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Drogi Czytelniku,
oddajemy w Twoje ręce publikację, która stanowi próbę ukazania niezwykłego piękna 
skrawka roztoczańskiej ziemi, przynależnego do Gminy Adamów oraz specyfikę życia jej 
mieszkańców. Przywiązani do urokliwych zakątków, związani z pięknym krajobrazem, 
w którym od wieków są osadzone nasze zwyczaje i tradycje oraz kolejne etapy naszego ży-
cia, uświadamiamy sobie po prostu kim jesteśmy – częścią naszej indywidualnej, rodzinnej 
i społecznej tożsamości.
Ciągle biegniemy naprzód, śpieszymy się, często zostawiając obok siebie coś, co niedo-
strzeżone znika bezpowrotnie. Błąkamy się po świecie wśród ludzi i zdarzeń, pośród bez-
barwnych ulic, budynków i szarej codzienności. Oddajemy w Twoje ręce album, który za-
trzymuje czas, przenosi w inną rzeczywistość, odkrywa miejsca, o których istnieniu być 
może nie miałeś pojęcia.
Co może zaoferować na pozór zwyczajna gmina Adamów, mały punkcik na mapie… ukry-
ty w sercu pięknego Roztocza?
Otóż, oferuje wszystko, co jesteśmy w stanie i co tylko chcemy dostrzec oraz usłyszeć: 
śpiew ptaków w lesie, bezkresne widoki ze szczytów pagórków, polną drogę pośród łanów 
zbóż, umajoną łąkę z dumnie stąpającym bocianem, piękny zachód słońca nad wodą, widok 
dumnych obiektów kultu religijnego, kulturalnego i patriotycznego, chwilę zadumy przy 
przydrożnym krzyżu oraz przyjazne miejsca do rekreacji i wypoczynku.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja w postaci albumu, poprowadzi Cię przez ciekawe 
miejsca, zaprezentuje cenne obiekty i malownicze zakątki, ukaże bogaty dorobek gminy 
Adamów, przedstawi wreszcie wspaniałych ludzi, których zaangażowanie i praca służą 
rozwojowi naszej „Małej Ojczyzny”. Zapraszamy na niezapomnianą przygodę, po niezwy-
kłych miejscach gminy Adamów, która mamy nadzieję, zachwyci Cię i na długo pozostanie 
w Twojej pamięci.

Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów”

Roztoczańskie klimaty



Krzyż przydrożny w Bliżowie
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Kaskady pól w Suchowoli
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Majowa łąka
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Gmina Adamów istnieje od 1990 roku. Two-
rzą ją sołectwa: Adamów, Bliżów, Bondyrz, 
Boża Wola, Czarnowoda, Feliksówka, Grab-
nik, Jacnia, Malinówka, Potoczek, Racho-
doszcze, Suchowola, Suchowola-Kolonia, 
Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny. 
Zajmuje ok. 11 tys. ha powierzchni a zamiesz-
kuje ją ok. 5 tys. osób. Dumą dla wszystkich 
mieszkańców gminy jest herb, który po-
zyskano w roku 2015. Herb powiązany jest 
nierozerwalnie z historią regionu i krajo-
brazem. Jednym z motywów przy kompono-
waniu herbu Gminy było wzięcie pod uwagę 
szczególnych walorów krajoznawczo-przy-
rodniczych, wyróżniających tereny Gminy 
na tle regionu i Polski. Uwzględniając fakt, iż 
ponad 50% obszarów Gminy Adamów znaj-
duje się w obrębie ścisłego rezerwatu przy-
rody -Roztoczańskiego Parku Narodowego, 
którego obszar porośnięty jest przez bory 
jodłowe i bukowe zasadne stało się wyko-
rzystanie z tego obszaru motywu dla projek-
tu herbu Gminy. Stąd też zielone tło herbu 
i dwie srebrne jodły. Drugim motywem wy-
stępującym w herbie gminy jest półksiężyc 
nad którym umiejscowiona jest sześciopro-
mienna gwiazda. Jest to herb pierwotnych 
właścicieli tych ziem wchodzących w skład 
dzisiejszej gminy, które najdłużej i najtrwa-
lej wpisały się w rozwój i historię tych ob-
szarów. Z opracowań historycznych wynika, 
że największe zasługi dla ziem Gminy Ada-
mów na przestrzeni wieków wniosła rodzina 

Tarnowskich, herbu Leliwa. Rodzina ta naj-
dłużej dzierżyła większość terenów dzisiej-
szej Gminy, dokonując szeregu lokacji wsi, 
fundacji kościelnych i inwestycji dworskich.
Tak w przeszłości jak i obecnie władze gminy 
oraz społeczność lokalna starają się wykorzy-
stywać mocne strony gminy, talenty miesz-
kańców oraz piękno przyrody do wszech-
stronnego rozwoju. Duży nacisk położono 
na poprawę infrastruktury drogowej, tury-
stycznej, kulturalniej i  sportowej służącej 
podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz 
twórczemu wykorzystaniu czasu wolnego. 
Unowocześniono bazę dydaktyczno-spor-
tową dla młodzieży nie zapominając przy 
tym o zaspokojeniu potrzeb osób starszych. 
Dzięki inspirującym inicjatywom i społecz-
nemu zaangażowaniu mieszkańcy udowod-
nili, że są prawdziwymi gospodarzami naszej 
„Małej Ojczyzny”, co odnajduje odzwiercie-
dlenie w niniejszej publikacji.
Adamów to malownicza gmina o dużych wa-
lorach historycznych i przyrodniczych. Po-
śród pięknych krajobrazów, lasów i łąk, kryją 
się zabytki architektury o bogatej historii, 
owiane tajemniczymi opowieściami i legen-
dami. Duża różnorodność przyrodnicza, 
krajobrazowa oraz bogata historia zachęca-
ją do wypoczynku, zwiedzania i uprawiania 
różnorodnej turystyki. Sprawne zarządzanie 
oraz społeczna aktywność i integracja to do-
skonała recepta Gminy Adamów na rozwój 
i nadążanie za duchem czasu.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”
małe co nieco o gminie.
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Panorama Adamowa (fot. D. Kozyra)
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Wiosenny widok na Feliksówkę

