnie wytopione. Zapraszam. Dobre jedzenie. Miałam jechać
jeszcze na lody, bo raz w roku jem lody w Krasnobrodzie, tam przed ron
dem po lewej stronie jadąc od Sanktuarium. Jem tam, bo dobre. Smaki
jak się trafi, ale wybór jest zawsze. Nie tym razem. Wracam i poleżę. Popiję
winka z Czarnowody i piechotką udam się na kolację do Restauracji Mali
nowa w Wólce Panieńskiej, bo mam blisko. W Gminie Zamość jest niewie
le miejsc oferujących usługi gastronomiczne, czy hotelarskie. Choć sama
gmina jest ciekawa pod względem rekreacyjnym i turystycznym, to zaple
cze HORECA dla Gminy znajduje się głównie w granicach miasta Zamość.
Jest za to kilkanaście gospodarstw agroturystycznych z przyzwoitym za
pleczem i domową kuchnia.

W Malinowej zawsze jest dobre jedzenie.
Pamiętam początki tego miejsca. Najpierw był motel, taki sobie, nor
malny jak to w latach dziewięćdziesiątych. Jedzenie jednak zawsze było
dobre. Podczas, gdy w okolicznych barach królowały mrożonki, tu się
gotowało. W Malinowej nie da się trafić na gastro- minę. Wszystko jest
dobre. Ubolewam trochę, że brak tu dań lokalnych albo ich elementów,
ale bliskie sąsiedztwo miasta Zamość i charakterystyka gości hotelowych
tworzy menu. Turysta je na Roztoczu, albo na Starym Mieście w Zamo
ściu. Chociaż, czy nie jest tak, że nawet zatwardziały w bojach o lokalne
dania turysta przez dłuższy czas swojego pobytu zapragnie zjeść coś nie
koniecznie lokalnego?

Epilog
Roztocze poprawia się pod względem gastronomicznym, zarówno
w ofercie jak i jakości. Z roku na rok widzę lepsze karty i o wiele lepszej
jakości jedzenie oraz dostępność produktów lokalnych i świadomość po
trzeby ich wytwarzania. Popyt nakręca jakość usług. Jest dla kogo goto
wać. Ja sama sobie zadaję tydzień postu, ale już jak się dobiorę do karpia,
chleba i wina. Bułka niech sobie schnie.
A czym będzie pachniało Wasze Roztocze?
Edyta Szast

Restauracja Malinowa w Hotelu Wojto.
Przyglądam się karcie i myślę sobie, że skoro kolacja, to lekko ma
być. Zjem jesiotra. Nigdzie w promieniu pięćdziesięciu kilometrów
nie widziałam żeby serwowano jesiotra, a to taka dobra ryba, w takim
ładnym miejscu ze wspaniałą obsługa. W sam raz na kolację. Dotar
łam do domu. Na stole stoją słoiki i karp wędzony z Karpiówki, różowe
wino z Czarnowody, pięć pierogów z kaszą z Natury w Krasnobrodzie
( właściwie sześć, bo się pomylili i spakowali jeden więcej- może to nie
pomyłka tylko tak mają?), chleb z prawdziwego pieca i z mąki, i ta bułka
ze sklepu z gipsem, czy czymś tam polepszającym, ale nie wiadomo co
polepszającym. Przywiozłam Roztocze do domu. Co prawda brakuje
mi leśnego miodu na stole, ale mam w piwnicy. Jutro znowu będę
miała śniadanie prawie jak u Antoniego. Nawet mój rudy kot się kręci
i pyta, czy dostanie trochę rybki już dziś. Nie ma to jak zacząć dzień
dobrym śniadaniem.

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 rowerow lub pobytu
w zagrodzie telefonićznie lub mailowo.
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Roztoczańskie

MIODY

Miód uważany był za pokarm bogów i nieśmiertelnych, jasno
widzów i poetów, symbol inspiracji, elokwencji, zdrowia, boskie
go słowa i błogosławieństwa. O jego zaletach rozpisywali się sta
rożytni. 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, odpo
wiadał krótko: „z zewnątrz olej, a do wnętrza miód”.

Niektóre miody dostępne na Roztoczu
Miód Wrzosowy z pierzgą - Zbierany w sierpniu i wrześniu. Stosowany w cho
robach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i w bie
gunkach.
Miód Malinowy - Zbierany w czerwcu. Stosowany w infekcjach wirusowych
i bakteryjnych. Polecany szczególnie dla dzieci.
Miód Kruszynowy - Zbierany w maju i czerwcu z krzewu kruszyny. Stosowany
w przewlekłych zaparciach - pobudza perystaltykę jelit. Posiada szerokie zastosowanie
w leczeniu chorób układu pokarmowego, a także wspomaga odchudzanie.
Miód z ostrożenia łąkowego - Zbierany w czerwcu. Działa wzmacniająco i od
żywczo na organizm. Wspomaga pracę żołądka, wątroby i mózgu, spowalnia procesy
starzenia się skóry. Obniża poziom cholesterolu i bilirubiny we krwi.
Miód Rzepakowy - Zbierany w maju. Stosowany w schorzeniach układu krąże
nia, wyrównuje potas w organiźmie oraz przyśpiesza proces gojenia się ran.
Miód Mniszkowy - Zbierany w maju z mniszka lekarskiego. Stosowany w cho
robach wątroby, dróg żółciowych, przy niedokrwistości i stanach wyczerpania psy
chofizycznego.
Miód Gryczany - Zbierany w lipcu i sierpniu. Stostowany w chorobach serca i wą
troby. Zawiera dużo magnezu, wspomaga wzrok, słuch i pamięć. Działa antystresowo.
Miód Lipowy - Zbierany w lipcu. Stosowany w schorzeniach przewodu pokar
mowego, moczowego oraz dróg oddechowych. Działa napotnie i uspakajająco. Wy
gładza i oczyszcza skórę.
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Miód ze Spadzi jodłowej - Zbierany w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu z jodły.
Stosowany w stanach zapalnych dróg oddechowych (zatok, astmy) i w infekcjach wi
rusowych.
Miód ze Spadzi liściastej - Zbierany w czerwcu, lipcu, sierpniu z drzew liścia
stych. Działa przeciwzapalnie w infekcjach bakteryjnych i wirusowych.
Miód Wielokwiatowy - Zbierany od maja do września z kwiatów łąk i lasów Roz
tocza. Regeneruje siły obronne organizmu po przebytych chorobach, po zabiegach
chemioterapii i radioterapii.
Miód Nawłociowy (potocznie zwany mimozą) - Zbierany w sierpniu i wrześniu.
Stosowany w chorobach układu moczowego. Posiada dużo rutyny i kwertycyny, które
poprawiają ukrwienie nerek i żył kończyn dolnych.
Miód Faceliowy - Zbierany w czerwcu, lipcu i sierpniu. Stosowany w stanach
zapalnych górnych dróg oddechowych, astmy oskrzelowej i niedoborach energetycz
nych organizmu. Miód faceliowy ma zbliżone działanie do miodu ze spadzi jodłowej.
Propolis - kit pszczeli - Zbierany z żywic i soków roślinnych. Wykazuje silne dzia
łanie bakteriobójcze, przyśpiesza procesy gojenia się ran i oparzeń. Stosuje się pod
postacią 5% roztworu alkoholowego zewnętrznie lub doustnie po kilka kropel. Można
stosować profilaktycznie w celu zwiększenia odporności organizmu na przeziębienia
i infekcje wirusowe.
Pierzga (chlebek pszczeli) - Jest to pyłek kwiatowy przyniesiony przez pszczoły
i złożony w komórkach plastrów w ulu. Działa przeciwmiażdżycowo, przeciwzapalnie,
zwiększa wytwarzanie krwinek czerownych w szpiku kostnym, uzupełnia braki żelaza
w organiźmie. Znakomita jest przy leczeniu stanów zapalnych gruczołu krokowego.

Wszystkie drogi prowadzą na Roztocze

Podziwianie Roztocza z wysokości rowerowego siodełka jest nie
zwykle popularne. Sprzyja temu gęsta sieć wyznakowanych i opisanych
szlaków turystycznych do uprawiania tej formy rekreacji.
Na terenie regionu działa też wiele wypożyczalni rowerów, nawet
z przyczepkami dla dzieci oraz punkty serwisowe co w znaczny sposób
ułatwia i usprawnia zwiedzanie regionu nawet przez osoby początkujące.
Dodatkową atrakcją przyciągającą rzesze miłośników jednośladów
są cyklicznie organizowane imprezy rowerowe - z racji transgranicz
nego położenia Roztocza wiele z nich ma charakter międzynarodowy
i odbywają się zarówno na terenach Polski jak i Ukrainy. Organizacją tych
imprez zajmują się firmy i osoby z dużym doświadczeniem dzięki czemu
pokonywanie granic jest ograniczone do niezbędnego minimum.
Główną osią podróżowania rowerem po Roztoczu jest Centralny
Szlak Rowerowy Roztocza prowadzący od Kraśnika przez Zwierzyniec,
Józefów i Susiec przez granicę w Hrebennem i dalej do Lwowa oznakowa
ny kolorem czerwonym. Szlak ten został doceniony przez magazyn Natio
nal Geographic uznaniem za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy
w Polsce a Polska Organizacja Turystyczna w 2004 roku przyznała certyfi
kat najlepszego produktu turystycznego. Trasa tego szlaku częściowo po
krywa się z bardzo popularną trasą rowerową Polski Wschodniej Green
Velo, dzięki której na Roztocze można dotrzeć z Mazur, Gór Świętokrzy
skich i Bieszczad. Trasa ta została bardzo dobrze oznakowana i wyposażo
na w Miejsca Obsługi Rowerów, a wiele obiektów usytuowanych w pobli
żu uzyskało certyfikaty Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Wszystko to
sprawia, że podróżowanie rowerem po Roztoczu jest miłe i przyjemne.

W 2018 roku ukazało się drugie wydanie przewodnika „Rowerem po
Roztoczu”, w którym na 160 kolorowych stronach opracowano 74 trasy
rowerowe, które prowadzą przez 11 turystycznych miast i gmin cen
tralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola. Są to, licząc
od północnego zachodu: Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród,
Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska
oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział,
który zawiera opisy od 4 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych,
liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych
znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności oraz o głów
nych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też pro
file wysokościowe oraz, co stanowi udoskonalenie pierwszego wydania,
schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni.
Wydawnictwa te są dostępne w punktach informacji turystycznej,
w niektórych urzędach miast i gmin, oraz można zaopatrzyć się w skla
pie internetowym www.sklep.roztocze.com
Wiele szlaków zostało również opisanych i udostępnionych w sieci inter
netowej. Godny polecenia jest serwis www.traseo.pl - na którym opisano
74 trasy rowerowe o łącznej długości ponad 2,5 tys. km i opisów sukce
sywnie przybywa, więc i Wy przybywaj
cie - niekoniecznie z rowerem, bo ten
można wypożyczyć na miejscu,a jeśli lu
bicie przemieszczać się pod opieką prze
wodnika - to zapraszamy do Zwierzyńca,
gdzie w okresie wakacji organizowane są
takie wycieczki (codziennie i nna trasa).

