
                              ROZTOCZE 

                  6/7/8/9/10  lipca 2022 

Zamość – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Stawy Echo – 
punkt widokowy na Białej Górze – Zagroda Guciowa – 
Górecko Kościelne – Tomaszów Lubelski – Bełżec – 
Szumy nad Tanwią – Czartowe Pole 
  
Roztocze – piękna, zielona kraina . Tworzy ją pasmo wzniesień 

ciągnących się od Kraśnika do Lwowa. W Polsce ich długość liczy ponad 
110 km. Roztocze to kraina wspaniałych krajobrazów, budząca zachwyt 

obfitością i różnorodnością przyrody. Podzielono ją na trzy podregiony; 
Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.  Duże obszary leśne, 
malownicze wodospady , zwane szumami, na płynących dolinami wśród 

lasów  rzekach: Tanwi, Jeleń i Sopot. Piękno Roztocza to także wspaniała 
architektura zabytkowych kościołów i cerkwi, kapliczki na wodzie przy 

świętych źródłach. Cztery parki krajobrazowe i Roztoczański Park 
Narodowy – wszystko obok siebie. I Zamość – jedno z najpiękniejszych 
miast europejskich!  

6 lipca 2022, środa – 1 dzień  
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00 z parkingu przy pl. Solidarności. Na trasie 

będzie przerwa śniadaniowa i krótsze przerwy kawowe.  

Muzeum Martyrologii Rotunda w Zamościu 
Rotunda jest to fragment dawnych umocnień twierdzy zamojskiej z czasów 

zaboru rosyjskiego. W czasie wojny pełniła rolę więzienia śledczego zamojskiej 
placówki Gestapo. Odsunięta od miasta z potężnymi murami, położona blisko 

dworca kolejowego, doskonale nadawała się na więzienie, obóz przejściowy czy 
miejsce egzekucji.  Wkrótce stała się miejscem masowych egzekucji i palenia 
zwłok. Szacuje się że zginęło tutaj od sześciu do ośmiu tysięcy ludzi. Z woli 

mieszkańców ziemi zamojskiej miejsce to zostało upamiętnione jako Pomnik 
Męczeństwa Zamojszczyzny. 

 

  

Przejazd na zakwaterowanie i obiadokolację do hotelu. 



7 lipca 2022, czwartek – 2 dzień 
Po śniadaniu zwiedzamy Zamość i udajemy się na zachód od miasta do Szczebrzeszyna.  

Zamość to jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych świata. Jego 
niezwykłość potwierdza wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Miasto bywa nazywane „Perłą Renesansu” bowiem jest modelowym przykładem 
renesansowego założenia urbanistycznego. Wybudował je od podstaw kanclerz 
Jan Zamoyski. Centrum Starego Miasta stanowi Rynek Wielki z 

charakterystycznym ratuszem i pięknymi podcieniowymi kamienicami. Parę 
kroków od rynku są najważniejsze budowle miasta m.in. pałac Zamoyskich, 

akademia, katedra, synagoga.  

 

Stare Miasto otaczają mury miejskie z dawnymi bramami. Za nimi znajdują 

się zrekonstruowane w ostatnich latach umocnienia ziemne twierdzy. Do Starego 
miasta przylega Park Miejski, zaprojektowany i urządzony na pozostałościach 

twierdzy. Zwiedzimy Kościół pw św. Katarzyny . W jego piwnicach w 1939 r 
przechowywany był „Hołd Pruski” Jana Matejki. Następny – kościół św. 
Mikołaja który powstał w XVII wieku w miejscu dawnej cerkwi greckiej. Jego 

sklepienia zdobią polichromowane sztukaterie. 