Jesień w Bondyrzu
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Bliżów – widok z kamieniołomu
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Chrystus w kapliczce w Bliżowie



Widok na Suchowolę od strony cmentarza
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Koniki polskie w Roztoczańskim Parku Narodowym
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Gmina Adamów położona jest w górnym 
dorzeczu Wieprza, na granicy dwóch rejo-
nów fizjograficznych – Padołu Zamojskiego, 
będącego częścią Wyżyny Lubelskiej oraz 
Roztocza Środkowego. Około połowy jej ob-
szaru, od zachodniej strony, zajmuje Rozto-
czański Park Narodowy i jego otulina, które 
chronią najcenniejsze pod względem przy-
rodniczym obszary Roztocza. Południowe 
krańce to z kolei Krasnobrodzki Park Kra-
jobrazowy, którego 240 ha z 7,2 tys. stano-
wi powierzchnię gminy Adamów. Między 
Hutkami a Bondyrzem, na powierzchni po-
nad 179 ha. położony jest urokliwy rezerwat 
przyrody „Debry”, który strzeże starodrze-
wu bukowo-jodłowego oraz licznych gatun-
ków roślinności. Można tu spotkać rzadkie, 
chronione gatunki roślin takich jak: wilczo-
mlecz migdałolistny, tojeść gajowa, lepiężnik 
biały, buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk 
szerokolistny, podkolan biały, a z gatunków 
górskich np. paprotnik kolczysty, nereczni-
ca górska, starzec gajowy, przetacznik gór-
ski, zachyłka Roberta.
Te niezwykle malownicze tereny z wąwo-
zami, jarami, ciekawą roślinnością urzekają 
swoim pięknem i różnorodnością. Wiosną, 
można tu oglądać wielkie kobierce kwit-

nącego kwiecia, latem upajać się zielono-
ścią, jesienią zachwycać ognistymi barwa-
mi a zimą wsłuchiwać się w bezgraniczną 
ciszę. O każdej porze roku zapewne, każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.
Nietuzinkowa przyroda (niezwykłej urody 
sosny, jodły i buki oraz rośliny chronione) 
przyczyniła się do  tego, że niektóre ob-
szary gminy Adamów objęte zostały pro-
gramem „Natura 2000”. Południową część 
gminy przecina dolina Wieprza, do którego 
wlewa swoje wody Jacynka. Wody tych rzek 
należą do I klasy czystości. Przez malow-
nicze obszary prowadzą szlaki turystyczne 
i ścieżki poznawcze. Piękno przyrody po-
dziwiać można z wielu punktów widoko-
wych położonych na wysokości powyżej 
300 m n.p.m., m.in. ze wzniesień: Iwni, Góry 
Szczob, Kotulej Góry.
Piękne krajobrazy, krystalicznie czyste 
wody, cisza i spokój, sprawiają, że Gmina 
Adamów to  niewątpliwie jedno z najcie-
kawszych miejsc na Roztoczu. Dziewicza 
przyroda i czyste powietrze to  największe 
atuty tej gminy. Mówi się także, że ze wzglę-
du na wielką różnorodność świata roślin 
i zwierząt jest kwintesencją Roztocza.

Malownicze położenie

Pasma pól w Suchowoli
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Żywiec gruczołowaty w rezerwacie Debry

Zawilec gajowy w lasach Adamowa
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Podkolan biały w rezerwacie Debry
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Orzeł bielik

Orzechówka
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Sowa uszata
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Las w Kolonii-Grabnik
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Łosie na leśnej drodze

Młode lisy przy norze
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Jesienna paleta barw
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 Rezerwat Debry jesienią
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Stare buki w Roztoczańskim Parku Narodowym
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Dziedzictwo historyczne to ważny czynnik 
życia i działalności każdego człowieka. Stano-
wi dorobek materialny i duchowy poprzed-
nich pokoleń, jak również dorobek naszych 
czasów. Oznacza wartość materialną lub 
niematerialną przekazaną przez przodków 
i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie 
wszystkie skutki środowiskowe wynikające 
z  interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem 
na przestrzeni dziejów i ma dla każdego z nas 
różny zakres znaczeniowy. Ten sam element 
stanowi ważną wartość dla jednych, a dla 
drugich jest czymś niezrozumiałym i obcym. 
Są miejsca, które są istotne dla ludzi niezależ-
nie od ich kultury, rasy czy religii. Kształtują 
tożsamość społeczną, budują poczucie wię-
zi oraz są motywacją do wyzwań i inicjatyw 
sprzyjających integrowaniu się społeczności 
lokalnej. W naszej gminie bardzo ważną rolę 
odgrywa dziedzictwo regionalne, na które 
składają się zabytki o znaczeniu lokalnym, 
związane z tradycją i historią danego miejsca 
oraz utożsamiających się z nim mieszkańców. 
W historii i tradycji znajdujemy siłę i naukę, 
dlatego dbamy o zabytki, bowiem są dla nas 
szczególnie ważne. Są magnesem przyciąga-