WYPOŻYCZALNIA

ROWERÓW
Zwierzyniec
ul. 1 Maja 22

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

601 507 306

/przemkoroweryletnisko

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

W tygodniu zawsze o godzinie 15.00 startuje wycieczka z przewodnikiem.
W bogatej ofercie codziennie inna trasa.
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Wybierając się na spływ całodniowy proponujemy odcinek z Obroczy
do Szczebrzeszyna, który można przepłynąć w ok. 6-7 godzin lub podzie
lić go na dowolne, krótsze etapy.
Kolejną propozycją jest górny odcinek rzeki Wieprz Hutki - Guciów,
na którym jest ona bardzo spokojna. Przez większość trasy jej koryto jest
kręte i zawiłe. Trasa przez wielu nazywana jest również trasą „dwóch za
bytkowych młynów”. Kończymy ją w Guciowie, gdzie Wieprz wpływa na
teren Roztoczańskiego Parku Narodowego. Długość odcinka do przepły
nięcia to ok. 16 km, czas płynięcia, 4-5 godz. Tą trasę możemy także po
dzielić na trzy etapy.
Etap pierwszy: Hutki-Bondyrz I „Chata Rybaka” (płyniemy 1,5 go
dziny), gdzie na końcu wodnej przygody możemy usiąść, odpocząć, zjeść
pstrąga, obejrzeć zabytkowy młyn i płynąć dalej.
Etap drugi: Bondyrz I „Chata Rybaka” - Bondyrz II „Stary Młyn” to
kolejne 1,5 godziny, po których możemy chwilę przycupnąć i podziwiać
kolejny, wodny i zabytkowy młyn.
Etap trzeci: Decydując się na przepłynięcie ostatniego etapu będzie
my płynąć około 1 godziny i spływ zakończymy w miejscowości Guciów
przy skansenie „Zagroda Guciów”.

Na Roztoczańskiej

fali

Dla jednych – relaks, dla drugich – trochę adrenaliny. To wszystko okraszone szczyptą emocji,
solidną garścią przyrody i szumu wody. Można
powiedzieć, że dosłownie szumu, bo na Roztoczu
szumią „szumy” powodowane wartko spływającą wodą po licznych progach skalnych, potęgowane dodatkowo szumem dostojnych drzew.
Jeżeli jesteś osobą preferującą aktywny wypoczynek, cieszy Ciebie obco
wanie z nieskażoną przyrodą i lubisz doświadczać nowych wrażeń, to do
brze trafiłeś. Na Roztoczu skorzystasz z nietypowej formy spędzania wolne
go czasu z lekką dawką adrenaliny. Tu możesz udać się na spływ kajakowy
pięknymi i czystymi rzekami w jednym z najpiękniejszych rejonów Polski.
Na Roztoczu znajduje się wiele ciekawych tras, po których można
spłynąć kajakiem rzekami Wieprz, Tanew, Bukowa i Łada, Gorajec oraz
Por, a nieco dalej na wschód pięknie meandruje rzeka Bug – ostatnia duża
nieuregulowana rzeka Europy. Jednym z ciekawszych odcinków jest odci
nek rzeki Obrocz – Zwierzyniec. Trasa ta jest bardzo łatwa, malownicza,
charakteryzuje się licznymi meandrami oraz wąskim i płytkim korytem
o leniwym nurcie. Długość trasy wynosi 7 km. Czas przepływu – około
dwie godziny. Trasa bardzo atrakcyjna, dostępna dla wszystkich bez ogra
niczeń wiekowych czy sprawnościowych.

Długim odcinkiem jest też wyprawa kajakiem po Tanwi, płynącej
przez teren Puszczy Solskiej. To propozycja dla zaawansowanych, ale
trasa nie jest trudna. Maksymalna głębokość wody wynosi 2 m, jednak
w przeważającej części trasy do dna mamy 1,5 m. Przez 8 godzin spływu
na trasie spotykamy łagodne zakręty i przeszkody w postaci powalonych
drzew. Te miejsca da się pokonać nie wychodząc praktycznie z kajaka. Cho
ciaż tu trzeba wykazać się niekiedy oryginalnymi pomysłami na pokonanie
przeszkody. Kajakowa przygoda po Puszczy Solskiej zaczyna się za rezer
watem „Nad Tanwią” w Borowych Młynach, a kończy się w Olchowcu
lub Osuchach, w zależności od tego czy zechcecie zakończyć spływ.
Malowniczą i łatwą trasą jest z kolei sześciokilometrowy odcinek
Paary - Huta Szumy. Pokonacie ją w dwie lub trzy godziny. Woda w naj
głębszym miejscu ma metr głębokości. Odcinek jest prosty do pokonania,
a po drodze można robić przystanki i zwiedzać okolice.
Niektóre firmy oferują także kilkudniowe spływy kajakowe – zarówno
na rzece Wieprz jak i na Tanwi. Biorąc w nich udział jest okazja nie tylko
do wodnych szaleństw, ale i do zatrzymania się w wybranej miejscowości
i zwiedzania zabytków jak również podziwiania dzikiej przyrody. Wasza
przygoda może zacząć się np. w Zwierzyńcu, a skończyć w oddalonym
od niego o 25 km Nieliszu.
Wbrew pozorom, żeby wybrać się na kajaki nie trzeba czekać do lata.
Jesteśmy szczęśliwcami, gdyż na Roztoczu mamy możliwość pływania
przez 12 miesięcy w roku. Górny Wieprz ze względu na liczne źródła nigdy
nie zamarza, a temperatura wody między zimą, a latem waha się zaled
wie o kilka stopni. Oczywiście najwięcej frajdy dają nam letnie upalne dni
kiedy możemy w pełni „odciąć” się od rzeczywistości, zdrowo, aktywnie
i rodzinnie wypoczywając na łonie przepięknej roztoczańskiej przyrody.
Zdarza się, że w szczycie sezonu brakuje kajaków i trzeba wcześniej
rezerwować wodny pojazd. Ostatnia jesień była na Roztoczu tak ciepła
i malownicza, że z tej atrakcji turyści i mieszkańcy korzystali praktycznie
do ostatniej chwili. Spójrzcie więc na kalendarz i zarezerwujcie sobie kilka
dni na wypad na Roztocze, planując przy okazji spływ kajakowy.
Nie martwcie się też, gdy po przebytej trasie będziecie musieli płynąć
z powrotem lub iść na piechotę. Po zakończonej przygodzie przyjedzie
po Was samochód, który zabierze Was w miejsce, z którego wypłynęliście.
Wspaniała przygoda na rzekach Roztocza. Jedna baza, codziennie cie
kawy odcinek rzeki do pokonania, a w przerwach zwiedzanie, wycieczka
autokarowa po Roztoczu i do Zamościa oraz Muzeum Miejsca Pamięci
w Bełżcu i największego w Polsce cmentarza partyzanckiego w Osuchach.
Do pokonania trasy; Sołokiją: Ruda Żurawiecka - Teniatyska (18 km),
Tanwią: Borowe Młyny - Harasiuki (80 km), Wieprzem: Hutki - Nielisz (61 km)
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Zwierzyniec
Koniecznie !

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

Zwierzyniec jest niewielkim, spokojnym miasteczkiem. Znajdziesz je wśród lasów, utworzo
nego w 1974 roku, Roztoczańskiego Parku Narodowego. To idealne miejsce do wypoczynku
i świetna baza wypadowa, nie tylko na Roztocze. Miasteczko wzięło swoją nazwę od zwierzyńca
myśliwskiego, utworzonego w 1593 roku przez kanclerza Jana Zamoyskiego.
Impulsem do rozwoju miejscowości było przeniesienie w XIX w. Zarządu Ordynacji Zamoj
skiej i utworzenie pierwszej w Polsce fabryki maszyn rolniczych (1804 r.) oraz funkcjonującego do
dziś browaru (1806 r.). Na przełomie XIX i XX w. Zwierzyniec stał się modną miejscowością letni
skową, w której urządzono park, zwany ogrodem skarbowym. Moda na Zwierzyniec utrzymuje
się także współcześnie. Co polecamy?

Staw kościelny i budynki Ordynacji Zamojskiej

Miejsca oczywiste
Kościółek „na wodzie”. Zachwycający o każdej porze roku, barokowy kościół filialny pw. św.
Jana Nepomucena jest prawdopodobnie najczęstszym i najwdzięczniejszym obiektem foto
graficznym. Wnętrza kościoła zdobią XVIII-wieczne polichromie Łukasza Smuglewicza. Z okazji
odpustu ku czci patrona, 21 maja każdego roku, odbywa się wokół położonej na wyspie świątyni
widowiskowa procesja na łodziach. I choć sezon urlopowy jeszcze w powijakach, warto zajrzeć
wtedy do Zwierzyńca!

AGROTURYSTYKA
z pasją

Stowarzyszenie Kwaterodawców
Miasta i Gminy Zwierzyniec
Sprawdzona baza noclegowa
rekomendowana przez Polską
Federację Turystyki Wiejskiej

e-mail: agrozwierzyniec@wp.pl
www.agroturystykazwierzyniec.pl
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Kościół „Na wyspie”

Nigdzie na świecie, poza Zwierzyńcem, nie ma pomnika… szarańczy.
Ten „zwierzyniecki” przeniesiony z Hamernii upamiętnia zwalczanie sza
rańczy z 1711 r. Szukajcie go w parku. Zwierzyniec miastem pomników?
W liczącym 3,5 tys. mieszkańców miasteczku jest blisko 70 różnych po
mników, tablic oraz figur religijnych i historycznych. Można poszukać,
policzyć..., ale koniecznie należy dotrzeć do zagadkowego „Tajemniczego
oka”. Trwa od 1852 roku przy stawie kościelnym. Do dziś nie wiadomo dla
czego?
Tylko w Zwierzyńcu ulica Wąska jest naprawdę wąska. Od 1,2 m do
1,5 m szerokości. Zapraszamy do obejrzenia najbardziej osobliwej ulicy
w zwierzynieckim Borku, szlakiem architektury drewnianej.
Budynki Ordynacji Zamojskiej – gmach główny, oficyny, „prałatówka”,
okazała rezydencja Plenipotenta ordynacji, a wreszcie budynki browaru
są przykładem przemyślanego planowania przestrzennego założeń pała
cowo-parkowych z pocz. XIX w. W jednym z tych dawnych budynków
zachowała się imponujących rozmiarów ponad 100-letnia polichromia
przedstawiająca Plan dóbr Ordynacji Zamojskiej (ok. 3,5mx5,5m). W latach
50. XX w. władze komunistyczne próbowały ją zamalować, ale sprzeciwili
się temu nauczyciele ówczesnej szkoły leśnej. Wobec tego zamalowano
jedynie legendę, która pod koniec lat 70-tych XX w. została odtworzona.

