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WSTĘP / INTRODUCTION / ВСТУП
Prezentowany przewodnik kierujemy do Wszystkich
spragnionych aktywnego wypoczynku w miejscach
o bogatej historii i wspaniałej przyrodzie. W takim
regionie jest położona Gmina Zamość, lider projektu
„RoweLove Roztocze - razem pomimo granic”, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Naszym celem jest zaproszenie Państwa do poznawania piękna Roztocza z jego naturalnym i kulturowym dziedzictwem.
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We direct the presented guide book to all who
are eager for active recreation in places of rich
history and wonderful nature. Gmina Zamość, the
leader of the “B(L)ike Roztocze together - in spite of
borders” project implemented under the European
Neighbourhood Instrument under the Cross-Border
Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine
2014-2020, is located in such a region.
Our aim is to invite you to get to know the beauty
of Roztocze with its natural and cultural heritage
2

Представлений путівник призначений для Всіх,
хто жадає активного відпочинку в місцях, багатих
історією та чудовою природою. У такому регіоні
розташована Гміна Замостя, лідер проекту
"РовеЛове Розточчя – разом попри кордони",
реалізованого в рамках Європейського Інструменту
Сусідства в рамках Програми Транскордонного
Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 20142020.
Наша мета - запросити Вас познайомитися
з красою Розточчя з його природною і культурною
спадщиною.
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Fot. 1. Rowerzyści w Lipsku
Cyclists in Lipsko
Велосипедисти в Ліпсько Полесе
Fot. 2. Wieża widokowa w Wierzchowinach
Observation tower in Wierzchowiny
Оглядова вежа у Вежховіні
Fot. 3. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem
Regional Memorial Room in Wysokie
Регіональна Меморіальна Ізба у Високому
Fot. 4. Czapla siwa (Ardea cinerea)
Grey heron (Ardea cinerea)
Сіра чапля (Ardea cinerea)
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ROZTOCZE
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Roztocze jest to pasmo wzniesień o długości
180 km, ciągnących się od Kraśnika do Lwowa,
przez terytorium Polski i Ukrainy. Według prof.
J. Buraczyńskiego dzieli się na Roztocze
Gorajskie, Szczebrzeszyńskie, Tomaszowskie,
Rawskie, Janowskie i Lwowskie. Istnieje też
jego prostszy podział na trzy mezoregiony:
Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie
(zwane też Południowym). Niemal cały jego
obszar w polskiej części – wynoszącej 120 km,
jest objęty różnymi formami ochrony. Należą do
nich m.in.: Roztoczański Park Narodowy wraz
z otuliną, siedem rezerwatów przyrody, cztery
roztoczańskie parki krajobrazowe i pomniki
przyrody. Na terenie Roztocza Ukraińskiego
położony jest Jaworowski Przyrodniczy Park
Narodowy.
Czwarta część obszaru gminy Zamość należy
do otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego (położonego w środkowej części Roztocza)
i samego Parku. Przeważają tu krajobrazy
naturalne o najwyższych walorach przyrodniczych, kulturowych i widokowych. Istniejące
na jej terenie trasy rowerowe pozwalają odkrywać piękno regionu, poprzez połączenia
z siecią prowadzących tędy szlaków jak
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo i Roztoczański
Szlak Rowerowy. W tej części Roztocza warto
zwiedzić urokliwe miejscowości jak: Szczebrzeszyn, Krasnobród, Zwierzyniec, Józefów,
Górecko Kościelne i zobaczyć malownicze
wodospady zwane szumami.
W 2019 r. niemal cały teren Roztocza wszedł
w granice Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” wpisanego na listę UNESCO.
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Fot. 1. Na roztoczańskim szlaku
On one of the Roztocze trails
На розточанському шляху
Fot. 2. Kamieniołom „Babia Dolina” w Józefowie
“Babia Dolina” quarry in Józefów
Кар'єр "Бабина Долина" в Юзефуві
Fot. 3. Kaplica Objawień na Wodzie w Krasnobrodzie
Revelations Chapel on Water in Krasnobród
Каплиця Одкровень на Воді в Красноброді
Fot. 4. Szumy w rezerwacie „Nad Tanwią”
Cascades in the ‘’Nad Tanwią” Reserve
"Шуми" в заповіднику "На Танві”
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ROZTOCZE

РОЗТОЧЧЯ

Roztocze is a range of hills 180 km long
that stretches from Kraśnik to Lviv, on the
territory of Poland and Ukraine. According to
Prof. J. Buraczyński, it is divided into Goraj,
Szczebrzeszyn, Tomaszów, Rava, Yaniv and
Lviv Roztocze. There exists also a simpler
division into 3 mesoregions: Western, Middle
and Eastern (also called Southern) Roztocze.
Almost the entire part of its Polish territory, i.e.
120 km, is covered with diﬀerent kinds of
protection. These include, i.a., Roztocze
National Park with its buﬀer zone, seven nature
reserves, four Roztocze landscape parks and
nature monuments. Yavorivskyi National
Nature Park is located in the territory of the
Ukrainian Roztocze.

Розточчя - це гірське пасмо пагорбів
довжиною 180 км, що тягнуться від Красника
до Львова через територію Польщі та України.
На думку проф. Я. Бурачинського, поділяється на Розточчя Горайське, Щебрешинське,
Томашівське, Равське, Яновське та Львівське.
Існує також більш простий поділ на три
мезорегіони: Західне, Центральне та Східне
Розточчя (також зване Південним Розточчям).
Майже вся його площа в польській частині 120 км - охоплена різними формами захисту.
Сюди входять, зокрема: Розточанський
Національний Парк з його буферною зоною,
сім природних заповідників, чотири розточанські ландшафтні парки та пам'ятки природи.
На території Українського Розточчя розташований Яворівський Національний
Природний Парк.

One fourth of Zamość Commune belongs to
the buﬀer zone of the Roztocze National Park
(located in the central part of Roztocze) and to
the Park itself. Natural landscapes characterised by the highest natural, cultural and scenic
values prevail here. The bicycle routes that exist
in its territory allow us to discover the beauty
of the region thanks to connections with
the network of trails that run through here, such
as the Central Bicycle Route of Roztocze,
Green Velo East of Poland Cycling Trail and
Roztocze Bicycle Trail. In this part of Roztocze,
it is worth visiting such enchanting localities as
Szczebrzeszyn, Krasnobród, Zwierzyniec,
Józefów, Górecko Kościelne, and seeing
picturesque waterfalls called szumy.

Чверть території гміни Замостя належить до
буферної зони Розточанського Національного
Парку (розташованого в центральній частині
Розточчя) і самого Парку. Тут переважають
природні ландшафти з найвищими природними, культурними та мальовничими
цінностями. Існуючі на його території велосипедні маршрути дозволяють досліджувати
красу регіону, шляхом з'єднання з мережею
існуючих маршрутів, таких як Центральний
Велосипедний Маршрут Розточчя, Східний
Велосипедний Маршрут Green Velo і Розточанський Велосипедний Маршрут. У цій частині
Розточчя варто відвідати чарівні міста і села,
такі як: Щебрешин, Краснобруд, Звежинець,
Юзефув, Ґурецько Косьцельне та побачити
мальовничі водоспади, звані шумами.

In 2019, nearly the entire area of the Roztocze
region entered the borders of the “Roztocze”
Cross-Border Biosphere Reserve, recorded
in the UNESCO list

У 2019 р. майже вся територія Розточчя була
включена до Транскордонного Біосферного
Заповідника "Розточчя", внесеного до списку
ЮНЕСКО.
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GMINA ZAMOŚĆ
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Leży w południowej części województwa
lubelskiego. Jej powierzchnia wynosi 197 km
kw., co czyni ją największą gminą powiatu
zamojskiego. Otacza renesansowe miasto
Zamość – zwane Padwą Północy, a jej południowe tereny, wchodzące w skład Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny –
łącznie 4933,49 ha, stanowią integralną
część Transgranicznego Rezerwatu Biosfery
„Roztocze”.
Pierwsze wzmianki o miejscowościach gminy
sięgają epoki wczesnojagiellońskiej. W XIV-XV
w., znaczna część terenów dzisiejszej gminy,
do linii rzeki Łabuńki, należała do prywatnego
powiatu szczebrzeskiego, nadanego w 1379 r.
przez króla Ludwika Węgierskiego Dymitrowi
z Klecia, Goraja i Kraśnika. W dobrach tych
znajdowały się m.in. wsie: Bortatycze, Hyża
(obecnie Chyża), Mokre, Płoskie, Pniówek,
Wieprzec i Żdanów. Pozostałe miejscowości
na północ od linii rzeki Łabuńki – m.in. Sitaniec
i Szopinek, należały na przełomie XIV i XV
wieku do księstwa bełskiego Ziemowita IV
Mazowieckiego. Jednak przez ponad 350 lat
dzieje obszarów gminy Zamość były związane
z rodem Zamoyskich. To tu w zameczku na
Skokówce, 19.03.1542 r., urodził się Jan
Zamoyski, przyszły założyciel Zamościa.
Zameczek ten miał wystawić dziad Jana,
Feliks, który z bratem Mikołajem, nabył od Jana
Niemierzy-Ostrowskiego Skokówkę, Żdanów,
Kalinowice i połowę Pniowa. Do tamtych czasów nawiązuje herb gminy Zamość, którym jest
srebrny gryf na czerwonym tle, wyłaniający się
zza złotego mostu. Gryf był znakiem Niemierzów - Ostrowskich, XV-wiecznych właścicieli
dóbr pod dzisiejszym Zamościem.
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Fot. 1. Dożynki Gminy Zamość
Dozhinki in Zamość Commune
Обжинки Гміни Замостя
Fot. 2. Na lotnisku w Mokrem
At the airﬁeld in Mokre
В аеропорту в Мокрому
Fot. 3. Herb Gminy Zamość
Crest of Zamość Commune
Герб Гміни Замостя
Fot. 4. Gmina Zamość - czas żniw
Zamość Commune – harvest time
Гміна Замостя - пора жнив

4

HERITAGE

ZAMOŚĆ COMMUNE

ГМІНА ЗАМОСТЯ

Situated in the southern part of Lublin
Voivodeship, it covers 197 sq. km and is the
biggest commune in Zamość Poviat. It surrounds
the Renaissance town of Zamość, called the
Padua of the North, while its southern terrains –
incorporated into the Roztocze National Park
and its buﬀer zone (in total: 4,933.49 ha) – form
an integral part of the “Roztocze” Cross-Border
Biosphere Reserve.

Розташована у південній частині Люблінського воєводства. Її площа становить
197 кв. км, що робить її найбільшою гміною
Замойського повіту. Оточує ренесансне місто
Замосць, яке називають Падуя Півночі, а її
південні райони, які є частиною Розточанського Національного Парку та його буферної зони - загалом 4933,49 га, є невід'ємною
частиною Транскордонного Біосферного
Заповідника "Розточчя".

Local villages were ﬁrst mentioned in the early
Jagiellonian era. In the 14th and 15th c., much of
today's commune, up to the Łabuńka River,
belonged to the private Szczebrzeszyn Poviat,
bestowed in 1379 by King Louis I of Hungary
upon Dymitr of Klecie, Goraj and Kraśnik.
The domain included, i.a.: Bortatycze, Hyża
(currently Chyża), Mokre, Płoskie, Pniówek,
Wieprzec and Żdanów. The remaining localities
north of the Łabuńka River – i.a., Sitaniec and
Szopinek – belonged at the turn of the 14th and
15th c. to the Duchy of Belz of Siemowit IV,
Duke of Masovia. However, for over 350
years, the history of Zamość Commune was
connected with the Zamoyski family. Jan
Zamoyski, the future founder of Zamość, was
born on 19.03.1542 in the castle in Skokówka,
supposedly erected by his grandfather Feliks,
who together with his brother Mikołaj purchased
Skokówka, Żdanów, Kalinowice and half
of Pniów from Jan Niemierza-Ostrowski. The
crest of Zamość Commune – a silver griﬃn
in red background, emerging from behind
a golden bridge – alludes to those times.
The griﬃn was the symbol of the NiemierzaOstrowski family, the 15th-c. owners of the
domain situated near today's Zamość.

Перші згадки про населені пункти гміни
відносяться до ранньоягеллонської епохи.
У XIV-XV ст., більша частина території
сучасної гміни, до лінії річки Лабуньки,
належала приватному повіту Щебрешин,
наданого в 1379 р. королем Людовиком
Угорським Димитру з Клеце, Горая і Красника.
У цих володіннях знаходилися, зокрема, села:
Бортатиче, Хижа, Мокре, Плоське, Пнювек,
Вепшець і Жданув. Інші населені пункти
на північ від лінії річки Лабунька - в т.ч.
Сітанець та Шопінек на рубежі XIV-XV століть
належали Белзькому князівству, Земовіта
IV Мазовецького. Проте, протягом більше
350 р. історія теренів гміни Замостя була
пов'язана з родиною Замойських. Саме тут,
у маленькому замку в Скокувці, 19.03.1542 р.
народився Ян Замойський, майбутній
засновник Замосці. Цей замок збудований
дідом Яна, Феліксом, який разом із братом
Міколаєм придбав у Яна Немежи-Островського Скокувку, Жданув, Каліновіце та половину
Пньова. До того часу відноситься герб гміни
Замостя, який являє собою срібного грифона
на червоному тлі, що виходить із-за золотого
моста. Грифон був знаком НемежівОстровських, поміщиків XV століття під
сьогоднішнім Замостям.
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GMINA ZAMOŚĆ
Most podkreśla związki gminy z miastem,
którego pierwotna nazwa brzmiała “Zamoście”.
Ambitny Jan Zamoyski konsekwentnie powiększał własny majątek, skupiając w swym
ręku kolejne obszary. Zwieńczeniem tych
działań było utworzenie w 1589 r. Ordynacji
Zamojskiej - niepodzielnego majątku ziemskiego, dziedziczonego przez najstarszego
potomka. Miejscowości dzisiejszej gminy leżały
w północno-wschodnim krańcu tego latyfundium. W 1944 r., po wprowadzeniu reformy
rolnej, ordynacja przestała istnieć.
Gmina Zamość powstała na mocy Ustawy
z dnia 29.11.1972 r. oraz Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Jej
obecne granice obowiązują od 1976 r. Historię,
zabytki, krajobrazy i osobliwości przyrody
gminy możemy odkrywać przemierzając ją
ścieżkami rowerowymi, szlakami pieszymi
i konno. Do najciekawszych atrakcji regionu
należą oferty Centrum Geoturystycznego
w Lipsku Polesiu, Regionalnej Izby Pamięci
w Wysokiem i Lotniska w Mokrem. Spotkamy tu
życzliwych ludzi. Życie społeczne skupia się
w 35 sołectwach, zamieszkiwanych przez
ponad 23 500 osób. Działa tu 12 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, 26 Kół
Gospodyń Wiejskich, ponad 20 amatorskich
zespołów artystycznych, organizacje pozarządowe aktywnie włączające się w życie
społeczne. Do najpiękniejszych imprez w regionie należą organizowane tu Dożynki Gminy
Zamość i Folkopolka, przyciągające miłośników tradycji i folkloru.

1
2

Fot. 1. Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Competition of Teen Fire Teams
Змагання Молодіжних Пожежних Команд
Fot. 2. Urząd Gminy Zamość
Zamość Commune Oﬃce
Управління Гміни Замостя
Fot. 3. Rękodzieło - festyn Folkopolka
Handicraft – Folkopolka fair
Рукоділля - фестиваль Фолкополька
Fot. 4. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem
Regional Memorial Room in Wysokie
Регіональна Меморіальна Ізба у Високому
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ZAMOŚĆ COMMUNE

ГМІНА ЗАМОСТЯ

The bridge emphasises the relations between
the commune and the town, whose original
name was “Zamoście” (literally, “beyond the
bridge”). The ambitious Jan Zamoyski
consequently expanded his domain, accumulating ever new territories. His actions
culminated in 1589 in the creation of the
Zamość Entail– an impartible estate that was
inherited by the oldest descendant. Towns and
villages of today's commune were situated
on the north-eastern outskirt of that latifundium.
The agrarian reform of 1944 abolished the
Entail.

Міст підкреслює зв'язки гміни з містом,
первісна назва якого була "Замостя".
Амбітний Ян Замойський постійно збільшував
власне майно, зосереджуючи в своїх руках
нові області. Кульмінацією цієї діяльності
стало створення у 1589 р. Замойської
Ординації - неподільної земельної власності,
що успадковувалась найстаршим нащадком.
Населені пункти сучасної гміни лежали
в півн.-сх. краю цього латифундія. У 1944 р.,
після запровадження земельної реформи,
ординація припинила своє існування.
Гміна Замостя була створена в силу Закону
від 29.11.1972 р. та Постанови Воєводської
Національної Ради в Любліні. Нинішні
кордони діють з 1976 р. Історію, пам'ятки,
ландшафти та особливості природи гміни ми
можемо досліджувати, перетинаючи її
велосипедними і пішими маршрутами та на
конях. Серед найбільш цікавих тур. принад
є пропозиції Центру Геотуризму в Ліпсько
Полесе, Регіональної Меморіальної Ізби
у Високому та Аеропорту в Мокрому. Ми
зустрінемо тут доброзичливих людей.
Суспільне життя зосереджено в 35 селах,
в яких проживає понад 23 500 осіб. Тут діє 12
підрозділів ДПРЧ, 26 Гуртків Сільських
Домогосподарок, понад 20 аматорських
колективів художньої діяльності, громадські
організації, які активно беруть участь
у суспільному житті. Найкрасивішими подіями
регіону є організовані тут Обжинки Гміни
Замостя та Фолкополька, які притягують
любителів традицій та фольклору.

Zamość Commune was created under the
Act of 29.11.1972 and the Resolution of
the Voivodeship National Council in Lublin.
Its current borders have been in force since
1976. We can discover its history, monuments,
landscapes and natural peculiarities while
criss-crossing it along its bike and foot trails and
on horseback. The most interesting attractions
of the region include the oﬀer of the Geotourism
Centre in Lipsko-Polesie, Regional Memorial
Room in Wysokie and Airﬁeld in Mokre. People
here are amiable. Social life concentrates in 35
sołectwos, inhabited by over 23,500 people.
There are 12 active volunteer ﬁre brigades,
26 country housewives' clubs, over 20 amateur
art teams and NGOs that actively participate
in the social life. The most beautiful events
organised in the region include the Dozhinki
(Harvest Festival) of Zamość Commune and
the Folkopolka folk festival, which attract lovers
of tradition and folklore.170
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ROZTOCZAŃSKI
PARK NARODOWY
Roztoczański Park Narodowy został powołany
10.05.1974 r., jako trzynasty park w Polsce,
a trzeci w Polsce Wschodniej. Jego powierzchnia wynosi 8482,83 ha. Pod względem
zajmowanego obszaru znajduje się na 11.
miejscu wśród 23 parków powołanych do tej
pory. Jego otulina osiąga powierzchnię aż
38 095,80 ha. A relacja otuliny do powierzchni
parku wynosi aż 450%, najwięcej spośród
wszystkich polskich parków narodowych. Wraz
ze swoją strefą ochronną, położony jest w województwie lubelskim, w środkowej części
Roztocza. Jego krajobraz stanowią zalesione
wzgórza, porozcinane szerokimi, piaszczystymi dolinami rzeki Wieprz i strumienia
Świerszcz.
Roztoczański Park Narodowy ma charakter
wybitnie leśny. Stwierdzono tu występowanie
45 gatunków drzew. Dominujący udział w zajmowanej powierzchni (7854,28 ha) mają
drzewostany iglaste: sosnowe - 55,8% oraz
jodłowe – 19,4%. Wśród gatunków liściastych
dominują drzewostany bukowe – 17,4%.
Ekosystemy nieleśne zajmują w Parku 240,5
ha, wzbogacając jego różnorodność biologiczną i krajobrazową. Największą powierzchnię zajmuje tu roślinność łąkowa, (72,9 ha).
Flora roślin naczyniowych RPN liczy ponad 900
gatunków. Na terenie Parku odnotowano występowanie 237 gatunków mszaków, 230
gatunków porostów oraz 50 gatunków glonów.
Wśród grzybów i roślin, 89 gatunków posiada
status ochronny.

1
2

Fot. 1. Ścieżka na Wojdę - kapliczka domkowa
Path to Wojda – roadside chapela
Стежка до Войди - домашня каплиця
Fot. 2. Widok z Białej Góry
View from Biała Góra
Вид з Білої Гори
Fot. 3. Stawy Echo
Echo Ponds
Стави Ехо
Fot. 4. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
Education and Museum Centre of the RNP
Навчально-Музейний Центр РНП
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РОЗТОЧАНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК

ROZTOCZE NATIONAL PARK
Roztocze National Park was established
on 10.05.1974, as the 13th park in Poland
and the 3rd in eastern Poland. Its surface area
totals 8,482.83 ha. In terms of the area it covers,
it is the 11th among the 23 parks established
so far. Its buﬀer zone reaches the impressive
size of 38,095.80 ha, and the ratio of the buﬀer
zone to the area of the whole park is 450%, i.e.
the greatest among all Polish national parks.
Together with its buﬀer zone, the RNP
is situated in Lublin Voivodeship, in the central
part of Roztocze. Its landscape is composed
of forested hills, honeycombed with sandy
valleys of the Wieprz River and the Świerszcz
Stream.

Розточанський Національний Парк був
створений 10.05.1974 р., як тринадцятий
парк в Польщі і третій в Східній Польщі. Його
площа становить 8482,83 га. З точки зору
займаної площі він знаходиться на 11 місці
серед 23 парків створених на сьогоднішній
день. Його буферна зона займає площу
38 095,80 га. А співвідношення буферної
зони до площі парку становить цілих 450%,
найвище серед усіх польських національних
парків. Разом із його захисною зоною, він
розташований в Люблінському воєводстві,
в центральній частині Розточчя. Його ландшафт являє собою лісисті пагорби, усічені
широкими піщаними долинами річки Вепш
і потоку Щвєршч.

Roztocze National Park is of predominantly
forest character. The presence of 45 tree
species has been reported. Coniferous tree
stands dominate the forested surface (7,854.28
ha): pine – 55.8% and ﬁr – 19.4%. Among
deciduous trees, beech tree stands are the
dominant – 17.4%. Non-forest ecosystems
cover 240.5 ha of the Park, enriching its
biological and landscape diversity. The biggest
area is covered by meadow vegetation (72.9
ha). Vascular plants of the RNP numbers over
900 species. On the territory of the Park the
presence of 237 bryophyte species, 230 lichen
species and 50 algae species has been
reported. Among fungi and plants, 89 species
are under protection.

Розточанський Національний Парк має дуже
лісовий характер. Тут було виявлено 45
видів дерев. Домінуючу частку займаної
площі (7854,28 га) становлять хвойні:
соснові - 55,8% і ялицеві-19,4%. Серед
листяних видів переважають букові дерева17,4%. Нелісові екосистеми займають
в парку 240,5 га, збагачуючи його біологічне
та ландшафтне різноманіття. Найбільшу
площу тут займає лугова рослинність
(72,9 га). Флора судинних рослин РНП
налічує понад 900 видів. На території Парку
зареєстровано 237 видів мохоподібних, 230
видів лишайників і 50 видів водоростей.
Серед грибів і рослин 89 видів мають
захисний статус.
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ROZTOCZAŃSKI
PARK NARODOWY
Fauna Parku jest bardzo bogata i stanowi 10%
fauny krajowej. Stwierdzono tu 3300 bezkręgowców i 330 kręgowców. Wśród zwierząt
status ochronny posiada 418 gatunków. Ssaki
Roztoczańskiego Parku Narodowego reprezentowane są przez 58 gatunków. Park stanowi
ostoję dla wilka i rysia. Żyją tu: bobry europejskie, wydry, zające, lisy, borsuki, kuny leśne,
łasice, gronostaje, ssaki kopytne jak jelenie,
sarny i dziki oraz daniele i łosie. Są też nietoperze. Na terenie Parku stwierdzono 225 gatunków ptaków, z czego 136 to gatunki lęgowe.
Licznie występują tu m.in.: zięby, rudziki,
modraszki, grubodzioby, muchołówki białoszyje, kowaliki i kosy. W buczynach stwierdzone zostały wszystkie gatunki lęgowe dzięciołów: dzięcioł czarny, zielony, zielonosiwy,
białogrzbiety, duży, średni i dzięciołek.
Zanotowano tu również 14 gatunków płazów,
m.in.: salamandrę plamistą, traszkę zwyczajną,
kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną oraz 8
gatunków gadów, m.in.: żółwia błotnego,
jaszczurkę zwinkę, zaskrońca zwyczajnego,
gniewosza plamistego i żmiję zygzakowatą.
Od 1982 r. na terenie Parku prowadzona jest
rezerwatowa hodowla konika polskiego, wywodzącego się od polskiego dzikiego konia
leśnego tarpana, który stał się symbolem parku.
Przyrodę Parku możemy poznawać w Ośrodku
Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego
Parku Narodowego w Zwierzyńcu oraz przemierzając liczne szlaki turystyczne, ścieżki
poznawcze i trasy rowerowe.

1
2

Fot. 1. Ryś (Lynx)
Lynx (Lynx)
Рись (Lynx)
Fot. 2. Wilk szary (Canis lupus)
Grey wolf (Canis lupus)
Сірий вовк (Canis lupus)
Fot. 3. Jeleń europejski (Cervus elaphus elaphus)
Red deer (Cervus elaphus elaphus)
Європейський олень (Cervus elaphus elaphus)
Fot. 4. Konik polski
Polish primitive horse
Польський коник
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РОЗТОЧАНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК

ROZTOCZE NATIONAL PARK
The Park's fauna is very rich and constitutes
10% of the fauna of the whole country.
Presence of 3,300 invertebrate and 330
vertebrate species has been reported, 418
animal species are under protection. Mammals
of the RNP are represented by 58 species.
The Park is a wolf and lynx sanctuary. Other
animals that live here are: European beaver,
otter, hare, fox, badger, pine marten, weasel,
stoat and ungulates, such as deer, roe deer,
wild boar, fallow deer and moose. There are
also bats. Presence of 225 bird species
has been reported in the Park, of which 136
are breeding species. The most numerous ones
are: ﬁnch, robin, blue tit, hawﬁnch, collared
ﬂycatcher, nuthatch and blackbird. Presence
of all breeding species of woodpecker – black,
green, grey-headed, white-backed, great
spotted, middle spotted and lesser spotted –
has been conﬁrmed in beech forests.
Also 14 species of amphibians (i.a.: spotted
salamander, common newt, European ﬁbrebellied toad, European tree frog) and 8 species
of reptiles (i.a.: European pond turtle, sand
lizard, grass snake, smooth snake and common
adder) have been found. Since 1982, reserve
breeding of the Polish primitive horse, the
symbol of the Park and the descendant
of the wild forest horse – tarpan, is conducted
here.
We can learn about the Park's nature in the
Roztocze National Park Education and
Museum Centre in Zwierzyniec and by
wandering along numerous tourist trails,
didactic paths and bike trails.