jącym turystów oraz znawców i ludzi poszu-
kujących pamiątek historycznych.
Na terenie Gminy Adamów znajduje się wie-
le atrakcyjnych miejsc i obiektów godnych 
obejrzenia. Dlatego proponujemy Ci Dro-
gi Czytelniku ciekawą lekcję historii i nie-
zapomniane wrażenia podczas zwiedzania 
naszej „Małej Ojczyzny”. Na pewno będzie 
to „strzał w dziesiątkę”. Dlaczego? Bo Gmi-
nę Adamów tworzy 16 wiosek. Udokumen-
towana historia najstarszych miejscowości 
na terenie gminy sięga XVI w. Każda z nich 
ma swoje zabytki świeckie i sakralne, trady-
cje oraz obiekty i miejsca kultu owiane nutką 
przeszłości i tajemniczości, które warto od-
wiedzić, zobaczyć, zapamiętać i promować.
Ślady przeszłości można dostrzec w Adamo-
wie, gdzie do dziś zachował się drewniany 
dwór z zabudowaniami, otoczony 10-hek-
tarowym parkiem z przełomu XVIII i XIX w. 
Dwór wybudował Jan Aleksander Tarnow-
ski, dawny właściciel Dóbr Adamowskich. 
Po II wojnie światowej majątek upaństwo-
wiono, a dwór zamieniono w szkołę. Obecni 
właściciele włości otoczyli troskliwą opieką 
to wyjątkowe miejsce.

Na tropie historii 
Dawny dwór w Adamowie
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Dworskie klimaty
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Ważną rolę w Gminie Adamów 
odgrywała i odgrywa urokliwie 
meandrująca rzeka Wieprz. Nie-
gdyś znajdowało się nad nią wie-
le młynów wodnych. Dwa z nich 
przetrwały do  dzisiaj we wsi 
Bondyrz. Zbudowany w 1932 r., 
należący niegdyś do rodziny Ko-
walczuków, z kołem wodnym 
podsiębiernym, po odrestauro-
waniu przez nowego właściciela, 
wraz z całą zagrodą młynarską 
wpisany został do rejestru zabyt-
ków. Obok młyna, tuż za mostem, 
znajduje się kamienny, dotknię-
ty duchem czasu budynek, zbudowany 
w  1928  r., będący niegdyś łaźnią wiejską, 
z której korzystali pracownicy fabryki me-
bli i okoliczni mieszkańcy.
Kolejny młyn, bardzo dobrze zachowany, 
ulokowany przy Hodowli Ryb Łososiowatych 
– Pstrąg Roztoczański dodaje klimatu i pięk-

nie wpisuje się w urokliwość tego miejsca.
Będąc w Bondyrzu warto zboczyć z trasy 
głównej, w kierunku Trzepiecin, by zoba-
czyć miejsce, gdzie znajduje się założona 
w 1888 r. przez inwestorów z Warszawy fa-
bryka mebli giętych, w której do dzisiaj kon-
tynuuje się tradycje meblarskie.

Młyn wodny w Bondyrzu z kołem podsiębiernym

Stare wierzby przy drodze prowadzącej do młyna
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Młyn wodny w Bondyrzu (przy Hodowli Ryb Łososiowatych)
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Kto chce poznać trudną, ale bohaterską 
wojenną przeszłość tych ziem, powinien 
odwiedzić znajdujące się w Bondyrzu (miej-
scowość w czasie II wojny światowej była 
trzykrotnie pacyfikowana i wysiedlana), 
w pobliżu fabryki mebli Muzeum Historii 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej im. Stanisława Prusa ps. Adam.
Pierwsze muzeum założył jeszcze w 1972 r. 
na terenie fabryki były żołnierz Armii Krajo-
wej, Jan Sitek. Ale propagowanie pamięci o AK 
nie podobało się władzy ludowej, więc je za-
mknięto po kilku latach. Ponownie otwar-
to je w roku 1983 pod nazwą Muzeum Lat 
Walki i Okupacji Zamojszczyzny 1939-1944. 
W 1990 r. Jan Sitek postanowił przekazać 
zbiory muzealne Światowemu Związkowi 
Żołnierzy Armii Krajowej. Rok później zo-
stał społecznym kustoszem muzeum, które 
zmieniło nazwę na obecną. Po jego śmierci 
(w 2008 r.) kustoszem jest Edmund Sitek.
Zbiorów, jakie się tu znajdują, nie ma chy-
ba żadne inne muzeum w Polsce. To kilka 
sal tematycznych, poświęconych kampa-
nii wrześniowej, Związkowi Walki Zbrojnej 
– Armii Krajowej, Batalionom Chłopskim 
oraz martyrologii Zamojszczyzny. W tym 

