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Długość ścieżki- ok. 45 km
Czas przebycia ścieżki- ok. 6 godz.
Dokumentacja ścieżki zawiera:
 Mapę ścieżki
 Opis trasy zawierający proponowane przystanki z opisem 

walorów przyrodniczo-kulturowych
 Fotografie obiektów proponowanych do obejrzenia
 Wierszowane wskazówki do ich zlokalizowania 

Autorzy:
Uczestnicy projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w 
Parkach Narodowych” ze Szkoły Podstawowej w Bodaczowie 
oraz Wielączy

Witaj Questowiczu!

Zapraszamy do zabawy, 

Hasło do rozszyfrowania mamy.

Litery zagadki ukryte starannie, 

Musisz je odgadnąć czytając uważnie!
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Drogi Questowiczu!

Naszą wielką przygodę w Zamościu na Rynku 
rozpoczynamy,
Jest to miasto piękne, ma trzy zabytkowe bramy.
Dostojny Ratusz, katedrę i zabytków innych wiele,
Wprost "miasto idealne" można powiedzieć śmiele.
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Wyruszając z Zamościa w stronę Szczebrzeszyna się 
kierujemy.
Podziwiając krajobrazy 12 kilometrów pokonujemy.
W miejscowości Wielącza po prawej stronie
Jest piękny nowy kościół, lecz dopiero zatrzemy dłonie,
Kiedy kilka metrów dalej ujrzymy prawdziwy skarb kultury.
Stary, neogotycki kościół odsłania swe mury.
Zabytkowa brama, ogrodzenie i _ _ _ 22 _ _ 1 _ _ stara
Ród Zamoyskich o nie w 1822 roku się wystarał.

Następnie 500 metrów się cofamy

I przed młynem w prawo, w drogę do Niedzielisk skręcamy .

Jest to około 2 km, więc odległość bliska.
A tam skręcamy w drogę prowadzącą do stacji kolejowej,
Przekraczamy tory metalowe.
I już naszym oczom się ukazuje 
Piękny krajobraz, który nas uraduje.
Polną drogą "białym wygonem" zwaną kierujemy się do góry,
By po około 500 metrach skręcić w prawo i ujrzeć dwa  skarby 
natury.
Pierwszy Dziewczą _ _ 2 _  zwany,
Wielką ilością chronionych roślin obsypany.
Jest to też najwyższe wzniesienie w terenie,
Dowodem jest punkt pomiaru wbity mocno w ziemię.

Na wschód od Dziewczej Góry,
Widzimy kolejny dar natury.
Czerwona tablica z informacją 3 _ 23 _ _ 24 2000 mówi, 
Że jest tam skarb niesamowity,
Tu swą siedzibę ma między innymi obuwik pospolity.
Te piękne miejsca już opuszczamy,
Drogą przy szkole, do szosy głównej wyjeżdżamy.
I w kierunku Bodaczowa ruszamy,
Teraz tam skarbów poszukamy.
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Bodaczów to dawna Tatarów osada, 

Tu kilka zabytków zobaczyć wypada.

Główną ulicą na wprost przejeżdżamy

I po 2 kilometrach skręt do parku mamy.

W tym parku jest _ 4 _ _ _ piękny, barokowy,

Na cześć syna 25 26 _ _ _ _ 27 _ ojciec wybudował.

Oskarową Idę tutaj nagrywano,

Dzięki czemu świetność tego miejsca utwierdzono.

Wokół pałacu 5 _ _ _ _ _ piękny park zasadził, 

Mnóstwo zamorskich gatunków drzew sprowadził.

Wśród dostojnych sąsiadów Miłorząb króluje,

Wiemy, że liściasty lecz owoców nie produkuje.

Szukaj go w miejscu „Księżówką” zwanym

Na wschodniej ścianie pałacu usytuowanym. 

Drzew ci tutaj dostatek, wielkich, okazałych.

Spotkasz tutaj modrzewie, cisy i platany.

28 _ _ _  z   29 _ _ _ _ _ zdobi polanę parkową.

Jego czerwone liście delikatnie szumią nad głową.

Alejami parku do Michalowa zmierzamy,

Kierując się na zachód kompleks opuszczamy.

Drogowskazy do miasta chrząszcza nas zawiodą.

Tutaj kolejny ślad historii znajdziesz nad wodą.

Dwupiętrowy budynek z oświatą związany,

Zgadnij dlaczego o nim wspominamy.

Tu Stanisław Zamoyski szkoły swe otworzył,

Czym wielkie zasługi na polu nauki położył.

A teraz do centrum miasta się udamy.

Naszą wędrówkę po nim zaczynamy.  

Miasteczko urokliwe, niegdyś wielokulturowe,

Kościoły różnych wyznań do zwiedzania są gotowe.