Zwierzyńczyk
skiej Floriance – osadzie śródleśnej, prowadzi RPN. W drodze powrotnej
przejdźmy ścieżką prowadzącą do Zwierzyńczyka – zabytkowego układu
wodno-pałacowego, usiądźmy na ławeczce i poddajmy się urokowi miej
sca i czasu.
Turystyczny Raj

Spacerem, rowerem
Zwierzyniec wraz z Roztoczem ma najwięcej dni słonecznych w Pol
sce! Ma też jedną z piękniejszych plaż na Roztoczu w malowniczo położo
nej dolinie Świerszcza, wśród lasów przy stawach Echo. Wystarczy przejść
kilometr... ścieżką wzdłuż strumienia i po podestach ochraniających wy
dmę. Po drodze zapraszamy do Ośrodka Edukacyjno–Muzealnego RPN
(mieści się przy ulicy Plażowej). Stąd wiodą szlaki turystyczne i ścieżki po
znawcze do najpiękniejszych rezerwatów Roztocza. Zaopatrzeni w mapy
i przewodniki z Informacji Turystycznej możemy ruszać dalej. Na przy
kład przez Rezerwat Bukowa Góra, „królewską drogą”, którą spacerowała
między innymi Marysieńka Zamoyska. Pomnikowe jodły i buki szumią –
chcącym słuchać – ciekawe opowieści. Może o spacerach z Sobieskim?
Z wierzchołka góry rozpościera się widok na Roztocze Środkowe. Warto
zejść do miejscowości Sochy, gdzie znajduje się cmentarz ofiar pacyfikacji.
O wydarzeniach z 1 czerwca 1943 r. „mówią” krzyże, historię tamtego dnia
w książce „Mała zagłada” opowiada również Anna Janko, córka ocalałej
z zagłady Teresy Ferenc, poetki.Warto przeczytać. Wracając do centrum
możemy jeszcze przystanąć przy stawach Echo, a dokładniej wejść na
punkt widokowy. Stamtąd, jeśli dopisze nam szczęście, można zobaczyć
z daleka lub z bliska przepiękne stada konika polskiego. Hodowlę w pobli

Bogata oferta, w tym spływy kajakowe, piesze i rowerowe szlaki tury
styczne 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 odpoczynku
w tym niezwykłym mieście – ogrodzie. Przez miasteczko przebiega Cen
tralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik – Lwów oraz Wschodni Szlak Ro
werowy Green Velo.
Jedyny taki Skarb
W sierpniu w Zwierzyńcu odbywa się wielkie święto kina – Letnia
Akademia Filmowa. Seanse plenerowe przy zabytkowym Browarze, filmy,
spotkania z twórcami, warsztaty, koncerty w kinach . LAF przyciąga kino
manów nie tylko z Polski i jest wizytówką Zwierzyńca.
Ostoja ciszy
Florianka to osada położona wśród lasów. To jedno z najbardziej ma
lowniczych miejsc parku. Oddalone od miasteczka o 7 km jest częstym
kierunkiem dla spragnionych czystej, nieskażonej przyrody i obecności
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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 tatar
ski, parczelinę trójlistkową, czeremchę amerykańską, choinę kanadyjską,
jedlicę Douglasa (daglezję zieloną), brzozę papierową i aleję modrzewio
wą. Warto zajrzeć do drewnianej Izby Leśnej - leśniczówki, której przywró
cono wygląd z 1938 r. Zwiedzimy w niej kancelarię leśniczego, kuchnię,
sypialnię, sień i jadalnię. W stodole znajduje się ekspozycja sprzętu rolni
czego i leśnego. W dawnej oborze odbywają się prelekcje i spotkania edu
kacyjne. Druga ścieżka 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 kłują
Letnia Akademia Filmowa

Zwierzyńczyk
cy. W drodze odpocznijmy chwilkę pod Dębem „Florianem” i zajrzyjmy
koniecznie 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. W kwietniu
tego roku kręcone tu były ujęcia do filmu dokumantalnego upamięta
niajcego wydarzenia sprzed 77 lat. Nocą z 23 na 24 kwietnia 1944 roku
w osadzie Florianka placówka Armii Krajowej „Hipopotam” przyjęła 30 ton
sprzętu i wyposażenia. Zrzutu dokonały załogi 1586 Eskadry Specjalnego
Przeznaczenia latającej w barwach RAF-u.
Zapraszamy do Zwierzyńca! Koniecznie!
Budynek Ordynacji Zamojskiej
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Aby zagwarantować
odpowiedniej
jakości standard
świadczonych usług
przez kwaterodawców,
gmina Krasnobród
wprowadziła system
rekomendacji.

Kaplica Na wodzie

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
11. Ośrodek Szkoleniowo-Wyp. “Pszczółka”
ul. Wczasowa 39, 22-440 Krasnobród
tel. +48 791500501
www.domkikrasnobrod.pl

20

Krasnobród
serce Roztocza

Krasnobród to niezwykłe nadwieprzańskie miasteczko leżące w sercu Roztocza. Miej
sce, które przyciąga swym niepodważalnym urokiem, oczarowuje okazałością i dostojeń
stwem 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 natura
uzdrawia. Krasnobrodzka przyroda oferuje wszystko, co dla zdrowia najlepsze. To właśnie tu, w daw
nym Pałacu Leszczyńskich znajduje się Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka,
gdzie za sprawą skutecznych zabiegów i profesjonalnych praktyk kuracjusze i mieszkańcy odzyskują
upragnione zdrowie. Strefa SPA krasnobrodzkiego sanatorium to prawdziwy skarb ukryty w pałaco
wych wnętrzach – unikatowe miejsce dobrego samopoczucia, oferujące kąpiele zdrowotne, leczni
cze masaże, czy borowinowe okłady.
W Krasnobrodzie melomani oraz pasjonaci architektury i sztuki znajdą wdzięczny obiekt do
rozmów. Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe oraz Ogólnopolski Festiwal Muzy
ki Organowej i Kameralnej Per Artem ad
Astra działają jak magnes dla spragnionych
wrażeń znawców muzyki z kraju i z zagra
nicy. Organizowane w Krasnobrodzie Prze
glądy Orkiestr Dętych, z całą pewnością
przekonają wątpiących, jak bardzo aktualne
mogą być słowa piosenki, iż jest w orkiestrach
dętych jakaś siła. Znawców i miłośników sztu
Na ścieżce spacerowej i rowerowej
ki oraz rękodzieła ludowego niewątpliwie

przyciągnie „Galeria Szur” oraz Galeria Sztuki Lu
dowej w Majdanie Wielkim.

Kaplica św. Rocha

Niezapomniane doznania, adrenalinę i wysiłek
na świeżym powietrzu oferuje przyszłym alpinistom
miejscowy park linowy. Tym, dla których sporty eks
tremalne są zupełnie obce, Krasnobród proponuje
przeurocze uroczysko Belfont, miejsce tajemnych
spotkań Jana Sobieskiego z Marysieńką. Nieczynny
kamieniołom z widokową basztą jest gratką nie tyl
ko dla miłośników geologii i zbieraczy skamieniałości,
ale miejscem, z którego rozciąga się niepowtarzalny widok na miejscowy zalew.

1. Urząd Miejski w Krasnobrodzie
tel. 84 660 76 91
e-mail: um@krasnobrod.pl
www.krasnobrod.pl

Malowniczo położone kąpielisko zachęca do wypoczynku. Krasnobrodzki zalew jest niewątpliwie
największą atrakcją turystyczną tego miejsca. Imponuje swoją wielkością, urodą, bogatą bazą gastrono
miczną czy wypożyczalnią sprzętu wodnego. Malownicza promenada przyciąga tłumy turystów, wcza
sowiczów czy kuracjuszy. Krasnobrodzki 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, które są wspaniałą okazją do podglądania roztoczańskiej przyrody.
Krasnobród dysponuje dobrze rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną, które są gwarancją
dobrego wypoczynku. Turyści mogą wybierać spośród ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, go
spodarstw agroturystycznych czy licznych pokojów gościnnych.
Sanktuarium Maryjne

Krasnobród to miejsce, które przyciąga
nie tylko turystów. Od setek lat zmierzają tu
pielgrzymi, by pokłonić się Pani Roztocza. Ba
rokowy kościół podominikański, zachwyca nie
tylko znawców sztuki architektonicznej, ale jest
miejscem, gdzie, jak mawiali nasi przodkowie,
rzeka łask płynie. Kaplica na Wodzie zadziwia
nie tylko miejscową ludność. Rzesze pielgrzy
mów z najdalszych zakątków kraju przybywają
tu, by zaczerpnąć wody z cudownego źródła.
Przemożnej protekcji Świętego Rocha - patrona
osób chorych doświadczają za to ci, którzy zawi
tają do jego zakopiańskiej, gontem krytej, kaplicy
w dolinie pachnącej żywicą.
Odkrywając różne oblicza sielskiego Rozto
cza, warto dotrzeć do jego serca, do Krasnobro
du. Niewątpliwie warto zajrzeć do miejsc spe
cjalnie ukrytych przed wzrokiem ciekawskich,
lub po prostu niewidocznych i zachwycić się
wyjątkowym urokiem tego nadwieprzańskie
go miasteczka.

2. Punkt Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie
tel. 84 534 28 42
e-mail: 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.malowniczeuzdrowiska.pl
Widok na zalew
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Widok na Roztocze Środkowe z Antoniówki

Krynice
Odkryj roztoczańskie

Gmina Krynice położona na styku Roztocza Środkowego i Grzędy
Sokalskiej z pewnością zachwyci każdego, kto zechce poznać tę
atrakcyjną turystycznie krainę.
Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, historyczne i kulturowe prezen
tuje, wydana w 2020 roku, Mapa atrakcji turystycznych Gminy Kryni
ce. Dostępna jest w formie papierowej w regionalnych centrach IT oraz
w postaci tablic informujących umiejscowionych w Krynicach i Budach.
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 północ
nym brzegiem zalewu górują zachowane fragmenty fortalicji z XVI/XVIII
w. Spod pomnika Żołnierzy BCh, widocznego dobrze z krajowej 17, do
wsi Polany prowadzi 6 kilometrowy 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 wod
nego, 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 pięk
nych nagrobków oraz pozostałości po dawnej świetności dworu Lip
czyńskich wraz z pomnikowymi dębami i rzeźbą Strażnika Lasu.
Z najwyżej położonej Antoniówki rozlega się zaś niesamowita pa
norama Roztocza z widocznymi szczytami Wapielni i Długiego Goraja.
W sąsiednich zaś Budach, tuż za ponad stuletnią, klinkiernią, możemy po