roku otwarto tu wystawę multimedialną 
„Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna 
o niepodległość w latach 1939-1953”, którą 
zorganizowano w ramach tak samo zaty-
tułowanego programu, dotowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa naro-
dowego. Dzięki programowi muzeum i jego 
otoczenie zostały odremontowane i uno-
wocześnione, a eksponaty- odnowione.
Wśród eksponatów są m.in. zdjęcia, mapy, 
plakaty, dokumenty, prasa, wydawnictwa 
okupacyjne, mundury, sprzęt wojskowy, broń, 
odznaczenia, a nawet kompletny wojskowy 
ołtarz polowy z 1939 r., pierwotnie należący 
do Armii „Kraków”, a potem używany przez 
partyzantów. Przed budynkiem stoją czołg 
T-34-85 oraz armata dywizyjna ZIS-3 76 mm.
Muzeum jest własnością ŚZŻ AK. Dzięki 
temu zwiedzanie jest darmowe.
Ciekawostką jest, że w jednej z sal umiesz-
czono duży zbiór skamieniałości i minera-
łów, które Jan Sitek zbierał od połowy mi-
nionego wieku. Można tam zobaczyć m.in. 
rzadkie i piękne minerały, skamieniałe drze-
wa, głowonogi, małże, gąbki, koralowce, śli-
maki i inne stworzenia, które żyły miliony 
lat temu.

Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK w Bondyrzu
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Sala ekspozycyjna muzeum
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Taśma nabojowa

Ołtarz polowy wojska polskiego sprzed 1939 r.
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Barć pszczela do przechowywania broni i amunicji
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Ręczne karabiny maszynowe

Fotografie z okresu drugiej wojny światowej
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Ekspozycja minerałów w muzeum

Narzędzia żelazne z przełomu XIII-XIV w. 



str. 39

Amonity i belemity

Skamieniałe drzewa
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Dolna szczęka i kość mamuta

Toporki kamienne 
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Kamienny odcisk liścia
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Atrakcyjnym miejscem do zwiedzania jest 
również Muzeum Wsi Zamojskiej w Ży-
znowie, gdzie właściciel zgromadził około 
3 tys. eksponatów, głównie starych narzę-
dzi rolniczych i domowych sprzętów uży-

wanych w przeszłości przez jego przodków 
i ich sąsiadów.
Wizyta w Muzeum będzie dobrą okazją, 
aby zobaczyć i poczuć jak dawniej żyło się 
na polskiej wsi.

Ekspozycja Muzeum Dawnej Wsi w Żyznowie
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Buty słomiaki

Buty tyszowiaki
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Ekspozycja w muzeum
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Ekspozycja w muzeum
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W dawnej kuchni
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Amatorów zwiedzania Gminy Adamów 
przyciągnąć mogą także obiekty architektu-
ry sakralnej. W miejscowości Bondyrz znaj-
duje się urokliwy, drewniany, modernistycz-
ny kościół wzniesiony w latach 1948-1949 
w stylu zakopiańskim. W centralnej części 
świątyni – drewniany ołtarz z 1958 r., na któ-
rego szczycie króluje symbol Opatrzności 
Bożej. Obok świątyni stoi dumnie, drewnia-
na dzwonnica zbudowana w 1971 r.
Bardzo ciekawy, zabytkowy kościół pw. św. 
Stanisława, wraz z dzwonnicą, znajduje się 
w Potoczku. To dawna, drewniana cerkiew, 
której historia sięga głęboko w przeszłość- 
wybudowano ją bowiem w 1870 r., ale naj-
starsze ślady istnienia cerkwi w tej miejsco-
wości pochodzą jeszcze z wieku XVI.
Świątynią wartą obejrzenia jest kościół pw. 
św. Michała Archanioła w Szewni Dolnej, wy-

budowany w 1905 r. jako cerkiew. Jego losy 
były dosyć kontrowersyjne bowiem wie-
lokrotnie zmieniał właścicieli, przechodził 
z rąk prawosławnych do katolików, następ-
nie ponownie do prawosławnych, którzy 
opuszczając w 1945 r. wieś, spalili wyposaże-
nie świątyni. Budynek jednak ocalał i od cza-
sów powojennych na stałe służy katolikom.
W jednej z największych wsi w Gminie Ada-
mów – Suchowoli w połowie XIX w. istniała 
parafia greckokatolicka, która w czasach ka-
saty unii przestała funkcjonować. Powstała 
wtedy parafia prawosławna, która istniała 
do I wojny światowej. Zmuszano wówczas 
unitów do porzucenia Kościoła katolickiego.
W 1919 r. parafia rzymskokatolicka została 
erygowana i włączona do dekanatu zamoj-
skiego a obecnie należy do dekanatu kra-
snobrodzkiego.

 Kościół w Bondyrzu
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Wnętrze świątyni w Bondyrzu
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Kościół w Potoczku (dawna cerkiew)

Wnętrze kościoła w Potoczku
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Wnętrze kościoła w Szewni Dolnej (dawna cerkiew)
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Kościół w Jacni

Kaplica w Rachodoszczach
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Kościół w Bliżowie

Widok na kościół w Suchowoli
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Wnętrze świątyni w Suchowoli 
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Nieodłącznym elementem krajobrazu kul-
turowego każdej wsi są przydrożne kaplicz-
ki i krzyże. Ustawione w rozmaitych miej-
scach i wykonane różnorodną techniką, 
stanowią formę małej architektury sakral-
nej. Są niemymi – choć wiele na swój spo-
sób mówiącymi – świadkami historii, wiary 
i dziedzictwa kulturowego (kamienny krzyż 
z 1916 r. w Bondyrzu, murowana kapliczka 
z 2 połowy XIX w. w Grabniku, kamienny 

krzyż z 1906 r. w Suchowoli, kamienny krzyż 
z 1905 r. w Rachodoszczach i z 1907 r. w Ży-
znowie i tzw. krzyże epidemiczne w Szewni 
Dolnej i w Jacni).
Nikt nie przechodzi także obojętnie obok 
rozmodlonych, przydrożnych kapliczek, 
które wpisują się w urokliwe krajobrazy 
adamowskiej ziemi i zmuszają do refleksji 
nad przeszłością i teraźniejszością.