Ratusz w centralnej części dominuje, 

A wszystkie świątynie dookoła Rynku się znajdują.

Zostawiamy Ratusz z prawej strony,

Idziemy 100 metrów prosto, do kościoła, który jest wyżej 
położony.

Przez turystów chętnie odwiedzany,

Pod wezwaniem Św. Katarzyny znany.

Miejsce to ważne na naszej drodze, 

Tu istniał _ _ 7 _ _ _ _ _, w nim mnisi ubodzy.
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Kolejne miejsce, które zobaczymy, własnością rodu przez lata 
było.
Idziemy chodnikiem na lewo wzdłuż drogi,
A dotrzemy tam, gdzie młynarz mąkę robi.
Co to za miejsce?              8 _ 9 _

Gdy już dotrzecie, popatrzcie na drugą stronę drogi, 
Gdzie pomnik chrząszcza źródełko zdobi.
Bo w Szczebrzeszynie chrząszcz _ _ _ _ 10 w trzcinie
I Szczebrzeszyn z tego _ _ 17 11_ _ 12.
Autorem wiersza jest poeta znany, 
Przez wszystkie dzieci bardzo lubiany.
30 _ _      _ _ _ _ _ _ _ _

Koniec naszej wyprawy zbliża się nieuchronnie,

Wracamy na rynek miasta, stąd będzie wygodniej.

A teraz w kierunku miasta Zwierzyniec zmierzamy,

Ale po drodze coś jeszcze do zobaczenia mamy.

Przy remizie strażackiej w Błoniu się zatrzymamy,

Z głównej ulicy w prawo skręcamy.

Do przejścia jakiś kilometr mamy.

Miejsce to piękne i wyjątkowe, 

Dla Lubelszczyzny wizytówkowe. 

13 _ _ 18 _ _ lessowe, o których mowa ,

Warto zobaczyć, sam się przekonasz.

Z wąwozów do Błonia wracamy

I w kierunku 20 _ 21 _ _ _ _ _ _ _ podążamy.

Tam Wasze zadanie jest bardzo proste,

Miejsce, w którym jest skarb znajduje się za mostem.

Na wyspie oblanej stawu wodami,

Stoi piękny kościół ze świętym 14 _ _ 15 6_ _ _ _ _16 19 _ 
związany.

Szukajcie tam, gdzie przypływa piękny biały ptak,

A znajdziecie nagrodę za trud, czyli skarb.

Dziękujemy za wspólną zabawę i przygodę,

Zapraszamy na szlak śladami Zamoyskich w każdą 
pogodę. 
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Zamość położony w południowej 
części województwa lubelskiego. Jest 

jednym z większych ośrodków 

kulturalnych, edukacyjnych i 
turystycznych Zamojszczyzny. Stare 

Miasto nazywane jest "perłą 

renesansu", "miastem arkad" i "Padwą 
północy". Zamość prawa 

miejskie uzyskał w 1580 na mocy 

przywileju lokacyjnego wystawionego 
przez kanclerza i hetmana wielkiego 

koronnego Jana Zamoyskiego. 

W 1589 miasto zostało stolicą 
założonej przez jego 

właściciela Ordynacji Zamojskiej. 

Wiek XVII był okresem największego  
i najszybszego rozwoju miasta. 

Osiedlała się tu nie tylko ludność 

polska, ale również wielu innych 
narodowości. W 1992 roku zamojskie 

Stare Miasto zostało wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zamość- miasto 
idealne

Kościół p. w. św. Stanisława 

BM w Wielączy koło Zamościa 

pozwala przypuszczać, że jest 

to najstarsza do dziś 

istniejąca, a zbudowana od 

fundamentów i zachowana 

praktycznie bez żadnych 

zmian świątynia neogotycka 

na naszych ziemiach. Jego 

budowę rozpoczęto w 1822r ,   

a konsekracji dokonano w 
1832r Kościół w Wielączy 

należy do interesującej grupy 

neogotyckich świątyń-

mauzoleów związanych 

przestrzennie z rezydencjami 

członków czołowych 

arystokratów Królestwa 

Polskiego. 

Zespół Dawnego 
Kościoła 
Parafialnego  pw. 
Św. Stanisława BM  
w Wielączy

W roku 1833 złożono w 

niej ciało siostrzeńca 

Ordynata Jerzego 

Zamoyskiego, którego 

upamiętniono 

neogotyckim epitafium 

zawieszonym przy ołtarzu 

głównym. Można więc 

przypuszczać, że  wielącka

świątynia miała przejąć 

funkcję odwiecznej 

nekropolii Zamoyskich.