Krynicki kościół, fot. Katarzyna Sachajko
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dziwiać malowniczy krajobraz Grzędy Sokalskiej. Budy słyną niespotykaną
atrakcją turystyczną – Archipelagiem Roztocze - centrum edukacyj
no-rozrywkowym, odkrywającym Roztocze w wirtualnej nowoczesnej
przestrzeni i wieloma niespodziankami wraz z ofertą restauracji IGNIS.
Stąd warto podążyć na Grzędę Sokalską, krainę lessowych jarów
i przydrożnych świątków. Nie można ominąć Dzierążni z pięknie odre
staurowanym, eklektycznym XIX wiecznym pałacykiem w otoczeniu
dworskiego ogrodu oraz zabytkowego neobarokowego kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP z nieodległą najstarszą nekropolią. W sąsiedniej zaś
wsi - Zwiartów, gdzie urodził się poeta o. Wacław Oszajca, zachował się
park z dworkiem i murowanym spichlerzem, gdzie można poczuć klimat
dawnego folwarku wiejskiego.
Ziemia krynicka to także kolebka partyzanckiego ruchu oporu wobec
hitlerowskiego okupanta. Zwycięska bitwa pod Zaborecznem 1 lute
go 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 pomniki nagrobne
Na rowerowym szlaku

poświęcone ofiarom pacyfikacji w Hucie Dzierążyńskiej to miejsca pamię
ci narodowej, których nie sposób pominąć zapoznając się z historią re
gionu.
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 produkują
ce 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 Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Krynicach, które oferuje 40 miejsc noclegowych wraz
z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Do dyspozycji gości posiada także
wypożyczalnię rowerów. W gminie dostępna jest także oferta agrotu
rystyczna.
Tekst i fot. Beata Gałan-Smól, GOK Krynice
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Zamość

Zapraszamy na klimatyczne spacery po Zamościu:

• Zwiedzaj z Nami Zamość - inspirujące zwiedzanie Zamo
ścia z przewodnikiem w stroju historycznym, każdy piątek,
sobota i niedziela lipca i sierpnia, start godz. 11.30. Zbiórka
w podcieniach zielonej kamienicy Wilczkowskiej (pierwsza
po prawej stronie ratusza). Czas trwania od 2 do 2,5h. Koszt
20 zł dorośli, dzieci do 12 roku życia 10 zł. W cenie usługa
przewodnicka i bilet na wystawę Modny Zamość.
• Legendy Dawnego Zamościa - piątki i soboty wakacji
godz. 18.30 Kazamata Wschodnia Bastionu II (wejście od
strony Furty Wodnej) Inscenizacje inspirowane historią XVII
wiecznego Zamościa. Piątek Legenda Stołu Szwedzkiego,
sobota Przekazanie Okupu Chmielnickiemu. Wstęp wolny.
• Nocne zwiedzanie Zamościa - noc, spacer, nieoczeki
wane spotkania, opowieści o Zamościu i degustacja roz
toczańskich specjałów... piątki i soboty lipca i sierpnia
godz. 21.00. Czas zwiedzania około 2h. Zbiórka na Rynku
Solnym obok kotwicy. Koszt 30/25 zł. W cenie usługa prze
wodnika w stroju historycznym, degustacja i bilet na wysta
wę Modny Zamość.
- od 24 czerwca do 26 sierpnia 2021 - Czwartki z Rudomi
czem - bezpłatne zwiedzanie miasta z XVII wieczną historią
Zamościa i Zamościan w tle. Start godz. 11.00, zbiórka przy
schodach ratuszowych, oprowadza przewodnik w stroju hi
storycznym.
- Wystawa Modny Zamość stroje od końca XVI do XX wieku
- w Kazamatach Bastionu II (wejście od strony Furty Wod
nej) - czynna od 29.05 do 30.09, od wtorku do niedzieli,
wejścia godz. 15.00 i 16.00 lub po wcześniejszej awizacji, od
1.10 do 30.04 zwiedzanie po wcześniejszej awizacji. Koszt
cegiełki 10 /5 zł
- Kojec w Parku Miejskim z makietą Zamościa czynny od
29.05 do 30.09, od wtorku do niedzieli, wejścia godz. 16.00
od 1.10 do 30.04 wejścia po wcześniejszej awizacji. Koszt ce
giełki 6/3 zł
• 29 maja 2021 - VI Turystyczna Majówka - bezpłatne zwie
dzanie wybranych atrakcji Zamościa.
• 19. 09 - Zamość wita Króla... - pochód historyczny w 350.
rocznicę wizyty Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Ele
onory Habsburżanki

Zaprasza Stowarzyszenie Turystyka z Pasją
i B.T. QUAND
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Wyjątkowe
atrakcje turystyczne

Gminy Zamość
Regionalna Izba Pamięci

Gmina Zamość, Wysokie 84, 22‑400 Zamość,
darmowe zwiedzanie – tel. 517 830 582
Turysta zobaczy tu ekspozycję przedmiotów używanych niegdyś
w zagrodach zamojskich wsi. Liczba eksponatów wynosi ponad
1230 sztuk i wciąż rośnie. Najstarsze 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 odzewem mieszkańców. Od 2011 r. ekspozycję rozlokowano w drewnianym „dworku”, wybudowanym przez Gminę specjalnie na ten cel.
A od niedawna przy Izbie stoi murowany piec chlebowy. W sezonie
w Izbie odbywają się różne działania, w tym warsztaty chlebowe.
Obiekt jest dostępny dla turystów przez cały rok, zwiedzanie jest gratis. Obok powstają kolejne drewniane budynki, które
w przyszłości razem utworzą tu Centrum Kultury Dawnej. Godziny otwarcia Izby dostępne są na www.gminazamosc.pl/izba

Ścieżka Rowerowa Gminy Zamość – 40,5 km

Przyjedź, przejedź i wygraj statuetkę susła perełkowanego
– turystycznego symbolu Gminy Zamość.
Gminna ścieżka rowerowa prowadzi przez najpiękniejsze zakątki. Trasa łączy Zamość z Roztoczem. Jest oznakowana dwukierunkowo – jeden z kierunków zaczyna się w Płoskiem i prowadzi przez 14 wsi. Duża część szlaku biegnie przez otulinę
Roztoczańskiego Parku Narodowego, ukazując wyjątkowe krajobrazy, wiekowe kapliczki, wieżę widokową, zabytkowe budowle, drewnianą zabudowę dawnej wsi i rezerwaty przyrody, w tym
rezerwat chronionego susła perełkowanego. Gmina Zamość
zaprasza do udziału w konkursie „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej
Gminy Zamość”, trwającym od maja do końca sierpnia. Na uczestników czekają certyfikaty, sprzęt turystyczny i unikalne
statuetki z susełkiem. Zasady konkursu są na www.gminazamosc.pl. Szczegóły pod nr tel. (84)6270083.

Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu

Turystyczny przystanek rowerzystów i piechurów
Niespełna 15 km od Zamościa rozpoczęło działalność nowe
Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu na lesistym i urokliwym pograniczu Gminy Zamość i Gminy Adamów. Budynek
nieczynnej szkoły przeszedł metamorfozę. Teraz turyści mają
do dyspozycji kompleks z obszerną altaną, wygodnym parkingiem, edukacyjną ścieżką przyrodniczą z „gigantami”, tj. dużymi modelami fauny i flory okolic Roztocza, a sam gmach pełni
funkcję kameralnego centrum kongresowego. Stąd można wyruszyć na pobliskie szlaki Nordic Walking lub trasy rowerowe.
Obiekt jest przystosowany dla turystów niepełnosprawnych.
Nieopodal kompleksu znajdują się wieża widokowa oraz kapliczka św. Romana przy rzekomo cudownym źródełku. Dzięki Centrum Geoturystycznemu wieś Lipsko Polesie stała się
atrakcyjnym „przystankiem” dla turystów. Kontakt ws. udostępniania obiektu – tel. 880 787 276.
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Centrum Muzealno- Edukacyjne wraz z amfiteatrem

Szczebrzeszyn
Kulturalna stolica Roztocza

Szczebrzeszyn jest jednym z najstarszych miast Roztocza i Lubelszczy
zny, położony na skraju malowniczej doliny rzeki Wieprz, przyciąga wielu
turystów swoim niepowtarzalnym charakterem i unikatową przyrodą.
Nazwę miasta rozsławił w swoim wierszu Jan Brzechwa: „W Szcze
brzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie...”, stąd w mieście powstały
liczne pomniki chrząszcza, których odkrywanie jest nie lada atrakcją. Dwa
najważniejsze to- drewniany chrząszcz przy źródełku przy ul Dr Z. Klu
kowskiego i z brązu na rynku miejskim Plac Tadeusza Kościuszki przed ra
tuszem. 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 Wieprz
sprzyjają pieszym wędrówkom, przejażdżkom rowerowym oraz wszelkim
formom aktywnej turystyki.
Amatorzy architektury sakralnej również zaspokoją swoje oczekiwania
w naszym urokliwym miasteczku, odkrywając wnętrza kościołów w stylu
Renesansu Lubelskiego p.w. Św. Mikołaja i Św. Katarzyny Aleksan
dryjskiej, najstarszej w Polsce murowanej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenaj
świętszej Bogurodzicy Dziewicy z bogatą polichromią, dawnej syna
gogi z początku XVII wieku, obecnie siedziba Miejskiego Domu Kultury
oraz rozległego, najstarszego na Lubelszczyźnie cmentarza żydowskiego
zwanego „Kirkut”.
Szczebrzeszyn to także miasto, które szczególnie upodobali sobie
artyści oraz malarze, warto odwiedzić ich kameralne galerie sztuki oraz
atelier, których w Szczebrzeszynie znajdą Państwo wiele.
W sezonie wiosenno-letnim za sprawą licznych imprez i festiwali tęt
ni życie kulturalne miasta. Najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne
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Kościół Świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie
Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż rzeki Wieprz

to m. in. Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Rozśpiewany
chrząszcz” (1-2 czerwca), Szczebrzeskie Dni Tradycji (2-3 lipca), Festi
wal Śladami Singera (17-19 lipca), Obchody 77. Rocznicy wkroczenia
do Szczebrzeszyna oddziałów AK (25 lipca), VII Edycja Festiwalu Sto
licy Języka Polskiego (1-7 sierpnia), którego tegorocznym patronem bę
dzie Tadeusz Różewicz, III Bieg Chrząszcza (14 sierpnia) oraz Dożynki
Gminne (22 sierpnia).
W sierpniu 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się pierwsza edycja
„Festiwalu Stolicy Języka Polskiego”, czyli otwartej wakacyjnej imprezy
prowadzonej w formie spotkań wokół języka polskiego i polskiej literatu
ry. Ideą festiwalu jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego wydarzenia
kulturalnego. Latem w Szczebrzeszynie można spotkać wybitne osobo
wości świata kultury: językoznawców, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy i ar
tystów. Odbywają się liczne warsztaty i dyskusje, kiermasz książki, spotka
nia autorskie, spektakle teatralne, koncerty i wieczory poezji.