3

Фауна парку дуже багата і становить 10%
національної фауни. Тут виявлено 3300
безхребетних та 330 хребетних. Серед
тварин захисний статус має 418 видів.
Ссавці Розточанського Національного Парку
представлені 58 видами. Парк є притулком
для вовка і рисі. Тут живуть: європейські
бобри, видри, зайці, лисиці, борсуки, лісові
куниці, ласки, горностаї, копитні ссавці, такі
як олені, сарни і кабани, а також лані і лосі.
Є також кажани. На території парку було
виявлено 225 видів птахів, 136 з яких
є нагніздними видами. Серед інших тут
багато: зябликів, вільшанок, блакитних
синиць, костогризів , білошиїх мухоловок,
повзиків і чорних дятлів. У букових лісах було
виявлено всі нагніздні види дятлів: чорний,
зелений, сивий, білоспинний, великий,
середній та дятел малий.
Тут також зафіксовано 14 видів земноводних,
зокрема: плямиста саламандра, тритон,
кумка червоночерева, райка деревна та
8 видів плазунів, зокрема: європейська
болотна черепаха, ящірка прудка, вуж
звичайний, мідянка звичайна та гадюка
звичайна. З 1982 р. на території Парку
ведеться заповідне розведення польського
коника, отриманого від польського дикого
лісового коня тарпана, що став символом
парку.
Ми можемо пізнати природу Парку
в Навчально-Музейному Центрі Розточанського Національного Парку у Звежинці,
а також подорожуючи численними туристичними шляхами, освітніми та велосипедними маршрутами.
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ZAMOŚĆ
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Miasto o wspaniałej architekturze i dumnej
historii zostało założone przez Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Przeszło 440 lat temu, 12.06.1580 r., król
Stefan Batory zatwierdził w Wilnie jego akt
lokacyjny i nadał mu prawa miejskie. Zostało
zaprojektowane przez Bernarda Morando
w oparciu o włoską późnorenesansową myśl
urbanistyczną. To miasto idealne w swojej
strukturze organizacyjnej i przestrzennej, miało
charakter wielofunkcyjny, spełniało oczekiwania fundatora i mieszkańców. Było siedzibą
rodu Zamoyskich i stolicą Ordynacji Zamojskiej,
a także centrum edukacyjnym i religijnym dla
regionu, ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Wspaniałą przeszłość miasta
przypominają liczne zabytki: Katedra Zamojska
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św.
Tomasza Apostoła – dawna kolegiata, wybudowana w stylu renesansu lubelskiego, gmach
Akademii Zamojskiej utworzonej w 1594 r.,
dawny pałac ordynata. Rynek Wielki z manierystyczno-barokowym ratuszem, okalany kamieniczkami, jest uważany za najpiękniejszy
plac XVII-wiecznej Europy. Na jednej osi z nim
ulokowano dwa mniejsze malownicze place Rynek Solny i Rynek Wodny. Zamość zamieszkiwali Polacy, Rusini, Ormianie, Grecy, Żydzi
i Włosi. Pozostawili po sobie trwały ślad w postaci świątyń, synagogi z początków XVII w.,
nazw ulic i kamieniczek – przywołujących dawnych właścicieli.

Fot. 1. Rynek Wielki z ratuszem
Great Market with Town Hall
Велика Площа Ринок з ратушею
Fot. 2. Kamienice ormiańskie
Armenian tenement houses
Вірменські будинки
Fot. 3. Pomnik Jana Zamoyskiego na tle katedry
Memorial of Jan Zamoyski against the Cathedral
Пам'ятник Яну Замойському
на тлі Катедрального собору
Fot. 4. Stare Miasto w Zamościu z lotu ptaka
Bird's-eye view of the Old Town in Zamość
Старе місто Замостя з висоти
пташиного польоту
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ZAMOŚĆ

ЗАМОСЦЬ

This town of magniﬁcent architecture and proud
history was established by Jan Zamoyski, Great
Chancellor and Hetman of the Crown. Over 440
years ago, on 12.06.1580, King Stephen
Báthory endorsed in Vilnius its incorporation
charter and granted its municipal rights.
Zamość was designed by Bernardo Morando,
based on late Renaissance Italian urban
planning. Perfectly organised and spaced,
it was a multi-purpose town that met the
expectations of both its founder and its
inhabitants. It was the seat of the Zamoyski
family and the capital of the Zamość Entail,
an educational and religious centre for the
region, and an important hub for trade and
crafts. Today, numerous monuments remind us
of its great past, i.a.: Zamość Cathedral
of the Resurrection of Our Lord and St Thomas
the Apostle – old collegiate church built in the
Lublin Renaissance style, Zamość Academy
erected in 1594, former ordynat's palace.
The Great Market with its Mannerist-Baroque
Town Hall, surrounded by tenements is thought
to be the most beautiful square of the 17th-c.
Europe. On the same axis there are located two
other scenic squares: the Salt Market and
the Water Market. Zamość used to be inhabited
by Poles, Ruthenians, Armenians, Greeks,
Jews and Italians. They left an indelible mark
in the form of temples, synagogue from the
early 17th c., names of streets and tenements,
which evoke their former owners.

Місто з чудовою архітектурою і видатною
історією було засноване Яном Замойським,
канцлером і великим гетьманом коронним.
Більше 440 р. тому, 12.06.1580 р., король
Стефан Баторій затвердив у Вільнюсі
акт про його місце розташування та надав
йому права міста. Воно було розроблене
Бернардом Морандо на основі італійського пізньоренесансного міського стилю.
Це місто, ідеальне за своєю організаційною
і просторовою структурою, носило багатофункціональний характер, відповідало очікуванням засновника і жителів. Це була
резиденція родини Замойських і столиця
Замойської Ординації, а також освітній
і релігійний центр для регіону, важливий
торговий і ремісничий центр. Про чудове
минуле міста нагадують численні пам'ятники: Катедральний Собор Замостя Воскресіння Господнього і Св. Апостола Томаша
(Хоми)-колишня колегіата, побудована
в стилі люблінського ренесансу, будівля
Замойської Академії, створеної в 1594 р.,
колишній палац ордината. Велика Площа
Ринок з маньєристсько-бароковою ратушею,
оточена будинками, вважається найкрасивішою площею Європи XVII ст. На одній осі
з ним розташовані дві менші мальовничі
площі-Соляний Ринок і Водний Ринок.
Замостя населяли поляки, русини, вірмени,
греки, євреї та італійці. Вони залишили
незгладимий слід у вигляді храмів, синагоги
початку XVII ст., назв вулиць і будинків, що
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Zamość to także osławiona twierdza, której nigdy
szturmem nie zdobyły obce wojska. Oparła się
Kozakom Bohdana Chmielnickiego w 1648 r.
i Szwedom w 1656 r. Tylko raz zdobyły ją polskie
wojska, 20.05.1809 r., odbierając ją austriackiemu
zaborcy. W XIX w. Zamość był ważną twierdzą
w Królestwie Polskim. Dziś możemy zwiedzać
zachowane fortyﬁkacje w postaci m.in. kurtyn,
bastionów i nadszańców. Szczęśliwie zabytki
przetrwały okres I i II wojny światowej. O męczeństwie mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny
przypominają m.in. pomnik Dzieci Zamojszczyzny,
wymordowanych i wywiezionych przez hitlerowców w latach 1942-1943 oraz Rotunda
Zamojska. Rotunda to dawna działobitnia, wybudowana w latach 1825-31, 500 m na południe
od murów obronnych. W czasie II wojny światowej
została przejęta przez Gestapo. Spełniała funkcję
więzienia, obozu przejściowego i miejsca straceń
ludności. Szacuje się, że zginęło tu od 6 do 8 tys.
osób. Wokół obiektu znajdują się zbiorowe mogiły
pomordowanych. Wzdłuż zboczy dawnej grobli są
kwatery żołnierzy poległych w czasie II wojny
światowej oraz prochy ludności żydowskiej.
14.12.1992 r. Zamość został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Nazywany
jest Perłą Renesansu, Padwą Północy. Przyciąga
swym pięknem i szeroką ofertą turystycznokulturalną. Cennymi zbiorami i wspaniałą ekspozycją urzekają m.in.: Muzeum Zamojskie, Muzeum
Fortyﬁkacji i Broni Arsenał, Muzeum Sakralne
Katedry Zamojskiej, Muzeum w Infułatce i Centrum
„Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Popularnością cieszą się trasy
podziemne, wspaniałe punkty widokowe i piękny
park.

2
3

Fot. 1. Kościół pw. św. Mikołaja, dawna cerkiew grecko-ruska
St Nicholas' Church, former Greek-Ruthenian
Orthodox church
Костел Св. Миколая, колишня греко-русинська
церква
Fot. 2. Wikarówka – Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej
Wikarówka – Sacred Museum
of the Zamość Cathedral
Вікарувка-Сакральний Музей Катедрального
Собору Замостя
Fot. 3. Malownicze podwórko
Picturesque yard
Мальовниче подвір'я
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ZAMOŚĆ

ЗАМОСЦЬ

Zamość is also a famed fortress, never taken
by storm. It resisted the Cossack troops of Bohdan
Khmelnytsky in 1648 and Swedes in 1656. It has
been taken only once, by the Polish army that
reclaimed it from the Austrian occupant on
20.05.1809. In the 19th c., it was an important
fortress in the Kingdom of Poland. Today, we can
visit its preserved fortiﬁcations, e.g. curtain walls,
ramparts and cavaliers. Luckily, the monuments
survived WWI and WWII. Memorial of the Children
of Zamość Land, murdered and taken away by the
Nazis in 1942-43, and the Rotunda Zamość remind
us of the martyrdom of the town's and region's
inhabitants. The Rotunda is an old battery
emplacement, built in 1825-31, 500 m south of the
defensive walls. During WWII, it was requisitioned
by the Gestapo to act as prison, DP camp and
execution ground. Researchers estimate that 6 to 8
thousand people died here. Around the structure
there are mass graves of the victims. Along the
slopes of the old embankment there are quarters
of soldiers who died during WWII and ashes
of the Jewish community. On 14.12.1992, Zamość
was recorded in UNESCO's World Heritage list.
It is called a Renaissance Pearl, the Padua of the
North. It attracts people with its beauty as well as
a rich tourist and cultural oﬀer. Tourists are
enchanted with the valuable collections and grand
expositions of the Zamość Museum, Arsenal
Museum of Fortiﬁcations and Weaponry, Sacred
Museum of the Zamość Cathedral, Infułatka
Museum and the “Synagogue” Centre of the
Foundation for the Preservation of Jewish
Heritage. Underground tourist routes, splendid
vantage points and the beautiful park also enjoy
great popularity.

Замосць-це також славетна фортеця, яку ніколи
не захопили чужі війська. Вона чинила опір
Козакам Богдана Хмельницького в 1648 р.
і шведам в 1656 р. Лише один раз її захопили
польські війська, 20.05.1809 р., відбиваючи
її у австрійських загарбників. У XIX ст. Замосць
була важливою фортецею в Польському
Королівстві. Сьогодні ми можемо відвідати
збережені укріплення у вигляді куртин, бастіонів
і надшанців. На щастя, пам'ятники пережили
період І та ІІ світових воєн. Про мучеництво
жителів Замостя та Замойщини нагадують
зокрема, пам'ятник Дітям Замойщини, вбитим
і вивезеним гітлерівцями в 1942-1943 рр.,
і Замойська Ротонда. Ротонда-колишня гарматна позиція, побудована в 1825-31, 500 м на півд.
від оборонних стін. Під час ІІ світової війни
її використовувало гестапо. Вона служила
в'язницею, транзитним табором і місцем, де
страчували людей. За підрахунками, тут
загинуло від 6 до 8 тис. осіб. Навколо об'єкта
знаходяться колективні могили вбитих. Уздовж
схилів колишньої дамби знаходяться могили
солдатів, загиблих під час ІІ світової війни,
та прах єврейського населення. 14.12.1992 р.
Замосць був внесений до Списку Всесвітньої
Культурної Спадщини ЮНЕСКО. Її називають
Перлиною Ренесансу, Падуєю Півночі.
Приваблює своєю красою і широкою туристично-культурною пропозицією. Цінними колекціями і чудовою експозицією зачаровують
зокрема: Музей Замостя, Музей Укріплень та
Зброї Арсенал, Сакральний Музей Катедрального
Собору Замостя, Музей в Будинку Інфулатів
та Центр "Синагога" Фонду Захисту Єврейської
Спадщини. Популярними є також підземні маршрути, чудові оглядові майданчики і красивий парк.

Fot. 4. Pomnik Dzieci Zamojszczyzny
Memorial of the Children of Zamość Land
Пам’ятник дітям Замостя

Fot. 5. Brama Szczebrzeska
Szczebrzeszyn Gate
Щебжеська брама
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
BIAŁOWOLA

1

Osadzili ją prawdopodobnie w XV w. Lipscy
herbu Korczak, wywodzący się od Mikołaja
z Lipska, bratanka Dymitra z Goraja. Nazwa
Biała Wola pochodzi od gleby z dużym udziałem kredy. Słowo „Wola” oznacza, że chłopi
mieli tu dłuższy okres wolnizny od świadczeń
na rzecz pana. W centrum wsi, położonej
u podnóża Lipskiej Góry, mieści się szkoła,
przypominająca o męczeństwie mieszkańców.
19.12.1942 r. Niemcy zamordowali we wsi
3 osoby, a 29.12.1942 r., żandarmeria niemiecka, oddziały SS i koloniści niemieccy
dokonali pacyﬁkacji wsi w odwecie za spalenie
sąsiedniego Lipska, zasiedlonego przez
kolonistów. Zapędzili białowolan do dawnego
budynku szkoły. Stąd oﬁary na egzekucję
wyprowadzano piątkami na zewnątrz. Zamordowano 52 osoby. Po pacyﬁkacji Niemcy
i „czarni” (osadnicy niemieccy) z pobliskich
wiosek rabowali mienie napadniętych. Cztery
miesiące później rozstrzelano kolejne 7 osób,
3 z nich były białowolanami. W 1946 r., z inicjatywy społeczności Białowoli i subwencji Gminnej Rady Narodowej w Mokrem, powstał pomnik w miejscu egzekucji. W 1977 r., w miejscu
dawnej, wzniesiono nową szkołę – pomnik
tysiąclecia państwa polskiego i dowód pamięci
o tych, którzy tu polegli. Na miejscu mogiły,
oddalonym od miejsca egzekucji o ok. 50 m,
stanął w 1977 r. pomnik o charakterze nagrobnym. Na płytach pomnika upamiętniono 65
zabitych osób. Obok szkoły znajduje się
świetlico-remiza, a w odległości ok. 350 m na
płd.-wsch. kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej z 1982 r.

2
3

Fot. 1. Szkoła Podstawowa w Białowoli
Primary School in Białowola
Початкова школа в Бяловолі
Fot. 2. Pomnik na miejscu mogiły
Memorial in place of the grave
Пам'ятник на місці могили
Fot. 3. Świetlico-remiza w Białowoli
Clubhouse-ﬁre station in Białowola
Ресурсна кімната-пожежна частина в Бяловолі
Fot. 4. Widok na Białowolę z Lipskiej Góry
View of Białowola from Lipska Góra
Вид на Бяловолю з Ліпської Гори
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ON TOURIST TRAILS

НА ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТАХ

BIAŁOWOLA

БЯЛОВОЛЯ

Probably, it was founded in the 15th c. by the
Lipski family, Korczak coat of arms, descendants of Mikołaj of Lipsko, nephew of Dymitr
of Goraj. Its name comes from its soil rich
in chalk. The word Wola indicates that local
serfs enjoyed a longer period of exemption from
feudal duties. In the centre of the village,
located at the foot of Lipska Góra, there is
a school commemorating the martyrdom of the
local people. On 19.12.1942, Germans
murdered 3 villagers and on 29.12.1942,
German gendarmerie, SS troops and settlers
paciﬁed the village in retaliation for burning
down the neighbouring Lipsko, populated
by settlers. The Germans herded the inhabitants of Białowola into the old school building.
From there, they led the victims outside in ﬁves.
They executed 52 people. Later, the Germans
and “the black ones” (German settlers) from
neighbouring villages looted the property of the
attacked. Four months later, 7 people more
were shot to death, including 3 inhabitants
of Białowola. In 1946, the local community
received a subsidy from the Commune National
Council in Mokre and erected a memorial on the
execution spot. In 1977, in place of the old
school a new one was built, which is also
a memorial of the millenary of Poland, and of the
victims. On their grave, ca. 50 m from the
execution spot, a sepulchral monument was
erected in 1977. Its plaques commemorate
65 persons. Next to the school, there is
a clubhouse-ﬁre station, and about 350 m to the
south-east – the Chapel of Our Lady of
Częstochowa of 1982.

Ймовірно, заснували її в XV ст. Ліпські гербу
Корчак, що походили від Міколая з Ліпська,
племінника Дмитра з Ґораю. Назва Біла
Воля походить від ґрунту з високим відсотком крейди. Слово "Воля" означає, що
селяни мали довший період звільнення
від сплати окладу для пана. У центрі села,
розташованому біля підніжжя Ліпської Гори,
є школа, що нагадує про мучеництво
місцевих жителів. 19.12.1942 р. Німці вбили
в селі 3 людини, а 29.12.1942 р., німецька
жандармерія, загони СС і німецькі колоністи
пацифікували село в помсту за спалення
сусіднього Ліпська, заселеного колоністами.
Вони загнали бяловолян в колишню будівлю
школи. Звідси жертв на страту виводили по
п'ять осіб назовні. 52 людини було вбито.
Після пацифікації німці і "чорні" (німецькі
поселенці) з довколишніх сіл грабували
майно жертв. Через чотири місяці було
розстріляно ще 7 людей, 3 з яких були
бяловолянами. У 1946 р. за ініціативи
громади Бяловолі і субсидії Національної
Гмінної Ради в Мокрому, був встановлений
пам'ятник на місці страти. У 1977 р., на місці
старої була зведена нова школа - пам'ятник
тисячоліття польської держави та меморіал
загиблим тут. У 1977 р. на місці могили, віддаленої від місця страти на прибл. 50 м,
повстав надгробний пам'ятник. На плитах
пам'ятника вшанували пам'ять 65 людей.
Поруч зі школою знаходиться ресурсна
кімната-пожежна частина, а на відстані
близько 350 м на пвд.- сх. каплиця Богоматері Ченстоховської, 1982 р.
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
LIPSKO
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Lypsko - istniało już w XIV w. Jego zachodnia
część nosi nazwę Topornica - od topora, którym
wycięto las pod przyszłą osadę. Po II wojnie
światowej włączono ją do Lipska. Wieś słynie
ze stawów rybnych o powierzchni 115 ha.
Bytuje tu różnorodna fauna wodno-błotna.
Spotkamy tu m.in.: bociany białe, czaple siwe,
łabędzie, krzyżówki i rybitwy. Na południe od
wsi wzniesiono, wg proj. Adama Klimka, w latach 1949-50, kościół pw. św. Jana Chrzciciela.
Od 1596 r. do poł. XIX w. istniała tu drewniana
cerkiew unicka. W latach 1857-1861 Ordynacja
Zamojska, ufundowała nową, murowaną pw.
św. Jana Ewangelisty. W 1875 r. rosyjskie władze zaborcze usunęły unickiego proboszcza za
„nieprzestrzeganie czystości obrządku”,
a świątynię zamieniły na prawosławną.
Spłonęła w 1943 r. Po ukazie carskim z 1905 r.,
mówiącym o tolerancji religijnej, prawie wszyscy prawosławni przeszli na katolicyzm.
Pamiątką tych wydarzeń jest ﬁgura stojąca
na zachód od kościoła. Paraﬁę rzymskokat.
erygowano tu 21.06.1919 r. Przy kościele
zobaczymy pomnik-kotwicę, poświęcony Kard.
S. Wyszyńskiemu i Św. Janowi Pawłowi II.
Na wzgórzu za kościołem jest cmentarz
z pochówkami katolików, prawosławnych,
unitów i kwaterą poległych podczas I wojny
światowej. Najstarszy zachowany nagrobek
księdza Pawła Groszkowskiego pochodzi
z 1863 r. Zabudowa wsi biegnie u podnóży
Lipskiej Góry. W jej centrum są: szkoła wybudowana w 1969 r. i świetlico-remiza, a na
wschodnim skraju piękna kapliczka kolumnowa
z latarnią - z XVIII w.

Fot. 1. Kapliczka kolumnowa z XVIII w.
th
Column shrine from the 18 c.
Колонна каплиця XVIII ст.
Fot. 2. Figura upamiętniająca odejście prawosławia
Memorial of the end of Orthodox Catholicism
on those lands
Статуя на згадку про відхід православ'я
Fot. 3. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
St John the Baptist's Church
Костел Св. Яна Хрестителя
Fot. 4. Pomnik Kard. S.Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II
Memorial of Cardinal S. Wyszyński and St John Paul II
Пам'ятник Кард. С. Вишинського
та Св. Іоанна Павла ІІ
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LIPSKO

ЛІПСЬКО

Lypsko already existed in the 14th c. The name
of its western part, Topornica, refers to the axe
(topór) that was used to chop down the forest for
future settlement. After WWII, it was incorporated into Lipsko. The village is famous for its
ﬁsh ponds of 115 ha, with their diverse water
and marsh fauna, i.a.: white stork, grey heron,
swan, mallard and tern. South of the village,
St John the Baptist's Church, designed by
Adam Klimek, was erected in 1949-50.
Between 1596 and the 2nd half of the 19th c.,
a wooden Uniate church stood there. In 185761, the Zamość Entail funded a new, brick-built
one, of St John the Evangelist. In 1875, Russian
occupant authorities removed the Uniate parson for “contaminating the rite” and turned the
temple into an Orthodox one. It burned down
in 1943. After the proclamation of tsar's ukase
of 1905 on religious tolerance, almost all Orthodox Christians converted to Roman Catholicism. The statue west of the church commemorates that event. The Roman Catholic parish
was founded on 21.06.1919. Near the church
we can see an anchor monument devoted to
Cardinal S. Wyszyński and St John Paul II.
Upon the hill behind the church there is a cemetery with graves of Roman and Greek Catholics,
Orthodox Christians, and victims of WWI.
The oldest surviving tombstone, of priest Paweł
Groszkowski, comes from 1863. The village
was built at the foot of Lipska Góra. In its centre
there are: school of 1969 and clubhouse-ﬁre
station, and on its eastern verge – a column
shrine with lantern from the 18th c.

Лiпськo-існувало вже в XIV ст. Його західна
частина називається Топорніца - від топора,
яким вирубали ліс для майбутнього поселення. Після ІІ світової війни її було включено
до Ліпська. Село славиться своїми рибними ставками площею 115 га. Тут мешкає
різноманітна водно-болотна фауна.
Зустрінемо тут, зокрема: білі лелеки, чаплі
сірі, лебеді, крижені і крячкові. На південь від
села, за проектом Адама Клімка, у 1949-50
рр. спорудили костел Св. Яна Хрестителя.
З 1596 р. до пол. XIX ст. тут була дерев'яна
уніатська церква. У 1857-1861 рр. Ординація
Замойська заснувала нову муровану Св.
Яна Євангеліста. У 1875 р. російська
загарбницька влада усунула уніатського
настоятеля за "недотримання чистоти
обряду", а храм замінила на православний.
Згоріла в 1943 р. Після царського указу 1905
р., який говорив про релігійну толерантність,
майже всі православні прийняли католицизм. Меморіалом цих подій є статуя, що
стоїть на зах. від костелу. Римо-католицьку
парафію встановлено тут 21.06.1919 р. Біля
костелу видніє пам'ятник-якір, присвячений
Кард. С. Вишинському та Св. Іоанну Павлу II.
На пагорбі за костелом знаходиться
кладовище з похованнями католиків,
православних, уніатів і могилами загиблих
під час І світової війни. Найдавніший
збережений надгробок священика Павла
Грошковського походить з 1863 р. Забудова
села проходить біля підніжжя Ліпської Гори.
У її центрі: школа, побудована в 1969 р.,
та ресурсна кімната-пожежна частина, а на
східному краю красива колонна каплиця
з ліхтарем - XVIII ст.
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
LIPSKO POLESIE
Założone przed II wojną światową na gruntach
wyciętych lasów Lipska. Wśród lasów kryje się
miejsce, dawniej nazywane Miasteczkiem lub
Zjawieniem. U stóp wzgórza nazywanego Łysą
Górą znajduje się źródełko. Dotrzemy tu podążając za znakami Ścieżki Rowerowej Gminy
Zamość, szlaku pieszego im. Władysławy
Podobińskiej, rowerowego “Po Wzgórzach
Roztocza” lub zieloną trasą nordic walking.
Wypływającej ze źródła wodzie przypisywane
są właściwości lecznicze, zwłaszcza przy
chorobach oczu. O wydarzeniach, które miały
tu miejsce opowiadają legendy. W 1906 r. nad
źródłem postawiono kapliczkę ku czci św.
Romana. Począwszy od 1834 r., w pierwszą
niedzielę po 9 sierpnia odbywają się tu odpusty.
Niestety, w 2017 r. kapliczka spłonęła. Obecną
odbudowano latem 2018 r. Na wzgórzu, w odległości ok. 250 m od kapliczki odkryto grodzisko,
datowane wstępnie na VIII - IX w. Natomiast 300
m na zachód od niej stoi drewniana wieża
widokowa. W pobliżu odkryto cmentarzysko
kurhanowe z VII - X w. Wzgórza Lipska Polesia
porastają lasy zwane Stary Działek i Kąsewiczka z cennymi buczynami - należące do ostoi
Uroczysko Lasów Adamowskich leżącej
w Obszarze Natura 2000. Za miejscowością (na
terenie Szewni Górnej), po zachodniej stronie
drogi wojewódzkiej 849 znajduje się w głębi lasu
(ale widoczny za szlabanem przy drodze
asfaltowej) kamienny pomnik z inskrypcją
„Upamiętnienie miejsca bestialskich mordów
obywateli okupowanych krajów przez hitlerowskich ludobójców w latach 1939 – 1945”.
1
2

Fot. 1. Wieża widokowa w Lipsku Polesiu
Observation tower in Lipsko-Polesie
Оглядова вежа в Ліпсько Полесе
Fot. 2. Kapliczka św. Romana
St Romanus' Chapel
Каплиця Св. Романа
Fot. 3. Na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość
On the Bicycle Trail of Zamość Commune
На шляху Велосипедного Маршруту Гміни Замост
Fot. 4. Krajobraz w Lipsku Polesiu
Landscape in Lipsko-Polesie
Краєвид в Ліпсько Полесе
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LIPSKO-POLESIE

ЛІПСЬКО ПОЛЕСЕ

Established before WWII in place of the cut down
forests of Lipsko. Among the forests there hides
a place that was called Miasteczko or Zjawienie.
At the foot of Łysa Góra there is a spring we can
reach, following the signs of the Bicycle Trail
of Zamość Commune, W. Podobińska Foot Trail,
“Over the Hills of Roztocze” bike trail or the green
Nordic walking route. People attribute healing
properties to the spring water, especially helpful
in eye diseases. Legends are told about the
events that supposedly took place here. In 1906,
the chapel of St Romanus was built by the spring.
Since 1834, on every ﬁrst Sunday after 9 August,
church fairs are held here. Unfortunately,
the chapel burned down in 2017. It was rebuilt
in the summer of 2018. Upon the hill, about 250
m from the chapel, a hillfort was discovered and
dated to the 8th-9th c. 300 m west of the chapel
there is a wooden observation tower. In its vicinity
a barrow cemetery from the 7th-10th c. was
discovered. The hills of Lipsko-Polesie are
covered with the forests of Stary Działek and
Kąsewiczka, with valuable beech trees. They
belong to the Adamów Forests Nature Preserve
sanctuary situated in a Natura 2000 area.
Outside the village (in Szewnia Górna), to the
west of the voivodeship road no. 849, in the forest
(but visible behind a barrier next to the asphalt
road) there is a stone memorial with inscription
that reads: “In commemoration of the place
where citizens of occupied countries were
bestially murdered as part of Nazi genocide
in 1939-1945”.

