
KOMISJA UCZELNIANA NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA:

LUBELSZCZYZNA-ROZTOCZE
7 DNI

PUŁAWY – KAZIMIERZ DOLNY – WĄWOLNICA – NAŁĘCZÓW – LUBARTÓW –
KOZŁÓWKA – LUBLIN – RADECZNICA – SZCZEBRZESZYN – ZAMOŚĆ –
ZWIERZYNIEC – GUCIÓW – KRASNOBRÓD – TOMASZÓW LUBELSKI –

HORYNIEC-ZDRÓJ – CZARTOWE POLE – SUSIEC – JÓZEFÓW –
GÓRECKO KOŚCIELNE - SANDOMIERZ

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd. Przejazd do PUŁAW. Zobaczymy Pałac Czartoryskich, zbudowany  w
stylu klasycystyczno-romantycznym. Jego początki sięgają II połowy XVII wieku i związane są z
dziejami rodów magnackich: Lubomirskich, Sieniawskich i przede wszystkim Czartoryskich. Pałac
otacza park krajobrazowy, założony przez księżną Izabelę. W parku znajduje się wiele zabytkowych
budowli, m.in. Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Pałac Marynki i inne. Przejazd do KAZIMIERZA
DOLNEGO. Zobaczymy wyjątkowo cenny układ urbanistyczny ze średniowiecznym rynkiem,
renesansowymi zabytkami, kamienicami, spichlerzami nadwiślańskimi. Nawiedzimy kościół farny pw.
św. Anny. Nastepnie udamy się do WĄWOLNICY. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej.
Przejazd do NAŁĘCZOWA – uroczego uzdrowiska położonego w rozległym parku krajobrazowym.
Krótki spacer, podczas którego zobaczymy: XVIII-wieczny Pałac Małachowskich, pijalnię wód, Aleję
Lipową, starówkę, chatę Żeromskiego. Przejazd do Lublina na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do LUBARTOWA. Nawiedzimy Bazylikę pw. św. Anny, ufundowaną przez Pawła
Sanguszkę.  Kościół był wielokrotnie odnawiany, w szczególności po pożarze z 1792 roku, kiedy to
częściowo spłonął. Fasadę kościoła ozdabiają dwie wieże, które zwieńczone są pięknymi hełmami
oraz elewacja bogata w pilastry i gzymsy. Portal wejściowy, który jest wsparty na dwóch kolumnach,
jest wykonany z czarnego marmuru. Zobaczymy również Pałac Sanguszków, obecnie pełniący funkcję
siedziby Starostwa Powiatowego. Następnie udamy się do KOZŁÓWKI. Zwiedzimy Muzeum
Zamoyskich, mieszczące się w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym. Oprócz doskonale
zachowanej rezydencji Zamoyskich z bogatymi zbiorami, znajduje się tu kaplica wybudowana na wzór
kaplicy w Wersalu, a także powozownia. Zobaczymy też Galerię Sztuki Socrealizmu. Przejazd do
LUBLINA. Udamy się na wzgórze zamkowe z zamkiem królewskim i kaplicą zamkową pw. Świętej
Trójcy oraz wieżą – cennym zabytkiem sztuki romańskiej (z zewnątrz). Zobaczymy: zabytkowe
kamienice, gotyckie bramy: Krakowską i Grodzką z murami obronnymi, rynek ze starym ratuszem –
tzw. gmachem Trybunału Koronnego, archikatedrę – perłę baroku na Lubelszczyźnie, Bazylikę ojców
Dominikanów, nowy ratusz. Spacer deptakiem na Plac Litewski. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do RADECZNICY. Nawiedzimy Sanktuarium św. Antoniego z Padwy, ważny obiekt
pielgrzymkowy, zwany Lubelską Częstochową. Składają się na nie: barokowy, jednonawowy kościół z
charakterystyczną, widoczną  z daleka fasadą oraz przylegający do niego klasztor OO. Bernardynów. Z
kolei udamy się do SZCZEBRZESZYNA, najstarszego miasta regionu: barokowe kościoły,  pomnik
chrząszcza, cerkiew, synagoga i kirkut z macewami z XVI w., zabytkowy cmentarz, barokowy Pałac
Zamoyskich, otoczony parkiem krajobrazowym. Przejazd do ZAMOŚCIA - unikatowego zabytku
architektonicznego okresu odrodzenia, wpisanego na Listę UNESCO. Zobaczymy m.in. Rynek Wielki z
ratuszem i kamieniczkami, Pałac Zamoyskich, Akademię Zamoyskich, synagogę, fortyfikacje, a także