Chrząszcz przed Ratuszem Miejskim w Szczebrzeszynie

Impreza na stałe wpisała się w letni kalendarz kulturalny miasta
i rozpropagowała jego wielokulturową historię i nazwę na szeroką skalę.
W tym roku również zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Festiwalu.
w dniach 1 - 7.08.2021 r.
Poza koncertami i wystawami w Szczebrzeszynie nie brakuje miejsc
i wydarzeń propagujących zdrowy styl życia. Nasze propozycje to: strefa
street workout, czyli plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i wyposaże
niem znajdujący się przy ul Ogrodowej, szlaki rowerowe przebiegające
przez Szczebrzeszyn pozwalające poznać najcenniejsze przyrodnicze
i kulturowe atrakcje terenu m.in. Centralny Szlak Rowerowy Roztocza,
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Geoturystyczny Szlak Roz
tocza Środkowego oraz Szlak Czarna Perła.
Nowe miejsce rekreacji tj. ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki
Wieprz wraz z organizacją dwóch punktów obserwacji przyrodni
czej dodatkowo wzbogaca walory miasteczka, a także zapewnia właści
wą obsługę mieszkańców i turystów. Na terenie lasu „Łukaszowiec” w po
bliżu miejscowości Kawęczyn znajduje się odnowiony bunkier oddziału
AK dowodzonego przez T. Kuncewicza PS. „Podkowa”, który jest niewąt
pliwie kolejnym, atrakcyjnym miejscem wartym odwiedzenia.

Synagoga

Interesującą dla turystów propozycją, którą trzeba koniecznie zazna
czyć na szlaku zwiedzania Roztocza jest Muzeum Starych Zegarów,
liczącego ponad 300 eksponatów, Muzeum Skarbów Ziemi i Morza,
liczącym ponad 1000 eksponatów z całego świata oraz Muzeum Daw
nych Rzemiosł z oryginalną, w pełni wyposażoną roztoczańską kuźnią,
które znajdują się na terenie zabytkowego „Domu dyrektora” w zespole
dawnej Cukrowni „Klemensów” przy drodze krajowej nr 74. Nowa siedziba
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie zachęca
czytelników poprzez liczne spotkania, zajęcia oraz warsztaty.
Centrum Muzealno-Edukacyjne wraz z Amfiteatrem stanowi cie
kawy punkt dla zwiedzających. W obiekcie znajdują się liczne pracownie
artystyczne, studio nagrań oraz wystawy sztuki i stałe ekspozycje.
Dodatkowe informacje o atrakcjach można uzyskać w Punkcie Infor
macji Turystycznej w Miejskim Domu Kultury ul. Sądowa 3 (tel. 846821060,
pit@mdk.szczebrzeszyn.pl)
Festiwal Stolica Języka Polskiego
Pomnik Chrząszcza nad rzeką

33

Cieszanów

Kampery, rowery i inne bajery – tylko w Cieszanowie

Jeśli szukasz wyjątkowych doznań, zabytków które są wehiku
łami czasu, przygód i bliskości przyrody, to znalazłeś swoje miejsce.
Cieszanów i jego okolice to najpiękniejsza, ciągle sielska i nieodkry
ta przestrzeń leżąca w pobliżu Roztocza Wschodniego, na skrzyżo
waniu kultur, regionów, religii. Kraina zatopiona w roztoczańskim
słońcu podzieli się z Tobą tym, co ma najpiękniejsze.
Kamper to Twój drugi dom? Czujesz się w nim bezpieczny i wolny, bo
co chwilę masz inny piękny widok za oknem, ale czasem chcesz się zatrzy
mać, odpocząć, zaparkować? W Cieszanowie możesz to zrobić w kom
pleksie Wędrowiec, gdzie przygotowano aż 20 miejsc dla turystów na
czterech kółkach. To tu nad wodą kąpieliska odpoczniesz, popływasz
kajakiem, czy podniesiesz poziom adrenaliny zjeżdżając na jednej z naj
dłuższych w regionie tyrolek. Swoim kamperem możesz się zatrzymać
również w ukrytej wśród lasów Leśnej Chacie w Kowalówce, czy prze
pięknej agroturystyce Chutor Gorajec.
Rowerem z rodziną, samotnie, turystycznie, czy wyczynowo? Jeżeli
przemierzasz świat na dwóch kółkach, w okolicach Cieszanowa wytyczo
nych jest kilka ciekawych tras rowerowych, a dziesiątki leśnych dróg - na
których nie ma samochodów - to najpiękniejsze rowerowe autostrady we
wschodniej Polsce. Na dwóch kółkach możesz spędzać całe dnie wśród
roztoczańskich pól i lasów, zwiedzając przy okazji takie miejsca jak: XVI
-wieczna cerkiew w Gorajcu, cieszanowska synagoga, rezerwat Jedlina
w Nowym Siole, czy sowieckie schrony bojowe Linii Mołotowa w okoli
cach Dachnowa i Rudki.
Cieszanów to też kraina znanych w całym kraju festiwali, ze sztandaro
wym, rockowym CieszFanów Festiwalem (19-21 sierpnia), przyciągającym
każdego lata w sierpniu tysiące fanów mocnego grania. Miasto zamienia
się wtedy w podkarpacką stolicę rocka, pełną roztańczonych, rozśpie
wanych i kolorowych ludzi z całego kraju (www.cieszfanów.pl). Równie
ważnym dla kultury regionu jest lipcowy Festiwal Folkowisko (8-10 lipca)
w niewielkiej wsi Gorajec, na który przybywają miłośnicy kultury tradycyj
nej, poezji i teatru (www.folkowisko.pl).

34

W Cieszanowie zaskoczy Cię podejście do turystyki, to o czym miesz
kańcy opowiadają i czym się chwalą. Bo gdzie indziej znajdziesz tak nie
standardowe trasy turystyczne jak te oznaczone symbolem Cieszanów
– Cztery Pory Roku? Są wśród nich:
Szlak akwenów wodnych (nie tylko wiosną) Na trasie znajdują się naj
większe i najciekawsze zbiorniki wodne. Cieszanowskie wody są praw
dziwą gratką dla wielbicieli ptaków, które tu mają swoje miejsca lęgowe.
Cierpliwi obserwatorzy wypatrzą wśród nich bociana czarnego, bielika
czy perkoza dwuczubego. Pasjonaci wędkowania na cieszanowskim szla
ku znajdą dla siebie zaciszny kąt, zaś amatorom bezpiecznego relaksu nad
wodą do gustu przypadnie kąpielisko Wędrowiec – czyste i dostosowane
do potrzeb plażowiczów.
Szlak Roberta Korzeniowskiego (nie tylko latem). Szlak jest opowieścią
o młodości Roberta Korzeniowskiego, mistrza olimpijskiego, który urodził
się i wychował na ziemi cieszanowskiej. Na trasie znajdują się najważniej
sze miejsca, pamiętające młodego Roberta, które mistrz do dziś wspomi
na i odwiedza.
Promocja szlaku 4 ry pory roku.

Kamperowy camping - Gorajec
Szlak najlepszych miejsc na grzybobranie (nie tylko jesienią). Szlak
jest propozycją dla miłośników grzybobrania oraz spacerów po lesie. Wę
drówki po cieszanowskich kompleksach leśnych: Korczunek, Babczyn,
Bruszczyn i rezerwacie Jedlina ułatwiają tablice informacyjne, na których
turyści znajdą praktyczne informacje dotyczące lokalnej fauny i flory. Mi
łośnicy grzybobrania znajdą w tutejszych lasach wiele dorodnych okazów
grzybów jadalnych, ale też gatunki objęte ochroną. Szczęśliwi wędrowcy
na swej drodze mogą spotkać także prawdziwych mieszkańców lasów –
łosie, wilki, a nawet rysie.
Szlak zapomnianych PGR-ów (nie tylko zimą) Pasjonaci historii współ
czesnej z pewnością zainteresują się szlakiem dawnych PGR-ów, będących
reliktami czasów PRL-u. Na trasie znajdują się pozostałości Państwowych
Gospodarstw Rolnych - zlikwidowanych w 1994 roku centrów wiejskich
społeczności okolic Cieszanowa. Na tablicach informacyjnych przeczytać
można o historii PGR-ów w Chotylubiu, Nowym Siole, Niemstowie oraz
w Starym i Nowym Lublińcu. Cieszanów to idealna baza wypadowa za
równo na Roztocze jak i na nieodległą Ukrainę.
Baza turystyczna i produkty regionalne:
- Kompleks „Wędrowiec” w Cieszanowie (domki letniskowe, kąpielisko,
lodowisko), tel. 16 6311092, e-mail: zok.cieszanow@op.p;
- Leśna Chata w Kowalówce, tel. 664 465 803, www.lesnachata.info, email:
menadzer.lesnachata@wp.pl;
- The Ballroom w Cieszanowie, tel. 788 783 538, the.ballroom01@gmail.
com;
- Zajazd JA-WA w Cieszanowie, tel. 502419201, www.zajazdjawa.pl;
- Agroturystyka u Zaborniaków w Kowalówce, tel. 16 6312131, email: agro
kowalowka@op.pl;

festiwal smaków foto Anna Serkis
- Agroturystyka 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: boguslaw
szymanski@interia.eu;
Informacja turystyczna – tel. 16 631 10 95,
e-mail ckiscieszanow@interia.pl.

Rajd rowerowy
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Cerkiew pw. św. Paraskewii w Kniaziach