Засноване перед ІІ світовою війною на землях
вирубаних лісів Ліпська. Серед лісів ховається місце, раніше відоме як Містечко або
Одкровення. Біля підніжжя пагорба, званого
Лисою Горою, знаходиться джерело. Сюди
можна дістатися, керуючись знаками Велосипедного Маршруту Гміни Замостя, пішого
маршруту ім. Владислави Подобиньської,
велосипедного "Пагорбами Розточчя" або
зеленим маршрутом nordic walking. Вважається, що вода, що тече з джерела, має
цілющі властивості, особливо при захворюваннях очей. Про події, що тут відбувалися,
ходять легенди. У 1906 р. над джерелом
зведено каплицю на честь Св. Романа. З 1834
р., у першу неділю після 9 серпня тут
проводяться церковні ярмарки. На жаль,
у 2017 р. каплиця згоріла. Нинішня була
відновлена влітку 2018 р. На пагорбі, прибл.
250 м від каплиці було виявлено городище,
датоване VIII-IX ст. Натомість, в 300 метрах
на захід від неї стоїть дерев'яна оглядова
вежа. Поруч виявлено курганний могильник
VII - X ст. Пагорби Ліпсько Полесе вкриті
лісами, що називаються Старий Дід
і Коусевічка, з цінними буковими лісами - що
належать до рефугіум Урочище Адамівських
Лісів, що знаходиться в Зоні Натура 2000.
За селом (на території Шевня-Ґурна),
із західного боку обласної дороги 849
знаходиться в глибині лісу (але видно за
шлагбаумом при асфальтовій дорозі)
кам'яний пам'ятник з написом "Увіковічення
місця жахливих вбивств громадян окупованих
країн гітлерівськими людовбивцями у 1939 1945 рр.".

3

4

21

NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
CENTRUM GEOTURYSTYCZNE
W LIPSKU POLESIU

1

Centrum znajduje się w jednej z piękniejszych,
leśnych miejscowości gminy Zamość, w pobliżu
drogi wojewódzkiej 849. Zostało wybudowane w ramach realizacji projektu „RoweLove
Roztocze – razem pomimo granic”. Odległość
zaledwie 13 km od centrum Zamościa, 14,6 km
od Krasnobrodu i 22 km od Zwierzyńca, czyni
to miejsce dogodnym punktem na trasie dla
osób indywidualnych i grup wycieczkowych
odwiedzających najpiękniejsze miejsca tej
części Roztocza. Do głównych zadań Centrum
Geoturystycznego należy udzielanie kompleksowej informacji turystycznej i obsługa turystów.
Jest ono doskonałym punktem rozpoczęcia
pieszych i rowerowych wypraw. Przy budynku
rozpoczynają się dwie trasy nordic walking i trasa
rowerowa „Po Wzgórzach Roztocza”, biegnie
tędy Ułański Szlak Konny. W odległości kilkuset
metrów przebiegają: Ścieżka Rowerowa Gminy
Zamość i szlak pieszy im. Władysławy
Podobińskiej. Istnieje tu możliwość wypożyczenia rowerów i kijków nordic walking.
Wypocząć można w pobliskiej altance. Atrakcją,
szczególnie dla najmłodszych, jest ścieżka
przyrodnicza z gigantycznymi ﬁgurami roztoczańskiej ﬂory i fauny, reprezentowanymi m.in.
przez susła perełkowanego, rysia, pszczołę
i muchomora czerwonego. Rolą obiektu
jest organizacja transgranicznych imprez
rekreacyjno-turystycznych, zawodów sportowych i konferencji. Nowocześnie wyposażone
wnętrza budynku i zadbany otaczający go teren
dają możliwości organizacji tu różnych wydarzeń
kulturalnych.

2
3

Fot. 1 i 2. Gigantyczne ﬁgury na ścieżce przyrodniczej
Gigantic statues on the nature path
Гігантські статуї на природній стежці
Fot. 3.

Budynek Centrum Geoturystycznego
Building of the Geotourism Centre
Будівля Центру Геотуризму

Fot. 4.

Na trasach w Lipsku Polesiu
En route in Lipsko-Polesie
На маршрутах в Ліпсько Полесе

Fot. 5.

Widok z wieży widokowej w Lipsku Polesiu
View from the observation tower in Lipsko-Polesie
Вид з оглядової вежі в Ліпсько Полесе
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GEOTOURIST CENTRE
IN LIPSKO-POLESIE

ЦЕНТР ГЕОТУРИЗМУ
В ЛІПСЬКО ПОЛЕСЕ

The Centre is situated in one of the most beautiful
forest villages in Zamosć Commune, near
the voivodeship road no. 849. It was built under
the “Bike Like Roztocze – together in spite
of borders” project. It is located only 13 km from
the centre of Zamość, 14.6 km from Krasnobród
and 22 km from Zwierzyniec, which makes
it a convenient stopping point for both individual
tourists and tour groups that visit the beauty
spots of this part of Roztocze. Its main tasks
include comprehensive tourist information and
support. It is a perfect starting point for foot
and bicycle trips. Two Nordic walking routes and
the “Over the Hills of Roztocze” bike trail begin,
and the Uhlans' Horse Trail runs, near the
building. Several hundred metres farther there
run the Bicycle Trail of Zamość Commune and
the W. Podobińska Foot Trail. Here you can rent
a bike or Nordic walking poles. You can take
a rest in the nearby gazebo. A great attraction,
especially for the youngest visitors, is the nature
path with gigantic ﬁgures of specimens of the
Roztocze ﬂora and fauna, represented, e.g.,
by the speckled ground squirrel, lynx, bee and ﬂy
agaric. One of the tasks of the facility is to
organise cross-border events of recreational
and tourist nature, sports competitions and
conferences. The modernly equipped interiors
of the building and the well-tended area that
surrounds it, make it possible to organise
diﬀerent cultural events on the premises.

Центр розташований в одному з найкрасивіших, лісових сіл гміни Замостя, недалеко від
обласної дороги 849. Він був побудований
в рамках реалізації проекту "РовеЛове
Розточчя – разом попри кордони". Відстань
лише 13 км від центру Замостя, 14,6 км від
Краснобруда та 22 км від Звежинця, робить
це місце зручним пунктом на маршруті для
окремих осіб та екскурсійних груп, які
відвідують найкрасивіші місця цієї частини
Розточчя. Основними завданнями Центру
Геотуризму є надання комплексної туристичної інформації та обслуговування туристів.
Це ідеальна відправна точка для піших
та велосипедних турів. Біля будівлі починаються два маршрути для nordic walking
та велосипедний маршрут "Пагорбами
Розточчя", тут пролягає Уланський Кінний
Маршрут. У декількох сотнях метрів
проходять: Велосипедний Маршрут Гміни
Замостя та піший маршрут ім. Владислави
Подобиньської. Є можливість взяти напрокат велосипеди та палиці для nordic
walking. Гості можуть відпочити в сусідній
альтанці. Тур. принадою, особливо для
наймолодших, є природна стежка із гігантськими статуями розточанської флори
і фауни, представлена, зокрема, ховрахом
крапчастим, рисcю, бджолою та мухомором.

4
3

Роль закладу полягає в організації транскордонних рекреаційних та тури-стичних заходів,

спортивних змагань та конференцій. Сучасно
обладнані інтер'єри будівлі та доглянута прилегла територія дозволяють тут організовувати різноманітні культурні заходи.
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
MOKRE

1

Pojawiło się w źródłach w 1430 r. Znane jest
z lotniska obejmującego teren niemal 80 ha
i odbywającej się na nim niedzielnej giełdy
samochodowo-towarowej. Zostało ono wybudowane w latach dwudziestych przez Ligę
Obrony Powietrznej Państwa, na 35 ha gruntów
odkupionych od Ordynacji Zamojskiej. Podczas
II wojny światowej zajęli je Niemcy, by urządzić
bazę lotniczą. Wylatywały stąd myśliwce i ciężkie
bombowce atakujące ZSRR. Ciężar lotnictwa
Luftwaﬀe od 1943 r. dotkliwie odczuwała
Zamojszczyzna, gdy niemieckie samoloty wyszukiwały ślady partyzantów w lasach i wspierały
pacyﬁkacje wsi. Po wojnie należało ono do
wojska, a od 01.01.1976 r. działa przy nim
Aeroklub Ziemi Zamojskiej, oferujący szkolenia
spadochronowe i samolotowe. 12.06.1999 r.
lądował tu helikopter z Papieżem św. Janem
Pawłem II, który odwiedził Zamość. Wydarzenie
to upamiętnia płyta w miejscu lądowania.
Po wschodniej stronie lotniska znajduje się
budynek mieszczący siedzibę Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, świetlicę i remizę OSP
Mokre. Kierując się 80 m drogą na południe,
zobaczymy eklektyczny budynek z 1880 r. dawną siedzibę gminy, a 350 m dalej neogotycką kaplicę pw. św. Antoniego, wzniesioną
w 1905 r. z fundacji Marii i Jana Lipczyńskich.
Przy niej stoi ﬁgura z piaskowca, z inskrypcją
„Boże błogosław nas 1936 r.”, uszkodzona przez
niemieckiego okupanta. Zwartą zabudowę na
południu wsi zamyka kościół ﬁlialny pw. św.
Kazimierza. Za lasem w Mokrem utworzono
rezerwat susła perełkowanego „Hubale”.

2
3

Fot. 1. Kaplica św. Antoniego
St Anthony's Chapel
Каплиця Св. Антонія
Fot. 2. Lotnisko w Mokrem
Airﬁeld in Mokre
Аеропорт в Мокрому
Fot. 3. Kościół ﬁlialny pw. św. Kazimierza
St Casimir's Filial Church
Дочірній Костел Св. Казімєжа
Fot. 4. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość
Public Library of Zamość Commune
Публічна Бібліотека Гміни Замостя
Fot. 5. Altanka – miejsce odpoczynku
Gazebo – rest area
Альтанка-місце відпочинку
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MOKRE

МОКРЕ

First appeared in sources in 1430. It is known for
its airﬁeld, which covers nearly 80 ha, and the car
and commodities sales that take place here
every Sunday. It was built in the 1920s by the
State Airborne Defence League on 35 ha of land
bought oﬀ from the Zamość Entail. During WWII,
it was requisitioned by the Germans as an
airbase. Fighters and heavy bombers took oﬀ
from here to attack the USSR. The Zamość
region was plagued by Luftwaﬀe too: German
planes searched for tracks of partisans in the
forests and supported the process of paciﬁcation.
After the War, the airﬁeld belonged to the army
and since 1.01.1976, it has been the seat of the
Flying Club of Zamość Land, which oﬀers
parachute and plane trainings. On 12.06.1999,
a helicopter with Pope St John Paul II on board
landed here. The Pope then visited Zamość.
The event is commemorated with a plaque in the
place of the landing. The building to the east
of the airﬁeld houses the Public Library
of Zamość Commune, a clubhouse and the VFB
Mokre ﬁre station. Heading 80 m south along the
road, we will see an eclectic building of 1880 –
the old seat of commune authorities – and 350 m
farther – a neo-Gothic Chapel of St Anthony,
funded in 1905 by Maria and Jan Lipczyńscy.
Beside the chapel there is a sandstone statue
with inscription that reads “God bless us, 1936”,
which was damaged by the German occupant.
The dense housing development on the south
side of the village is closed oﬀ by St Casimir's
Filial Church. Beyond the forest in Mokre the
“Hubale” speckled ground squirrel reserve was
established.

З'явилося в джерелах у 1430 р. Відоме
аеродромом, що охоплює територію майже
80 га і недільним авто-товарним ярмарком,
що там проходить. Побудований в 20-х рр.
Державною Лігою ППО, на 35 га землі,
викупленої у Замойської Ординації. Під час ІІ
світової війни німці окупували його для
створення авіабази. Звідси вилітали винищувачі і важкі бомбардувальники, що атакували СРСР. Силу авіації Люфтваффе з 1943
р. сильно відчувала Замойщина, коли німецькі літаки шукали сліди партизанів у лісах та
підтримували пацифікацію сіл. Після війни
воно належало армії, а з 01.01.1976 р. при
ньому працює Аероклуб Замойської Землі,
що пропонує парашутно-авіаційну підготовку.
12.06.1999 р. тут приземлився вертоліт
з Папою Св. Іоанном Павлом II, який відвідав
Замосць. Цю подію увічнює меморіальна
дошка на місці посадки. На східній стороні
аеропорту знаходиться будівля, в якій
розміщуються Публічна Бібліотека Гміни
Замостя, ресурсна кімната і ДПРЧ Мокре.
Рухаючись 80 м дорогою на півд., ми
побачимо еклектичну споруду 1880 р. колишню адміністрацію гміни, а за 350 м неоготичну каплицю Св. Антонія, зведену
у 1905 р. з фонду Марії та Яна Ліпчинських.
Поруч з нею стоїть статуя з пісковика
з написом "Боже, благослови нас 1936 р.",
пошкоджена німецькими окупантами.
Компактну забудову на півдні села закриває
дочірній костел Св. Казімєжа За лісом
у Мокре створено заповідник Ховраха крапчастого "Губале".

4
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
PNIÓWEK
Pierwsza wzmianka o wsi, nazywanej niegdyś
Pniowem, pochodzi z 1404 r., kiedy Jan Czuryło
podarował jej połowę swojemu słudze Kryskowi.
Ten, od nowej posiadłości, przybrał nazwisko
Pniowski. Wjeżdżając do Pniówka, od północy
wita nas ﬁgura św. Jana Nepomucena. Najprawdopodobniej pochodzi z 1865 r. Postać
w szatach kapłańskich, z biretem na głowie,
otoczonej nimbem z gwiazdami, spogląda na
oparty o ramię krzyż. Nieco dalej, po drugiej
stronie szosy, stoi na miejscu dawnego folwarku
kolejna ﬁgura tego świętego. Wykonana z piaskowca, powstała prawdopodobnie w 2. połowie
XVIII w. Upowszechnienie kultu tego męczennika na terenie dawnej Ordynacji Zamojskiej
wiąże się z postacią VII ordynata Tomasza
Antoniego Zamoyskiego. W czasie kanonizacji
św. Jana Nepomucena był on 14-letnim chłopcem, pobierającym nauki w Pradze. Ciężko
chory, powrócił do zdrowia dzięki modlitwie
i zawierzeniu się Świętemu. Od tego czasu
darzył Go szczególnym nabożeństwem i szerzył
Jego kult.
Skręcając na wschód z drogi powiatowej,
dotrzemy drogą gminną do szkoły zbudowanej
w 1967 r. Obok niej w 2005 r. wzniesiono pomnik
poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, poległym
w czasie II wojny światowej. Kształt artystyczny
pomnikowi nadał zamojski plastyk Marek
Rzeźniak. Po tej samej stronie znajduje się też
świetlica wiejska i boisko rekreacyjne. Miejsce
skrętu jest też punktem łączącym Ścieżkę
Rowerową Gminy Zamość z niebieskim szlakiem rowerowym gminy Łabunie, wiodącym do
jej zabytków i miejsc szczególnych.
1
2

Fot. 1. Figura św. Jana Nepomucena z XIX w.
th
Statue of St John of Nepomuk from the 19 c.
Скульптура Св. Яна Непомуцена XIX ст.
Fot. 2. Figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.
Statue of St John of Nepomuk from the 18th c.
Скульптура Св. Яна Непомуцена XVIII ст.
Fot. 3. Szkoła Podstawowa w Pniówku
Primary School in Pniówek
Початкова школа в Пнювку
Fot. 4. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej
Memorial of Home Army soldiers
Пам'ятник солдатам Армії Крайової
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PNIÓWEK

ПНЮВЕК

The ﬁrst mention of the village, formerly called
Pniów, comes from 1404, when Jan Czuryło
gave half of it to his servant Krysek. The latter
man derived his surname – Pniowski – from his
new property. Upon entering Pniówek, we are
greeted by the statue of St John of Nepomuk,
most probably of 1865. The ﬁgure in priest's
vestments, with a biretta on his head, surrounded
with a halo of stars, is gazing at the cross
propped upon his shoulder. A bit farther, on the
other side of the road, in place of the old grange,
there stands another ﬁgure of that saint. Made of
sandstone, it was probably sculpted in the 2nd half
of the 18th c. The popularisation of the cult of this
martyr in the old Zamość Entail is connected with
the 7th ordynat Tomasz Antoni Zamoyski. At the
time of canonisation of St John of Nepomuk,
he was a 14-year-old boy studying in Prague.
Gravely ill, he regained his health thanks to
praying and entrusting himself to the Saint. Since
then he held him in high esteem and spread
his cult.

Перша згадка про село, яке раніше називалось Пнюв, походить з 1404 р., Коли Ян
Чурило подарував половину його своєму слузі
Кшищеку. Той, від нового маєтку, прийняв
прізвище Пньовські. В'їжджаючи в Пнювек,
з півночі нас зустрічає скульптура Св. Яна
Непомуцена. Найімовірніше, походить з 1865
р. Постать у священицьких ризах, з беретом
на голові, оточена німбом з зірками, дивиться
на хрест, що спирається на плече. Трохи далі,
по інший бік шосе, стоїть на місці колишньої
садиби ще одна скульптура цього святого.
Зроблена з пісковика, виникла, ймовірно, у 2-й
половині XVIII ст. Поширення культу цього
мученика на території колишньої Замойської
Ординації пов'язано з постаттю VII ордината
Томаша Антонія Замойського. Під час
канонізації Св. Яна Непомуцена він був 14річним хлопчиком, який навчався в Празі.
Тяжко хворий, він одужав завдяки молитві
та довіривши себе Святому. З тих пір він був
Йому особливо відданий і поширював Його
культ.

Turning east from the poviat road into a commune one, we will reach a school of 1967. Next to
it, a memorial was erected in 2005, devoted
to Home Army soldiers that fell during WWII.
It was given its artistic shape by Marek Rzeźniak,
a ﬁne artist from Zamość. On the same side, we
can also ﬁnd a village clubhouse and a recreational sports ﬁeld. The intersection is also the
place where the Bicycle Trail of Zamość
Commune connects with the blue bike trail
of Łabunie Commune, which leads us to its
monuments and beauty spots.

Повернувши на схід від повітової дороги,
ми доберемося гмінною дорогою до школи
з 1967 р. Поруч з нею в 2005 р. встановлено
пам'ятник солдатам Армії Крайової, загиблим
під час ІІ світової війни. Художню форму
пам'ятнику надав замойський художник
Марек Жежьняк. З цього ж боку є також
сільська ресурсна кімната та рекреаційний
майданчик. Місце повороту також є точкою,
що з'єднує Велосипедний Маршрут Гміни
Замостя з блакитним велосипедним маршрутом гміни Лабуне, що веде до її пам'яток
і особливих місць.
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Jego nazwa wywodzi się od sitowia. Pierwszy
raz wzmiankowano go w 1402 r. Należący do
rodziny Ściborów-Sitańskich, około 1583 r. został
sprzedany kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu.
O przynależności wsi do Ordynacji Zamojskiej
przypomina, dominujący nad okolicą, neoromański kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła.
Wybudowano go z fundacji XV Ordynata
Maurycego Zamoyskiego, w latach 1907-1913.
Cennym zabytkiem świątyni jest obraz jej
patrona w ołtarzu głównym, autorstwa związanego z Zamojszczyzną, Rafała Hadziewicza.
Obok kościoła odnajdziemy rokokową dzwonnicę z ok. 1740 r. z rzeźbą Matki Bożej i drewniany dom paraﬁalny z 1924 r., pełniący dawniej
funkcję plebanii, projektu Tadeusza Zaremby.
Na północ od kościoła ulokowano w 1995 r.
Klasztor Sióstr Klarysek pw. Niepokalanego
Serca Maryi. Wiele okazałych grobowców o wysokim poziomie artystycznym znajduje się na
cmentarzu paraﬁalnym, założonym w latach 30.
XIX w. Jednym z nich jest rzeźba – secesyjny
symbol śmierci - nagrodzona na wystawie
w Paryżu w 1904 r. O martyrologii Zamojszczyzny przypominają: Szkoła Podstawowa im.
Dzieci Zamojszczyzny, pomnik upamiętniający
pomordowanych przez hitlerowców w latach
1939 - 1944 założycieli i strażaków z OSP
Sitaniec - stojący przy drodze gminnej wiodącej
w kierunku Łapiguza oraz znajdujący się w lesie
Borek, pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej. W tym
miejscu w latach 1941- 44 hitlerowcy dokonywali
egzekucji więźniów zamojskiego więzienia.

Fot. 1. Rzeźba na cmentarzu - secesyjny symbol śmierci
Sepulchral sculpture – Art Nouveau symbol of death
Скульптура на кладовищі - сецесійний
символ смерті
Fot. 2. Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła
Church of St Bartholomew the Apostle
Костел Св. Апостола Варфоломія
Fot. 3. Rokokowa dzwonnica
Rococo bell tower
Дзвіниця рококо
Fot. 4. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
Children of the Zamość Land Primary School
Початкова Школа ім. Дітей Замойщини
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СІТАНЕЦЬ

Its name derives from rushes (sitowie).
It was ﬁrst mentioned in 1402. The property
of the Ścibor-Sitański, around 1583 it was
sold to the Chancellor Jan Zamoyski. The neoRomanesque Church of St Bartholomew the
Apostle that dominates the area reminds us
of the fact that the village belonged to the
Zamość Entail. Its construction was funded by
the 15th ordynat Maurycy Zamoyski in 19071913. The most valuable relic in the temple
is the portrait of its patron on the main altar,
painted by Rafał Hadziewicz, an artist
connected with the Zamość land. Next to the
church, we can ﬁnd a rococo bell tower of ca.
1740, with a sculpture of Our Lady, and
a wooden parish house of 1924, designed by
Tadeusz Zaremba, which formerly acted
as presbytery. North of the church, the
Immaculate Heart of Mary Convent of Poor
Clares was established in 1995. The parish
cemetery, founded in the 1830s, holds many
imposing tombs of high aesthetic value. One of
them is a sculpture – Art Nouveau symbol
of death – awarded at the Paris exhibition
in 1904. Children of the Zamość Land Primary
School, memorial commemorating founders
and ﬁre ﬁghters of the VFB in Sitaniec murdered
by the Nazis in 1939-1944, which stands by the
commune road that leads towards Łapiguz, and
the memorial commemorating Poles murdered
during the Nazi occupation, which is located
in the Borek forest (here in 1941-44, the Nazis
executed prisoners of the prison in Zamość),
all remind us of the martyrdom of the people
of the Zamość region.

Його назва походить від ~сітов'я (камишу).
Вперше згадується в 1402 р. Належав до
родини Сциборів-Ситанських, близько 1583 р.
був проданий канцлеру Яну Замойському.

3

Про приналежність села до Замойської
Ординації нагадує, домінуючий над околицею,
неороманський костел Св. Апостола
Варфоломія. Побудовано його у 1907-1913 рр.
з фонду XV Ордината Мауриция Замойського.
Цінною реліквією храму є картина його
покровителя у головному вівтарі, авторства,
пов'язаного із Замойщиною Рафала Хадзевича. Біля костелу знаходиться дзвіниця рококо
прибл. 1740 р. зі статуєю Матері Божої
і дерев'яний парафіяльний дім 1924 р.,
що раніше був плебанією, проекту Тадеуша
Заремби. На північ від костелу побудовано
в 1995 р. Монастир Сестер Кларисок
Непорочного Серця Марії. Багато величних
гробниць високого художнього рівня
знаходяться на парафіяльному кладовищі,
заснованому в 30-х рр. XIX ст. Однією з них
є скульптура - сецесійний символ смерті нагороджена на виставці в Парижі в 1904 р.
Про мартирологію Замойщини нагадують:
Початкова Школа ім. Дітей Замойщини,
пам'ятник увіковічуючий вбитих гітлерівцями
в 1939-1944 рр., засновників і пожежників
ДПРЧ Сітанець-що стоїть при гмінній дорозі,
що веде в напрямку Лапіґуз та розташований
в лісі Борек, пам'ятник увіковічуючий поляків,
убитих під час гітлерівської окупації. Тут
у 1941-44 рр. гітлерівці страчували ув'язнених
в'язниці Замостя.