 
                     Rynek i ratusz w Zamościu                                                  Pałac Zamoyskich  

Po przerwie kawowej udamy się do Szczebrzeszyna 

Szczebrzeszyn 

Niegdyś gród obronny na trakcie kijowskim.  Prawa miejskie otrzymał 

w 1352 roku z rąk  Kazimierza Wielkiego; w czasie reformacji miasto było 
ośrodkiem kalwińskim. Współistniały  tutaj różne kultury i 

religie: katolicy, Żydzi, kalwini, arianie. O przeszłości świadczą zachowane 
budowle: barokowy przyklasztorny kościół św Katarzyny, kościół św Mikołaja, 
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cerkiew o obronnym charakterze z XV wieku, synagoga. Z okolic  Szczebrzeszyna 

wywodzi się ród Kaczorowskich – matki Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. 
  

            
                           Pomnik Chrząszcza w rynku                                    Synagoga w Szczebrzeszynie 

 Synagoga w Szczebrzeszynie 
Pierwsza synagoga w Szczebrzeszynie została zbudowana już pod koniec XVI 

wieku, co potwierdzają  dokumenty historyczne z 1584 roku. Została jednak 
spalona podczas powstania  Chmielnickiego w latach 1648-49. Jan Zamoyski jako 
właściciel Szczebrzeszyna w 1659 roku zezwolił na wybudowanie nowej synagogi, 

która po zawirowaniach wojennych stoi do dziś. Zbudowana jest w stylu 
renesansowym z pięknym fryzem arkadowym i nakryta łamanym dachem 

polskim. Synagoga w Szczebrzeszynie spalona została ponownie w 1939 roku, ale 
odbudowano ją w połowie XX wieku i od tamtej pory jest siedzibą Miejskiego 
Ośrodka Kultury, obecnie dodatkowo powstał tu punkt Informacji turystycznej. 

Jest udostępniana do zwiedzania i my ją zobaczymy wewnątrz o ile będzie 
dostępna w tym dniu (organizowane są wystawy i różne wydarzenia kulturalne) 

 Rynek i pomnik Chrząszcza 
Centralny plac w Szczebrzeszynie to sporych rozmiarów plac Tadeusza 

Kościuszki. Niegdyś pełen zieleni, dziś w większości wybrukowany. To tutaj 
zwykle odbywają się imprezy, jak choćby Dni Chrząszczowego Grodu. Pośrodku 
rynku stoi okazały ratusz w kształcie czworoboku, którego budowę rozpoczęto w 

1840 roku, wykorzystując materiał z rozbiórki bramy zamojskiej. Już wcześniej 
stał tu ratusz, który był siedzibą władz miejskich a  także pełnił rolę poczty i 

powozowni. Naokoło Rynku stoją kamieniczki i domki, które niegdyś posiadały 
podcienia, w części zachowały się do dziś jeszcze podziemia - tzw. lodownie, w 
których przetrzymywano lód gromadzony zimą. Od 2011 roku na Rynku przed 

ratuszem stoi ładny pomnik Chrząszcza, nawiązujący do wierszyka Jana 
Brzechwy rozpoczynającego się słowami "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w 

trzcinie". Za sprawą tego wiersza chrząszcz stał się symbolem miasta, chętnie 
wykorzystywanym do promocji. Obowiązkiem każdego turysty jest zrobienie 
sobie tutaj pamiątkowego zdjęcia. 
Powrót do hotelu na obiadokolację. 

8 lipca 2022, piątek  – 3 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na teren Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Zwierzyniec  
Zwierzyniec to niewielkie miasto - ma około 3200 mieszkańców. Usytuowane jest 

przy Roztoczańskim Parku Narodowym, nad rzeką Wieprz. Ze względu na 
atrakcyjne położenie jest jedną z chętniej odwiedzanych przez turystów 

miejscowością regionu. W zabytkowym domu (Pałac Plenipotenta”) mieści się 
siedziba Roztoczańskiego Parku Narodowego. Naprzeciwko niego znajduje się 
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nowoczesny Ośrodek Edukacyjno-Muzealny parku z ekspozycją przyrodniczą. 
Najbardziej reprezentacyjną budowlą miasteczka jest kościół na wyspie pod 

wezwaniem św. Jana Nepomucena . W Zwierzyńcu znajduje się również browar 

założony w 1806 r przez Zamoyskich, działający do dzisiaj i produkujący świetne 
piwo. 