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Hrebennem

Lubycza
Królewska

Nieodkryty skarb Roztocza

Gmina Lubycza Królewska położona jest w południowo-wschodniej
części województwa lubelskiego, w obrębie Roztocza Wschodniego, przy
drodze krajowej nr 17, łączącej Warszawę ze Lwowem; zajmuje powierzch
nię 208 km2. Na jej terenie znajduje się jedno z największych przejść gra
nicznych z Ukrainą: Hrebenne - Rawa Ruska. Niezwykłe położenie, unikato
we zabytki oraz piękne krajobrazy sprawiają, że gmina Lubycza Królewska
jest obowiązkową pozycją dla turystów odwiedzających region. Prowadzi
przez nią wiele szlaków i ścieżek turystycznych, w tym dwa szlaki rowero
we: „Nad Sołokiją” o długości 21 km i „Przez Goraje” z Lubyczy Królew
skiej do Siedlisk. Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc jest najwięk
sze wzniesienie w województwie lubelskim - Krągły Goraj (388,7 m n.p.m.),
wokół którego można napotkać ślady burzliwej historii tych terenów, czyli
schrony bojowe tzw. Linii Mołotowa. Do Krągłego Goraju i położonych
wokół niego bunkrów najłatwiej dotrzeć z położonej w pobliżu wsi Huta
Lubycka, gdzie przy świetlicy wiejskiej znajduje się duży parking i pole
biwakowe. Jedną z najnowszych atrakcji turystycznych gminy Lubycza
Królewska jest spływ kajakowy rzeką Sołokija. Spływ rozpoczyna się przy
zabytkowym młynie w Rudzie Żurawickiej i prowadzi malowniczą doliną
rzeki do Teniatysk. W zimie przy młynie można również zakosztować lo
dowatej kąpieli w gronie członków stowarzyszenia „Morsy spod Młyna”.
Teren gminy Lubycza Królewska ze względu na swoją historię i po
łożenie (na pograniczu kultur) jest bogaty w różne ciekawe, często uni
katowe zabytki. W Hrebennem znajduje się jedna z najpiękniejszych
i najstarszych cerkwi w Polsce. Pochodzi prawdopodobnie z 1697 roku
i jest najstarszą kopułową cerkwią na Lubelszczyźnie. Obok niej stoi
drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica z XVIII wieku. Kolejną, tym
razem murowaną cerkiew (pw. św. Paraskewii) można obejrzeć w miej
scowości Kniazie. Powstała ona w latach 1798-1806. Od 1916 r. w świą
tyni znajdowały się relikwie św. Paraskewii przywiezione z Rzymu przez
Kazimierza Lubeckiego i jego matkę Paulinę. Niestety budowla została
uszkodzona w wyniku ostrzału artyleryjskiego w czasie II wojny świato
wej. W jej pobliżu znajduje się murowana dzwonnica i rozległy cmen
tarz, na którym zachowało się wiele pięknych nagrobków z kamienia.
Trzeba wspomnieć, że w cerkwi kręcono sceny do filmu Pawła Pawlikow
skiego “Zimna wojna”. Obraz, który otrzymał wiele europejskich wyróż
nień filmowych, był w 2019 roku nominowany w trzech kategoriach do
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Kaplica na wodzie w Siedliskach
„Oskarów” - nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Warto zajrzeć do
kniaziowskiej cerkwi, by zobaczyć miejsca, gdzie powstały jedne z naj
lepszych scen filmu z udziałem Joanny Kulig, Tomasza Kota i Borysa Szy
ca. Dawne cerkwie można zobaczyć również w takich miejscowościach
jak: Kornie, Żurawce, Machnów Stary czy Siedliska.
W Siedliskach mieści się również stanowisko geologiczne z fragmen
tami skamieniałych drzew, które są atrakcją unikalną w skali światowej.
Warto odwiedzić „Muzeum Skamieniałych Drzew”, gdzie można obej
rzeć okazy skamielin, liczących 14 milionów lat. Od 2003 roku to niezwy
kłe muzeum odwiedziło prawie 20 tysięcy osób, wśród których byli także
goście szczególni: Krzysztof Penderecki, Janusz Zaorski, Adam Zagajewski,
Marek Koterski czy Robert Korzeniowski. Muzeum stale poszerza swoją
ofertę o nowe trasy i materiały edukacyjne. W pobliżu położony jest rezer
wat przyrodniczy „Jalinka”, chroniący częściowo obszary występowania
skamieniałych pni. W celu promocji i ochrony tak unikalnego bogactwa
geologicznego czynione są starania, aby stworzyć Geopark - „Kamienny
las na Roztoczu”. Siedliska to także jedna z najpiękniej położonych miej
scowości gminy Lubycza Królewska. Przez wiele lat ich historia związana
była z rodziną Sapiehów. Właściciel Siedlisk Paweł Sapieha (brat krakow
skiego kardynała Adama) pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzy
ża jest pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Po rodzinie,
oprócz murowanej cerkwi, pozostała także kaplica grobowa (obecnie ko
ściół parafialny) i aleja cierniowa prowadząca od kościoła do kapliczki św.

Śródpolny krzyż bruśnieński w Hucie Lubyckiej

Floriana nad źródłem. Przy leśniczówce można także zobaczyć plantację
cypryśnika błotnego, który jest rośliną podobną do rosnących przed mi
lionami lat na tym terenie cypryśników.
Jednym z ciekawszych i mało znanych turystom jest rezerwat przy
rody „Machnowska Góra”, znajdujący się na polach przy drodze powiato
wej z Lubyczy Królewskiej do Nowosiółek. W rezerwacie można zobaczyć
roślinność kserotermiczną z chronionymi gatunkami fauny i flory. Szcze
gólną ochroną objęta jest populacja storczyka purpurowego. Na obszarze
chronionym występują także goryczka krzyżowa, storczyk kukawka, szafi
rek miękkolistny oraz dziewięćsił popłocholistny.
Między Wierzbicą a Machnowem Nowym, na łąkach zwanych Czer
newo znajduje się niezwykła kapliczka ze źródełkiem. Opisał ją Mariusz
Koper w publikacji „Gmina Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno –
kulturowe”. Z kapliczką związana jest legenda, według której w tym miej
scu miał ukazać się dziedzicowi Papparze Michał Archanioł w postaci star
ca. Dziedzic zobaczył go biorącego wodę ze źródełka pośród pól. Starzec
powiedział, że przyjechał tu z daleka, aby nabrać wody, która miała poma
gać w chorobie. Zwrócił się do Pappary z prośbą o budowę w tym miejscu
kapliczki lub krzyża. Właściciel gruntów wyśmiał go i pojechał dalej. Sam
po pewnym czasie zachorował, dostając paraliżu prawej ręki i nogi. Przy
pomniał sobie wtedy słowa starca i zaczął leczyć się wodą ze źródełka.
Woda szybko go uzdrowiła, za co w podzięce ufundował kapliczkę. Nie
stety z biegiem czasu obiekt uległ zniszczeniu. Obecnie w tym miejscu
znajduje się makieta dawnej cerkwi, źródełko z uzdrawiającą wodą oraz
kapliczka z figurą św. Michała Archanioła jako młodzieńca. Replikę kaplicy
z 1636 r. wykonał Waldemar Kosiński, parafianin z Machnowa Nowego.

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Przygraniczny charakter gminy powoduje, że świetnie rozwijają się kon
takty z ukraińskimi sąsiadami. Od 11 lat organizowany jest Międzynarodowy
Roztoczański Rajd Rowerowy. Trasy rajdu prowadzą po obu stronach grani
cy. W 2021 roku po raz pierwszy odbędzie się także rajd „Rowerowe Rozto
cze” na trasie - Lubycza Królewska – Horyniec – Lubycza Królewska.

37

WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE
ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Narolska T r z y d n i o Majówka we wydarzenie kul-

turalne, patriotyczne i sportowe,
w którym połączenie dawnych tradycji
ludowych oraz współczesnych form artystycznych stwarza doskonałą propozycję na długi
weekend majowy. Miejscem części kulturalnej wydarzenia
jest dziedziniec pałacu łosiów w Narolu. Zachwycający
obiekt na planie podkowy, malowniczo położony na niewielkim wzniesieniu jest punktem obowiązkowym w planie zwiedzania naszej gminy.

Cesarsko-Królewski Bogactwo kultury i tradycji regionu
Jarmark Galicyjski Roztocza, prezentowane podczas tej

d r u g i w e e k e n d l i p c a imprezy, co roku gromadzi na narolskim rynku zarówno mieszkańców jak i licznych turystów. Regionalna kuchnia oparta na dziczyźnie i rybach, czy nalewki wytwarzane
tradycyjnymi metodami to tylko jedne z wielu atrakcji kulinarnych
oferowanych w trakcie tego wydarzenia. Część kulturalna to koncerty, występy zespołów tanecznych oraz spektakl teatru amatorskiego „florianum”.

Arts of Narol Festiwal zapoczątkowany w 2008 roku z każdą

w r z e s i e ń kolejną odsłoną zapewnia publiczności nie-

zwykłe spotkania z wysoką kulturą. Na festiwalowej scenie występowali m. in.: Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Atom String Quartet,
Adam Palma i Krzesimir Dębski oraz wielu innych znakomitych artystów. Koncerty i spektakle odbywają się w centrum koncertowo-wystawienniczym – odrestaurowanej byłej cerkwi greckokatolickiej,
która jest jednym z najcenniejszych zabytków Gminy Narol.

Narolska Jesień W miesiącu obchodów Światowego Dnia
z B l u e s e m Bluesa – Narol proponuje kulturalną ucztę
w r z e s i e ń
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dla amatorów tego gatunku muzyki.

Impreza

sportowa,

Bieg po
której dystans oraz
Wielkim Dziale charakter trasy pozwalają na uczestnictwo

s i e r p i e ń zarówno doświadczonych biegaczy, jak
i amatorów stawiających pierwsze kroki w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Trasa biegu wiedzie przez tereny leśne zahaczając
o bunkry linii mołotowa oraz rezerwat „źródła tanwi”.

Rowerowy Rajd
Pamięci Bohaterów
Ziem i N ar o l skiej
w

r

z

e

s

i

e

ń

Przemierzenie ok. 50 km trasy wiodącej
przez punkty związane z historią Narolszczyzny to swoisty hołd oddany poległym bohaterom w ramach obchodów
wydarzeń z września 1939.

Trasy rowerowe Przez teren Gminy Narol wiedzie 6 tras ro-

werowych. W tym roku odnowione zostało oznakowanie wszystkich
szlaków. Nowe, czytelne znaki i tablice znacznie ułatwią zwiedzenie
atrakcyjnych turystycznie miejsc. Zapraszamy zatem wszystkich
amatorów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu do odwiedzenia naszego zakątka roztocza.
www.narol.pl
Miasto i Gmina Narol
Narol Naturalnie na Roztoczu

www.gok.narol.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Narolu
Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w Narolu

Horyniec-Zdrój
Gmina Horyniec-Zdrój położona na mniej znanym skrawku Roztocza,
po jego podkarpackiej części. Bez wątpienia jest jednak punktem na mapie
wartym odwiedzenia. Położona w malowniczej scenerii porośniętych
lasami najwyższych wzgórz Roztocza skrywa przed turystami wiele
ciekawych miejsc, a Uzdrowiskowy profil gminy zapewnia niezbędną bazę
noclegową oraz zapewnia wysoko rozwiniętą infrastrukturę turystyczną .
W Horyńcu-Zdroju warto pospacerować w Parku Zdrojowym,
zobaczyć stylizowaną na lata 30-te XX w. restaurację Cafe Sanacja.
W Dzielnicy Uzdrowiskowej znajdują się dwa sanatoria, basen oraz piękny
deptak spacerowy z minitężniami. Historycznymi punktami są budynki
Pałac Ponińskich, obecnie Sanatorium Bajka oraz Teatr Dworski, będący
obecnie siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury.
Do najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia bez wątpienia należy
zaliczyć Zespół Cerkiewny w Radrużu - zabytek UNESCO. Piękne cerkwie

