wa
bo
Dę

Z prawej ścieżka w lesie skryta,
Po stu metrach o nią pytaj.
W tui gęstwinie, tuż przy kościele, szukaj pomnika.
Bądź bardzo uważny, bo skryty, oczom łatwo umyka.
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Partyzantów
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Zamojska

Ru
dka

Wyjdź do drogi, w lewo skręcaj,
Pomnik z lewej masz po jeńcach.

1M

W
iep
rz

Wejdź do kościoła bocznymi drzwiami,
Ścianę Pamięci Narodowej masz przed oczami.
Kościół to pomnik, obóz zagłady był tutaj przed laty,
Z makiety odczytasz jego trwania daty

2 Lutego

Armi Krajowej

aja

9

Biłgorajska

Obok stoi
symbol represji niemieckiej.

Wachniewskiej

P

P
P

P Ośrodek Edukacyjno Muzealny RPN

Lecz nie szukaj kota w worku,
Armii Krajowej zdążaj do Borku.
Tu, gdzie domy są drewniane,

Aby zacząć to zadanie
Twarzą do kościółka staniesz.
Staw Tatarzy wykopali,
Zamoyscy kościół fundowali.
W lewo zwróć się Questowiczu drogi
I tak wkraczaj w tajemnicze Zwierzyńca progi.

W dół jedź ścieżką do pomnika,
Za nim rzekę

Browar zostaw z lewej strony
I jedź w prawo niewzruszony.
Brzegiem stawu do pomnika,
Gdzie się oko nie zamyka.

Przejedź przez mostek, lecz nie skręcaj w lewo!
W szlak Green Velo skręcaj karnie,
Z prawej miniesz wyłuszczarnię.
Tu są szyszki wyłuszczane,
I nasiona drzew pozyskiwane.

data wyryta na pomniku,
Co upamiętnia?
To zagadka nawet dla historyków.
W prawo deptak Cię powiedzie,
Ale wcześniej Młyn na przedzie.
Za kramami w lewo skręcisz
I lodami się zanęcisz.
W 1711 Zwierzyniec nawiedziło szarańczy bez liku.
A ile? Odszukaj na pomniku
korców i
garnców.

z dzieckiem –

Przejdź przez drogę uważnie,
W prawo, w stronę Zwierzyńca podążaj raźnie.
W pierwszą w lewo skręć ulicę,
Wzrokiem badaj okolicę.

Br
ow
arn
a

Dyrekcja RPN
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spotykasz.

5

Architektury
Drewnianej opisane.
Znajdziesz tu też miejsce w całej Polsce znane,

Za pomnikiem
4

P

Ulicą

Nepomucen, ks.

Zmierz, lecz nie używaj „oka”!

11

B

I pokonany bolszewik.
Przy pomnikach skręć w Dębową,
Jedź ostrożnie, w dąb nie uderz głową.
Odnajdź tutaj jego imię,
Które w całej Polsce słynie –

K

6

10

mianowane.

Jaka jest szeroka?

Szlakiem dalej tym podążaj,
Zakręć w lewo, aż do ronda.
I w Zamojską skręcaj w prawo,
Drugą zebrą przejdziesz żwawo.
Tu historie połączone,
Trzy pomniki postawione,

W

12

stóp

Armii Krajowej jedź aż do końca,
Potem na prawo, w 2 Lutego podążaj.
Pomnik tu znajdziesz rodaków, co zginęli,
Abyśmy wolność ujrzeli.
Za pomnikiem w lewo skręć
I do torów żwawo jedź.
Znowu w lewo, za torami,
Przejedź między budynkami.
Szlakiem Czarnej Perły zdążaj do kirkuta,
Las wśród macew rośnie tutaj.
W tę i nazad się przejedziesz,
Potem znowu w lewo jedziesz.
500 metrów trasy czeka,
Do betonowej drogi w dół,
Aż Zalew Rudka ujrzysz już z daleka.
Objedź z lewej zalew wpół.