Neogotyckie 
epitafium

Ostoję Niedzieliska 

PLH060044, o 

powierzchni 7,39 ha, 

utworzono w celu 

ochrony zbiorowisk 

roślinności 

kserotermicznej, 

porastającej 2 środpolne

wzniesienia, położone       

w sąsiedztwie doliny    

Wieprza, ok. 2 km na 

południe od zabudowań 

wsi Niedzieliska. Obszar 

ten znajduje się na 

terenie Wyżyny 

Lubelskiej,             w 

mezoregionie Padołu 

Zamojskiego.

Niedzieliska-
Forma ochrony w 
ramach sieci Natura 
2000



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

6

Spośród spotykanych tu siedlisk 

przyrodniczych znajdujących się 

pod szczególną ochroną prawa 

Unii Europejskiej, do 

najwartościowszych należą 

zbiorowiska muraw 

kserotermicznych oraz zarośla 

jałowca pospolitego na murawach 

kserotermicznych. Na terenie ostoi 

występuje 12 gatunków 

chronionych roślin. Jednym z nich 

jest często spotykany w tutejszych 

murawach zawilec 

wielkokwiatowy. Spotkać tu można 

również inne objęte ochroną 

gatunki roślin: wiśnię karłowatą, 

astra gawędkę, goryczkę krzyżową 

oraz, wpisaną do Polskiej 

Czerwonej Księgi Roślin, różę 

francuską.

Na wierzchołku jednego 

ze wzniesień, zwanego 

Dziewczą Górą w roku 

1992 utworzono 

pomnikowe stanowisko 

roślinności 

kserotermicznej o 

powierzchni 0,16 ha.

Enklawa I-
Dziewcza Góra

W najwyższym punkcie 
(272 m.n.p.m.) 
znajdującym się na 
Dziewczej Górze 
umieszczono znak 

pomiarowy.

Jest to siedlisko 

rolnicze (ugory) z 

kompleksem muraw 

i zarośli 

kserotermicznych z 

jałowcem i 

populacją obuwika 

pospolitego.

Enklawa II Dopiero na początku 

XXI wieku dokładnie

spenetrowano zarośla 

i murawy, porastające 

słoneczne zbocza 

sąsiedniego, 

bezimiennego

wzniesienia, 

odkrywając ich 

wysokie walory 

przyrodnicze. Je 

także włączono         

w granice ostoi 

Niedzieliska.
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Początki Klemensowa sięgają XVIII wieku. Część gruntów należących do Bodaczowa, na których z czasem 
powstał Klemensów, franciszkanie zamojscy odstąpili w latach 1744–1745 Tomaszowi Antoniemu Zamoyskiemu, 
który wybudował na nich (ulegając prośbom swej żony – Anieli Teresy Michowskiej) późnobarokowy, 
jednopiętrowy murowany pałac – obiekt został ofiarowany synowi ordynatorstwa – Klemensowi. Projektantami 
pałacu byli: Jan Andrzej Bem i Jerzy de Kawe, budowniczym – Jan Columbani. Pałac został wzniesiony w latach 
1747–1767; był kilkakrotnie przebudowywany.

Wraz z budową pałacu 

rozpoczęto urządzanie 

ogrodu, prace nad 

nadaniem mu 

ostatecznego kształtu 

zajęły ogrodnikom 

zatrudnionym przez 

Zamoyskich wiele lat. 

Obecnie park zajmuje 

130 hektarów 

powierzchni, w jego 

obrębie występuje 35 

gatunków drzew (między 

innymi dęby, lipy, sosna 

wejmutka, modrzew, 

wiąż), w tym roślinność 

egzotyczna (magnolia 

gwiaździsta, orzech 

czarny)

Park  
w Klemensowie

Zespół Szkół w Szczebrzeszynie powstał z inicjatywy ordynata Stanisława Zamoyskiego. Wcześniej

tzw. Szkoła Wojewódzka mieściła się w gmachu Akademii Zamoyskiej, skąd usunięto ją w 1809 roku. Zespół

szkolny składał się z pięciu obiektów: budynku głównego /liceum/, szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,

internatu męskiego i internatu żeńskiego. Szkoła szczebrzeszyńska podlegała kolejnym zmianom organizacyjnym

.W roku 1852 została zamknięta, a majątek rozparcelowano i w budynkach utworzono koszary wojskowe.

Podczas I wojny światowej w budynkach szkolnych znajdował się szpital wojskowy a zmarłych 

żołnierzy chowano w szkolnych ogrodach. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. kompleks nadal służył celom 

wojskowym., dopiero w 1921 roku powrócili tu uczniowie.