 Kościół pw. św. Jana Nepomucena 

Kościół został zbudowany  na wyspie stawu Kościelnego (sam staw ponoć 

uformowali jeńcy tatarscy i tureccy). Świątynia wzniesiona w latach 1741-1747 z 
fundacji Tomasza Antoniego Zamoyskiego. Było to wotum dziękczynne za 

uzdrowienie ordynata a także narodziny długo oczekiwanego potomka. Wnętrze 
udekorowane jest iluzjonistyczną polichromią wykonaną przez Łukasza 
Smuglewicza. Również barokowa, architektoniczna nastawa ołtarza głównego 

została namalowana na ścianie. W ołtarzu głównym znajduje  się uważany za 
cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej ufundowany przez ordynatową Różę 

Zamoyską w 1907 r. Na frontonie umieszono  kartusze z herbami: Zamoyskich 
„Jelita” i Michowskich „Rawicz”.  

 

  
            Kościół na wyspie                                               Browar w Zwierzyńcu               

 Browar w Zwierzyńcu 

Początki produkcji piwa w Zwierzyńcu na Roztoczu sięgają końca XVI wieku i 
nierozerwalnie łączą się z utworzeniem tutaj Ordynacji Zamojskiej. Na dobre 

wszystko zaczęło się jednak dopiero na początku XIX wieku, kiedy w Zwierzyńcu 
powstał Angielski Browar, w którym warzono pyszne piwo na wzór trunków z 
Wysp Brytyjskich. Do dziś zachowały się zabytkowe zabudowania 

zwierzynieckiego browaru. Murowany browar będący obecnie zabytkiem pochodzi 
z 1806 roku, budynek główny powstał na planie podkowy. Zakład działa do 

dzisiaj , będąc częścią grupy Perła-Browary Lubelskie SA  
 Pomnik Szarańczy 

Na skraju zwierzynieckiego parku znajduje się spory głaz w formie 
prostopadłościanu upamiętniający niezwykłe wydarzenie. Jest to pamiątka plagi 

szarańczy z 1711 r. Wyryte na nim napisy głoszą: „Bóg groził ludowi, ale z wiarą 
praca rozbraja Jego gniewy i kieskę odwraca”; „Na pamiątkę wytępienia 
szarańczy wędrownej przybyłej w te okolice 27 sierpnia 1711 roku Wólka, Ułów, 

Zielone, Łabunie, Szarowola, Czołomyja, Przeorsk”; „Wyniszczono szarańczy 
żywej korcy 656, wykopano jaj tego owada garncy 555,5. Użyto do tego 

robocizny pieszej dni 14 000″ 

 Roztoczański Park Narodowy 
Utworzono go w 1974 roku. Obejmuje niewielką część pagórkowatego Roztocza 

Środkowego. Z 8,5 tys ha powierzchni parku 93% zajmują lasy. Ich 
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najcenniejsze fragmenty to bory jodłowe i buczyna , zwana przez botaników 

karpacką. Rekordowe jodły mierzą często ok.50 m wysokości a ich pnie mają w 
obwodzie ok. 4 m. Symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik 

polski. Od 1982 roku ten potomek dawnych tarpanów ma ogrodzoną ostoję w 
okolicy Zwierzyńca. Jeszcze przed II wojną światową podjęto próbę przywrócenia 
wymarłego gatunku. W efekcie wieloletnich zabiegów hodowlanych uzyskano 

zwierzę bardzo przypominające dawne tarpany. Nazwano je konikiem polskim. 