Kapliczka św. Romana w Lipsku-Polesiu 
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Postać Matki Bożej w Czarnowodzie

Kapliczka w Jacni

Rzeźba biskupa przy kościele w Bondyrzu 

Rzeźba Chrystusa w Bożej Woli
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Krzyż epidemiczny w Jacni Krzyż epidemiczny w Szewni Dolnej

Leśna kapliczka w Bliżowie
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Krzyż kamienny w Bożej Woli Krzyż kamienny w Feliksówce

Kapliczka w Potoczku
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Krzyż kamienny w Suchowoli



Na terenie gminy są także liczne po-
mniki, które przywołują wspomnienia 
z okresu II wojny światowej i są świa-
dectwem heroizmu mieszkańców.

Wsłuchaj się w głosy przeszłości,
wołają, jęczą, płaczą
z odległych lasów, bezkresnych pól,
piękną historię tłumaczą

Gmina została mocno doświadczona 
podczas II wojny światowej. Tragicz-
ne wydarzenia pokazały, jak wielkimi 
patriotami, gotowymi poświecić życie 
w obronie swojej Małej Ojczyzny są jej 
mieszkańcy. Symbolicznym miejscem 
jest Wojda, gdzie 30 grudnia 1942 r. 
członkowie Batalionów Chłopskich sta-
nęli w obronie wysiedlanej ludności 
Zamojszczyzny. Wydarzenie to uzna-
wane jest przez historyków za symbo-
liczny początek Powstania Zamojskie-
go. Przypomina o tym pomnik zaszyty 
w gęstwinie leśnej, dedykowany „Żoł-
nierzom Powstania Zamojskiego”. Po-
mniki, poświęcone obrońcom Ojczyzny 
w czasie II wojny światowej znajdują 
się także w Szewni Dolnej, Feliksówce, 
Rachodoszczach i w Bondyrzu. Wielką 
czcią otaczają mieszkańcy Suchowo-
li i uczniowie miejscowej szkoły po-
mnik przedstawiający Orła zrywającego 
pęta, poświęcony żołnierzom poległym 
w walce z  okupantem hitlerowskim 
w  1939 r., wzniesiony na cmentarzu 
parafialnym w Suchowoli w 1968 r. Po-
mnik jest wyrazem hołdu poległym 
i pomordowanym. Non omnis moriar- 
nie wszystko umarło, tego dowodem 
jest pamięć społeczności o bohaterach 
adamowskiej ziemi.
Komu bliskie jest dziedzictwo kulturo-
we, sakralne oraz patriotyczne uniesie-
nia naszych rodaków, którzy walczyli 
i oddawali życie byśmy my mogli żyć 
godnie, zapraszamy tropem historii, 
który daje możliwość przeniesienia się 
w przeszłość i  kultywowania wartości 
ponadczasowych.

Krzyż w Bondyrzu – mogiła upamiętniająca 
żołnierzy poległych w 1863 r.
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Pomnik w Szewni Górnej upamiętniający poległych 
w latach 1939 - 1943

Pomnik upamiętniający bitwę pod Wojdą w 1942 r. 

Pomnik poświęcony pomordowanym 
w latach 1942 - 1943 w Rachodoszczach

Pomnik poświęcony pracownikom fabryki mebli 
w Bondyrzu poległym w 1939-1944 
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Pomnik poświęcony poległym w 1943 r. 
w Feliksówce
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Pomnik poświęcony żołnierzom Powstania Zamojskiego 
w latach 1942-1944 w Szewni Dolnej 
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Pomnik żołnierzy poległych 
w obronie Ojczyzny w 1939 r. 
w Suchowoli
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Są miejsca zachwycające dniem, przera-
żające nocą, miejsca, gdzie zostajemy sam 
na sam z  przyrodą, a nasza wyobraźnia 
działa na pełnych obrotach. Tam, gdzie 
szumią złote łany zbóż, tam, gdzie pach-
nie zielona łąka, gdzie przechadzają się 
dumne bociany i latają kolorowe motyle, 
gdzie słychać szept drzew można podzi-
wiać prastare „drzewosze”, tam właśnie 
uświadamiamy sobie, jak piękna jest pol-
ska wieś. Tu przyroda wraz ze swoją krasą, 
o  każdej porze roku, ma wiele do zaofe-
rowania wszystkim, dla których łono na-
tury to  niezgłębiona tajemnica tajemnic. 
Bo czyż las ze śpiewem ptaków, zapachem 

żywicy, to nie idealne miejsce na spacery, 
odpoczynek i grzybobranie?
Niezapomnianych wrażeń dostarcza tak-
że rzeka Wieprz z przepięknymi meandra-
mi, która bierze swój początek na Roztoczu, 
w Jeziorze Wieprzowym  w pobliżu  Toma-
szowa Lubelskiego, gdzie na dobre zado-
mowił się pstrąg potokowy w przyjaźni 
z przepięknymi cyrankami. Wijąca się jak 
wstążeczka rzeczka, wpadająca do Wieprza, 
to urokliwa Jacynka, zasilająca nowopowsta-
ły zbiornik wodny w miejscowości Jacnia.
Amatorów takich wrażeń zapraszamy 
do urokliwej Gminy Adamów otoczonej 
„Obszarem Chronionego Krajobrazu”.