Zdrowie w naturze

znajdują się również w Nowym Bruśnie i Prusiu.
Nowiny Horynieckie to znowu urokliwa kapliczka położona
w dolinie porośniętej Buczyną Karpacką, miejsce z cudownymi źródłami
odwiedzane przez tysiące turystów. W okolicy warto również zobaczyć
jedyną w swoim rodzaju roztoczańską Świątynię Słońca, grupę kamieni,
z których największy ma charakterystyczny otwór.
Gmina Horyniec-Zdrój to również kolebka kamieniarki bruśnieńskiej,
która swoimi krzyżami zdefiniowała krajobraz Roztocza Wschodniego.
Nie można tutaj pominąć leśnego cmentarza w Starym Bruśnie. Niedaleko
znajduje się również najwyższy na Roztoczu wodospad - pozostałości po
przedwojennym młynie.
Perła Roztocza - Werchrata oferuje jedne z najpiękniejszych na
roztoczu panoram, niedaleko znajdują się również kultowe roztoczańskie
połoniny - Dahany, Diabelski Kamień - największy ostaniec na Roztoczu,
czy ruiny pustelni św. Brata Alberta w Monasterzu. Jednym z najbardziej
klimatycznych miejsc w gminie Horyniec-Zdrój jest cerkwisko
w Moczarach. Na fanów militariów czeka ponad 20 schronów „Linii
Mołotowa”.
Horyniec-Zdrój to również miejsce licznych imprez plenerowych
i kulturalnych takich jak Art Festiwal, Święto Pieroga czy słynna
w całej Polsce Biesiada Teatralna.
O wszystkich atrakcjach czekających na Państwa na terenie gminy
Horyniec-Zdrój można się dowiedzieć w Punktach
Informacji
Turystycznej - w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Sobieskiego 4 (tel. 16 6313-105) oraz na ul. Kolejowej 1B (798 728 489)
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Roztocze
to nie koniec świata

Nie bez przyczyny znajdują Państwo ten tekst na końcu. Prawie
wszystkie opowieści o Roztoczu sytuują go za siedmioma górami, za sied
mioma rzekami, w mitycznej przestrzeni końca świata, w strefie wyklucze
nia komunikacyjnego i ciszy, w Polsce B i tuż obok C z Ukrainy, na krawędzi
rozsypującej się infrastruktury kolejowej, w cieniu rdzewiejących reliktów
post PGR-owskich, na pograniczu Wschodu i Zachodu, w miejscu, o któ
rym dawni kartografowie pisali na swoich nieopisanych mapach: hic sunt
leones; tu są lwy. I choć roztoczańska kraina leży dużo bliżej, za rogiem, za
tamtym wzgórzem, przy zjeździe z krajowej Siedemnastki, na poboczu
sławnej Osiemset sześćdziesiątki Piątki, na licznych mapach, w wielu prze
wodnikach, na fotografiach, w albumach, w książkach, w opowieściach
przewodników turystycznych, na szlakach pieszych i rowerowych, we
wspomnieniach szkolnych wycieczek, to magia Roztocza mieszka właśnie
tam gdzie jej szukamy: na końcu świata, a koniec tego świata jest począt
kiem. Początkiem wędrówki w poszukiwaniu sensu.
Ci z Państwa, którzy zechcą zmierzyć się z drogami i duchami tej kra
iny nigdy już nie opuszczą Roztocza, zostaną na nim i z nim już na zawsze,
dokądkolwiek by nie poszli. A Roztocze zostanie z Wami, w Waszej imagi
nacji, w pamięci, w spojrzeniu na świat. I wszędzie, nawet na końcu świata
rozpoznacie ludzi, którzy noszą w sobie Roztocze. Bo Roztocze to coś wię
cej niż tylko kraina geograficzna. Roztocze to stan ducha.
Trzy są o nim opowieści. Każda z zajmuje inne przestrzenie.

Robert Gmiterek. Z głową w chmurach. Potoki

Pierwsza z nich, najbogatsza prowadzi do miejsc w czasie rzeczy
wistym. Wiedzie po dzisiejszych ulicach i uliczkach i roztoczańskich wsi
i miasteczek. Po zabytkach, kościołach, pałacach, cerkwiach, kapliczkach
i bóżnicach. Obok przydrożnych, kamiennych krzyży bruśnieńskich i jó
zefowskich, starych chałup, pochylonych płotów, pomników i Żółtych
Sklepów Na Kółkach. Przez festyny miejskie i wiejskie, rajdy rowerowe,
spływy kajakowe i koncerty żab, orkiestr symfonicznych i zespołów ludo
wych i rockowych. Przez lasy. Przez leśne i polne drogi, przez bezdroża

Anna Roci. Wschód wśród ostów. Ruda Żurawiecka Osada
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Tomasz Michalski. W samym środku czerwca. Werchrata
i brody na puszczańskich rzekach, drewniane i betonowe mostki i mosty.
Na cmentarze gdzie przenosili się ludzie z okolicznych wsi i miasteczek,
a także wszyscy, ci których z całego świata przygnały tu liczne wojny. Na
tarasy i wieże widokowe. Do źródeł rzek i słów. Przez nieczynne przystanki
autobusowe i rdzewiejące stacje kolejowe. W kamieniołomy i na jeziora.
Przez dni pierogów, nalewek i wiele innych, letnich fajerwerków. Przez je
sienne dożynki i zimowe kuligi. Na rewitalizowane rynki i parki. Pod ruiny
opuszczonych świątyń i domów ze śladem ikon i świętych obrazów na
ścianach. Przez odnowione polichromie w nowe szaty cesarza. Ta opo
wieść przyniesie Wam garść zdjęć, dużo wrażeń, kolorowy, wielokultu
rowy zawrót głowy i poczucie, że nie zdołaliście zobaczyć wszystkiego.
Zasieje w Was ziarno roztoczańskiej tęsknoty, do miejsc i rzeczy prostych
i nieudawanych, pięknych i czystych.

wszędzie tam gdzie zobaczycie człowieka. Pytajcie ludzi o ich opowieść
i słuchajcie ich, gdyż to oni są prawdziwym Roztoczem. To z ich historii
i opowieści utkana jest roztoczańska tkanka. Jego przeszłość, czas dzisiej
szy i przyszłość. Słuchajcie także i opowiadajcie siebie, gdyż i Wy jesteście
ludźmi Roztocza i to, co przynosicie tu ze sobą należy także do niego. To
z tej opowieści rodzą się przyjaźnie i miłości, powstają nowe idee, a Roz
tocze staje się sensem życia i centrum wszechświata. Tej opowieści nie
wyniesiecie stąd, to ta opowieść wniesie Was do serca Roztocza, przyjmie
Was i policzy za swoich.

Druga opowieść, prowadzi w przestrzeń zagubienia, w czas przeszły
dokonany, w historię ukrytą w artefaktach i detalach, w pamięci miejsc
i rzeczy. Nie jest tak kolorowa i kipiąca życiem jak pierwsza. Jej bogactwo
ukrywa się pod podszewką świata, pod niezliczonymi ziarnkami czasu.
Tam gdzie pod leśną ściółką leżą całe wioski. Ta opowieść zaciera się w na
pisach na kamieniach, gubi drogę, myli daty i ludzi. Wymaga cierpliwości
i uwagi, skupienia i poszukiwania. Potrzebuje prostych pytań, a w zamian
udziela niełatwych odpowiedzi. Jest jak sfinks wypełniona po brzegi za
gadkami. Nie da się jej odczytać do końca, nie da się policzyć jej stron.
Ta opowieść przyniesie Wam zrozumienie i rozpali w Was pragnienie po
znania wiadomości dobrego i złego. Wprawdzie nigdy nie zdołacie ugasić
ciekawości, ale poznacie drogę do jądra roztoczańskiego uniwersum. I od
tąd będziecie już na dobrej drodze.

Roci, Gmiterek, Michalski
Administratorzy „Roztocze, to nie koniec świata.”

Czyż taki koniec świata nie jest piękny? Czyż nie jest spełnieniem wie
lu marzeń? Być jego częścią i istnieć już zawsze w każdym czasie rozto
czańskiej przestrzeni? Roztocze to nie koniec świata to początek nieskoń
czoności.

Trzecia, najważniejsza, to opowieść ludzi. To ona poprowadzi tamte
dwie opowieści i Was w przestrzeń ducha. W magiczną sferę imagina
cji i iluminacji. Spotykajcie ludzi, zatrzymujcie się przy płotach, na przy
stankach, przy Żółtych Sklepach Na Kółkach, pod kościołami i cerkwia
mi, w cieniu przydrożnych krzyży, na ławeczkach pod remizą strażacką,

41

Perełki Roztocza
Uroczysko Belfont (tam gdzie Marysieńka spotykała się z Janem Sobie
skim), Krasnobród (kapliczki i Sanktuarium oraz Muzeum Wsi Krasnobrodz
kiej i ptaszarnia, Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu, wzgórze Diabelski
Kamień w Stanisławowie, Rez. „Nad Tanwią” w Rebizantach, Muzeum Stra
ży Pożarnej w Oseredku, Rez. „Czartowe Pole” , Józefów – kamieniołomy
i sztuka z kamienia wykuta, Górecko Kościelne (pomnikowe dęby, źródeł
ko i kościół p.w. Św. Stanisława), Zwierzyniec i Zwierzyńczyk – Stawy Echo,
browar i lody tradycyjne…

Podróże małe i duże

z BT Quand
Roztocze znane i nieznane:

Tomaszów Lubelski – Bełżec – Kniazie – Wola Wielka – Narol – Rebi
zanty – Rez. „Nad Tanwią” – Wał Huty Różanieckiej – Kowalówka – Gorajec
Na trasie zwiedzamy cerkiew, która „zagrała” w filmie „Zimna Wojna”,
pozostałości bunkrów Linii Mołotowa, pięknie położony pałac w Narolu
gdzie poznamy ciekawe anegdoty z życia jego właścicieli i galicyjskiego
miasteczka, zobaczymy też kilka innych budowli sakralnych.
Termin – każdy poniedziałek wakacji – start Zamość - godz. 9.00 (moż
liwość wsiadania w Krasnobrodzie)
Cena: 76 zł + 14 zł wstępy, uwaga - dzieci do lat 12 - zniżka 30 %
Słodko i tajemniczo - na tropie najstarszych dziejów Roztocza
Szczebrzeszyn – Klemensów – Sąsiadka – Mokrelipie – Radecznica –
Zaburze
Podczas wycieczki odwiedzimy najstarsze miasto na Roztoczu z jedną
z najstarszych cerkwi murowanych w Polsce, synagogę i Sanktuarium św.
Antoniego, zwiedzimy Muzeum Starych Zegarów i jeden ze średniowiecz
nych grodów czerwieńskich, w Muzeum Skarbów Ziemi i Morza zobaczy
my dno Roztocza sprzed wielu milionów lat oraz największą kolekcję ka
mieni szlachetnych w Polsce, będzie też okazja do degustacji znakomitych
miodów oraz poznania tajników z życia pszczół, wycieczkę zakończymy
w urokliwym miejscu przy ognisku i zwiedzaniu skansenu w Zaburzu
Termin – każdy wtorek wakacji – start Tomaszów Lubelski godz. 9.00
(po drodze zabieramy osoby z Krasnobrodu i Zamościa)
Cena 95 zł + 40 zł (wstępy i degustacje) uwaga dzieci do lat 12 – zniż
ka 30%
Kresy w miniaturze i starodawne techniki tłoczenia oleju:
Spacer z przewodnikiem w stroju z epoki po terenie jedynego w Pol
sce Parku Miniatur Kresowych będących niegdyś w posiadaniu Rzeczpo
spolitej, obecnie leżących na terytorium Ukrainy. Czas spędzony pomię
dzy zamkami będzie świetną „żywą” lekcją historii zarówno dla dzieci, mło
dzieży, jak i dorosłych. Spacer daje też szansę na przeniesienie się w klimat
Sienkiewiczowskiej Trylogii, poprzez miejsca najsłynniejszych zwycięstw
Polskiego i Litewskiego Wojska oraz malownicze krajobrazy krain dorze
cza dwóch potężnych rzek: Dniepru i Dniestru. Następnie przejedziemy
do Olejarni Świątecznej, gdzie weźmiemy udział w pokazie tłoczenia oleju
na zimno, degustacji, i zwiedzimy skansen urządzeń służących do obróbki
roślin oleistych. W miejscowym sklepiku będzie możliwość zakupu oleju
i innych produktów
termin – każda środa wakacji – start Tomaszów Lub. Start godz. 10.30
(jedziemy przez Krasnobród i Zamość)
cena: 60.00 zł + 20 zł (wstępy i pokaz) dzieci do lat 12 zniżka 30 %