 Stawy Echo  
Znajdują się w Roztoczańskim Parku Narodowym, około 1 km od 
centrum Zwierzyńca. Założono je w latach 1929-34 w miejscu mokradeł w 

dorzeczu strumienia Świerszcz. Głębokość stawów wynosi od 0,5 do 1,5 m. Na 
zimę woda jest spuszczana. Są bardzo ciekawe pod względem krajoznawczym i 
rekreacyjnym. Nad największym ze stawów znajduje się strzeżone kąpielisko i 

plaża. Woda jest czysta i płytka, a piasek na szerokiej plaży na wydmie prawie 
jak nad morzem. Nic dziwnego, że miejsce to jest chętnie odwiedzane przez 

okoliczną ludność i turystów. Na skarpie nad stawem wzdłuż granicy lasu 
zbudowano drewniane pomosty, aby zapobiec wydeptywaniu roślinności i 
niszczeniu wydmy. Prowadzi nimi wygodna ścieżka spacerowa przez piękny 

sosnowy bór którą przejdziemy (ok.40 minut) 
 

         
             Ścieżka na wydmie nad stawy Echo                                Pomnik Szarańczy 
 

 Ścieżka na punkt widokowy na Białej Górze 
Została poprowadzona wygrodzonym korytarzem poprzez obszar ostoi hodowli 

zachowawczej konika polskiego i bydła białogrzbietego. Prowadzi do wieży 
widokowej na Białej Górze, z której tarasu można podziwiać zachwycającą 
panoramę Roztocza. Zdobycie Białej Góry nie będzie wielkim wyczynem i z 

pewnością nas nie zmęczy! Spacer w jedną stronę zajmie zaledwie 10-15 minut.  
 

   

Zagroda Guciowa 
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 „Wjeżdżając do Guciowa ma się wrażenie jakby się przekraczało jakąś magiczną 

bramę czasu. Dokoła cisza, aż trudno uwierzyć, że kilka kilometrów dalej szosą 
pędzą tiry. To miejsce magiczne, jakby nierealne. Jest to prywatny skansen z 

XVIII / XIX-wieczną zagrodą, a w niej chałupa, stodoła i obora o konstrukcji 
zrębowej na jaskółczy ogon, kryte strzechą z kiczkami w narożach i kozłami na 
kalenicy, spichlerz i lamus z 1762 roku. W pobielonej izbie stoją proste stoły, 

kuchnia węglowa z piecem z otwartym paleniskiem i wielkim okapem. Na 
rozgrzanej płycie pieką się podpłomyki, a w garnku pachnie żur na robionym na 

miejscu żytnim zakwasie. Podaje się go tutaj w kamionkowej miseczce przybrany 
błękitnymi kwiatami ogórecznika. 
 

  
                                       Gospoda Guciów i jej wnętrze 
  

Jedzenie jest tu najprostsze, takie jakie pewnie jadano w tej chacie przed stu 

laty. Po posiłku trzeba koniecznie obejrzeć zbiór starych narzędzi i mebli oraz 
przedmiotów codziennego użytku uratowanych przed zagładą. Dla wielu będzie to 

prawdziwa lekcja historii” fragment z „Karczmy, zajazdy, restauracje” Barbary 
Kaniewskiej. Gospoda – zbudowana na wzór XIX wiecznej karczmy z podcieniem. 
Prosta wiejska kuchnia wzorowana jest na potrawach gotowanych przez tutejsze 

prababki. Zyskała sobie miano „kulinarnego skansenu”.  
 

 
                     Skansen – wnętrze chaty                                      Skansen – przedmioty używane 

W Zagrodzie można też zakupić unikatową autorską biżuterię. Pamiątki 

wykonane są  z rodzimych kamieni ale są też słomiane, gliniane, wiklinowe, 
rogożynowe, lniane, konopne, miedziane, srebrne, meteorytowe, bursztynowe 
oraz "żelazne perły". Żelazne perły są to kule z hematytu do tej pory znajdowane 

na pustyniach amerykańskich i na Marsie o wdzięcznej nazwie "marsiańske 
jagody". Zagroda Guciow została doceniona i wpisana do 7 cudów Polski. W 

drewnianym lamusie z 1762 r. znajduje się wystawa Spadające Gwiazdy . 



Zobaczymy na niej meteoryty i ich pochodne (tektyty i impaktyty) z Polski i ze 

Świata a nawet meteoryty z Marsa, Księżyca a także ostatni spektakularny 
meteoryt z Rosji z okolic Czelabińska. Jest i roztoczański meteoryt Zakłodzie. 