W polu, na łące, nad wodą i w lesie

Roztoczański zagon żyta
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Wiosenna łąka w okolicach Bliżowa
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Paź królowej

 Zające w „mlecznej łące”
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Łan żyta w Adamowie

Bocian na wiosennym polu
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Żołna – rzadki ptak Roztocza
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Stara lipa w pobliżu dawnego dworu w Adamowie
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Meandry rzeki Wieprz w Bondyrzu ( fot. D. Kozyra)
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Rak w rzece Wieprz

Wieprz zimą
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Dorodne borowiki
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Rodzina na grzybobraniu

Obfite zbiory 
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Las w rezerwacie Debry
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Amatorom aktywnego wypoczynku i nieza-
pomnianych wrażeń gmina Adamów oferu-
je mnóstwo atrakcji. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Można popływać kajakiem, ro-
werem wodnym, pograć w piłkę, pojeździć 
jednośladem, sunąć na nartach bądź san-
kach… Ciekawe będą zapewne dla odważ-
nych podniebne akrobacje w parku lino-
wym. Na znużonych podróżą czekają liczne 
szlaki piesze, gdzie podczas spacerów 
można odetchnąć i zanurzyć się w pięknie 
roztoczańskich krajobrazów.
W gminie jest także sporo nietypowych 
atrakcji, wyjątkowych w skali regionu. 
W Szewni Górnej jest pole paintbolowe, 
gdzie można prowadzić rozgrywki na ko-
lorowe kule, na 2 hektarach bardzo zróż-
nicowanego terenu. Pełen wąwozów las 

i otwarte przestrzenie oraz liczne prze-
szkody uatrakcyjniają frajdę zarówno pod-
rostkom, młodzieży jak i starszym przyby-
szom. Zwieńczeniem gry zespołowej jest 
grill na życzenie, który jest dopełnieniem 
wcześniejszych zmagań.
Dla najmłodszych atrakcją z pewnością bę-
dzie Wioska Przygody „Frajda” w Bliżowie. 
To miejsce dla dzieci, młodzieży, ale i do-
rosłych spragnionych przygód. Są tu m.in. 
wioska indiańska, tor przeszkód, boiska 
(do piłki nożnej i siatkówki) oraz miejsce 
na ognisko. Tajemnicze trakty, ciekawe 
warsztaty i łamigłówki to to, co daje możli-
wość oderwania się od „pędzącego świata” 
i spędzenia efektywnie, aktywnie i cieka-
wie czasu na łonie natury.

Dla aktywnych
Park linowy w Jacni



str. 78

Wioska dziecięca „Frajda” w Bliżowie ( fot. arch. „Frajda”)

Na trasie parku linowego
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Stadion w Jacni

Na polu paintbollowym w Szewni Dolnej ( fot. Sz. Grela)
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Tych, co pochłonięci są atrakcjami letnimi 
i zimowymi z otwartymi ramionami ocze-
kuje Jacnia – mała, cicha wioska w Gmi-
nie Adamów. Jest tu kompleks sportowo- 
rekreacyjny, mogący zaspokoić najbardziej 
wymagających. Jednym słowem znaleźć 
tu można coś dla ducha i dla ciała. Latem 
dla chcących popływać – zbiornik wod-
ny z zapleczem turystycznym, nad któ-
ry o tej porze roku ściąga mnóstwo osób. 
Zbudowany został dzięki środkom unij-
nym (w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007- 2013, współfinansowanego 
ze  środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego). Lustro wody ma 6 
ha, a całość, z  terenem wokół prawie 8,8 
ha. Dzięki gminnej gospodarności, zbior-
nik zyskał nową piaszczystą plażę, gdzie 

zwolennicy leżakowania mogą napawać 
się słonecznymi promieniami tuż przy wo-
dzie lub skryć w cieniu sosnowego lasku. 
Po zbiorniku można popływać na kajakach 
i rowerach wodnych, które zapewnia miej-
scowa wypożyczalnia obsługiwana przez 
Centrum Integracji Społecznej. Na zwolen-
ników wędkowania czekają łowiska, pomo-
sty wędkarskie i „Chata rybaka” z grillem, 
która posiada ogólnodostępne zaplecze 
sanitarne, przystosowane także dla osób 
niepełnosprawnych oraz miejsce, gdzie lo-
kalni rybacy mogą obrobić złowione ryby, 
a następnie upiec je na grillu. Ponieważ 
znajduje się ona w bezpośredniej lokalizacji 
zbiornika wodnego z powstałej infrastruk-
tury mogą korzystać zarówno mieszkań-
cy jak i przyjezdni turyści spędzający czas 
na terenie gminy Adamów.