Termin – każdy czwartek wakacji – startujemy z Tomaszowa i Zamo
ścia godz. 10.30. Cena: 95 zł + 10 zł (wstępy i ognisko) dla dzieci do 12 lat
zniżka 30%
Tajemniczy Zamość i Park Miniatur Kresowych wieczorową porą
– dla ciekawych
Spacer po Zamościu z przewodnikiem w stroju historycznym po
najciekawszych miejscach i zakamarkach miasta. Obejrzenie makiety mia
sta i wystawy kostiumów historycznych, wizyta na bastionie i spotkanie
z przedstawicielami bractwa rycerskiego, udział w widowisku historycz
nym „Legenda Stołu Szwedzkiego” i „Przekazanie Okupu”, przejazd do
Parku Miniatur Kresowych i spacer w towarzystwie przewodnika z epoki
wśród podświetlonych miniatur – jedyna taka okazja na tegorocznych
wakacjach. Ognisko z możliwością degustacji potraw lokalnych.
Termin – każdy piątek wakacji – zabieramy turystów z Roztocza, tak
aby zwiedzanie zacząć od godz. 16.00. Cena: 70 zł + 25 (wstępy i ognisko)
dla dzieci do lat 12 – zniżka 30%
AKTYWNE SOBOTY – całodzienne wycieczki bliżej i dalej połączone
ze zwiedzaniem i rekreacją (mogą być spływy kajakowe, spacery Nordic
Walking, wycieczki rowerowe. W każdą sobotę inny program. Będziemy
próbowali spłynąć Wieprzem na raty od Hutek do ujścia niewielkimi od
cinkami, tak, aby zaczynać tam, gdzie ostatnio skończyliśmy.
NIEDZIENE WYCIECZKI – wyjazdy do atrakcyjnych miejscowości, lub
na ciekawe imprezy i wydarzenia kulturalne.
Informacje będziemy publikować na bieżąco na naszym profilu facebook.
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzania naszej strony

WCIECZKI AUTOKAROWE
04.07 - Kazimierz Dolny			
07.07 – Roztocze Południowe
11.07 - Sandomierz
14.07 – Samki Roztocza
18.07 – Łańcut			
21.07 – Przemyśl, Krasiczyn, Bolestraszyce
25.07 – Wzdłuż wschodniej granicy
28.07 – Sandomierz
01.08 – Roztocze Południowe
04.08 – Smaki Roztocza
08.08 – Sandomierz
11.08 – Łańcut
15.08 – Przemyśl, Krasiczyn, Bolestraszyce		
18.08 – Smaki Roztocza
22.08 – Wzdłuż wschodniej granicy
25.08 – Kazimierz Dolny
29.08 - Roztocze Południowe
Więcej ofert i szczegóły na www.wycieczki.roztocze.com

Nie pasują Ci powyższe terminy?
Dysponujemy busem 8 osobowym. Zorganizujemy wyjazd spe
cjalnie dla Ciebie i Twoich znajomych !

43

Wybrane wydarzenia
w regionie 2021
Czerwiec
5
Rajd Rowerowy Pamięci Marszałka. Tomaszów Lubelski
5-6
Jarmark Hetmański. Zamość
6
Przegląd Piosenki Partyzanckiej. Cieszanów
13
Przegląd Pieśni Ku Czci Serca Jezusowego. Krynice
13
XV Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Wożuczyn, gm.
Rachanie
19
Noc Kupały. Zamość
19
Noc Świętojańska w Folwarkach, gm. Cieszanów
19-20 I Nocny Rajd Pieszy Noc Kupały na Roztoczu. Horyniec-Zdrój
20
VI Gminne Święto Truskawki. Rachanie
25-26 Festiwal Smaków Ryby na Kresach. Cieszanów
26
Rajd Rowerowy Lubycza Królewska-Horyniec-Zdrój
26
Biesiada u Księcia Pana - Dni Oleszyc
Inne
20 czerwca-9 lipca. Zamojskie Lato Teatralne
		
Noc Kultury. Tomaszów Lubelski
		
Noc Świętojańska. Tomaszów Lubelski
		
Noc Kultury. Hrubieszów
Lipiec
2
Zamojska Aleja Sław. Zamość
2
Koncert Promenadowy Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. Zamość
2-3
Szczebrzeskie Dni Tradycji
3
Maratony Rowerowe Cyklokarpaty. Horyniec-Zdrój
3-4
Dni Horyńca-Zdroju
4
Wystawa Koni Zimnokrwistych. Oleszyce
4
7. Cieszanowska Dycha pamięci Wojtka Pałczyńskiego, młodzieżowy
mityng z Robertem Korzeniowskim
10-11
Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski. Narol
16 - 1.08 Festiwal Dziedzictwa Kresów - Lubaczów
16-17
Rockowisko. Zwierzyniec
17-18
24h MTB Maraton Rowerowy Janów Lubelski
17-21
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Szczebrzeszyn
23-25 Festiwal Wszystko Gra. Zamość
30
Historia kresowych miasteczek Cieszanów
Inne
Sierpień
1
1-7
7-8
7-8
8
9
10
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Art Festiwal. Horyniec Zdrój
Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego
Festiwal Stolica Języka Polskiego. Szczebrzeszyn
Zamość 1920 – Przywrócić w pamięci w następne stulecie
Festiwal kaszy GRYCZAKI - Janów Lubelski
Bieg po Wielkim Dziale. Narol/Huta Złomy
Międzynarodowe Koncerty Organowe w Sanktuarium Maryjnym. Krasnobród
Tour de Pologne. Zamość - Przemyśl

14
14-18
15
16-21
19-21

3. Bieg Chrząszcza. Szczebrzeszyn
Festiwal Turystyki Roerowej „Roztocze bez granic” Lubaczów
Święto Pieroga. Horyniec-Zdrój
Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne. Zwierzyniec
CieszFanów Festiwal. Cieszanów

20
19-21
22
23

Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej. Zamość
Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
Dożynki. Szczebrzeszyn
Międzynarodowe Koncerty Organowe w Sanktuarium Maryjnym. Krasnobród
38. Festiwal „Jazz na Kresach”. Zamość
Dożynki Powiatowe. Oleszyce
Gminne Święto Plonów. Cieszanów
42. Ogólnopolska Biesiada Teatralna. Konfrontacje Zespołów Teatralnych
Małych Form. Horyniec Zdrój

27-28
29
29
26-29
Inne

Art Festiwal. Horyniec Zdrój
Kino Letnie. Tomaszów Lubelski
Jarmark Ordynacki. Tomaszów Lubelski
Dożynki gminne. Tarnawatka

Wrzesień
3-4
48. Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych. Zamość
4
Oleszyce Rap Festiwal
9
Pożegnanie lata. Tomaszów Lubelski
11-12
Festiwal Ulica Literacka. Zamość
8-12
Festiwal ARTS of Narol
12
Dożynki Wojewódzkie. Lubycza Królewska
17
Rocznica bitwy pod Oleszycami
18
Zamojska Arlekinada
18-19
Powrót do korzeni – drzeworyt i kamieniarstwo bruśnieńskie. Cieszanów
19
XIV Rekonstrukcja historyczna „Ocalić od zapomnienia”
19
Narolska Jesień z Blusem
19
Zamość wita Króla
25-26 Zamojskie Dni Muzyki

3

Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Oleszycami Cieszanów

Listopad
3
Zaduszki Jazzowe. Narol
11
XIV Zawody Pływackie z Okazji Święta Niepodległości. Horyniec-Zdrój
Inne
Zaduszki Jazzowe. Antoniówka gm. Krynice
Wieczór Lokalnych Twórców. Oleszyce
*Redakcja MR nie odpowiada za treść zebranych informacji. Terminy wydarzeń mogą ulec zmianie, lub ze względu
na wniesione obostrzenia mogą zostać anulowane

Inne
Półmaraton Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tomaszów Lubelski
Miejskie Święto Roweru. Tomaszów Lubelski
Październik
1-3
Zawody sportowe Ultra Roztocze 2021

Kry

• 5 pokoi z łazienkami
• aneks kuchenny
• przestronny taras, sauna
• huśtawka i miejsce na grilla
• możliwość wędkowania
• korzystanie z roweru
Sos
wodnego i rowerów

do n al

Łose 3 A

te. 4 5  6

w.kywna.
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Informacja turystyczna

Tomaszów Lubelski,
Miejska Biblioteka Publiczna
przy wsparciu LOT Roztocze
ul. Zamojska 2, tel. 535 522 722
e-mail; roztoczewita@gmail.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
Horyniec Zdrój – Centrum Informacji Turystycznej
ul. Kolejowa 1B, tel. 798 728 489
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
Narolskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Józefowska 1
tel. 532 011 622, e-mail: ncit@narol.pl
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
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OBIEKTY MUZEALNE, IZBY REGIONALNE, GALERIE I WYSTAWY
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

Krasnobród:
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i GeologicznoGarncarskie 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

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

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

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 KonferencyjnoWystawiennicze 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)

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

Siedliska k. Lubyczy Królewskiej - Muzeum
Skamieniałych Drzew
tel. 781 473 460, 84 680 80 33
e-mail: muzeum@lubycza.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

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; 887 659 672
www.mojenowosiolki.wixsite.com
Obsza - Zagroda Roztocze - Skansen
Obsza 138,
tel. 84 689 10 10, 508 019 971
info@zagrodaroztocze.pl,
www.zagrodaroztocze.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/osrodekedukacyjno-muzealny

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

Izba Leśna we Floriance
Górecko Stare 105, tel. 84 687 22 86 wew. 365
e-mail: informacja@roztoczanski.pl
www.roztoczanski.pl,
*redakcja MR nie odpowiada
za treść zebranych informacji

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
Wydawca: Drukarnia FastGraw, 22-400 Zamość, ul. Lwowska 40, tel./fax 84 639 10 90, e-mail: biuro@fastgraw.pl
www.fastgraw.pl
Wydano na zlecenie: Biuro Turystyczne QUAND, ul. Zamojska 2, Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 89 90,
tel. 782 300 400, e-mail: andrzej@quand.com.pl, www.quand.com.pl, sklep.roztocze.com
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