4

29

NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
PRZYRODA
Rezerwat “Hubale”
Powstał w 1982 r. na 35 ha wsi Mokre. Odnajdziemy go po południowej stronie lasu. Ochroną
objęto tu susła perełkowanego, małego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, wpisanego do
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Suseł jest
reliktem fauny stepowej, występującym w Europie jedynie na Roztoczu i południowym wschodzie Wyżyny Lubelskiej. Jego charakterystyczną
cechą są białe plamki („perełki”) na futerku.
Osiąga długość ciała 18-23 cm i masę 170-360
g. Susły prowadzą naziemny tryb życia, chronią
się w norkach ziemnych o głębokości nawet
do 1 m. Tam znajduje się komora gniazdowa do
opieki nad młodymi i ochrony przed drapieżnikami. Samica susła raz w roku rodzi młode,
które przez pierwszy miesiąc życia pozostają
w gnieździe. Potem coraz częściej wychodzą,
ucząc się samodzielnego zdobywania pożywienia (nasiona i rośliny zielne). Pod koniec
września, najpóźniej na początku października,
susły zapadają w sen zimowy na ok. 6 miesięcy.
Warunkami ich swobodnego życia są dostatek
pożywienia i szerokie pole obserwacji pozwalające dostrzec z daleka drapieżnika, którym
może być tchórz stepowy, drapieżny ptak,
a nawet kot i pies. Dlatego nie zabierajmy swoich
pupili w to miejsce. Suseł stał się turystycznym
symbolem gminy Zamość, doczekał się własnej statuetki. Co roku na boisku śródleśnym
w Mokrem odbywa się festyn z susłem w nazwie,
promujący ochronę środowiska i zdrowy tryb
życia. Na terenie rezerwatu jest też 46 widocznych słowiańskich kurhanów powstałych
w VII-IX w.
1
2

Fot. 1. Lilia złotogłów (Lilium martagon)
Martagon lily (Lilium martagon)
Лілія лісова (Lilium martagon)
Fot. 2. Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Speckled ground squirrel (Spermophilus suslicus)
Ховрах крапчастий (Spermophilus suslicus)
Fot. 3. Kurhany w rezerwacie „Hubale”
Burial mounds in the “Hubale” reserve
Кургани в заповіднику "Губале”
Fot. 4. Okolice miejscowości Hubale
Near the Hubale village
Околиці села Губале

fot. www.depositphotos.com
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“Hubale” reserve

Заповідник "Губале"

Established in 1982 in Mokre, on 35 ha of land
on the southern side of the forest, it covers with
protection the speckled ground squirrel, a small
rodent of the squirrels family, recorded in the
Polish Red Book of Animals. The ground squirrel
is a relic of steppe fauna: it occurs only in Europe,
in Roztocze and the south-east of the Lublin
Highland. Its characteristic feature is its fur with
white spots (“speckles”). It grows to a length of
18-23 cm and weight of 170-360 g. It is a ground
animal which hides in earthen burrows that are
even 1 m deep. The burrows have nesting
chambers for taking care of the young and
protection against predators. Female ground
squirrels litter once a year. For the ﬁrst month
of their lives, the young stay inside the nest.
Then they start going out more, learning how
to get food (seeds and herbaceous plants) on
their own. In late September, early October at the
latest, ground squirrels hibernate for the next
6 months or so. To live freely, they need an
abundance of food and wide observation ﬁeld
to sight predators (i.e. steppe polecats, birds
of prey, or even dogs or cats) from afar. That is
why we should not take our pets to the reserve.
The ground squirrel has become a symbol
of Zamość Commune and even has its own
statuette. Each year, a fair with the ground
squirrel in its name, which promotes environmental protection and healthy lifestyle, is held at the
forest sports ﬁeld in Mokre. In the reserve there
are also 46 visible Slav burial mounds from
the 7th-9thc.

Заснований у 1982 р. на 35 га села Мокре.
Ми відшукаємо його на південній стороні
лісу. Тут охороняється крапчастий ховрах,
маленький гризун з сімейства білячих,
занесений в Польську Червону Книгу Тварин.
Ховрах-релікт степової фауни, що зустрічається в Європі тільки на Розточчі і на південному сході Люблінської височини. Його
відмінною рисою є білі плями ("перлини")
на хутрі. Досягає довжини тіла 18-23 см і ваги
170-360 г. Ховрахи ведуть наземний спосіб
життя, захищають себе в земляних норках
глибиною до 1 м. Там знаходиться гніздова
камера для догляду за молодими і захисту від
хижаків. Самиця ховраха раз на рік народжує
дитинчат, які протягом першого місяця життя
залишаються в гнізді. Потім вони все частіше
виходять, навчаючись самостійно добувати
їжу (насіння і трав'янисті рослини). Наприкінці
вересня, найпізніше на початку жовтня,
ховрахи впадають в зимовий сон на близько
6 місяців. Умовами для вільного життя
є велика кількість їжі та широке поле спостереження, що дозволяє здалека помітити
хижака, яким може бути степовий тхір, хижий
птах і навіть кішка та собака. Тому не забираймо своїх домашніх улюбленців в це місце.
Ховрах став туристичним символом гміни
Замостя і отримав власну скульптуру. Щороку
посеред лісового поля в Мокрому проходить
фестиваль ховраха, який пропагує охорону
природи та здоровий спосіб життя. У заповіднику також є 46 видимих слов'янських курганів,
що виникли в VII-IX ст.
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Rezerwat “Wieprzec”
Rezerwat o pow. 32 ha, położony pośród podmokłych łąk wsi Wieprzec i Wychody. Powstał
w 1986 r. Chroni cenną roślinność torfowiskową,
w tym wierzbę lapońską, goździki pyszne, pełnik
europejski, gnidosza królewskiego, goryczkę
wąskolistną, liczne storczyki i rośliny rzadkie.
Jest miejscem bytowania i rozrodu ropuchy
trawnej, żaby moczarowej i ropuchy paskówki.
Jedynym gadem jest jaszczurka żyworódka.
Licznie żerują tu bociany, rycyki, czaple siwe,
błotniaki stawowe i myszołowy. Uroku dodają
dzienne motyle z paziem królowej, gatunkiem
zanikającym, wpisanym już do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Dotarcie do tego miejsca
wymaga zaangażowania. Dotrzemy tam kierując
się początkowo utwardzoną drogą, biegnącą
po wschodniej stronie świetlicy w Wieprzcu
(Wieprzec 8), a następnie drogami polnymi ok.
130 m na płn.-wsch.
Ostoja roślinności stepowej „Kąty”
Ok. 2 km na północny zachód od zabudowań wsi
Wychody, na wzgórzu nazywanym przez miejscową ludność „końskim grzbietem”, położony
jest najcenniejszy na Lubelszczyźnie płat
roślinności stepowej. Zajmuje powierzchnię 1,97
ha. Zbocza wzgórza porastają chronione i rzadkie gatunki roślin. Spotykamy tu: storczyki,
ciemiężycę czarną, len złocisty, zawilca kwiatowego, wisienkę stepową, miłka wiosennego.
Znajdują się tu stanowiska pajęcznicy liliowatej
wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin
oraz, jako jedyne w Polsce, stanowiska dziurawca wytwornego. Dotrzemy tu jedną z polnych
dróg.

1
2

Fot. 1. Storczyk kukawka (Orchis militaris L.)
Military orchid (Orchis militaris L.)
Зозулинець шоломоносний (Orchis militaris L.)
Fot. 2. Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.)
Spring pheasant's eye (Adonis vernalis L.)
Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.)
Fot. 3. Storczyk obuwik (Cypripedium calceolus)
Lady's slipper orchid (Cypripedium calceolus)
Орхідея Черевичок (Cypripedium calceolus)
Fot. 4. Żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius)
Common broom (Cytisus scoparius)
Жарновець віниковий (Cytisus scoparius)
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“Wieprzec” reserve
Reserve of 32 ha, established in 1986 among the
wet meadows of the Wieprzec and Wychody
villages. It protects valuable peat bog vegetation,
including downy willow, fringed pink, globeﬂower,
Pedicularis sceptrum-carolinum, marsh gentian,
numerous orchid species and other rare plants.
It is also a place where the common frog, moor
frog and natterjack toad live and breed. The only
reptile is the common lizard. Numerous species
of stork, black-tailed godwit, grey heron, marsh
harrier and buzzard feed here. Day butterﬂies,
such as the swallowtail – a disappearing species
already recorded in the Polish Red book of
Animals – add charm to the place. Reaching the
reserve requires a lot of involvement. We will
arrive here, initially following the hard-surfaced
road that runs to the east of the clubhouse
in Wieprzec (Wieprzec 8), and then dirt roads for
ca. 130 m towards the north-east.

Заповідник "Вепшець”
Заповідник площею 32 га, розташований
серед заболочених луків сіл Вепшець
і Виходи. Заснований в 1986 р. Охороняє цінну
рослин-ність торфовищ, включаючи лапландську вербу, гвоздику пишну, купальницю європейську, шолудивник королівський,
тирлич звичайний, численні орхідеї і рідкісні
рослини. Це місце проживання і розмноження
трав'яної жаби, гостромордої жаби і очеретяної ропухи. Єдиний плазун - живородна
ящірка. Тут багато полюють лелеки, грицики,
сиві чаплі, луні і канюки. Чарівність додають
денні метелики з махаоном, зникаючим видом,
вже занесеним в Польську Червону Книгу
Тварин. Потрібна наснага, щоб дістатися цього
місця. Дістанемося туди, рушаючи спочатку
дорогою з тв. покр., яка веде зі східної сторони
ресурсної кімнати у Вепшці (Вепшець 8),
а потім польовими дорогами прибл. 130 м на
півн.- сх.

“Kąty” steppe vegetation sanctuary
About 2 km north-west of the buildings of
Wychody, upon a hill the local people call
“horseback”, there lies the most valuable strip
of steppe vegetation in the Lublin region.
It covers 1.97 ha. The slopes of the hill are
overgrown with protected and rare plant species,
i.a.: orchids, black false hellebore, golden
ﬂax, snowdrop anemone, dwarf cherry, spring
pheasant's eye. There are also beds of
St Bernard's lily, recorded in the Polish Red Book
of Plants, and – the only in Poland – beds of
Hypericum elegans. We can reach this place
following one of the dirt roads.

Оплот степової рослинності "Конти”
Прибл. 2 км на північний захід від будівель
села Виходи, на пагорбі, який місцеві жителі
називають «кінським хребтом», знаходиться
найцінніша ділянка степової рослинності на
Люблінщині. Займає площу 1,97 га. Схили
пагорба вкриті заповідними і рідкісними
видами рослин. Зустрічаємо тут: орхідеї,
чемерицю чорну, льон жовтий, анемону
квіткову, вишню степову, горицвіт весняний.
Є місця віхалки лілійної, занесеної до
Польської Червоної Книги Рослин, і, як єдині
у Польщі, місця звіробою стрункого.
Дістаємось тут однією з польових доріг.
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Położona w sąsiedztwie Roztoczańskiego
Parku Narodowego, urzeka spokojem i pięknymi krajobrazami. Powstała prawdopodobnie
w II poł. XV w. Ciekawą historię ma budynek
szkoły, położonej na skarpie przy skraju lasu w pobliżu skrzyżowania dróg. Jego drewniane
skrzydło wybudowano w latach 1937-1938, wg
proj. Tadeusza Zaremby. W 1941 r. szkołę zajęli
Niemcy i zamknęli dla uczniów. W nieczynnym
budynku spotykali się partyzanci szykujący się
do bitwy znanej dziś jako Bitwa pod Wojdą.
W 2002 r. szkoła otrzymała imię Batalionów
Chłopskich. Obok niej przebiega oznaczony
zielonym kolorem pieszy szlak im. Aleksandry
Wachniewskiej - znanej malarki Roztocza
i orędowniczki utworzenia Roztoczańskiego
Parku Narodowego. Nazywany jest też obwodnicą RPN. Rozpoczyna się w Zwierzyńcu (przy
OEM RPN), wiedzie 67 km przez najpiękniejsze
leśne obszary Roztocza Środkowego, aby
zakończyć swój bieg przy Izbie Leśnej na
Foriance. Kierując się na południowy zachód
wsi, napotkamy pierwszą z dwu tutejszych
stadnin - Stajnię Rozalię. Swoją nazwę wzięła
od imienia pierwszej mieszkającej w stadninie
klaczy. Około kilometra dalej zobaczymy na
wzgórku pod lipą, domkową kapliczkę św. Jana
Nepomucena. Jest ona wiernym obrazem
kapliczki, ustawionej tu przeszło 100 lat temu,
a zniszczonej podczas II wojny światowej.
Pomimo zakazu władz, miejscowa ludność
odbudowała ją nocą. Utwardzoną drogą przy
kapliczce, dotrzemy do Stadniny Koni Tarka.
Obydwie tutejsze stadniny oferują usługi
związane z rekreacją konną.

3
4

Fot. 1. Kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena
Roadside chapel of St John of Nepomuk
Домашня каплиця Св. Яна Непомуцена
Fot. 2. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
Peasants' Battalions Primary School
Початкова Школа ім. Селянських Батальйонів
Fot. 3. Stajnia Rozalia
Rozalia Stable
Стайня Розалія
Fot. 4. Lekcja jazdy konnej
Horse-riding lesson
Урок верхової їзди
Fot. 5. Stadnina Koni Tarka
Tarka Stud Farm
Стайня Тарка
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ВУЛЬКА ВЕПШЕЦЬКА

Situated near the Roztocze National Park,
it enchants you with its tranquillity and beautiful
landscapes. It was probably established in the
2nd half of the 15th c. The school, situated upon
an embankment on the verge of the forest and
near an intersection, has an interesting history.
Its wooden wing was built in 1937-38,
as designed by Tadeusz Zaremba. In 1941,
the school was requisitioned by the Germans
and closed down. The building then became
a meeting point for partisans preparing for the
battle known today as the Battle of Wojda.
In 2002, the school was given the name of
Peasants' Battalions. Aleksandra Wachniewska
Foot Trail, marked in green, runs nearby.
She was a famous painter of Roztocze and
a proponent of creation of the National Park.
The trail is called the ring road of the RNP.
It begins in Zwierzyniec (by the RNP EMC), runs
for 67 km through the most beautiful forested
areas of the Middle Roztocze in order to end its
course near the Forest Chamber in Florianka.
Heading towards the south-western section
of the village, we come across the ﬁrst of the two
local stud farms – Rozalia Stable. It took its
name from the ﬁrst mare that lived in it.
About 1 km farther, upon a hill, under a lime tree,
we can see the roadside Chapel of St John of
Nepomuk – a faithful copy of the chapel erected
here almost 100 years ago and destroyed
during WWII. Despite a ban issued by the
authorities, the local community rebuilt it at
night. Following a hard-surfaced road, we reach
Tarka Stud Farm. Both local stud farms oﬀer
services connected with horse recreation.

Розташована неподалік від Розточанського
Національного Парку, зачаровує спокоєм
і гарними краєвидами. Виникло, ймовірно,
у ІІ пол. XV ст. Цікаву історію має будівля
школи, розташована на схилі біля узліссянедалеко від перехрестя доріг. Її дерев'яне
крило було побудоване в 1937-1938 рр.,
за проектом Тадеуша Заремби. У 1941 р.
школу зайняли німці і закрили для учнів.
У закритій будівлі зустрічалися партизани,
які готувались до битви, відомої сьогодні
як Битва під Войдою. У 2002 році школі
присвоєно ім'я Селянських Батальйонів.
Поруч із нею йде зелений піший маршрут ім.
Олександри Вахнєвскєй - відомої художниці
Розточчя та прихильниці створення Розточанського Національного Парку Його також
називають кільцевою РНП. Починається він
у Звежинці (при НМЦ РНП), веде 67 км через
найкрасивіші лісові райони Середнього
Розточчя, щоб завершити свій біг біля
Лісової Ізби у Флоріанці. Прямуючи на півд.зах. села, зустрінемо першу з двох тутешніх
стаєнь-Стайню Розалію. Свою назву вона
отримала від імені першої кобили, що жила
в стайні. Приблизно за кілометр звідси ми
побачимо на пагорбі під липою, домашню
каплицю Св. Яна Непомуцена. Це вірний
образ каплиці, встановленої тут більше 100
років тому і зруйнованої під час ІІ світової
війни. Незважаючи на заборону влади,
місцеве населення відновило її вночі.
Дорогою з тв. покр. поряд з каплицею ми
дійдемо до Стайні Тарка. Обидві місцеві
стайні пропонують послуги, пов'язані з кінним відпочинком.
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
WYSOKIE

1

Istniało już w 1564 r. Nazwa wsi wiąże się
z położeniem na wysokim brzegu rzeki Łabuńki,
zwanej kiedyś Kalinowicą. Posiada ona dwie
części. “Stare Wysokie” powstało przy trakcie
do Hyżej (dzisiaj Chyża). Dotrzemy tam skręcając na południe (przy kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego z 1983 r.) z drogi wojewódzkiej Sitaniec - Nielisz, przy której
usadowiło się “Nowe Wysokie” - tworzące się
po połowie XIX w. Naprzeciw kaplicy uwagę
przykuwa budynek szkoły z lat 1923-26,
noszącej imię jej dyrektora Edwarda Kasprzysiaka. Na fasadzie szkoły wiszą tablice
poświęcone mieszkańcom Wysokiego - oﬁarom II wojny światowej oraz poległym żołnierzom. W pobliżu rosną też dęby upamiętniające
polskich oﬁcerów zamordowanych w Katyniu
i Charkowie. W centrum “Nowego Wysokiego”,
około 300 m na płd.-wsch. od szkoły, od 2016 r.
działa Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość,
ulokowany w przedwojennym, zmodernizowanym budynku. Mieści się tu również ﬁlia
biblioteki. Jest to miejsce twórczych zajęć,
imprez kulturalnych i punkt informacji turystycznej. Atrakcją turystyczną na „Starym
Wysokiem” jest Regionalna Izba Pamięci,
gromadząca zbiory etnograﬁczne. W jej sąsiedztwie stoi pomnik pamięci mieszkańców
Wysokiego, wysiedlonych przez niemieckiego
okupanta. Kierując się stąd drogą asfaltową
na południe, znajdziemy ciekawą kapliczkę
na słupie, ufundowaną w 1908 r. przez Julię
i Jakuba Łojów, stojącą obok 4 zrośniętych lip
oraz ﬁgurę z 1899 r., ozdobioną kutym w żelazie
krucyﬁksem.

2
3

Fot. 1. Figura z 1899 r.
Statue of 1899
Скульптура з 1899 р.
Fot. 2. Kaplica pw. św. M.M. Kolbego
Chapel of St M.M. Kolbe
Каплиця Св. М. М. Кольбе
Fot. 3 . Regionalna Izba Pamięci
Regional Memorial Room
Регіональна Меморіальна Ізба
Fot. 4. Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem
Culture Centre in Wysokie
Гмінний Культурний Центр в Високому
Fot. 5. SP im. Edwarda Kasprzysiaka
E. Kasprzysiak Primary School
Початкова Школа ім. Едварда Каспшищяка

36

HERITAGE

ON TOURIST TRAILS

НА ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТАХ

WYSOKIE

ВИСОКЕ

Existed already in 1564. The name of the village
is connected with its location on a high bank
of the Łabuńka River, earlier called Kalinowica.
It has two parts. The “Old Wysokie” was
established by the highway to Hyża (currently
Chyża). We can reach it turning south (by the
Chapel of St Maximilian Maria Kolbe of 1983)
from the Sitaniec – Nielisz voivodeship road,
by which the “New Wysokie” started to be built
after 1850. Opposite the chapel, our attention
is drawn by the school of 1923-26. It bears
the name of one of its headmasters Edward
Kasprzysiak. On the facade there hang plaques
devoted to fallen soldiers and the inhabitants
of Wysokie who fell victims to WWII. There are
also oaks that grow nearby and commemorate
Polish oﬃcers murdered in Katyn and Kharkiv.
In the centre of “New Wysokie”, about 300 m
south-east of the school, there is the Culture
Centre of Zamość Commune, located in
a modernised pre-War building, which houses
a library branch as well. It is a place where
creative classes and cultural events are held,
and a tourist information point. One of the
attractions of the “Old Wysokie” is the Regional
Memorial Room, which collects ethnographic
exhibits. In its vicinity there stands a memorial
of the inhabitants of Wysokie displaced by the
German occupant. Heading south from here
along the asphalt road, we can ﬁnd an
interesting shrine upon a pillar, founded in 1908
by Julia and Jakub Łój, which stands next to
4 lime trees grown together, and a statue of
1899, decorated with a wrought-iron cruciﬁx.

Існувало вже у 1564 р. Назва села пов'язана
з положенням на високому березі річки
Лабуньки, званої колись Калиновицею. Воно
складається з двох частин. "Старе Високе"
виникло при тракті до Хижого (нині Хижа).
Дістанемося туди, повернувши на південь
(біля каплиці Св. Максиміліана Марії Кольбе,
1983 р.) з обласної дороги Сітанець-Неліш,
при якій розташувалося "Нове Високе", що
виникло після середини XIX ст. Навпроти
каплиці увагу привертає будівля школи 192326 рр., що носить ім'я її директора Едварда
Каспшищяка. На фасаді школи висять
таблички, присвячені жителям Високогожертвам ІІ світової війни і загиблим солдатам. Поруч також ростуть дуби, що
вшановують пам'ять польських офіцерів,
убитих у Катині та Харкові. У центрі "Нового
Високого", прибл. 300 м на півд.-сх від школи,
з 2016 р. діє Гмінний Культурний Центр Гміни
Замостя, розташований у довоєнній,
модернізованій будівлі. Тут також знаходиться філія бібліотеки. Це місце творчих
занять, культурних заходів та туристичноінформаційне бюро. Туристичною принадою
у "Старому Високому" є Регіональна
Меморіальна Ізба, що збирає етнографічні
колекції. В її околицях стоїть пам'ятник
пам'яті жителів Високого, переміщених
німецькими окупантами. Прямуючи звідси
асфальтною дорогою на південь, ми знайдемо цікаву каплицю на стовпі, засновану
в 1908 р. Юлією і Якубом Лоюв, що стоїть
поруч із 4 зрощеними липами і скульптуру
з 1899 р., прикрашену кованим в залізі
розп'яттям.

4
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NA SZLAKACH
TURYSTYCZNYCH
REGIONALNA IZBA PAMIĘCI
W WYSOKIEM

1
2

Znajdziemy ją na „Starym Wysokiem”. Jej początki sięgają 2005 r., kiedy panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zaczęły
gromadzić sprzęty, używane kiedyś na
zamojskiej wsi. Początkowo mieściła się w budynku z lat 30. XX w. Od 8.05.2011 r., dzięki
zaangażowaniu władz gminy i unijnemu
wsparciu, Izba mieści się w drewnianym
budynku stylizowanym na szlachecki dworek.
Obecnie podlega Gminnemu Ośrodkowi
Kultury Gminy Zamość, ale opiekę nad Izbą
nieustannie sprawuje lokalna społeczność.
Ekspozycja mieści się na parterze i na piętrze.
Zbiory wynoszą ponad 1230 eksponatów.
Zobaczymy tu m.in.: alkierz, kuchnię, wyposażenie szkolnej klasy, sprzęty z komory,
stajni, stodoły i poddachu. Wśród eksponatów
są krosna, ręczny magiel na zimno, sanki
załubice, żarna, żelazka z duszą, nawet kule
armatnie z czasów obrony Zamościa przed
Szwedami z XVII w. i wiele innych niespotykanych dziś przedmiotów codziennego
użytku. Wizyta tu, to podróż w czasie. W otoczeniu Izby od strony wschodniej, na niewielkim
skwerku, ustawiono pomnik upamiętniający
wysiedlenie mieszkańców Wysokiego przez
niemieckiego okupanta, które nastąpiło
8.11.1941 r. Przy pomniku jest zegar słoneczny
- godziny zaznaczono kwiatami. Na turystów
czeka parking i ogólnodostępna altanka.
W zewnętrznym piecu wypieka się bochny
chleba i bułki. Obecnie przy Izbie powstaje
Centrum Kultury Dawnej z kuźnią i stodołą.
W Izbie można zorganizować konferencje,
warsztaty i spotkania.

3
4

Fot. 1.

Budynek Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem
Regional Memorial Room in Wysokie
Будівля Регіональної Меморіальної Ізби
у Високому

Fot. 2-6. Zbiory Regionalnej Izby Pamięci
Collection of the Regional Memorial Room
Колекції Регіональної Меморіальної Ізби
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REGIONAL MEMORIAL ROOM
IN WYSOKIE

РЕГІОНАЛЬНА МЕМОРІАЛЬНА ІЗБА
У ВИСОКОМУ

We can ﬁnd it in the “Old Wysokie”. It dates back
to 2005, when women from the local Country
Housewives' Club began to collect utensils
formerly used in the Zamość countryside.
Initially, it was located in a building from
the 1930s. Since 8.05.2011, thanks to the
involvement of commune authorities and
support from the EU, the Room has been
located in a building stylised as a manor house.
It is now supervised by the Culture Centre
of Zamość Commune, but the local community
still takes care of it. The exposition – over 1,230
items – occupies the ground and ﬁrst ﬂoor.
We can admire, e.g.: bedchamber, kitchen,
classroom furnishings, equipment used in
the chamber, stable, barn and woodshed.
The exhibits include: looms, hand-operated
cold mangle, parade sledge, quern, ox-tongue
irons, and even cannonballs from the times
of defence of Zamość against the Swedes
in the 17th c., as well as many other objects
of everyday use, today unheard of. A visit here is
a travel back in time. To the east of the Room,
in a small square, there stands a memorial
of the displacement of the inhabitants of
Wysokie by the German occupant, which took
place on 8.11.1941. Next to the memorial there
is a sundial – the hours are marked with ﬂowers.
A car park and a gazebo await tourists. In an
outdoor oven, loaves of bread and buns are
baked. Currently, a Centre of Old Culture with
a smithy and a barn is being created as part of
the institution. The Room organises conferences, workshops and meetings.