W czasie II wojny światowej kompleks szkolny został zdewastowany. Stacjonowały tu wojska 

niemieckie, a później radzieckie. Budynki zrujnowano a w ogrodach wykopano rowy strzeleckie i okopy, 

zniszczono wówczas cmentarz   z I wojny światowej.

Po wyzwoleniu szkołę powoli odrestaurowano, obecnie znajduje się tutaj  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie

Budowę kościoła rozpoczęto w 1610 roku w miejscu starej drewnianej świątyni. Fundatorem był II Ordynat, Tomasz 
Zamoyski i jego żona Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska. Jednocześnie zaczęto budować klasztor. Kościół 
konsekrowano w 1638 roku.
W 1656 roku klasztor został spalony przez Szwedów, a kościół okradziony z całego wyposażenia Kolejnym 
zniszczeniom uległ na początku XVIII wieku, w czasie wojny północnej. Ponownie został odbudowany pod koniec 
XVIII wieku, kiedy otrzymał nowe późnobarokowe wyposażenie wnętrza. W 1783 roku, franciszkanie zostali zmuszeni 
do opuszczenia klasztoru, który przeznaczono na koszary wojskowe. Na ich miejsce przybyli z Zamościa ojcowie 
bonifratrzy. Sprowadzili oni z Zamościa łaskami słynący, obraz Matki Boskiej Bonifraterskiej i umieścili go w ołtarzu 
głównym gdzie znajduje się dotychczas.



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

8

Za czasów Księstwa Warszawskiego, w 1812 

roku klasztor zamieniono na szpital, a kościół 

pełnił rolę kaplicy szpitalnej. Po odejściu 

Bonifratrów, do roku 1883 szpitalem i 

kościołem opiekowały się Siostry Miłosierdzia 

– Szarytki. Po upadku powstania 

styczniowego, w latach 1886 - 1914 kościół 

zamieniony został na cerkiew prawosławną 

p.w. św. Trójcy. Szarytki wydalono z klasztoru, 

a na ich miejsce sprowadzono prawosławne 

mniszki Krzyżanki.

Kościół w 1917 roku rekoncyliowano p.w. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej i zwrócono 

katolikom.

W latach 1940 – 1944 Niemcy urządzili w nim 

cerkiew prawosławną p.w. św. Trójcy. W 

latach 1945 – 1974 szpitalem oraz kościołem 

zajmowały się siostry Józefinki. Do 20 czerwca 

2007 roku funkcjonował jako kościół filialny 

parafii p.w. św. Mikołaja.

Od 20 czerwca 2007roku wyniesiony został do 

rangi kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej.

Młyn został wybudowany na początku XX wieku, z woli Ordynata hrabiego Maurycego Zamoyskiego. Po
zakończeniu pierwszej wojny światowej, obiekt odkupili od Ordynacji prywatni inwestorzy i pod ich zarządem
młyn pod względem przemiału zboża był największym w województwie lubelskim i jednym z większych w Polsce.
W latach 20-tych, młyn napędzał turbiny i dostarczał energię elektryczną do oświetlania ulic.

Po II wojnie światowej młyn został przejęty przez państwo. Młyn i śluza eksploatowane bez konserwacji i
pozbawione fachowej opieki stopniowo niszczały, na skutek czego młyn przerwał pracę w 1978 roku. Młyn kupił
prywatny inwestor i uruchomił go w 1985 r.

 Roztocze Zachodnie zwane jest lessowym. 
Charakterystyczne dla tych terenów jest 
występowanie długich i suchych dolin 
rozdzielających wzgórza. Najpiękniejsze są 
plątaniny ciągnących się na kilka kilometrów                   
i głębokich na 20 metrów wąwozów i ich 
bocznych odgałęzień. Pomiędzy Szczebrzeszynem      
a Kawęczynkiem tworzą one potężny kompleks 
zwany "Piekiełkiem". Wąwozowe zbocza porasta 
las grabowo-bukowy, a pozostałe tereny głównie las 
sosnowy.

Kościół pw. św. Jana Nepomucena           

w Zwierzyńcu potocznie zwany "na 

wyspie" lub „na wodzie„. Żona III 

ordynata Jana "Sobiepana" 

Zamoyskiego (przyszła żona Jana III 

Sobieskiego - Marysieńka) zarządziła 

wybudowanie w Zwierzyńcu stawu, z 

wyspą i altaną (teatrem) na wodzie. Sto 

lat później w latach 1741-1747 VII 

ordynat, Tomasz Antoni Zamoyski        

i jego żona Teresa z Michowskich 

ufundowali na wyspie barokowy 

kościółek w intencji powrotu do 

zdrowia ordynata oraz jako wotum 

dziękczynne za narodziny 

oczekiwanego syna - Klemensa. 

Kościół  p.w. Św.  Jana 
Nepomucena 