Zbiornik wodny w Jacni
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Na plaży
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Wypoczynek w zapachu ziół
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Pomost wędkarski w Jacni
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Plaża w Jacni

Specjalnie dla turystów dzięki funduszom, 
pozyskanym z Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i  Morze”, samorząd wybu-
dował funkcjonalny pomost wędkarski 
pływający a także trzy pomosty do  cu-
mowania drobnego sprzętu pływającego, 
w tym łódek. Główny pomost w kształcie 
litery  „T”  o  łącznej długości 36,0 m i sze-
rokości 2,40 m jest oświetlony i doskona-
le wpisuje się w charakter okolicy. Jest on 
na tyle duży, że może stanowić strefę re-
laksu i wypoczynku dla osób spragnionych 
ciszy i wytchnienia na łonie natury a także 
pełnić funkcję ciągu spacerowego. Te nie-
ocenione klimaty przyciągnęły licznych 
miłośników wędkowania, co w efekcie dało 
pole do popisu aktywnie działającemu kołu 
wędkarskiemu i było motywacją do utwo-
rzenia Parku Edukacyjnego „Roztoczańska 
Kraina Ryb”, czyli ścieżki łączącej głów-
ny pomost wędkarski z tężnią oraz wiatą 

tzw. „Chatą Rybaka”. Warto się wybrać tam 
na spacer i zgłębić swoją wiedzę na temat 
żyjących w okolicznych wodach rybach, 
zagrać w gry edukacyjne czy po prostu 
odpocząć w otoczeniu pięknej przyrody 
na wygodnych ławkach i pergolach. Dla 
zwolenników kulturystyki przygotowano 
siłownię zewnętrzną na świeżym powie-
trzu, a dla zwolenników natury – ścież-
ki piesze, rowerowe, dydaktyczne. Wo-
kół zbiornika wodnego wytyczono trakty 
spacerowe, w ramach Nordic Walkig Park. 
Można sobie wybrać trasę w zależności 
od chęci i możliwości fizycznych. Wszyst-
kie zaczynają się nad zbiornikiem. Trasa 
zielona ma 4 km i prowadzi dookoła stoku 
narciarskiego, czerwona jest nieco dłuższa 
– 4,8 km, ale nagrodą za dodatkowy wysiłek 
jest możliwość zaczerpnięcia wody ze źró-
dełka w Grabniku.
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Wędkowanie

Udany połów
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Ścieżka przy zbiorniku wodnym w Jacni
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Pergola na ścieżce przy zbiorniku wodnym w Jacni
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Plac zabaw w Jacni 
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Z kijkami do nornic walking albo bez nich 
można ruszyć na wędrówkę trasami spe-
cjalnie przygotowanych szlaków pieszych. 
Prowadzą tędy m.in. szlak im. Aleksandry 
Wachniewskiej, im.  Władysławy Podobiń-
skiej, Szlak Partyzancki czy Szlak Wzgórza-
mi Roztocza. Kto woli rowery, ma do dyspo-
zycji także mnóstwo tras rozpoczynających 
się i kończących nad zbiornikiem. Wy-
cieczek można odbyć kilka, w zależności 
od kondycji i czasu jakim się dysponuje. Naj-
krótsza trasa to Jacnia – Adamów – Bliżów 
– Bondyrz – Jacnia, która liczy 22 km. Nieco 
dłuższe, bo 26 km, będzie kółko zatoczone 
z Jacni przez Suchowolę, Hutków, Krasno-
bród i Bondyrz. Trasę przez Bondyrz, Ada-
mów, Wojdę, Szewnię Dolną, Czarnowodę 
i Suchowolę, o długości 33 km, proponu-
jemy bardziej wprawionym rowerzystom. 
Do przyjemnych choć wymagających nale-
ży 37 km trasa przez Adamów, Wólkę Wie-
przecką, Lipsko Polesie i Suchowolę. O 10 km 
więcej ma pętla prowadząca znad zalewu 
przez Bondyrz, Guciów, Zwierzyniec, Ko-

sobudy, Szewnię Dolną i Adamów. Wszyst-
kie wypady rowerowe dostarczą zapewne 
niezapomnianych wrażeń. Warto wiedzieć, 
że przez południową część gminy wiedzie 
Roztoczański Szlak Rowerowy. Gmina Ada-
mów zadbała o miłośników jednośladów, 
wyposażając trasy w samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów. Zostały zamontowane 
w miejscowości Bondyrz – na parkingu przy 
budynku dawnej Szkoły Podstawowej oraz 
w Jacni – na parkingu przy Centrum Inte-
gracji Społecznej. Środki na zakup i montaż 
stacji pozyskano w ramach projektu reali-
zowanego przez Stowarzyszenie LGD „Na-
sze Roztocze”. Są one wyposażone w zestaw 
narzędzi do samodzielnej naprawy rowerów 
i posiadają znajdujący się na obudowie kod 
QR umożliwiający skorzystanie z publika-
cji internetowych, zawierających instrukcje 
napraw usterek rowerowych. Z zamontowa-
nych stacji mogą korzystać zarówno lokalni 
mieszkańcy, jak również pasjonaci turystyki 
rowerowej wypoczywający na Roztoczu.

Rowerzyści na trasie
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Aktywny wypoczynek ( fot. arch. UG)

Jesienny spacer w Jacni
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Aby przygodzie było zadość i by odpoczy-
nek sięgnął Zenitu można zasmakować lo-
kalnej kuchni i odetchnąć przy tężni, która 
jest największą atrakcją w tym kompleksie. 
To pierwsza i póki co jedyna na Zamojsz-
czyźnie tężnia solankowa, oblegana przez 
miejscowych i przyjezdnych. Zlokalizowana 
jest nieopodal parkingu, siłowni zewnętrz-
nej i „Chaty Rybaka” nad zbiornikiem wod-
nym. Skonstruowano ją z drewna i gałęzi, 
po których spływa solanka – woda z dużą 
ilością jonów sodowych, soli magnezowych, 
związków jodu i bromu. Jej atutem jest usy-
tuowanie w zacisznym miejscu, pośród 
drzew, gdzie można usiąść na ławeczkach 
wokół i wdychać, odpoczywając, te dobro-
czynne dla zdrowia substancje. Tężnia so-
lankowa wytwarzając specyficzny mikro-
klimat pomaga w leczeniu chorób układu 
oddechowego i służy wzmocnieniu systemu 
odpornościowego.