katedrę,  która stanowiła wotum dziękczynne hetmana Zamoyskiego za jego liczne zwycięstwa i była
ośrodkiem życia religijnego Ordynacji Zamojskiej. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do ZWIERZYŃCA - miasta ogrodu, z uwagi na okazałą roślinność i otaczające lasy.
Zobaczymy pomnik szarańczy, barokowy kościół „Na wyspie”, klasycystyczne biura Ordynacji
Zamojskiej, stary browar  i modrzewiowy dwór plenipotenta. Następnie zwiedzimy Ośrodek
Edukacyjno-Muzealny, usytuowany na pograniczu Roztoczańskiego Parku Narodowego i zabytkowej
części Zwierzyńca. Ścieżką przyrodniczą udamy się do Stawów Echo, malowniczo położonych w
rozległej dolinie Świerszcza. Z kolei przejazd do Zagrody Guciów – zwiedzanie muzeum etnograficzno-
przyrodniczego. Czas wolny. Przejście jednym z licznych wąwozów lessowych na Roztoczu. Powrót do
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do KRASNOBRODU, którego perłą jest sanktuarium maryjne z zabytkowym,
drewnianym spichlerzem, kalwarią i kaplicą „Na wodzie”, z bijącym pod nią źródłem. Następnie
TOMASZÓW LUBELSKI - zobaczymy: modrzewiowy, barokowy kościół z XVIII w., cerkiew, drewnianą
herbaciarnię i dawną siedzibę straży ogniowej z wieżą. Przejazd do uzdrowiska HORYNIEC-ZDRÓJ:
Pałac Ponińskich, teatr dworski, kościół parafialny oraz park zdrojowy. Czas wolny. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do rezerwatu przyrody CZARTOWE POLE, posiadającego niezwykłe walory
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. W rezerwacie można zobaczyć rzadkie rośliny, takie jak:
wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne, storczyk plamisty i paprotnik kolczysty. W okolicy SUŚCA,
spacer do unikatowych progów skalnych na Tanwi. Będziemy podziwiać małe, malownicze
wodospady, zwane szumami. Przejazd do JÓZEFOWA. Udamy się na wieżę widokową, z której
roztacza się przepiękny widok na Puszczę Solską, Józefów oraz jego okolicę. Baszta zbudowana  w
większości z józefowskiego wapienia, waży 550 ton a wysokość to 18,5 metra. Następnie przejazd do
GÓRECKA KOŚCIELNEGO, pięknie położonej śródleśnej wsi, z sanktuarium św. Stanisława Biskupa, z
licznymi kapliczkami, aleją kilkusetletnich dębów i malowniczym przełomem Szumu. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do SANDOMIERZA – jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, malowniczo
położonego na nadwiślańskiej skarpie. Doskonale został tu zachowany średniowieczny układ
urbanistyczny. Zobaczymy XIV-wieczny renesansowy ratusz, XIV-wieczny zamek Kazimierzowski,
dawną siedzibę królów i książąt polskich, najstarszy   i najcenniejszy zespół klasztorny dominikanów z
kościołem św. Jakuba z XIII w., bramę Opatowską, gotycką bazylikę archikatedralną ze wspaniale
zachowaną polichromią, dom Długosza, zabytkowy spichlerz oraz Collegium Gostomianum –
najstarszą szkołę średnią w kraju. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych
godzinach wieczornych.

TERMIN:    17-23.06.2018
CENA:  1320 zł

ZAPEWNIAMY:
• przejazd komfortowym autokarem
• 6 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach, pokoje 2-3 os. z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
• bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom,
• dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
• z uwagi na obszerny program w dn. 17.06. (niedziela), proponujemy uczestnikom pójście na Mszę św.

w sobotę (16.06.)

Informacje i zapisy: biuro „Solidarności” – Rektorat, pok. 607, Tel. 4287