 

 
                                                  Sklepik z pamiątkami i biżuterią 

Tutaj też zapoznamy się z historią odnalezionych na Roztoczu śladów dinozaurów 
(2005 r) W sklepie regionalnym można zakupić  ziele turówki wonnej, dżem z 

rabarbarem i imbirem, olej konopny, chleby żytnie, rydze kiszone, kiełbasę z 
galaretą na zakrętach, „wilgoć wąwozu” i słoninę na melodie białoruske. A cydry 

a soki a naliwka tarninowa a tutejsza krówka także jest do nabycia. 

Górecko Kościelne 
Wieś Górecko założył w 1582 r. Andrzej Górka. Cztery lata później nabył ją Jan 
Zamoyski i włączył do Ordynacji Zamoyskiej. Po sprowadzeniu w XVII w. 

franciszkanów wieś uległa podziałowi na Górecko Stare i Górecko Kościelne.  
Niebawem powstała kaplica, a na jej miejscu sto lat później stanął – istniejący do 

dziś – modrzewiowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa. Został on ufundowany 
przez Jana Jakuba Zamoyskiego, jego portret znajduje się w świątyni. 
Franciszkanie prowadzili parafię do 1866 r,  później opiekę nad nią przejęli księża 

diecezjalni. 

 Kościół pw św. Stanisława Biskupa 

Rokokowe wyposażenie kościoła zostało wykonane w XVIII wieku  przez snycerzy 
Jana i Jakuba Maucherów. Pod koniec XIX wieku  kościół przedłużono o 8 

metrów. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Stanisława (z 1777 r.) 
Drewnianą ambonę zdobią rzeźby czterech ewangelistów.  

 

  

Na ścianach świątyni znajdują się  tablice upamiętniające żołnierzy września 

1939 r. i partyzantów z oddziału AK „Wita”, którzy obronili kościół przed 



spaleniem w lipcu 1944 r. Obok świątyni stoi murowana dzwonnica (trzy dzwony 

wykonane w 1906 r. we Lwowie). Całość otacza murowane ogrodzenie z bramką 
i czterema kapliczkami (XVIII w.). 

 Dębowa aleja i kapliczka na wodzie 
Od kościoła w stronę płynącej u stóp osady rzeki Szum przejdziemy dębową 

aleją, wzdłuż której rośnie sześć pomnikowych dębów. Najstarszy z nich ma 
około 500 lat. Jego obwód wynosi 7,4 m. W połowie długości alei znajduje się 
drewniana kaplica z obrazem św. Stanisława, zwana „pod dębami”. Po drodze 

spotkamy drewniane stacje drogi krzyżowej wyrzeźbione przez Jana Pastuszka z 
Józefowa. Nad samą rzeką w 1668 r. wzniesiono drewnianą kapliczkę „na 

wodzie” ku czci św. Stanisława (obecna pochodzi z XX w.). Według podań „w tej 
wodzie kto się obmyje z dobrą wiarą, od wszelkiej choroby będzie wolny 
 

  
                          Aleja dębowa                                                           Kapliczka na wodzie 

Przejazd do hotelu na obiadokolację 

9 lipca 2022, sobota  – 4 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na kolejną trasę 

Tomaszów Lubelski  
Osada została założona przez kanclerza Jana Zamoyskiego w 1590 r. na terenie 
wsi Rogóźno, istniejącej już dużo wcześniej. Początkowo zwana była Jelitowem 

od herbu Zamoyskich „Jelita” (to także obecny herb miasta) a parę lat później  
została zmieniona na Tomaszów, zgodnie z imieniem syna kanclerza. Prawa 
miejskie Tomaszów uzyskał w  1609 r. Rok wcześniej rozpoczęto budowę 

obwarowań na zewnątrz miasta. W 1621 r. król, podążając na odsiecz 
Chocimowi, obdarował miasto przywilejem składu soli z żup ruskich. Powstał 

nawet specjalny rynek solny. 
   