Відшукаємо її у "Старому Високому".
Її початки сягають 2005 р., коли жінки
з місцевого Кола Сільських Домогосподарок
почали збирати обладнання, яке колись
використовувалося в замойському селі.
Спочатку вона розміщувалася в будівлі 30-х
рр. XХ ст. З 8.05.2011 р., завдяки участі гмінної влади та підтримці ЄС, Ізба розміщується
в дерев'яному будинку, стилізованому під
шляхетський двір. Сьогодні вона підпорядковується Гмінному Культурному
Центру Гміни Замостя, але опікується Ізбою
постійно місцева громада. Виставк а
розташована на 1 та на 2 поверсі. Колекції
налічують понад 1230 експонатів. Побачимо
тут, зокрема: ванькир, кухню, обладнання
шкільного класу, обладнання з комори,
стайні, стодоли та горища. Серед експонатівткацькі верстати, прасувальні котки, сани
кінні, жорна, праски з душею, навіть гарматні
ядра часів захисту Замостя від шведів XVII
ст. і багато інших нечуваних сьогодні
предметів побуту. Візит сюди-це подорож
у часі. В оточенні Ізби зі східного боку,
на невеликому скверику, встановлено
пам'ятник увіковічуючий виселення жителів
Високого німецьким окупантом, яке відбулося 8.11.1941 р. Біля пам'ятника є сонячний
годинник-години позначені квітами. Для
туристів є парковка і громадська альтанка.
У зовнішній печі випікають буханки хліба
і булочки. Сьогодні при Ізбі будується Центр
Давньої Культури з кузнею і стодолою. У Ізбі
можна провести конференції, семінари та
зустрічі.

5
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TRASY ROWEROWE

40,5 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA
GMINY ZAMOŚĆ

1

Ma długość 40,5 km. Prowadzi od Skokówki do
Płoskiego, ukazując piękno roztoczańskich
terenów gminy. Oznakowana jest dwukierunkowo, kolorem czerwonym. Pierwszy
znak ścieżki znajdziemy na skraju ul. Targowej
w Skokówce. Jedziemy nią, przez wieś, do
skrzyżowania z drogą powiatową, tam
skręcamy w lewo. Jesteśmy w Zwódnem.
Trasę do Pniówka zdobią ﬁgury św. Jana
Nepomucena, św. Antoniego i widok na
Zamość. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy
w prawo. Trasa wznosi się na 260,8 m n.p.m. jesteśmy na Lipskiej Górze. Od wschodu widać Łabunie, od południa - w dolinie
Białowolę i Zalesie, powyżej wzniesienia
Roztocza. Zjeżdżamy ku wsi, na rondzie
skręcamy w prawo. Mijamy zabudowania
Białowoli. Przy szkole skręcamy w lewo.
Kierując się znakami opuszczamy wieś,
przemierzamy Lipsko Kosobudy. Przy trasie są
liczne ﬁgury i kapliczka domkowa z lat 60. XX w.
Za zabudowaniami skręca ona na południe,
w kierunku cmentarza paraﬁalnego (warto
odwiedzić, widoczny 170 m od szlaku, kościół
pw. św. Jana Chrzciciela.) Mijamy cmentarz
i łagodnie skręcamy na płd.-wsch., a potem
w stronę lasu. Jesteśmy w Lipsku Polesiu.
Przez Las Kąsewiczka docieramy w pobliże
kapliczki św. Romana i wieży widokowej. Trasa
biegnie mijając rzadkie domostwa, skrajem
lasu. Może spotkamy tu dzikie zwierzęta. Leśna
droga zmienia nawierzchnię na asfaltową - to
ulica Warszawska. Docieramy nią do drogi
wojewódzkiej 849.

2
3

Fot. 1. Skokówka - centrum wsi
Skokówka – village centre
Скокувка - центр села
Fot. 2. Słowiańskie kurhany w Mokrem
Slav burial mounds in Mokre
Слов'янські кургани в Мокрому
Fot. 3. Na trasie w Lipsku Polesiu
En route in Lipsko-Polesie
На маршруті в Ліпсько Полесе
Fot. 4. Proﬁl wysokościowy trasy
Elevation proﬁle of the route
Висотний профіль маршруту
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BICYCLE TRAIL
OF ZAMOŚĆ COMMUNE

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
ГМІНИ ЗАМОСТЯ

It is 40.5 km long and runs from Skokówka
to Płoskie, showing us the beauty of Roztocze.
It is marked both ways in red. We can ﬁnd the
ﬁrst trail sign at the end of Targowa St in
Skokówka. We follow it through the village, up to
the crossing with the poviat road, where we turn
left. Now we are in Zwódne. The route to
Pniówek is spiced up with statues of St John
of Nepomuk and St Anthony, and scenic views
of Zamość. At the crossing, we turn right.
The route rises to 260.8 m ASL, to the top of
Lipska Góra. To the east, we can see Łabunie,
in a valley to the south – Białowola and Zalesie,
above us – the hills of Roztocze. We descend
towards Białowola and turn right at the
roundabout. We get past its buildings. By the
school, we turn left. Following the signs,
we leave the village and traverse LipskoKosobudy. Along the route there are numerous
statues and a roadside chapel from the 1960s.
Behind the buildings, it turns south, towards the
parochial cemetery (it is worth visiting St John
the Baptist's Church, visible 170 m from the
trail). We go past the cemetery, turn slightly
south-east and then towards the forest.
We are now in Lipsko-Polesie. Through the
Kąsewiczka Forest, we reach St Romanus'
Chapel and the observation tower. The route
goes farther, passing by sparse houses, along
the verge of the forest, where we can meet wild
animals. The forest road changes into an
asphalt-surfaced one – it is Warszawska
St. Following it, we reach the voivodeship road
no. 849.

Довжина - 40,5 км. Він веде від Скокувки
до Плоського, демонструючи красу районів
гміни Розточчя. Позначається двонаправлено, червоним кольором. Перший знак
маршруту відшукаємо на краю вул. Тарговей
в Скокувці. Їдемо по ній, через село,
до перехрестя з повітовою дорогою, там
звертаємо наліво. Ми в Звудному. Маршрут
до Пнювки прикрашають скульптури
Св. Яна Непомуцена, Св. Антонія та вид на
Замосць. На перехресті доріг повертаємо
праворуч. Траса піднімається на 260,8 м над
р.м. - ми знаходимось на Ліпській Горі.
На сході-видно Лабуне, на півдні - у долині
Бяловолю та Залесе, над пагорбом Розточчя. З'їжджаємо до села, на кільцевій
повертаємо праворуч. Проїжджаємо повз
будівлі Бяловолі. Біля школи повертаємо
ліворуч. Орієнтуючись знаками, покидаємо
село, перетинаємо Ліпсько Кособуди.
На маршруті є численні скульптури і домашня каплиця 60-х рр. XХ ст. За будівлями він
повертає на південь, у бік парафіяльного
кладовища (варто відвідати, видимий за 170
м від шляху, костел Св. Яна Хрестителя.)
Проїжджаємо кладовище і плавно повертаємо на півд.-сх., а потім у бік лісу. Ми
в Ліпсько Полесе. Через ліс Коусевічка
досягаємо околиць каплиці Св. Романа
і оглядової вежі. Маршрут проходить повз
рідкісні будинки, узліссям. Можливо, ми
зустрінемо тут диких тварин. Лісова дорога
змінює поверхню на асфальт - це вул.
Варшавська. Нею доїжджаємо до обласної
дороги 849.

4
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40,5 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA
GMINY ZAMOŚĆ

1

Po jej przekroczeniu, kierujemy się na płn.zach. przez dalszą część wsi. (Teraz szlak aż
do wsi Mokre, będzie prowadził nas przez
otulinę RPN.) Za zabudowaniami skręcamy na
zachód, do lasu. Pokonujemy 3,7 km przez
Obszar Natura 2000 – Uroczyska Lasów
Adamowskich i docieramy do drogi asfaltowej.
Po jej drugiej stronie jest Leśniczówka Wólka,
a w jej pobliżu źródlisko ze smaczną wodą.
Kierujemy się na płd.-zach., przez malownicze
Wierzchowiny i Skaraszów. U skrzyżowania
dróg szlak zakręca na prawo. Jadąc drogą
gminną mijamy położoną na skarpie pod lasem
SP im. Batalionów Chłopskich, świetlicę
i dostępną altankę. Wieś ma zwartą zabudowę.
Za nią szlak skręca na płn.-zach. i przez las
prowadzi nas do wieży widokowej. Przed nami
są Wychody. Przy skrzyżowaniu dróg jest
kościół pw. św. App. Piotra i Pawła. Za wsią
czeka nas podjazd pod górę. Po lewej stronie
mijamy ordynacki krzyż i widoczny na zachodzie dawny folwark Wieprzec Główny.
Ze wzniesienia roztacza się widok na wznoszącą się nad wsiami Lipską Górę i “bezgraniczne” Roztocze. Bez wysiłku przemierzamy
Hubale, długo zjeżdżając ze wzniesienia.
Na łąkach wsi Mokre, pod lasem, odwiedzamy
rezerwat susła perełkowanego „Hubale”.
Mijamy las i zabudowania Mokrego. Odpocząć
możemy w altance przy budynku Biblioteki
Publicznej Gminy Zamość. Po drugiej stronie
ulicy jest lotnisko. Na najbliższym skrzyżowaniu
skręcamy w lewo. Dalej szlak biegnie wzdłuż
lotniska, do końcowego punktu ścieżki przy
stacji paliw w Płoskiem.

2
3

Fot. 1. Krzyż w okolicach Hubal
Cross in the vicinity of Hubale
Хрест в околицях Губала
Fot. 2. Kościół pw. św. App. Piotra i Pawła w Wychodach
Church of Sts Peter and Paul the Apostles in Wychody
Костел Св. Ап. Петра і Павла у Виходах
Fot. 3. Źródlisko w Wierzchowinach
Well-head in Wierzchowiny
Джерело у Вежховіні
Fot. 4. Rowerzyści na trasie
Cyclists on the trail
Велосипедисти на маршруті
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BICYCLE TRAIL
OF ZAMOŚĆ COMMUNE

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
ГМІНИ ЗАМОСТЯ

Having crossed it, we continue south-west
through the village. (Through the buﬀer zone
of the RNP up to Mokre.) Behind the buildings,
we turn west, to the forest. We cover 3.7 km
through the Adamów Forests Nature Preserve
(Natura 2000 area) and reach the asphalt road.
On its other side there is Wólka Forester's
House and a well-head with tasty water.
We head south-west, through the scenic
Wierzchowiny and Skaraszów. At the crossing,
the trail turns right. We follow the commune
road, past the Peasants' Battalions Primary
School, situated on an embankment by the
forest, the clubhouse and the gazebo.
The village has a dense housing development.
Beyond it, the trail turns north-west and goes
through the forest to the observation tower.
The village of Wychody lies before us. At the
crossing, we see the Church of Sts Peter and
Paul the Apostles. A climb up awaits us outside
the village. To our left, we pass by an entail
cross and Wieprzec Główny – a former grange
visible to the west. Views of the “limitless”
Roztocze and Lipska Góra towering over the
villages unfold from the top of the hill.
Eﬀortlessly, we follow a long descent through
Hubale. In the meadows of Mokre, by the forest,
we visit the “Hubale” ground squirrel reserve.
We ride past the forest and the buildings
of Mokre. We can rest in the gazebo by
the Public Library of Zamość Commune. On the
other side of the street there is the airﬁeld.
At the nearest crossing, we turn left. Farther on,
the trail runs along the airﬁeld, to its end point
by the ﬁlling station in Płoskie.

Після її перетину прямуємо на пвн.-сх. через
решту села. (Тепер маршрут аж до села
Мокре, вестиме нас через буферну зону
РНП.) За будівлями повертаємо на захід,
в ліс. Долаємо 3,7 км повз Зону Натура 2000Урочища Адамівських Лісів і досягаємо
асфальтової дороги. З іншого боку Лісничівка Вулька, а неподалік джерело зі смачною
водою. Прямуємо на півд.-зах. повз
мальовничі Вежховіни та Скарашув.
На перехресті маршрут повертає праворуч.
Проїжджаючи гмінною дорогою, проїжджаємо повз ПШ ім. Селянських Батальйонів,
ресурсну кімнату і альтанку. Село має
компактну забудову. За нею шлях повертає
на півн.-зах. та через ліс веде нас до
оглядової вежі. Перед нами Виходи. На
перехресті доріг знаходиться костел Св. Ап.
Петра і Павла За селом нас чекає підйом
в гору. Зліва оминаємо ординатський хрест
і видимий на заході колишній фольварк
Вепшець Глувни. З пагорба відкривається
вид на нависаючу над селами Ліпську Гору
і "безмежне" Розточчя Легко перетинаємо Губале, довго з'їжджаючи з пагорба.
На луках села Мокре, під лісом, відвідуємо
заповідник крапчастого ховраха "Губале".
Минаємо ліс та будівлі с. Мокре. Відпочити
можемо в альтанці біля буд. Публічної
Бібліотеки Гміни Замостя По інший бік вулиці
знаходиться аеропорт. На найближчому
перехресті повертаємо ліворуч. Далі шлях
проходить уздовж аеропорту, до кінцевої
точки маршруту біля АЗС в Плоському.
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TRASY ROWEROWE

24,8 km

SZLAK ROWEROWY
„PO WZGÓRZACH ROZTOCZA”

1
2

Oznakowany jest dwukierunkowo kolorem
zielonym. Jego długość od Lipska Polesia do
Guciowa wynosi 24,8 km. Zaczyna się przy
Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu.
Stąd jedziemy 600-metrowym odcinkiem drogi
asfaltowej, w kierunku płd.-wsch. do Lasu
Kąsewiczka. Towarzyszą nam znaki ścieżek
nordic walking. W lesie docieramy do węzła
szlaków: Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość
i szlaku pieszego im. W. Podobińskiej. Po około
2 km dojeżdżamy do wschodniego skraju lasu.
Przed nami ukazuje się kapliczka św. Romana.
Możemy tu wejść na wieżę widokową, by
podziwiać od wschodu lasy i lessowe wzgórza
Grzędy Sokalskiej, na północy i północnym
zachodzie bielejące wapieniami pagóry
Wyżyny Lubelskiej i wzgórza Działów Grabowieckich, na południu i południowym zachodzie
lasy Roztocza, a w dole łąki i mokradła Kotliny
Zamojskiej. Dalej czeka nas wspinaczka rowerowa o długości ok. 3 km po drogach gruntowych, przez miejscowość Kasjerówka.
Na kolejnym węźle szlaków, wraz z niebieskim
szlakiem pieszym „Wzgórzami Roztocza”,
skręcamy na zachód. Przez miejscowość Czarnowoda, gdzie znajduje się jedna z roztoczańskich winnic, jedziemy już drogą utwardzoną. Mijając rozproszone zabudowania
i kapliczki przydrożne, po około 3 km wjeżdżamy na drogę asfaltową. Kilkaset metrów
dalej przejeżdżamy skrzyżowanie z drogą
wojewódzką 849 w miejscowości Szewnia
Dolna. Jedziemy dalej na zachód drogą
powiatową.

3
4

Fot. 1-2. Gigantyczne ﬁgury przy Centrum Geoturystycznym
Gigantic statues by the Geotourism Centre
Гігантські скульптури в Центрі Геотуризму
Fot. 3. Na trasie w okolicach Feliksówki
En route near Feliksówka
На трасі в околицях Феліксувки
Fot. 4. Kościół pw. NMP w Szewni Dolnej
Church of the BVM in Szewnia Dolna
Костел Діви Марії у Шевня Дольна
Fot. 5. Proﬁl wysokościowy trasy
Elevation proﬁle of the route
Висотний профіль маршруту
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“OVER THE HILLS OF ROZTOCZE”
BIKE TRAIL

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
”ПАГОРБАМИ РОЗТОЧЧЯ”

Marked both ways in green. It is 24.8 km long
from Lipsko-Polesie to Guciów. It begins by
the Geotourism Centre in Lipsko-Polesie.
From here, we go along a 600 m long stretch
of asphalt, towards south-east and the
Kąsewiczka Forest, accompanied by the Nordic
walking routes signs. In the forest, we reach the
hub of the Bicycle Trail of Zamość Commune
and W. Podobińska Foot Trail. After about 2 km,
we arrive at the eastern verge of the forest.
St Romanus' Chapel appears before us.
We can climb the observation tower to admire
the forests and loess hills of Grzęda Sokalska
to the east, the white limestone hills of the Lublin
Highland and the hills of Działy Grabowieckie
to the north and north-west, the forests
of Roztocze to the south and south-west,
and meadows and marshes of the Zamość
Basin down below. What awaits us farther on
is a bike climb, 3 km long, along dirt roads,
through Kasjerówka. At another trail hub,
we turn west, together with the “Over the Hills of
Roztocze” blue foot trail. Through Czarnowoda,
where one of the Roztocze vineyards is located,
we continue along a hard-surfaced road.
Passing by scattered buildings and roadside
shrines, after about 3 km, we enter an asphalt
road. Several hundred metres farther, we cross
an intersection with the voivodeship road no.
849 in Szewnia Dolna. We continue west along
the poviat road.

Позначається двонаправлено, зеленим
кольором. Його довжина від Ліпська Полесе
до Гуцюва становить 24,8 км. Починається
біля Центру Геотуризму в Ліпську Полесе.
Звідси їдемо 600-метровим відрізком
асфальтованої дороги, у півд.-сх. напрямку
до Лісу Коусевічка. Нас супроводжують
вказівники маршрутів nordic walking. У лісі ми
доїжджаємо до перехрестя маршрутів: Вело.
Маршруту Гміни Замостя та пішого маршруту ім. В. Подобиньської. Приблизно через
2 км ми досягаємо східного краю лісу. Перед
нами постає каплиця Св. Романа. Тут ми
можемо піднятися на оглядову вежу, щоб
помилуватися зі сх. лісами та лесовими
пагорбами Сокальського Пасма, на півн.
та півн.-зах. білими вапняними пагорбами
Люблінської Височини та пагорбами
Грабовецьких Відділів, на півд. та півд.-зах.
ліси Розточчя, а знизу луки та болота
Замойського Басейну. Далі нас чекає
велосипедний підйом протяжністю прибл.
3 км по ґрунтових дорогах, через селище
Касєрувка. На наступному перехресті
маршрутів, разом із синім пішим маршрутом
“Пагорбами Розточчя”, ми повертаємо на
захід. Через село Чарновода, де знаходиться одна з виноробень Розточчя, їдемо вже
дорогою з тв. покр. Оминаючи розкидані
будівлі та придорожні каплиці, прибл. через
3 км виїжджаємо на асфальтову дорогу.
Кілька сотень метрів далі перетинаємо
перехрестя з обласною дорогою 849 у селі
Шевня Дольна. Прямуємо далі на захід
повітовою дорогою.
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TRASY ROWEROWE

24,8 km

SZLAK ROWEROWY
„PO WZGÓRZACH ROZTOCZA”

1

Tuż za skrzyżowaniem, po południowej stronie
na pagórku, stoją: dawna rządcówka - późniejsza szkoła oraz budynki nowej szkoły.
Po północnej stronie mijamy krzyż karawaka
(morowy), w głębi za nim jest pole paintballowe.
Nieco dalej uwagę zwraca drewniany kościół
ﬁlialny pw. św. Michała Archanioła - to dawna
cerkiew z 1905 r. Wieś o powojennej zabudowie
leży pomiędzy lessowymi wzgórzami. Docieramy do pomnika Powstania Zamojskiego.
Tu znajduje się parking i wiata dla turystów.
Wraz ze znakami zielonego szlaku pieszego
A. Wachniewskiej, skręcamy na południe. Teraz
czeka nas dość wyczerpujący podjazd drogą
leśną - w większości utwardzoną, aż do zabudowań Kolonii Bliżów. Na kolejnym węźle szlak
skręca na wschód. I w tym kierunku drogą
gruntową jedziemy około 1 km. Po prawej stronie mijamy pola, a po lewej wąwozy porośnięte
jodłą i buczyną karpacką. Następnie skręcamy
na południe, a po kolejnych około 800 m, już
w Kolonii Adamów, na zachód. Stąd drogą o nawierzchni asfaltowej dojeżdżamy do Bliżowa.
Po północnej stronie trasy mijamy kamieniołom
wapieni kredowych, remizę strażacką i kościół
ﬁlialny pw. MB Częstochowskiej z 1986 r.
Na końcu wsi stoi malowany domek. Tu trasa
rowerowa łączy się z Roztoczańskim Szlakiem
Konnym i kieruje się w głąb lasu. Jedziemy ok.
3 km leśnymi drogami, pokonujemy most na
rzece Wieprz i ostatnim 300-metrowym odcinkiem utwardzonej drogi docieramy do Guciowa.
Warto tu zobaczyć zabytkową Zagrodę Guciów,
o bogatej ofercie kulturalno-turystycznej i zakupić regionalne produkty.

2
3

Fot. 1.

Pomnik Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej
Memorial of the Zamość Uprising in Szewnia Dolna
Пам'ятник Замойському Повстанню
в Шевня Дольна

Fot. 2.

Kościół pw. MB Częstochowskiej w Bliżowie
Church of Our Lady of Częstochowa in Bliżów
Костел Ченстоховської Богоматері в Бліжуві

Fot. 3.

Pola w Bliżowie
Fields in Bliżów
Поля в Бліжуві

Fot. 4,5. Skansen Zagroda Guciów w Guciowie
Guciów Farmstead open-air museum
Скансен Хутір Ґуцюв у Ґуцюві
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“OVER THE HILLS OF ROZTOCZE”
BIKE TRAIL
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”ПАГОРБАМИ РОЗТОЧЧЯ”

Right past the crossing, upon the southern side
of the hill, we see: an old steward's house,
later turned to school, and the new school.
To the north, we ride past a Caravaca (plague)
cross, behind which there is a paintball ﬁeld.
A bit farther on, the wooden Filial Church of
St Michael the Archangel – a former Orthodox
church of 1905 – catches our attention.
The village with post-War buildings lies among
loess hills. We reach the memorial of the
Zamość Uprising. Here we ﬁnd a car park and
a shelter for tourists. Following the sings of the
green A. Wachniewska Foot Trail, we turn
south. What awaits us now is an exhausting
uphill ride along a forest road, mostly a hardsurfaced one, up to the buildings of Kolonia
Bliżów. At the next hub, the trail turns east.
We go in that direction, following a dirt road for
another 1 km or so. We ride past ﬁelds to our
right and ravines treed with ﬁrs and Carpathian
beeches to our left. Next, we turn south and
after another 800 m, now in Kolonia Adamów,
we turn west. From there we follow an asphaltsurfaced road until we reach Bliżów. To the
north, we pass by a limestone quarry, a ﬁre
station and the Filial Church of Our Lady
of Częstochowa of 1986. At the end of the
village there is a painted house. Here, the bike
route connects with the Roztocze Horse Trail
and diverts into the forest. We ride about 3 km
along forest roads, cross the bridge over the
Wieprz River and following the last, 300 m
long stretch of hard-surfaced road we reach
Guciów. It is worth visiting the historic Guciów
Farmstead and buying regional products.

Відразу за перехрестям, з південного боку
на пагорбі, стоять: колишній дім урядникапізніше школа і будівлі нової школи. З північного боку проїжджаємо хрест каравака
(моровий), в глибині за ним-пейнтбольне
поле. Трохи далі увагу привертає дерев'яний
дочірній костел Св. Архангела Михаїла - це
колишня церква 1905 р. Село з післявоєнною забудовою пролягає між лесовими
пагорбами. Доїжджаємо до пам'ятника
Замойського Повстання. Тут є парковка
і навіс для туристів. Разом зі знаками
зеленого пішого маршруту О. Вахнєвскєй
повертаємо на південь. Тепер нас чекає
досить виснажливий підйом ліс овою
дорогою, здебільшого з тв. покр., аж до
будівель Колонії Бліжув. На наступному
перехресті маршрут повертає на схід.
І в цьому напрямку по ґрунтовій дорозі їдемо
близько 1 км. Праворуч оминаємо поля,
а ліворуч яри, порослі ялицею та карпатським
буком. Потім повертаємо на південь, а ще
через 800 м., вже в Колонії Адамув, на захід.
Звідси асфальтовою дорогою доїжджаємо
до Бліжува. З півн. сторони маршруту
проїжджаємо крейдяний вапняковий кар'єр,
пожежну частину та дочірній костел.
Ченстоховської Богоматері з 1986 р. В кінці
села стоїть розмальований будиночок.
Тут велосипедний маршрут з'єднується
з Розточанським Кінним Маршрутом і прямує
вглиб лісу. Їдемо, близько 3 км лісовими
дорогами, долаємо міст через річку Вепш
і останнім 300-метровим відрізком дороги
з тв. покр. досягаємо Ґуцюва. Тут варто
побачити історичний Хутір Ґуцюв, з багатою
культурно-туристичною пропозицією і придбати регіональні продукти.

4
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8,2 km

SZLAK ROWEROWY
„TRAKTEM ORDYNACKIM”

1
2

Jest oznakowany kolorem zielonym, o długości
8,2 km. Rozpoczyna się przy skrzyżowaniu
dróg w Wólce Wieprzeckiej, będącym węzłem
szlaków i w całości prowadzi drogą asfaltową
do Obroczy. Ruszamy na płd.- zach, od północy
widzimy Szkołę Podstawową im. Batalionów
Chłopskich, od południa drogę prowadzącą do
pomnika Powstania Zamojskiego w Szewni
Dolnej. 100 m dalej, po lewej stronie, mijamy
Stajnię Rozalię, a kolejny 1 km dalej, po prawej
stronie, kapliczkę św. Jana Nepomucena. Obok
niej polna droga prowadzi do Stadniny Koni
Tarka. 300 m dalej, po lewej stronie znajdziemy nowoczesną świetlicę z placem zabaw
i altanką. Tu możemy odpocząć. Wkrótce wjeżdżamy do Kosobud w gminie Zwierzyniec.
Jadąc szlakiem widzimy: po prawej na wzniesieniu kościół paraﬁalny pw. św. Andrzeja
Boboli – dawną cerkiew prawosławną z XIX w.,
po lewej remizę strażacką, budynek dawnej
ordynackiej szkoły. Po pokonaniu około 4 km
docieramy do budynku dawnego Nadleśnictwa
Kosobudy, obecnie należącego do RPN.
To dobre miejsce na postój. Jedziemy otoczeni
lasami RPN, obﬁtującymi w zwierzynę. Przed
nami przysiółek Kosobód, Bór. Po lewej stronie
zalesiony masyw Stokowej Góry, po prawej
obniżenie po dawnym jeziorku. Dojeżdżamy do
Leśniczówki Słupy. Tu szlak krzyżuje się z dawnym traktem krasnobrodzkim. Wśród lasów
dociera do Obroczy, pokonuje most na rzece
Wieprz i kończy swój bieg. Po zachodniej
stronie mostu biją źródła zasilające rzekę, a po
wschodniej zaczynają się atrakcyjne spływy
kajakowe.