   



Twórcą planu miasta był Bernardo Morando (projektant starego Zamościa). 

Centralne miejsce zajmował kwadratowy rynek, z którego na cztery strony 
świata poprowadzono ulice prowadzące w kierunku Zamościa, Lwowa, 

Szczebrzeszyna i Sokala. Do nich, w równych odstępach, wytyczono prostopadłe 
drogi. W XVII w. rozpoczął się stopniowy upadek miasta. Przyczyniły się do tego 
również potop szwedzki, przemarsze obcych wojsk, częste pożary, zabory. 

Obwarowania dotrwały do XVIII w., a oryginalny układ miasta został znacznie 
zatarty. Po bezpotomnej śmierci Jana „Sobiepana” Zamoyskiego nastąpił  okres 

walk o sukcesję Ordynacji.  W 1772 r. miasto trafia do zaboru austriackiego, w 
1809 do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. do Królestwa Polskiego. W wyniku 
ostatnich działań wojennych całkowitemu zburzeniu uległa zachodnia część 

miasta.  

 Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 

Modrzewiowy kościół został zbudowany w 1627 r. z fundacji Tomasza 
Zamoyskiego, 100 lat później przebudowany staraniem Michała Zamoyskiego. 

Stanowi jeden z najcenniejszych tego typu zabytków w kraju. Świątynia jest 
dwuwieżowa i trzynawowa. Herb Zamoyskich umieszczono na kartuszu na 
chórze. Bogate, barokowe wyposażenie pochodzi w części z pierwotnego 

kościoła.  

  

 Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 

Została wzniesiona w 1890 roku w stylu cerkwi rosyjskich w miejscu 
wcześniejszej. Jest położona w samym centrum Tomaszowa Lubelskiego. 
Świątynia pełni rolę wizytówki miasta. Patronem świątyni jest św. Mikołaj 

Cudotwórca arcybiskup Mir Licyjskich, od lat należący do świętych najbardziej 
czczonych w Cerkwi prawosławnej. Wierni zwracają się do niego w modlitwie w 

wielu intencjach, uważają go za szczególnego orędownika w różnych chorobach. 
Cerkiew oglądamy z zewnątrz. 

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu 
Bełżec, obok Oświęcimia, Sobiboru i Treblinki, był jednym z głównych obozów 

śmierci Żydów. W ramach tak zwanej "Aktion Reinhardt", przeprowadzonej przez 
hitlerowców w latach 1942-1943, wymordowano dwa miliony Żydów z Polski 
i innych krajów Europy. Sześciohektarowy obóz zagłady był organizowany przez 

hitlerowców od 1941 roku. Był pierwszym, w którym użyto stacjonarnych komór 
gazowych. Ofiary przywożono z gett, najczęściej całymi rodzinami. Byli to, poza 

nielicznymi wyjątkami, sami Żydzi. Zdecydowana większość ofiar pochodziła 
z obszarów byłej Galicji, jednak do Bełżca przybywały również transporty Żydów 
z Czech, Austrii i Niemiec. Naziści mordowali w Bełżcu także Cyganów oraz 

Polaków, którzy pomagali Żydom. Duża część zabitych osób pozostała 
anonimowa, ponieważ hitlerowcy nie robili list transportowych, określali jedynie 



liczebność transportów z poszczególnych miejsc. W 1943 roku, po dziewięciu 

miesiącach od rozpoczęcia eksterminacji, obóz został zlikwidowany, a Niemcy 
zatarli ślady po jego istnieniu. 