3
4

Fot. 1. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach
St Andrew Bobola's Church in Kosobudy
Костел Св. Анджея Боболі в Кособудах
Fot. 2. Leśny parking w Kosobudach
Forest car park in Kosobudy
Лісова парковка в Кособудах
Fot. 3. Pomnik mieszkańców Obroczy poległych w II WŚ
Memorial of the inhabitants of Obrocza who died during WWII
Пам'ятник жителям Оброчі, які загинули ІІ СВ
Fot. 4. Spływy kajakowe na rzece Wieprz
Kayak trips on the Wieprz
Сплави на каяках на річці Вепш
Fot. 5. Proﬁl wysokościowy szlaku
Elevation proﬁle of the route
Висотний профіль маршруту
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“ON THE ENTAIL HIGHWAY”
BIKE TRAIL

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
"ОРДИНАЦЬКИМ ТРАКТОМ”

Marked in green, it is 8.2 km long. It begins
at the crossing in Wólka Wieprzecka, which is
a trail hub and runs wholly along the asphalt
road to Obrocza. We start south-west, we see
the building of Peasants' Battalions Primary
School to the north, the road that leads to the
memorial of the Zamość Uprising in Szewnia
Dolna to the south. 100 m farther, to our left,
we pass by the Rozalia Stable, and another
1 km farther, to our right – the roadside Chapel
of St John of Nepomuk. The dirt road next to
it runs to the Tarka Stud Farm. 300 m farther,
to our left, we ﬁnd a modern clubhouse with
a playground and gazebo, where we can rest.
Soon, we enter Kosobudy in Zwierzyniec
Commune. Along the trail, we see: the Parish
Church of St Andrew Bobola (former Orthodox
church from the 19th c.) upon a hill to the right,
a ﬁre station (old entail school) to the left.
After ca. 4 km, we reach the old Kosobudy
Forestry Management, currently property of the
RNP. It is a good place to take a stop. We ride
among the forests of the RNP, rich in game.
Before us there lies Bór, a hamlet at Kosobudy.
To the left there is the forested massif of
Stokowa Góra, to the right – a land depression
where a small lake was. We reach the Słupy
Forester's House. Here the trail crosses the old
Krasnobród highway. Among forests, it reaches
Obrocza, crosses the bridge over the Wieprz
River and ends its course. On the western side
of the bridge, the springs that feed the river
emerge from the ground and on the eastern
side there begin attractive kayak trips.

Позначений зеленим кольором, довжиною
8,2 км. Починається на перехресті доріг
у Вулька Вепшецька, що є перетином шляхів
і повністю асфальтною дорогою веде
в Оброч. Вирушаємо на півд.-зах, на півночі
бачимо Початкову Школу ім. Селянських
Батальйонів, з півдня дорогу, що веде до
пам'ятник а Замойському Повстанню
в Шевня Дольна. 100 м далі, ліворуч,
проїжджаємо Стайню Розалію, а ще 1 км
далі, праворуч, к аплицю Св. Яна
Непомуцена. Поруч з нею польова дорога
веде до Стайні Тарка. 300 м далі, зліва ми
побачимо сучасну ресурсну кімнату
з дитячим майданчиком і альтанкою. Тут ми
можемо відпочити. Незабаром в'їжджаємо
в Кособуди в гміні Звежинець. Керуючись
маршрутом, бачимо: праворуч, на пагорбі,
парафіяльний костел Св. Анджея Боболі колишня православна церква XIX ст., зліва
пожежна частина, будівля колишньої
ординатської школи. Проїхавши близько
4 км, доїжджаємо до будівлі колишнього
Лісництва Кособуди, що нині належить РНП.
Це гарне місце для зупинки. Ми їдемо
в оточенні лісів РНП, багатих тваринами.
Попереду присілок Кособуди, Бур. Ліворучлісистий масив Стоковей Гори, праворуч западина після колишнього озерця.
Приїжджаємо до Лісничівки Слупи. Тут маршрут перетинається з колишнім краснобрудським трактом. Серед лісів він досягає
Оброчі, перетинає міст через річку Вепш
і закінчується. Із західної сторони мосту
б'ють джерела, що живлять річку, а із східної
починаються привабливі сплави на каяках.
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16,2 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA
SITANIEC - NIELISZ

1
2

Trasa przy drodze wojewódzkiej 837
Jest bezpiecznym, 16-kilometrowym ciągiem
pieszo-rowerowym przez tereny gmin Zamość
i Nielisz. Rozpoczyna się przy cmentarzu
w Sitańcu. Po przejechaniu około 970 m mija
po południowej stronie drogę asfaltową
prowadzącą w okolice lasu Borek, gdzie znajduje się pomnik Polaków pomordowanych
w czasie II wojny światowej. W Wysokiem warto
zauważyć po płd.-zach. stronie, ﬁgurę św.
Antoniego z 1921 r. W centrum wsi – przy
skrzyżowaniu z drogą do Sitańca Wolicy, po
płd.-zach. stronie znajduje się Gminny Ośrodek
Kultury Gminy Zamość z ciekawą ofertą
kulturalną, punktem informacji turystycznej
i samoobsługową stacją naprawy rowerów.
Obok budynku jest parking i ławeczki, a naprzeciwko Ośrodek Zdrowia. 300 m dalej po północnej stronie wznosi się Szkoła Podstawowa
im. Edwarda Kasprzysiaka. Tablice na jej
fasadzie upamiętniają oﬁary II wojny światowej,
a będące w pobliżu głaz i dęby przypominają
o żołnierzach zamordowanych w Katyniu
i Charkowie. Naprzeciw szkoły stoi kaplica pw.
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Warto zboczyć z trasy i drogą obok kaplicy pojechać 950
m na “Stare Wysokie”, do Regionalnej Izby
Pamięci z unikatowymi zbiorami etnograﬁcznymi. Ścieżka przekracza most na rzece
Łabuńce. Odtąd będzie ona płynąć za północnymi zabudowaniami mijanych miejscowości.
Trasa biegnie przez Bortatycze Kolonię,
powstałe poprzez wydzielenie gruntów
Bortatycz w trakcie reformy rolnej w 1946 r.

3
4

Fot. 1. Figura św. Antoniego w Wysokiem
Statue of St Anthony in Wysokie
Скульптура Св. Антонія у Високому
Fot. 2. Szkoła Podstawowa w Wysokiem
Primary School in Wysokie
Початкова школа в Високому
Fot. 3. Dęby pamięci przy SP w Wysokiem
Memorial oaks by the Primary School in Wysokie
Дуби пам'яті біля ПШ у Високому
Fot. 4. Rzeka Łabuńka
The Łabuńka River
Річка Лабунька
Fot. 5. Proﬁl ścieżki rowerowej
Proﬁle of the bicycle path
Профіль велосипедного маршруту
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SITANIEC – NIELISZ BIKE PATH
Route parallel to voivodeship road no. 837

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
СІТАНЕЦЬ-НЕЛІШ

It is a safe, 16 km long shared zone that runs
through Zamość and Nielisz Communes.
It begins next to the cemetery in Sitaniec. After
about 970 m, it gets past an asphalt road to
the south, which leads towards the Borek
Forest, where we can ﬁnd a memorial of Poles
murdered during WWII. In Wysokie, it is worth
stopping in the south-western part of the village,
by the statue of St Anthony of 1921. In the
centre of the village, to the south-west, near the
crossing with the road to Sitaniec-Wolica, there
is the Culture Centre of Zamość Commune,
with a rich cultural oﬀer, tourist information
point, and self-service bike repair station.
Next to the building there is a car park and
benches, and a Health Centre opposite. 300 m
farther, to the north, there rises Edward
Kasprzysiak Primary School. Plaques on its
facade commemorate the victims of WWII,
and the boulder and oaks nearby remind us
of the soldiers murdered in Katyn and Kharkiv.
Opposite the school there stands St Maximilian
Maria Kolbe's Chapel. It is worth getting oﬀ
the track and riding 950 m towards the “Old
Wysokie”, to the Regional Memorial Room with
its unique ethnographic collection. Then the
path crosses a bridge over the Łabuńka River,
which from now on ﬂows behind the northern
buildings of the villages we pass by. The route
runs through Bortatycze-Kolonia, which was
created by sectioning oﬀ part of the grounds of
Bortatycze under the agrarian reform of 1946.

Це безпечний, 16-кілометровий піший і велосипедний маршрут через райони гмін
Замостя та Неліш. Починається біля
кладови-ща в Сітанці. Проїхавши близько
970 м, він проходить з півд. боку асфальтову
дорогу, що веде до Лісу Борек, де знаходиться пам'ятник полякам, убитим під час
ІІ світової війни. У Високому варто побачити
з півд.-зах. сторони, скульптуру Св. Антонія
з 1921 р. У центрі села - на перехресті
з дорогою на Сітанець Волиця, з півд.-зах.
боку знаходиться Гмінний Культурний Центр
Гміни Замостя з цікавою культурною
пропозицією, пункт туристичної інформації
та вело-СТО. Поруч з будівлею є парковка
і лавки, а навпроти-Медичний Центр. 300 м
далі з північного боку височить Початкова
Школа ім. Едварда Каспшищяка. Дошки на
її фасаді вшановують пам'ять жертв ІІ
світової війни, а валун і дуби, що знаходяться
поруч, нагадують про солдатів, убитих
в Катині і Харкові. Навпроти школи стоїть
каплиця Св. Максиміліана Марія Кольбе.
Варто з'їхати з траси і дорогою біля каплиці
проїхати 950 м у "Старе Високе", до
Регіональної Меморіальної Ізби з унікальними етнографічними колекціями. Шлях
перетинає міст через річку Лабунька. Звідси
вона пливтиме за північними будівлями сіл
край шляху. Маршрут пролягає через
Бортатиче Кольонію, утворену шляхом
виділення землі Бортатиче в ході аграрної
реформи 1946 р.

Маршрут край обласної дороги 837
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16,2 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA
SITANIEC - NIELISZ

1

Trasa przy drodze wojewódzkiej 837
W centrum Bortatycz, wsi z 600-letnią historią,
czeka na turystów miejsce odpoczynku obok
świetlicy wiejskiej. Jest tu altanka, ławeczki,
plac zabaw i zewnętrzna siłownia. W pobliżu
znajduje się kaplica pw. Matki Boskiej
Fatimskiej, a na polach, na południe od
świetlicy, stary prawosławny cmentarz z końca
XIX w. Następnie ścieżka biegnie przez
Białobrzegi. Ich nazwa wywodzi się od
białych–bielinowych brzegów rzeki. Mija
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”. Tuż obok niego jest też
świetlica i dostępna altanka. Kolejna wieś
Zarudzie należy do gminy Nielisz. Przy trasie
znacznie więcej jest teraz otwartych przestrzeni
z malowniczymi widokami. Na lekkim wzniesieniu w Złojcu, po południowej stronie wznosi
się kościół paraﬁalny pw. Chrystusa Króla z lat
1982-87. We wsi są też ciekawe ﬁgury, dwie po
zachodniej stronie - krzyż na cokole z 1907 r.
i ﬁgura św. Franciszka, wystawiona w 10.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz św. Jana Nepomucena z XVIII w. przy drodze do Wólki Złojeckiej. W Krzaku trasa
przekracza przejazd kolejowy, obok znajduje
się stacja Ruskie Piaski. Przy torach stoi urokliwa, czworoboczna kapliczka z niszami.
Ścieżka kończy swój bieg w centrum Nielisza.
Do tutejszego zalewu prowadzi droga
asfaltowa i chodnik, biegnące przy Urzędzie
Gminy. Powierzchnia akwenu przekracza 950
ha - nazywany jest on „zamojskim morzem”.
Przyciąga wędkarzy i turystów lubiących sporty
wodne i plażowanie. Po zachodniej stronie
istniejącej tu zapory, pełniącej też funkcję
tarasu widokowego, odnajdziemy znaki
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green
Velo.

2
3

Fot. 1. Altana turystyczna w Bortatyczach
Tourist gazebo in Bortatycze
Туристична альтанка в Бортатичах
Fot. 2. Figura św. Jana Nepomucena w Złojcu
Statue of St John of Nepomuk in Złojec
Скульптура Св. Яна Непомуцена в Злоєцю
Fot. 3. Kapliczka w Krzaku
Shrine in Krzak
Каплиця в Кшакі
Fot. 4. Zbiornik w Nieliszu
Water reservoir in Nielisz
Водосховище в Неліші
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SITANIEC – NIELISZ BIKE PATH

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
СІТАНЕЦЬ-НЕЛІШ

Route parallel to voivodeship road no. 837
In the centre of Bortatycze, a village of over 600
years of history, tourists can ﬁnd a rest area
near the village clubhouse. There is a gazebo,
benches, a playground and an outdoor gym.
Nearby, there is the Chapel of Our Lady of
Fatima, and an old Orthodox cemetery from the
late 19th c. in the ﬁelds south of the clubhouse.
Next, the path runs through Białobrzegi, named
after the white podzolic river banks. It passes by
the building of the “Krok dalej” Community SelfHelp Centre. Right next to it there is a clubhouse
and gazebo. The next village, Zarudzie,
belongs to Nielisz Commune. More and more
open space with scenic views appears along
the way now. Upon the southern side of a small
hill in Złojec there rises the Parish Church of
Christ the King of 1982-87. In the village there
are also interesting statues, two of them on the
western side: a cross upon pedestal of 1907
and a statue of St Francis, erected on the 10th
anniversary of Poland's independence, as well
as a statue of St John of Nepomuk from the
18th c. by the road to Wólka Złojecka. In Krzak,
the route crosses a level crossing near the
Ruskie Piaski railway station. Next to the tracks
there is an enchanting four-sided shrine with
niches. The path ends in the centre of Nielisz.
The local artiﬁcial lake can be approached via
an asphalt road and pavement that run near the
Commune Oﬃce. The reservoir covers over
950 ha; hence, it is called “the sea of Zamość”.
It attracts anglers and tourists who are into
water sports and sunbathing. On the western
side of the dam that is built here and functions
as an observation deck, we will ﬁnd signs of the
Green Velo East of Poland Cycling Trail.

Маршрут край обласної дороги 837
У центрі с. Бортатиче, з 600-річною історією,
є місце відпочинку поруч із сільською
ресурсною кімнатою. Є альтанка, лавки,
дитячий майданчик та тренажерний зал
просто неба. Поруч є каплиця Богоматері
Фатімської, а на полях, на півд. від ресурсної
кімнати, старе православне кладовище кінця
XIX ст. Потім маршрут проходить через
Білобжегі. Його назва походить від білобілих берегів ріки. Оминає будівлю
Громадського Дому Взаємодопомоги "Крок
вперед". Поруч з ним також є ресурсна
кімната і альтанка. Наступне село Зарудзе
належить до гміни Неліш. Тепер по маршруту є набагато більше відкритих просторів
із мальовничими краєвидами. На невеликому пагорбі в Злоєць, з південного боку,
знаходиться парафіяльний костел Христа
Царя з 1982-87 рр. У селі також є цікаві
скульптури, дві із західного боку - хрест
на постаменті 1907 р. та скульптура
Св. Франциска, виставлена до 10-ї річниці
повернення Польщею незалежності,
та Св. Яна Непомуцена XVIII ст. - по дорозі
в Вулька Злоєцька. У Кшакі маршрут
перетинає залізничний переїзд, поруч
знаходиться станція Руське-Пяскі. Біля путів
стоїть чарівна чотирикутна каплиця
з нішами. Маршрут завершується в центрі
Неліша. До тутешнього водосховища веде
асфа-льтова дорога і тротуар, що проходять
біля Управління Гміни Площа водойми
перевищує 950 га - її називають "замойським
морем". Приваблює рибалок та туристів, що
люблять водні види спорту та пляжування.
На західній стороні існуючої тут греблі, яка
також служить оглядовим майданчиком, ми
знайдемо знаки Східного Велосипедного
Маршруту Green Velo.
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28 km

ŚCIEŻKA ROWEROWA
ZAMOŚĆ - SIEDLISKA - NIELISZ

1

2
3

Oznakowana kolorem czerwonym, ma długość
28 km. Prowadzi przez zaciszne zamojskie
wsie i pola. Zaczyna się na Rynku Solnym
w Zamościu. Przez miasto biegnie (w większości ścieżkami rowerowymi) ulicami Pereca,
Królowej Jadwigi, Dzieci Zamojszczyzny
i Śląską do cmentarza komunalnego. Przy ul.
Śląskiej mija pomnik stojący w miejscu niemieckiego obozu jenieckiego. Tu w 1941 r. więziono
18 tys. żołnierzy Armii Czerwonej. Przy cmentarzu ścieżka skręca na wschód w ul.
Braterstwa Broni. Po drodze mija tor gokartowy
i wśród pól dociera do Siedlisk (gmina Zamość).
Po zachodniej stronie znajduje się prawosławny cmentarz z XIX w. i budynek świetlicy kiedyś była tu cerkiew. W centrum wsi, przy
skrzyżowaniu jest kościół ﬁlialny pw. bł.
Czesława z 1983 r. Stąd trasa prowadzi na
północ do Kolonii Siedliska. Na jej północnym
skraju wchodzi na polną drogę i wśród pól
dociera na skraj Kolonii Zawada. Przy ﬁgurze
szlak skręca na płn.-wsch. i biegnie przez
malownicze wsie: Zarudzie, Kolonię Wielącza i
Deszkowice II. Na skraju lasu w Deszkowicach
II warto przystanąć i odpocząć przy ﬁgurze MB
z 1906 r. Jej powstanie wiąże się z historią
małżeństwa XV ordynata Maurycego Zamoyskiego i Marii z Sapiehów. Dalej przez las, obok
leśniczówki, prowadzi do drogi asfaltowej
w Nieliszu. Biegnąc przez turystyczną miejscowość, mija drewniany kościół pw. św. Wojciecha
z XVIII w. i dociera do zalewu, raju dla pragnących aktywnego wypoczynku nad wodą.
Po zachodniej stronie zapory łączy się ze
szlakiem Green Velo.

4
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Fot. 1. Krzyż przy ul. Śląskiej w Zamościu
Cross in Śląska St in Zamość
Хрест на вул. Сілезькій в Замосці
Fot. 2. Figura MB w Deszkowicach II
Statue of Our Lady in Deszkowice II
Скульптура Богоматері в Дешковіце II
Fot. 3. Miejsce odpoczynku w Deszkowicach II
Rest area in Deszkowice II
Місце відпочинку в Дешковіце II
Fot. 4. Na szlaku
En route
На маршруті
Fot. 5. Kościół pw. św. Wojciecha w Nieliszu
St. Adalbert's Church in Nielisz
Костел Св. Войцеха в Неліші
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ZAMOŚĆ – SIEDLISKA – NIELISZ
BIKE PATH

ВЕЛОСИПЕДНИЙ МАРШРУТ
ЗАМОСЦЬ-СЕДЛИСЬКА-НЕЛІШ

Marked in red, it is 28 km long. It runs through
quiet villages and ﬁelds. It begins in the Salt
Market in Zamość. Within the town it runs (mostly
converging with bike paths) along Pereca,
Królowej Jadwigi, Dzieci Zamojszczyzny
and Śląska streets to the municipal cemetery.
In Śląska St, it passes by a memorial standing
in place of an old German POW camp, where in
1941 18,000 Red Army soldiers were held
prisoners. Near the cemetery, the route turns
east, into Braterstwa Broni St. Then, it goes past
a go-kart track and, among ﬁelds, reaches
Siedliska (Zamość Commune). To the west there
is an Orthodox cemetery from the 19th c. and
a clubhouse which used to be an Orthodox
church. At the crossing in the centre of the village
there is the Filial Church of Blessed Ceslaus
of 1983. From here, the trail leads us north,
to Kolonia Siedliska. On its northern verge,
it enters a dirt road and reaches Kolonia Zawada.
Next to a statue, the trail turns north-east
and runs through Zarudzie, Kolonia Wielącza
and Deszkowice II. It is worth stopping on the
verge of the forest in Deszkowice II and taking
a rest by the ﬁgure of Our Lady of 1906,
connected with the story of the marriage of the
15th ordynat Maurycy Zamoyski with Maria née
Sapieha. Then, by a forester's house, the trail
leads to the asphalt road in Nielisz. Running
through this tourist village, it passes by the
wooden church of St Adalbert from the 18th c. and
reaches an artiﬁcial lake, a true paradise for
those who yearn for active recreation by the
water. On the western side of the dam,
it converges with the Green Velo Trail.

Позначений червоним кольором, довжина 28 км. Проходить тихими замойськими
селами та полями. Починається на Сольовому Ринку в Замосці. Проходить містом
(здебільшого по вело доріжках) вздовж
вулиць Переца, Королеви Ядвіги, Дітей
Замойщини та Сілезії до муніципального
кладовища. Біля вул. Сілезької проходить
повз пам'ятник, що стоїть на місці німецького
табору для військовополонених. Тут в 1941 р.
ув'язнено 18 тис. солдатів Червоної Армії.
Біля кладовища шлях повертає на схід на вул.
Братства по Зброї. По дорозі проходить
картинг-трек і серед полів досягає Седлиська
(гміна Замостя). На зах. боці знаходиться
православне кладовище XIX ст. і будівля
ресурсної кімнати-колись тут була церква.
У центрі села, на перехресті знаходиться
дочірні костел Бл. Чеслава 1983 р. Звідси
маршрут веде на півн. до Седлиська Кольонія.
На її півн. околиці він виходить на польову
дорогу і серед полів досягає околиці Кольонія
Завада Біля скульптури маршрут повертає на
півн.-сх. і проходить через мальовничі села:
Зарудзе, Вельонча Кольонія і Дешковіце II.
На узліссі в Дешковіце II варто зупинитися
і відпочити біля скульптури Богоматері 1906 р.
Її створення пов'язане з історією шлюбу XV
ордината Мауриція Замойського і Марії
Сапєга. Далі через ліс, біля лісничівки, веде
до асфальтної дороги в Неліші. Йдучи через
туристичне село, проходить повз дерев'яний
костел Св. Войцеха XVIII ст. і досягає водосховища, раю для бажаючих активного
відпочинку біля води. На зах. боці греблі
він з'єднується з маршрутом Green Velo.

6
Fot. 6. Proﬁl ścieżki rowerowej / Proﬁle of the bicycle path / Профіль велосипедного маршруту

55

TRASY ROWEROWE

256 km

CENTRALNY SZLAK ROWEROWY
ROZTOCZA

1
2

Szlak prowadzi przez urokliwe tereny Roztocza, pozwala zobaczyć jego północny i południowy skraj. Rozpoczyna się w Kraśniku i prowadzi przez: Batorz, Chrzanów, Radecznicę,
Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Susiec,
Bełżec, Lubyczę Królewską, Hrebenne – gdzie
przekracza granicę z Ukrainą, dalej przez Rawę
Ruską, Potylicz, Krechów i dociera do dzielnicy
Lwowa – Brzuchowic. Na terenie Ukrainy od
głównego szlaku poprowadzono dwie odnogi.
Pierwsza z nich o długości 11 km biegnie
od Krechowa do Żółkwi, druga o długości
21 km od Łoziny, przez Iwano-Frankowe, do
Wereszycy, położonej w obrębie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego.
Długość głównej trasy wynosi 256 km.
Najbliższym miejscem na tym szlaku, do
którego można dotrzeć z terenu gminy Zamość
jadąc szlakami rowerowymi („Traktem
Ordynackim” lub „Po Wzgórzach Roztocza”
i Roztoczańskim Szlakiem Rowerowym) jest
Zwierzyniec. To malownicze miasteczko
jest miejscem koncentracji wielu tras turystycznych jak m.in. szlaku pieszego im. A. Wachniewskiej i Wschodniego Szlaku Rowerowego
Green Velo. Jego powstanie jest związane
z osobą Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, który w XVI w.
postanowił wybudować tu swoją letnią rezydencję. Do najcenniejszych obiektów Zwierzyńca należy kościółek na wodzie pw. św. Jana
Nepomucena, browar założony w 1809 r.,
dawny pałac plenipotenta, zespół klasycystycznych budynków Zarządu Ordynacji Zamojskiej i pomnik upamiętniający nalot szarańczy.

3
4

Fot. 1. Barokowy kościół na wodzie w Zwierzyńcu
Baroque Church on Water in Zwierzyniec
Бароковий костел на воді у Звежинці
Fot. 2. Zabytkowy układ wodno-parkowy „Zwierzyńczyk”
”Zwierzyńczyk” – historic water and park complex
Історична водно-паркова система ”Звежиньчик”
Fot. 3. Browar Zwierzyniec
Zwierzyniec Brewery
Пивоварня Звежинець
Fot. 4. Pomnik upamiętniający nalot szarańczy
Memorial of locust infestation
Пам'ятник в пам'ять про наліт сарани
Fot. 5. Proﬁl ścieżki rowerowej od Zaburza do Szozd
Proﬁle of the bicycle path from Zaburze to Szozdy
Профіль веломаршруту від Забужа до Шозд
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CENTRAL BICYCLE ROUTE
OF ROZTOCZE

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ
МАРШРУТ

The trail runs through the charming Roztocze
region, allowing us to see both its northern and
southern verge. It begins in Kraśnik and leads
us through: Batorz, Chrzanów, Radecznica,
Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Susiec,
Bełżec, Lubycza Królewska, Hrebenne (where
it crosses the border with Ukraine), then
through Rava-Ruska, Potelych, Krekhiv and
reaches Briukhovychi, one of the districts
of Lviv. In Ukraine, the trail branches in two.
One branch, 11 km long, runs from Krekhiv to
Zhovkva, the other one, 21 km long, to Lozina,
through Ivano-Frankove, to Vereshchitsya
in the Yavorivskyi National Nature Park.
The length of the main route is 256 km.