 

 

Według różnych szacunków, liczba Żydów deportowanych i zamordowanych 

w hitlerowskim obozie śmierci w Bełżcu wynosi od 414 do 600 tysięcy. Jest 
trudna do ustalenia, ponieważ były dziesiątki, a nawet setki małych 
miejscowości, z których deportowano tysiące ludzi, jednak nie pozostała po nich 

żadna dokumentacja. Ponadto zamordowano tu 1500 Polaków za ukrywanie 
Żydów.  W 2004 roku na terenie byłego obozu w Bełżcu otwarto Muzeum - 

Miejsce Pamięci. Obejmuje ono obszar byłego obozu, będąc jednocześnie 
cmentarzem, pomnikiem i muzeum. Wzdłuż granicy obozu umieszczono 430 
tablic z nazwami miejscowości, skąd pochodziły ofiary. Wyeksponowany został 

także teren dawnej rampy kolejowej, a budynek muzeum nawiązuje do kształtu 
wagonu kolejowego. Muzeum w Bełżcu jest oddziałem Muzeum na Majdanku 

w Lublinie. 

Szumy nad Tanwią 
Rezerwat Nad Tanwią został utworzony już w 1958 roku. Chroni najpiękniejsze 
fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z licznymi progami skalnymi 

tworzącymi małe wodospady. Na Tanwi znajdują się aż 24 takie progi skalne! 
Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii, 
poprzecznie do brzegu rzeki a od dźwięku spadającej wody nazywane są 

 “szumami” bądź “szypotami”. Powstały w wyniku ruchu płyt tektonicznych w 
czasach kształtowania się Karpat. Trasa jest łatwa, bardzo przyjemna wzdłuż 

rzeki , prowadzi drewnianymi pomostami ( 30 minut) 
 

      

Rezerwat Czartowe Pole 



Nazwa rezerwatu pochodzi od polany, na której według ustnych przekazów – 

“jeno czarci hasali”. Na samym początku szlaku, gdzie rozpoczyna się ścieżka 
przyrodnicza Czartowe Pole spotkamy obelisk poświęcony partyzantom 

walczącym podczas II wojny światowej. Jednak to tylko symboliczne groby 
poległych żołnierzy w 1943r. Między innymi pochowano tu „Miszkę Tatara” 
żołnierza Armii Czerwonej, który uciekł z niemieckiej niewoli. To on wraz z 

okolicznymi mieszkańcami, utworzył na Roztoczu oddział partyzancki. Natomiast 
w drugiej mogile pochowano „Korsarza” Hieronima Miąca. To dowódca 

józefowskiego oddziału Armii Krajowej, a także lokalny bohater, który ocalił 
mieszkańców miasteczka przed masowym rozstrzelaniem.  
 

      

Na ścieżce prowadzącej przez rezerwat zobaczymy także pozostałości papierni 

Zamoyskich. Do pracy zakładu wykorzystywano dużą siłę płynącej obok rzeki 
Sopot. Niestety to właśnie rzeka przyczyniła się też do upadku zakładu. Liczne 

powodzie doprowadziły do wielkich zniszczeń, a późniejszy pożar w rezultacie do 
nieopłacalności odbudowy. W XIX wieku wytwarzano tu 80% całej produkcji ryz 
papieru w guberni lubelskiej. Papier wytwarzano ręcznie głównie ze szmat. 

Zawierał  znak wodny, herb Zamoyskich lub monogram ordynata. W czasach 
swojej świetności było to  ok. 4 tys. ryz papieru rocznie i to aż w dziewięciu rodzajach. 
Przejście ścieżką jest bardzo urozmaicone poprzez liczne kładki, mostki  przerzucone 
przez płynącą obok rzekę Sopot. Wkoło mnóstwo zieleni. 
Powrót do hotelu na obiadokolację 

10 lipca 2022, niedziela  – 5 dzień 
Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót do Wrocławia. Na trasie zjemy 
zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. 19:30 

Cena ;  
1350 zł + wstępy 17 zł (płatne dodatkowo w autokarze) 
- zaliczka 405 zł 
Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1300 zł 
+wstępy 17 zł (płatne dodatkowo w autokarze) –zaliczka 
- 390 zł 

Cena zawiera; 
 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika terenowego w czasie całej wycieczki 

 przewodnicy  w obiektach 



 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Obiad -   w dniu powrotu 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  17 zł  
Skansen Zagroda Guciowa – 15zł/os 

Tomaszów Lubelski kościół Zwiastowania NMP – 2 zł/os 

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 