Маршрут веде через чарівні райони
Розточчя, дозволяє побачити його півн.
та півд. околиці. Починається в Краснику
і веде через: Батож, Хшанув, Радечницю,
Щебрешин, Звежинець, Юзефув, Сусець,
Белжець, Любича Королівська, Гребенне - де
перетинає кордон з Україною, потім через
Раву-Руську, Потиліч, Крехув і доходить до
району Львова Брюховичів. Територією
України від головного маршруту проведено
два відгалуження. Перше, довжиною 11 км,
пролягає від Крехіва до Жовква, друге,
довжиною 21 км, від Лозіни через ІваноФранкове до Верешиці, розташованої
в межах Яворівського Національного
Природного Парку. Довжина основного
маршруту - 256 км.
Найближчим місцем на цьому маршруті, до
якого можна дістатися з Гміни Замостя, їдучи
велосипедними маршрутами ("Ординацьким
Трактом" або "Пагорбами Розточчя"
і Розточанським Велосипедним Маршрутом)
є Звежинець. Це мальовниче місто є місцем
концентрації багатьох туристичних маршрутів, зокрема піший маршрут ім. О. Вахнєвскєй і Східного Велосипедного Маршруту
Green Velo. Його заснування пов'язане
з особою Яна Замойського канцлера
і великого гетьмана коронного, який в XVI ст.
вирішив побудувати тут свою літню
резиденцію. Серед найбільш цінних об'єктів
Звежинця-костел на воді Св. Яна Непомуцена, пивоварня, заснована в 1809 р.,
колишній палац пленіпотента, ансамбль
к ласицистських будівель Правління
Замойської Ординації і пам'ятник в пам'ять
нальоту сарани.

The closest place on the trail we can reach from
Zamość Commune, riding along bike routes
(the “On the Entail Highway” or “Over the Hills
of Roztocze” and the Roztocze Bicycle Trail)
is Zwierzyniec. This picturesque town is a place
where many tourist routes are concentrated,
among others A. Wachniewska Foot Trail and
Green Velo East of Poland Cycling Trail.
Its establishment is connected with the ﬁgure
of Jan Zamoyski, Great Chancellor and Hetman
of the Crown, who in the 16th c. decided to build
his summer residence here. The most valuable
monuments in Zwierzyniec include: Church on
Water of St John of Nepomuk, brewery founded
in 1809, old plenipotentiary's palace, complex
of classicist buildings of the Administration of
Zamość Entail, and memorial commemorating
locust infestation.

5
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TRASY ROWEROWE

2080 km

WSCHODNI SZLAK ROWEROWY
GREEN VELO

1
2

Przebiega przez pięć województw wschodniej
Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Jego długość wynosi ponad 2000 km. Na trasie znajdziemy liczne Miejsca Obsługi Rowerów
(MOR). Szlak styka się z wieloma lokalnymi
trasami rowerowymi i dociera do setek ciekawych miejsc. Kierując się ku niemu trasami
rowerowymi przebiegającymi przez teren
gminy Zamość oraz sąsiednie obszary, połączenia z Green Velo znajdziemy np. w Nieliszu,
Deszkowicach II i Zwierzyńcu. Do najpiękniejszych miejsc na jego trasie należy Szczebrzeszyn z renesansowymi kościołami, synagogą i prawosławną cerkwią pw. Zaśnięcia
NMP z XVI w. Miasteczko słynie z pomników
chrząszcza, opisanego w wierszu Jana Brzechwy. Dalej prowadzi przez Topólczę z pięknym
kościołem pw. św. Izydora, w pobliżu Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego - słynącego z lessowych wąwozów i Dąbrowy najwyższego wzniesienia Roztocza Szczebrzeszyńskiego, urokliwy Zwierzyniec, ukrytą
w Roztoczańskim Parku Narodowym Floriankę
- znaną z zachowawczej hodowli konika
polskiego, Górecko Kościelne z Sanktuarium
św. Stanisława i aleją ponad 400-letnich dębów,
Józefów z kamieniołomem “Babia Dolina”, obok
rezerwatów z malowniczymi, rzecznymi wodospadami nazywanymi szumami lub szypotami,
o barwnych nazwach “Szum”, “Czartowe Pole”
i “Nad Tanwią”. Szlak opusz-cza województwo
lubelskie na wale Huty Różanieckiej i wkracza
do województwa pod-karpackiego.

3
4

Fot. 1. Przed Urzędem Miasta w Szczebrzeszynie
In front of the Town Hall in Szczebrzeszyn
Перед Управлінням Міста в Щебжешині
Fot. 2. Kościół pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
St. Nicholas' Church in Szczebrzeszyn
Костел Св. Миколая в Щебжешині
Fot. 3. Synagoga w Szczebrzeszynie
Synagogue in Szczebrzeszyn
Синагога в Щебжешині
Fot. 4. Drewniany pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie
Wooden statue of beetle in Szczebrzeszyn
Дерев'яний пам'ятник жуку в Щебжешині
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GREEN VELO EAST OF POLAND
CYCLING TRAIL

СХІДНІЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ
МАРШРУТ GREEN VELO

Over 2,000 km long, it runs through 5 voivodeships in eastern Poland (Warmian-Masurian,
Podlaskie, Lublin, Subcarpathian, Holy Cross).
Along the way, we will ﬁnd numerous Bicycle
Service Stations (MORs). The trail connects
with many local bike routes and reaches
hundreds of beauty spots. Heading towards
it along bike routes that run through Zamość
Commune and the neighbouring areas, we will
ﬁnd connections with the Green Velo, e.g.
in Nielisz, Deszkowice and Zwierzyniec.
The most beautiful places along it include
Szczebrzeszyn with its Renaissance churches,
synagogue, the Orthodox Church of Dormition
of the BVM from the 16th c., and the worldfamous statues of the beetle described in Jan
Brzechwa's poem for children. Next, Green
Velo leads us through Topólcza with its beautiful
St Isidore's Church near the Szczebrzeszyn
Landscape Park and famous loess ravines,
Dąbrowa – the highest hill in the Szczebrzeszyn
Roztocze, enchanting Zwierzyniec, Florianka
hidden inside the RNP and known for its
conservation breeding of the Polish primitive
horse, Górecko Kościelne with its St Stanislaus'
Sanctuary and alley lined with over 400-yearsold oaks, Józefów with its “Babia Dolina” quarry,
past reserves with scenic river waterfalls
(szumy or szypoty), which have such graphic
names as “Szum” (“hum”), “Czartowe Pole”
(“deuce's ﬁeld”) and “Nad Tanwią” (“by the
Tanew”). The trail leaves Lublin Voivodeship
on the mound of Huta Różaniecka to enter
Subcarpathian Voivodeship.

Пролягає п'ятьма воєводствами сх. Польщі
(Вармінсько-Мазурське, Підляське, Любельське, Підкарпатське і Свентокшиське).
Його довжина - понад 2000 км. На маршруті
знайдемо численні Місця Обслуговування
Велосипедів (МОВ). Маршрут зустрічається
з багатьма місцевими велотрасами та досягає
сотень цікавих місць. Прямуючи до нього
велосипедними маршрутами, що проходять
гміною Замостя і сусідніми районами,
сполучення з Green Velo знайдемо, зокрема,
в Неліші, Дешковіце II і Звежинці. Серед
найкрасивіших місць на його маршруті:
Щебжешин з ренесансними костелами,
синагогою та православною церквою Успіння
ПБ XVI ст. Місто славиться пам'ятниками
жукам, описаними у вірші Яна Бжехви. Далі
веде через Топульчу з красивим костелом
Св. Ісидора, біля Ландшафтного Парку
Щебжешина - відомого лесовими ярами
і Домброви - найвищої точки Щебжешинського
Розточчя, чарівний Звежинець, приховану
в Розточанському Національному Парку
Флоріанку - відому з заповідного розведення
польського коника, Ґурецько Косьцельне
з Санктуарієм Св. Станіслава і алеєю з більш
ніж 400-р. дубів, Юзефув з кар'єром "Бабина
Долина", край заповідників з мальовничими,
річковими водоспадами званими шумами або
шепотами, з барвистими назвами "Шум",
"Чортове Поле" і "Над Танвією". Маршрут
залишає Люблінське воєводство на валу Гути
Ружанецької і входить у Підкарпатське
воєводство.

5
Fot. 5. Proﬁl trasy od zbiornika w Nieliszu do Zwierzyńca / Proﬁle of the route from the water reservoir in Nielisz to Zwierzyniec
/ Профіль маршруту від водосховища в Неліші до Звежинця
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TRASY KONNE

30,2 km

SZLAKI ROWEROWE „DOLINA
GÓRNEJ ŁABUŃKI”

1
2

Przy skrzyżowaniu dróg w Pniówku, niebieski
szlak rowerowy gminy Łabunie styka się ze
Ścieżką Rowerową Gminy Zamość. Stąd
prowadzi na wschód w kierunku szkoły
w Pniówku i gminy Łabunie. Ma 17,2 km
długości. Dalej styka się z żółtym szlakiem
rowerowym o długości 13 km. Razem tworzą
pętlę zwaną “Doliną Górnej Łabuńki”, okrążającą teren Natury 2000. Przy niebieskim
szlaku zobaczymy Olejarnię w Ruszowie, przy
żółtym: dawny pałac Grzębskich z lat 1801-15
i minizoo przy Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, kościół pw. MB Szkaplerznej i św.
Dominika z 1605 r. oraz dawny pałac Zamoyskich z XVIII w. i Izbę Pamięci bł. Stanisława
Kostki Starowieyskiego w Łabuniach.

ROZTOCZAŃSKI SZLAK KONNY
Oznakowany kolorem pomarańczowym, ma
25 km długości. Rozpoczyna się przy Stadninie
Koni Tarka w Wólce Wieprzeckiej, skąd wspólnie z Ułańskim Szlakiem Konnym prowadzi
przez wzniesienie Kurcunki w okolicę szkoły.
Tam Roztoczański Szlak Konny spotyka zielony
szlak pieszy im. A. Wachniewskiej, by razem
biec w głąb Roztocza, w okolice Senderek.
Na tym odcinku dotrzemy do Pomnika Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej, Wojdy - tu
30.12.1942 r. rozegrała się jedna z bitew
Powstania Zamojskiego. Trasy przemierzają
roztoczańskimi wzgórzami, przez: Bondyrz,
Lasowce, Starą Hutę i Senderki, dostarczając
wspaniałych widoków i kontaktu z przyrodą.
Roztoczański Szlak Konny kończy swój bieg na
skraju lasu, w pobliżu stacji Józefów Roztoczański, przy drodze Józefów – Zwierzyniec.
3
4

Fot. 1. Rzeka Łabuńka
The Łabuńka River
Річка Лабунька
Fot. 2. Izba Pamięci w Łabuniach
Memorial Room in Łabunie
Меморіальна Ізба в Лабуне
Fot. 3. Kościół w Łabuniach
Church in Łabunie
Костел в Лабуне
Fot. 4. Dawny pałac Zamoyskich w Łabuniach
Zamoyski palace in Łabunie
Колишній палац Замойських у Лабуне
Fot. 5. Kościół pw. Opatrzności Bożej w Bondyrzu
Church of the Divine Providence in Bondyrz
Костел Божого Провидіння в Бондижі
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“THE UPPER ŁABUŃKA RIVER
VALLEY” BIKE TRAILS

ВЕЛОСИПЕДНІ МАРШРУТИ
"ДОЛИНА ВЕРХНЬОЇ ЛАБУНЬКИ”

The blue bike trail of Łabunie Commune
connects with the Bicycle Trail of Zamość
Commune at the crossing in Pniówek, from
where it heads towards the school in Pniówek
and Łabunie Commune. It is 17.2 km long.
Farther on, it connects with the 13 km long
yellow bike trail. Together they form a loop
called “The Upper Łabuńka River Valley”, which
encircles a Natura 2000 area. The blue trail
shows us the Oil Mill in Ruszów, the yellow one
– the old palace of the Grzębski family of 180115 and minizoo by the Santa Galla Hospice
in Łabuńki, Church of Our Lady of the Scapular
and St Dominic of 1605, the old palace of
the Zamoyski family from the 18th c. and
the Memorial Room of Blessed S. Kostka
Starowieyski in Łabunie.

На перехресті доріг в Пнювеку, синій
велосипедний маршрут гміни Лабуне
зустрічає Велосипедний Маршрут Гміни
Замостя. Звідти веде на схід до школи
у Пнювеку і гміни Лабуне. Довжина - 17,2 км.
Далі він стикається з жовтим велосипедним
маршрутом, довж. 13 км. Разом вони
утворюють петлю, звану "Долиною Верхньої
Лабуньки", що оточує зону Натура 2000.
На синьому маршруті побачимо Олійний
завод в Рушуві, на жовтому: колишній палац
Гжембскіх 1801-15 рр. і міні-зоопарк при
Хоспісі Санта Галла в Лабунькі, костел БМ
та Св. Домініка 1605 р. і колишній палац
Замойських XVIII ст. і Меморіальну Ізбу Бл.
Станіслава Косткі Старовейського у Лабуне.

РОЗТОЧАНСЬКИЙ КІНИЙ МАРШРУТ

ROZTOCZE HORSE TRAIL

Позначений помаранчевим кольором, довжиною 25 км. Починається біля Стайні Тарка
в Вулька-Вепшецька, звідки спільно
з Уланським Кінним Маршрутом веде через
пагорб Курцункі в околиці школи. Там
Розточанський Кінний Маршрут зустрічає
зелений піший маршрут ім. О. Вахневскєй,
щоб разом піти вглиб Розточчя, в околиці
Сендерек. На цій ділянці доберемося до
Пам'ятника Замойському Повстанню в Шевня
Дольна, Войди-тут 30.12.1942 р. відбулася
одна з битв Замойського Повстання. Маршрути проходять розточанськими пагорбами
повз: Бондиж, Ласовце, Стара Гута та
Сендеркі, забезпечуючи чудові краєвиди
і контакт з природою. Розточанський Кіний
Маршрут закінчується на узліссі, біля станції
Юзефув Розточанський, біля дороги ЮзефувЗвежинець.

Marked in orange, it is 25 km long. It begins
by the Tarka Horse Stud in Wólka Wieprzecka,
from which (together with the Uhlans' Horse
Trail) it leads us over Kurcunki Hill towards
the school. There it meets the green Aleksandra
Wachniewska Foot Trail and together they run
into the heart of Roztocze, towards Senderki.
This stretch reaches the Memorial of the
Zamość Uprising in Szewnia Dolna and Wojda,
where on 30.12.1942 one of the battles of the
Uprising was fought. The trails then run over the
hills of Roztocze, through: Bondyrz, Lasowce,
Stara Huta and Senderki, providing us with
splendid views and contact with nature.
The Roztocze Horse Trail ends on the verge
of the forest, near the Józefów Roztoczański
railway station, along the Józefów – Zwierzyniec
road.

5

6
Fot. 6. Pomnik Bitwy pod Wojdą / Memorial of the Battle of Wojda / Пам'ятник Битві під Войдою

61

TRASY KONNE

41,5 km

UŁAŃSKI SZLAK KONNY

1
2

Ma długość około 41,5 km, jest oznakowany
kolorem pomarańczowym. Zaczyna się przy
Stadninie Koni Tarka w Wólce Wieprzeckiej.
Stąd prowadzi wzgórzem Kurcunki, przy szkole
w Wólce Wieprzeckiej i dawnym gościńcem
przez Skaraszów. Przez las biegnie do wieży
widokowej i Wychodów. Tu z drogi asfaltowej
skręca na płn.-zach. w pierwszą polną drogę
wiodącą ku wzniesieniu z płatem roślinności
stepowej „Kąty”. Wierzchowiną ponad Kolonią
Hubale, dochodzi do lasu w Mokrem i okolic
rezerwatu „Hubale”. Wśród łąk dociera do rzeki
Topornicy, a potem jej brzegiem do Żdanówka.
Przekracza tam most na rzece, a obok piekarni
drogę wojewódzką 849. Polną drogą wspina się
na Lipską Górę. Przekracza dawny trakt
z Zamościa do Krasnobrodu i dąży na wschód,
potem przez Borek Białowolski do Białowoli.
Tu obok szkoły skręca na południe i kieruje się
ku wzgórzom i lasowi Stary Działek. Podąża
krawędzią lasu na zachód. Opuszcza zachodnią ścianę lasu, biegnąc przez łąkę na płd.zach. - do skraju Lasu Kąsewiczka (spotyka
tu inne trasy turystyczne). Tam skręca na
południe i doprowadza w okolice kapliczki św.
Romana, a następnie do Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu. Przekracza
drogę wojewódzką 849, lasami Nadleśnictwa
Zwierzyniec dociera do drogi powiatowej
i przekracza ją. Obok Leśniczówki Wólka i źródeł rzeki Wieprzec dochodzi do świetlicy
w Wierzchowinach. Dalej, drogą asfaltową,
dociera przez Skaraszów do szkoły w Wólce
Wieprzeckiej. Wcześniej opisanym etapem
trasy wraca do jej początku.

3
4

Fot. 1-3. Na szlaku: Wólka Wieprzecka, Mokre, Lipska Góra
En route: Wólka Wieprzecka, Mokre, Lipska Góra
На маршруті: Вулька Вепшецька, Мокре,
Ліпська Гора
Fot. 4.

Konie na wybiegu
Horses in the paddock
Коні у загоні

Fot. 5.

Proﬁl wysokościowy trasy
Elevation proﬁle of the route
Висотний профіль маршруту
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HORSE TRAILS

КІННІ МАРШРУТИ

UHLANS' HORSE TRAIL

УЛАНСЬКИЙ КІНИЙ МАРШРУТ

Marked in orange, it is about 41.5 km long.
It begins by the Tarka Horse Stud in Wólka
Wieprzecka and leads us over Kurcunki Hill,
past the school in Wólka Wieprzecka and along
the old highroad through Skaraszów. It runs
through the forest to the observation tower and
Wychody. Here it turns north-west from the
asphalt road into the 1st dirt road that leads
us towards Kąty Hill with its strip of steppe
vegetation. It goes over the hilltop overlooking
Kolonia Hubale to the forest in Mokre and
“Hubale” reserve. Then it reaches the Topornica
and follows its bank to Żdanówek, where
it crosses the bridge and the voivodeship road
no. 849. It follows a dirt road up Lipska Góra and
crosses the old Zamość – Krasnobród highway
to lead us east, then goes through Borek
Białowolski to Białowola. Here it turns south to
head towards the hills and Stary Działek forest.
It follows the border of the forest towards the
west. Then it leaves the western forest wall and
runs south-west through a meadow, up to the
Kąsewiczka Forest, to meet other tourist routes.
There it turns south and leads us towards
St Romanus' Chapel and then to the
Geotourism Centre in Lipsko-Polesie. It crosses
the voivodeship road no. 849, traverses
Zwierzyniec Forest District to reach the poviat
road and cross it. Past the Wólka Forester's
House and the spring of the Wieprzec,
it reaches the clubhouse in Wierzchowiny.
Farther on, along an asphalt road, it goes
through Skaraszów to the school in Wólka
Wieprzecka. It goes back to its beginning along
a well-known stretch of the track.

Його довжина, приблизно 41,5 км і позначений помаранчевим кольором. Починається
біля Стайні Тарка в Вулька Вепшецька.
Звідси веде пагорбом Курцункі, край школи
в Вулька Вепшецька і старим гостинцем
через Скарашув. Через ліс йде до оглядової
вежі і с. Виходи. Тут з асфальтової дороги
згортає на півн.-зах. в першу польову дорогу,
що веде до піднесення з степовою рослинністю "Конти". Верхів'ям над Колонією
Губале, входить до лісу в Мокрому та
околицях заповідника "Губале". Серед лугів
доходить до річки Топорніци, а потім
її берегом до с. Жданувек. Перетинає там
міст через річку, а поруч з пекарнею-обласну
дорогу 849. По польовій дорозі піднімається
на Ліпську Гору. Перетинає колишній тракт
від Замостя до Краснобруду і йде на сх.,
потім повз Борек Бяловольский до Бяловолі.
Тут, поруч зі школою, повертає на півд.
і прямує до пагорбів і лісу Старий Дід.
Прямує уздовж узлісся на захід. Залишає
західну стіну лісу, йдучи повз луки на півд.зах. - до краю Лісу Коусевічка (зустрічається
з іншими тур. маршрутами). Там повертає
на півд. і доходить в околиці каплиці
Св. Романа, а потім до Центру Геотуризму
в Ліпсько Полесе. Перетинає обласну дорогу
849, лісами Лісництва Звежинець досягає
повітової дороги і перетинає її. Поруч
з Лісничівки Вулька і джерел річки Вепшець
доходить до ресурсної кімнати в Вежховіни.
Далі, асфальтною дорогою, доходить через
Скарашув в школу в Вулька Вепшецька.
Раніше описаним етапом маршруту повертається до свого початку.

5
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TRASY PIESZE

56,2 km

SZLAK PIESZY IM. WŁADYSŁAWY
PODOBIŃSKIEJ

1
2

Oznakowany kolorem zielonym, ma 56,2 km
długości. Biegnie od dawnej stacji kolejowej
przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu, na zachód,
ul. Męczenników Rotundy, pokonuje most na
rzece Łabuńce i prowadzi w pobliże Rotundy
Zamojskiej. Dalej kieruje się drogą po jej
zachodniej stronie, zachodnią groblą zalewu
miejskiego i ul. Źródlaną, którą dociera do
mostu na rzece Topornicy i ul. Lipskiej (droga
woj. 849). Następnie szlak prowadzi wzdłuż tej
drogi, przez Skokówkę (gmina Zamość).
Na skrzyżowaniu z drogą powiatową Mokre Zwódne, skręca w nią w kierunku płd.- wsch.,
a 80 m dalej na południe - w polną drogę wiodącą, wśród uprawnych pól, na Lipską Górę,
zwaną też Białą Górą od dużej zawartości kredy
w glebie. Na wierzchowinie czeka piękny widok
na stawy rybackie w Lipsku, „koński grzbiet”
w Wychodach, wsie Lipsko i Białowolę. Szlak
schodzi do Lipska wprost na skrzyżowanie.
Po jego przekroczeniu kieruje się chodnikiem
wzdłuż w/w drogi wojewódzkiej, ku kościołowi
w Lipsku z ciekawą historią i otoczeniem.
Zakręca w szutrową drogę położoną na wschód
od świątyni, prowadzi obok starego cmentarza
i do Lasu Kąsewiczka. (W lesie tym jest węzeł
szlaków: czerwonego nordic walking i rowerowego „Po Wzgórzach Roztocza”. Podążając
nimi w kierunku zach. i płn.-zach. możemy dotrzeć do Centrum Geoturystycznego
w Lipsku Polesiu.) Za lasem dociera do wieży
widokowej i w okolice kapliczki św. Romana
i Łysej Góry. Wkrótce opuszcza on gminę
Zamość i przez piękne tereny Roztocza
Środkowego prowadzi do Suśca.

3
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Fot. 1. Brama Szczebrzeska w Zamościu
Szczebrzeszyn Gate in Zamość
Щебжеська брама в Замосці
Fot. 2. Cmentarz wojenny na Rotundzie Zamojskiej
War cemetery in the Rotunda Zamość
Військове кладовище в Замойській Ротонді
Fot. 3. Widok na stawy w Lipsku
View of the ponds in Lipsko
Вид на ставки в Ліпську
Fot. 4. Kapliczka w Szurze
Shrine in Szur
Каплиця в с. Шур
Fot. 5. Proﬁl wysokościowy trasy od Zamościa do Jacni
Elevation proﬁle of route from Zamość to Jacnia
Висотний профіль маршруту від Замості до Яцні
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WŁADYSŁAWA PODOBIŃSKA
FOOT TRAIL

ПІШИЙ МАРШРУТ
ІМ. ВЛАДИСЛАВИ ПОДОБИНЬСЬКОЇ

Marked in green, it is 56.2 km long. It runs west
from the old railway station in Szczebrzeska
St in Zamość, along Męczenników Rotundy St,
crosses the bridge over the Łabuńka and leads
us towards the Rotunda Zamość. Then it heads
along the western side of the road, western
embankment of the town lake and Źródlana St,
reaches the bridge over the Topornica and
Lipska St (voivodeship road no. 849), and leads
us along that road through Skokówka (Zamość
Commune). At the crossing, it turns into the
Mokre – Zwódne poviat road towards the southeast and 80 m farther south, it turns into a dirt
road that takes us through farmland to Lipska
Góra, aka Biała (“white”) Góra because of high
chalk concentration in its soil. Upon the ﬂattopped mountain there awaits us a beautiful
view of the ﬁsh ponds in Lipsko, “horseback”
in Wychody, and the villages of Lipsko and
Białowola. The trail then descends to Lipsko,
right to the intersection, from which it heads
along the pavement, parallel to the aforementioned voivodeship road, towards the church
in Lipsko, with its interesting history and
surroundings. It turns into a gravel road situated
west of the temple, leads us past an old
cemetery and to the Kąsewiczka Forest. (In that
forest there is a hub of the red Nordic walking
trail and “Over the Hills of Roztocze” bike trail).
Following them towards the west and northwest, we can reach the Geotourism Centre
in Lipsko-Polesie.) Beyond the forest, it reaches
the observation tower, St Romanus' Chapel and
Łysa Góra. It soon leaves Zamość Commune
and leads us to Susiec through the beautiful
Middle Roztocze.

Позначений зеленим кольором, довжиною
56,2 км. Проходить від колишньої залізничної
станції на вул. Щебжевської в Замості,
на захід, вул. Мучеників Ротонди, перетинає
міст через річку Лабуньку і веде в околиці
Замойської Ротонди. Далі йде дорогою
із західного боку, західною греблею міського
водосховища та вул. Жрюдляном, яка досягає мосту через річку Топорніцю та вул.
Ліпської (обл. дорога 849). Потім маршрут
йде край цієї дороги, через Скокувку (гміна
Замостя). На перетині з повіт. дорогою
Мокре-Звудне, повертає на неї в бік півд.-сх.,
а 80 м далі на півд. - в польову дорогу, що
веде, серед господарських полів, на Ліпську
Гору, звану також Білою Горою від великого
вмісту крейди в ґрунті. На верховині відкривається прекрасний вид на рибальські ставки
в Ліпську, "кінський хребет" в Виходах, села
Ліпсько і Бяловоля. Шлях спускається
в Ліпсько прямо на перехрестя. Після його
перетину прямує по тротуару край згаданої
обл. дороги, до костелу у Ліпсько з цікавою
історією та околицями. Повертає на гравійну
дорогу, що на схід від храму, провадить біля
старого кладовища і у Ліс Коусевічка.
(У цьому лісі є перетин маршрутів: червоного
nordic walking і велосипедного „Пагорбами
Розточчя". Рухаючись ними в бік зах. і півн.зах. можемо дістатися до Центру Геотуризму
в Ліпсько Полесе.) За лісом він досягає
оглядової вежі та околиць каплиці Св.
Романа і Лисої Гори. Незабаром він залишає
гміну Замостя і через красиві райони
Середнього Розточчя веде в Сусець.
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TRASY PIESZE

67 km

SZLAK PIESZY
IM. ALEKSANDRY WACHNIEWSKIEJ

1
2

Szlak im. A. Wachniewskiej - nosi imię znanej
malarki Roztocza i orędowniczki utworzenia
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ma długość 67 km i jest oznakowany kolorem
zielonym. Rozpoczyna się w Zwierzyńcu przy
Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Stąd wędrujemy, podziwiając zabytki miasteczka, w okolice
parku. Ul. A. Wachniewskiej udajemy się do
stacji kolejowej i nad zalew Rudka. Szlak prowadzi przez Tartaczną Górę, gdzie stoi wieża
widokowa, lasy RPN do Wólki Wieprzeckiej,
w okolice SP im. Batalionów Chłopskich. Stąd
wspólnie z Roztoczańskim Szlakiem Konnym
dociera w okolice Senderek. Na tym odcinku
prowadzi obok pomnika Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej i pomnika we wsi
Wojda, upamiętniającego pierwszą bitwę
powstania, stoczoną 30.12.1942 r. Dalej
biegnie przez wzgórze Borsuki, dociera do wsi
Bliżów, następnie przez wzniesienie Kotula do
miejscowości Bondyrz. Przekracza most na
rzece Wieprz obok drewnianego młyna i prowadzi do kościoła paraﬁalnego pw. Opatrzności
Bożej z lat 1948-49. Stąd polnymi drogami
i leśnymi ścieżkami doprowadza na wzgórze
Bużniaki, do wsi Lasowce - obok pomnika przypominającego bitwę rozegraną 4.02.1943 r.
pomiędzy oddziałem AK “Podlaskiego” a niemieckim okupantem. Dalej wiedzie przez Starą
Hutę, Senderki, Potok-Senderki, w okolice
stacji kolejowej Józefów Roztoczański. Tu pozostawia Roztoczański Szlak Konny i biegnie
przez Majdan Kasztelański, Brzeziny, Górecko
Kościelne, Tereszpol do Florianki, gdzie kończy
swój bieg.

3
4

Fot. 1. Zalew Rudka w Zwierzyńcu
Rudka Lake in Zwierzyniec
Затока Рудка у Звежинці
Fot. 2. Wieża widokowa na Tartacznej Górze w Zwierzyńcu
Observation tower on Tartaczna Góra in Zwierzyniec
Оглядова вежа на Тартачній Горі в Звежинці
Fot. 3. Na szlaku
En route
На маршруті
Fot. 4. Bliżów - kapliczka przy szlaku
Bliżów – shrine by the trail
Бліжув - каплиця біля маршруту
Fot. 5. Proﬁl szlaku na odcinku Zwierzyniec - Bondyrz
Proﬁle of the trail in its Zwierzyniec – Bondyrz section
Профіль маршруту на ділянці Звежинець-Бондиж
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ALEKSANDRA WACHNIEWSKA
FOOT TRAIL

ПІШИЙ МАРШРУТ
ІМ. ОЛЕКСАНДРИ ВАХНЄВСКЄЙ

The Aleksandra Wachniewska Trail was named
after a famous painter of the Roztocze region
and a proponent of creation of the Roztocze
National Park. Marked in green, it is 67 km long.
It begins in Zwierzyniec, by the RNP Education
and Museum Centre. From here we wander,
admiring the monuments of the town, towards
the park. We go along A. Wachniewska St
towards the railway station and the Rudka Lake.
The trail leads us over Tartaczna Góra, where
an observation tower stands, through the RNP
forests to Wólka Wieprzecka, near Peasants'
Battalions Primary School. From here, together
with the Roztocze Horse Trail, it approaches
Senderki. Along this stretch, it leads us past the
memorial of the Zamość Uprising in Szewnia
Dolna and the memorial in Wojda, which
commemorates the ﬁrst battle of the Uprising,
fought on 30.12.1942. Farther on, it runs over
Borsuki Hill, reaches Bliżów, and then goes
over Kotula Hill to Bondyrz. It crosses the bridge
over the Wieprz by a wooden mill and leads
us to the Parochial Church of the Divine
Providence of 1948-49. From here, along dirt
roads and forest paths, it takes us to Bużniaki
Hill, to Lasowce and a memorial that commemorates the battle fought on 4.02.1943 between
the “Podlaski” Home Army troop and the
German occupant. Farther on, it leads us
through Stara Huta, Senderki, Potok-Senderki,
near the Józefów Roztoczański railway station.
Here it leaves the Roztocze Horse Trail and
takes us through Majdan Kasztelański,
Brzeziny, Górecko Kościelne, and Tereszpol
to Florianka, where it ends its course.

Маршрут ім. О. Вахнєвскєй - названа на честь
відомої художниці Розточчя та прихильниці
створення Розточанського Національного
Парку Його довжина-67 км і він позначений
зеленим кольором. Починається у Звежинці
при Навчально-Музейному Центрі Розточанського Національного Парку Звідси прогулюємось, милуючись пам'ятками міста,
в околиці парку. Вул. О. Вахнєвскєй прямуємо
до залізничної станції і до водосховища
Рудка. Маршрут веде через Тартачну Гору,
де є оглядова вежа, ліси РНП до Вульки
Вепшецької, у околиці ПШ ім. Селянських
Батальйонів. Звідси разом із Розточанським
Кінним Маршрутом досягає околиць
Сендерек. На цій ділянці веде повз пам'ятник
Замойського Повстання в Шевня Дольна
і пам'ятник в с. Войда, увіковічуючий першу
битву повстання, яка відбулася 30.12.1942 р.
Далі йде повз пагорб Борсукі, досягає с.
Бліжув, потім через узвіз Котула до с. Бондиж.
Перетинає міст через річку Вепш поруч
з дерев'яним млином і веде до парафіяльного
костелу Божого Провидіння 1948-49 рр.
Звідси польовими дорогами і лісовими
стежками веде на пагорб Бужняки, до села
Ласове - поруч з пам'ятником, що нагадує
битву з 4.02.1943 р. між підрозділом АК
"Підляського" і німецьким окупантом. Далі йде
через Стару Гуту, Сендеркі, Поток-Сендеркі,
в околиці залізничної станції Юзефу
в Розточаньскі. Тут залишає Розточанський
Кінний Маршрут і прямує через МайданКаштелянський, Бжезіни, Ґурецько-Косьцельне, Терешполь до Флоріанки, де закінчується.
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LIPSKO POLESIE

TRASY
NORDIC WALKING
W GMINIE ZAMOŚĆ

1

Trasa 1. Lipsko Polesie - przez kompleksy
leśne. Długość - 3,5 km, czas przejścia - 1 h.
Oznakowana kolorem zielonym rozpoczyna się
przy Centrum Geoturystycznym. Ruszamy
w kierunku płd.-wsch. Po przejściu około 1 km,
poboczem drogi asfaltowej, a potem utwardzonej, za zabudowaniami wchodzimy do Lasu
Kąsewiczka. Wędrujemy na południe, Obszarem Natura 2000 - Uroczyska Lasów Adamowskich, do skraju lasu. Tam trasa skręca na płn.zach. i prowadzi krawędzią lasu. Na rozwidleniu
dróg, trasa nordic walking skręca na północ,
mijając po zachodniej stronie ﬁgurę. Dalej przez
zagajnik prowadzi do zabudowań i poboczem
drogi asfaltowej, którą rozpoczęliśmy spacer,
dociera do końca/początku trasy.

3,5 km
2

8,3 km

1
2

Trasa 2. Lipsko Polesie - wokół kapliczki św.
Romana. Długość - 8,3 km, czas przejścia - 2,5
h. Oznakowana kolorem czerwonym rozpoczyna się przy Centrum Geoturystycznym.
Z trasą zieloną wchodzi do Lasu Kąsewiczka.
Tu trasy rozdzielają się. Trasa czerwona
biegnie na wschód przez las i przy jego
krawędzi łączy się z Ułańskim Szlakiem
Konnym. Razem z nim przechodzi przez łąki do
przeciwległego Lasu Stary Działek. Tam
prowadzi skrajem lasu, leśną drogą przechodzi
przez płytki wąwóz i dociera do kapliczki św.
Romana. W pobliżu jest turystyczna wieża
widokowa. Dalej znaki trasy kierują nas obok
zabudowań, a potem skrajem lasu. Szlak
ponownie wchodzi do Lasu Kąsewiczka,
przemierza go razem ze znakami trasy zielonej.
Po wyjściu z lasu, kierowani znakami, docieramy znaną już drogą do końca/początku trasy.

Fot. 1.

Na trasie
En route
На маршруті

Fot. 2.

Lipsko Polesie - mapa 1:40 000
Lipsko-Polesie – map (1:40,000)
Ліпсько Полесе - карта1:40 000

Fot. 3 i 4. Runo leśne
Forest undergrowth
Лісове руно
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NORDIC WALKING ROUTES
IN ZAMOŚĆ COMMUNE

МАРШРУТИ NORDIC
WALKING В ГМІНІ ЗАМОСТЯ

Route 1. Lipsko-Polesie – through forest
complexes. Length: 3.5 km, walking time: 1 hr.

Маршрут 1. Ліпсько Полесе - через лісові
комплекси. Довжина - 3,5 км, тривалість -1 год.

Marked in green, it begins by the Geotourism
Centre. We head south-east. After ca. 1 km
along the hard shoulder of an asphalt road and
then of a hard-surfaced one, past some
buildings, we enter the Kąsewiczka Forest.
We walk south, through the Adamów Forests
Nature Preserve, up to the forest. There the
route turns north-west and leads us along
its verge. At the fork of the roads, the Nordic
walking route turns north, going past a statue
to its west. It leads us farther, through a grove
to buildings, and along the hard shoulder of the
asphalt road where we began our walk, it comes
back to its end/beginning.

Позначений зеленим кольором, починається
в Центрі Геотуризму. Вирушаємо на півд.-сх.
Пройшовши близько 1 км, по узбіччю
асфальтної дороги, а потім з тв. покр.,
за будівлями входимо в Ліс Коусевічка.
Рушаємо на півд., Зоною Натура 2000Урочища Адамівських Лісів, до узлісся. Там
маршрут повертає на півн.-зах. і веде по
узліссі. На розвилці доріг, маршрут nordic
walking повертає на півн., йдучи повз
скульптури на західному боці. Далі через гай
веде до будівель і по узбіччю асфальтної
дороги, по якій ми почали прогулянку,
досягає кінця/початку маршруту.

Route 2. Lipsko-Polesie – around St Romanus'

Маршрут 2. Ліпсько Полесе - довкола
каплиці Св. Романа. Довжина - 8,3 км,
тривалість -2,5 год. Позначений червоним
кольором, починається в Центрі Геотуризму.
Із зеленою стежкою входить в Ліс Коусевічка.
Тут маршрути розділяються. Червона траса
проходить на сх. лісом і біля його краю
з'єднується з Уланським Кінним Маршрутом.
Разом з ним проходить через луки до
протилежного Лісу Старий Дід. Там він веде
по узліссі, лісовою дорогою проходить через
неглибокий яр і досягає каплиці Св. Романа.
Поруч знаходиться туристична оглядова
вежа. Далі знаки маршруту ведуть нас повз
будівлі, а потім уздовж узлісся. Маршрут
повертається в Ліс Коусевічка і перетинає
його разом зі знаками зеленого маршруту.
Вийшовши з лісу, керуючись знаками,
добираємося вже відомою дорогою до кінця /
початку маршруту.

Chapel. Length: 8.3 km, walking time: 2.5 hrs.
Marked in red, it begins by the Geotourism
Centre. Together with the green track, it enters
the Kąsewiczka Forest. Here the routes
separate. The red trail runs east through the
forest and near its border converges with
the Uhlans' Horse Trail. Together they pass
through meadows to the opposite Stary Działek
forest. From there our route leads us along
a forest road parallel to its verge, crosses
a shallow glen and reaches St Romanus'
Chapel. There is an observation tower nearby.
Farther on, the route signs direct us past some
buildings and along the verge of the forest.
Then the trail enters the Kąsewiczka Forest
again, traverses it together with the green track
signs. Beyond the forest, its signs lead us along
a well-known route to its end/beginning.

3

4
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MOKRE

TRASY
NORDIC WALKING
W GMINIE ZAMOŚĆ

3

Trasa 3. Mokre - wokół lasu do rezerwatu
„Hubale”. Długość - 3 km, czas przejścia - 1 h.

3,0 km

Oznakowana kolorem zielonym rozpoczyna się
na leśnym parkingu przy drodze powiatowej
Mokre-Hubale, w pobliżu szkoły. Prowadzi na
płn.-zach. w głąb lasu w kształcie litery T.
Zasadzono go jako punkt orientacyjny dla
pilotów, kiedy okupant niemiecki zajął lotnisko
w Mokrem. Trasa dociera do skraju śródleśnego boiska, dalej biegnie drogą leśną przy
krawędzi lasu, przekracza w/w drogę i osiąga
rezerwat susła perełkowanego “Hubale”. Trasa
okrążając las, dostarcza widoków na oddalone
wsie Żdanów i Żdanówek, kieruje nas do
przejścia przez drogę asfaltową na parking –
do jej końca/początku.

WÓLKA WIEPRZECKA

4

6 km

Trasa 4. Wólka Wieprzecka - krawędzią
lasów RPN wokół Stadniny Koni Tarka. Długość
- 6 km, czas przejścia - 2 h.

1

Oznakowana kolorem zielonym rozpoczyna się
przy szkole. Prowadzi na płn., skrajem lasu do
granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego,
dalej krawędzią jego lasów. Potem skręca
w kierunku płd., i biegnie polną drogą będącą
też granicą gm. Zamość. Znów zmienia kierunek, biegnie na wsch. wzdłuż drewnianego
płotu, przez zagajnik do stadniny. Trasa wspina
się po płd. stronie zabudowań Tarki na wzgórze
Kurcunki - 275,1 m n.p.m. Stąd rozpościera się
widok na Wólkę Wieprzecką, lasy RPN. Przed
nami spacer na wschód, polną drogą wśród pól.
Po dotarciu do lasu, skręcamy na płd. i jego
skrajem docieramy do końca/początku trasy.

2
3

Fot. 1. SP w Wólce Wieprzeckiej
Primary School in Wólka Wieprzecka
ПШ у Вульці Вепшецькій
Fot. 2. Na trasie w Mokrem
En route in Mokre
На маршруті в Мокрому
Fot. 3. SP w Mokrem
Primary School in Mokre
ПШ в Мокрому
Fot. 4. Mokre - mapa 1:60 000
Mokre – map (1:60,000)
Mokre - mapa 1:60 000
Fot. 5. Wólka Wieprzecka - mapa 1:60 000
Wólka Wieprzecka – map (1:60,000)
Вулька Вепшецька - карта 1:60 000
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NORDIC WALKING ROUTES
IN ZAMOŚĆ COMMUNE

МАРШРУТИ NORDIC
WALKING В ГМІНІ ЗАМОСТЯ

Route 3. Mokre – around a forest to the
Hubale reserve. Length: 3 km, walking time: 1 hr.

Маршрут 3. Мокре - навколо лісу до
заповідника Губале. Довжина - 3 км, тривалість -1 год.

Marked in green, it begins at a forest car park
near the Mokre – Hubale road and school.
It runs north-west, into a T-shaped forest
planted as a landmark for pilots when the
German occupant requisitioned the airﬁeld
in Mokre. It reaches a forest sports ﬁeld, then
it runs along a forest road parallel to the border
of the forest, crosses the aforementioned road
and approaches the “Hubale” ground squirrel
reserve. Encircling the forest, the route provides
us with magniﬁcent views of the outlying villages
of Żdanów and Żdanówek, directs us toward
a crossing with the asphalt road to the car park
and to its own end/beginning.

Позначений зеленим кольором, він починається на лісовій парковці при повітовій дорозі
Мокре-Губале, біля школи. Веде на півн.-зах.
глибоко в ліс у формі букви Т. Він був
посаджений як орієнтир для пілотів, коли
німецький окупант взяв аеропорт у Мокре.
Маршрут досягає краю лісового поля, далі
проходить лісовою дорогою узліссям, перетинає згадану дорогу і досягає заповідника
ховраха крапчастого "Губале". Маршрут,
що оточує ліс, указує вид на далекі села
Жданув та Жданувек, направляє нас до
переходу по асфальтовій дорозі на парковку
- до її кінця / початку.

Маршрут 4. Вулька Вепшецька -

Route 4. Wólka Wieprzecka – along the
verge of the RNP forests and around the Tarka
Horse Stud. Length: 6 km, walking time: 2 hrs.

узліссям РНП навколо Стайні Тарка.
Довжина - 6 км, тривалість - 2 год.

Marked in green, it begins by the school.
It heads north, along the verge of the forest
towards the border of the Roztocze National
Park and, farther on, along the verge of its
forests. Then it turns south and runs along a dirt
road, which coincides with the border of the
Zamość Commune. Then it changes direction
again, runs east along a wooden fence, through
a grove to the stud farm. To the south of its
buildings, the route climbs Kurcunki Hill – 271.5
m ASL. From there a view over Wólka
Wieprzecka and the RNP forests spreads.
A walk east, along a dirt road among the ﬁelds
lies ahead of us.

Позначений зеленим кольором, починається
біля школи. Провадить на півн., узліссям
до межі Розточанського Національного
Парку, далі узліссям його лісів. Потім він
повертає на півд., і проходить польовою
дорогою, що є також межею гміни Замостя
Він знову змінює напрямок, біжить на сх.
уздовж дерев'яного паркану, через гай
до стайні. Маршрут піднімається по півд.
стороні будівель Тарки на Курцункі - 271,5 м
над р. м. Звідси відкривається вид на Вульку
Вепшецьку, ліси РНП. Перед нами прогулянка на сх., польовою дорогою серед полів.
Дійшовши до лісу, повертаємо на півд. і його
краєм досягаємо кінця / початку маршруту

4

5
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MAPA GMINY ZAMOŚĆ
SKALA 1:120 000
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ZAMOŚĆ COMMUNE MAP
КАРТА ГМІНИ ЗАМОСТЯ
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STARE MIASTO W ZAMOŚCIU
ZAMOŚĆ OLD TOWN
СТАРЕ МІСТО ЗАМОСТЯ
1 : 6 000
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WAŻNE DANE ADRESOWE
IMPORTANT ADDRESS DATA

ВАЖЛИВІ АДРЕСИ

Urząd Gminy Zamość
Zamość Commune Oﬃce
Управління Гміни Замостя

Regionalna Izba Pamięci
w Wysokiem
Regional Memorial Room in Wysokie
Регіональна Меморіальна Ізба
у Високому

ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59
www.gminazamosc.pl

Wysokie 84, 22-400 Zamość
tel. 84 627 00 83
www.gok.gminazamosc.pl

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Zamość z/s w Wysokiem
Culture Centre of Zamość Commune
with seat in Wysokie
Гмінний Культурний Центр Гміни
Замостя з філією у Високе

Centrum Geoturystyczne
w Lipsku Polesiu
Geotourism Centre in Lipsko-Polesie
Центр Геотуризму
в Ліпсько Полесе
Lipsko Polesie 19
22-400 Zamość
tel. 84 627 00 83
www.gok.gminazamosc.pl

Wysokie 154, 22-400 Zamość
tel. 84 627 00 83
www.gok.gminazamosc.pl
Punkt Informacji Turystycznej
Tourist Information Point
Туристично-інформаційний пункт
tel. 797 384 700

Fot. 1. Widok na Żdanów
View of Żdanów
Вид на Жданув
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1
Fot. 1. Kościół w Sitańcu
Church in Sitaniec
Костел в Сітанеці
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O PROJEKCIE
Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania
w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniem
powiązań partnerskich oraz poprawą wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.
Z efektów projektu będą korzystać mieszkańcy obszaru transgranicznego oraz turyści. Planowany
wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa naturalnego szacuje się na 315 000 osób
rocznie.
Zakres rzeczowy projektu po stronie Gminy Zamość obejmuje:
•
Budowę Centrum Geoturystycznego wraz z wyposażeniem obiektu i zakupem sprzętu
turystycznego (rowery, kijki nordic walking) w miejscowości Lipsko Polesie.
•
Budowę dwóch wież widokowych, w miejscowości Lipsko Polesie i Wierzchowiny na trasie
Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość.
•
Wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków rowerowych przebiegających przez Gminę
Zamość: „Traktem Ordynackim” i „Po Wzgórzach Roztocza” łączących się z Centralnym
Szlakiem Rowerowym Roztocza i szlakiem Green Velo.
•
Wydanie serii publikacji o tematyce przyrodniczo-kulturowej o Gminie Zamość i Roztoczu.
•
Organizację otwartych wydarzeń transgranicznych.
Zakres rzeczowy projektu po stronie Partnerów:
•
Budowa i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Wereszycy (Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy).
•
Oznakowanie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza po stronie polskiej i ukraińskiej.
•
Budowa punktów obsługi rowerzystów, stacji napraw rowerów i infrastruktury pomiaru ruchu
turystycznego.
•
Wydanie publikacji o Roztoczu, przewodników turystycznych, Atlasu turystycznego Roztocza
(od Kraśnika do Lwowa).
•
Utworzenie aplikacji mobilnej oraz interaktywnej mapy internetowej po Centralnym Szlaku
Rowerowym Roztocza.
•
Organizacja wydarzeń transgranicznych (rajdy rowerowe, konferencje, warsztaty, spotkania,
wystawy artystyczne o Roztoczu, szkolenia instruktorów turystycznych, udział w targach, itp.)
•
Zakup gadżetów promocyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

ABOUT THE PROJECT
The general objective of the project is to promote and preserve the natural heritage through
activities within tourist infrastructure, creation of tourist products that would result in strengthening
partner connections and improving the image and attractiveness of the Polish and Ukrainian
Roztocze region.
Both inhabitants of the cross-border zone and tourists will beneﬁt from the eﬀects of the project.
The planned increase in the number of visitors to natural heritage sites is estimated to be 315,000
persons per year.
Material scope of the project on the part of Zamość Commune:
•
Construction of the Geotourism Centre in Lipsko-Polesie, equipping the facility and purchase
of tourist gear (bicycles, Nordic walking poles).
•
Construction of two observation towers in the villages of Lipsko-Polesie and Wierzchowiny,
along the route of the Bicycle Trail of Zamość Commune.
•
Charting and marking new bicycle trails that run through Zamość Commune: “On the Entail
Highway” and “Over the Hills of Roztocze” connecting with the Central Bicycle Route
of Roztocze and the Green Velo Trail.
•
A series of nature- and culture-themed publications about Zamość Commune and Roztocze.
•
Organisation of open cross-border events.
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ABOUT THE PROJECT
Material scope of the project on the part of Partners:
•
Construction of the Ecological Education Centre in Vereshchitsya (Yavorivskyi National
Nature Park), equipping it.
•
Marking the Central Bicycle Route of Roztocze on the Polish and Ukrainian side of the border.
•
Construction of cyclist support points, bike repair stations, tourist traﬃc measuring
infrastructure.
•
Publication of materials on Roztocze, guide books, tourist atlas of Roztocze (from Kraśnik
to Lviv).
•
Creation of mobile app and interactive online map of the Central Bicycle Route of Roztocze.
•
Organisation of cross-border events: bike rallies, conferences, workshops, meetings,
art exhibitions about Roztocze, tourist instructors trainings, participation in trade fairs, etc.
•
Purchase of promotional, tourist and recreational gadgets.

ПРО ПРОЕКТ
Загальною метою проекту є популяризація та збереження природної спадщини шляхом
діяльності у туристичній інфраструктурі, створення туристичних продуктів, що зміцнять
партнерські зв'язки та покращать імідж та привабливість польського та українського
Розточчя.
Результатами проекту будуть користуватися жителі транскордонної зони і туристи.
Плановане зростання числа відвідувачів об'єктів природної спадщини оцінюється в 315 000
осіб на рік.
Матеріальний обсяг проекту з боку Гміни Замостя включає:
•
Будівництво Центру Геотуризму з обладнанням об'єкту та придбанням туристичного
спорядження (велосипеди, палиці для nordic walking) у селі Ліпсько-Полесе.
•
Будівництво двох оглядових веж у Ліпсько-Полесе та Вежховіні на шляху
Велосипедного Маршруту Гміни Замостя.
•
Розмітка та маркування нових велосипедних маршрутів, що пролягають через Гміну
Замостя: "Ординацьким Трактом" і "Пагорбами Розточчя" які з'єднуються
з Центральним Велосипедним Маршрутом Розточчя і маршрутом Green Velo.
•
Видання серії публікацій на природно-культурну тематику про Гміну Замостя і Розточчя.
•
Організація відкритих транскордонних заходів.
Матеріальний обсяг проекту з боку партнерів:
•
Будівництво та обладнання Центру Екологічної Освіти у Верешиці (Яворівський
Природний Парк).
•
Маркування Центрального Велосипедного Маршруту Розточчя на польській та українській стороні.
•
Будівництво пунктів обслуговування велосипедистів, станцій Вело-СТО та інфраструктури вимірювання туристичного руху.
•
Видання публікацій про Розточчя, туристичних путівників, Туристичного атласу
Розточчя (від Красника до Львова).
•
Створення мобільного додатку та інтерактивної веб-карти по Центральному
Велосипедному Маршруті Розточчя.
•
Організація транскордонних заходів (велопробіги, конференції, майстер-класи,
зустрічі, художні виставки про Розточчя, навчання туристичних інструкторів, участь
у ярмарках тощо)
•
Придбання рекламних, туристичних і розважальних гаджетів.
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