Aby uatrakcyjnić czas „milusińskim” na 
terenie Gminy Adamów, nad zbiornikiem 
w Jacni zbudowano atrakcyjny plac za-
baw oraz park linowy, gdzie można wy-
palić niespożyte zasoby energii. Park po-
siada jedną trasę, z której mogą korzystać 
zarówno dzieci jak i dorośli. Trasa składa 
się z 21 przeszkód, w tym przejść i zjazdów 
oraz wyposażona jest w system asekura-
cji ciągłej, uniemożliwiający samodzielne 
wypięcie się uczestnika i niepowodujący 
konieczności przepinania karabinków. Wy-
prawa do parku linowego to doskonały spo-
sób na aktywne spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu z całą rodziną. Ta nowa 
na terenie Gminy Adamów atrakcja jest dla 
uczestników wspaniałą przygodą i zaba-
wą gwarantującą niezapomniane wrażenia, 
przypływ adrenaliny oraz zdrowy wysiłek 
fizyczny w otoczeniu pięknej przyrody.

Tężnia przy zbiorniku w Jacni 
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Inhalatorium na wolnym powietrzu



Krople leczniczej wody
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Dla degustatorów niezapomniane wraże-
nia oferuje znajdująca się nieopodal winnica 
w Czarnowodzie. W tym wyjątkowym miej-
scu, otwartym dla tych, którzy chcą poznać 
tajniki uprawy winorośli, można także do-
wiedzieć się wszystkiego o produkcji win.
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A co jeszcze oferuje Gmina Adamów miesz-
kańcom, turystom i niezdecydowanym 
w różnych porach roku?
Każdą porą roku, worek z atrakcjami jest 
tu pełny. Wiosną rozpoczyna się czas ka-
jakowania, a więc rzeka Wieprz przeżywa 
wówczas prawdziwe oblężenie turystów. 
Jesienią czas na dorodne grzybobranie i po-
dziwianie urokliwej palety barw, zaofero-
wanej przez Złotą Polską Jesień, a zimą czas 
na śniegowe szaleństwo na stoku narciar-
skim w Jacni. Można tam odpoczywać ak-
tywnie z dala od zgiełku, oddychając żywicz-
nym, roztoczańskim powietrzem, pojeździć 
na nartach, na naśnieżanym i oświetlonym 
stoku. Potem relaks w saunie i jacuzzi a na-
stępnie czas na naturalną kuchnię regional-
ną, wyśmienitą kawę i desery oraz komfor-
towe noclegi w klimatyzowanych pokojach.
Regionalne dania oferuje także m.in. Cen-
trum Integracji Społecznej w Jacni. Jako, 
że głównym zadaniem CIS nie jest zarabia-
nie a integracja społeczna, ceny oferowa-
nych dań ze świeżych, regionalnych pro-
duktów, opartych o miejscowe, tradycyjne 
receptury są bardzo przystępne.
Ten kto gustuje w prawdziwym swojskim 
jedzeniu, koniecznie powinien odwiedzić 
restaurację „Mama” zlokalizowaną w roz-
toczańskiej chacie w Jacni, która proponuje 
proste, pyszne, domowe potrawy dostoso-
wane do pory roku.
W Bondyrzu znajduje się Ośrodek Hodowli 
Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” 
a przy nim, przy zabytkowym młynie wod-
nym, restauracja „Chata Rybaka” serwująca 
pyszne, rybne dania. Dla  zagorzałych ku-

charzy też znajdzie się tam coś w zanadrzu: 
świeżo odłowiony pstrąg do  samodzielnej 
obróbki. Wedle zwyczaju i obyczaju, można 
i tak! Nieopodal, w odległości 100 m znaj-
duje się restauracja La Majella z oryginalną 
kuchnią włoską, serwująca między inny-
mi pizzę prosto z pieca, makarony, desery 
i inne włoskie przysmaki. Palce lizać!
Na terenie gminy Adamów zwłaszcza w jej 
zachodniej części jest dość rozbudowana 
baza noclegowa w gospodarstwach agrotu-
rystycznych, oferujących turystom typowo 
wiejskie wyżywienie, wypoczynek w oto-
czeniu przyrody, możliwość poznania lokal-
nej kultury i historii.
Ciekawostką a zarazem atutem Gminy jest 
utworzenie, w ramach rewitalizacji, ze środ-
ków RPO, Centrum Aktywności Integracji 
Społecznej. Budynek OSP w Adamowie bę-
dzie równocześnie siedzibą spółdzielni so-
cjalnej oraz miejscem integrującym społecz-
ność. Wewnątrz poza wyposażoną, kuchnią, 
jadalnią, pokojem dziennym znajduje się 
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz  profesjonalna siłownia. Na zewnątrz 
znajduje się doskonale zagospodarowany 
teren z altaną i urządzeniami do ćwiczeń.
Jeśli zasmakujesz Gminy Adamów: podziwia-
jąc powracającą do życia przyrodę wiosną, 
latem przemierzając pieszo czy rowerem le-
śne szlaki bądź pływając kajakiem po rzece 
Wieprz i zbiorniku, jesienią kojąc nozdrza 
zapachem poziomek i grzybów, zimą zaszy-
wając się w bezkresnej ciszy bądź zażywając 
zimowego szaleństwa i kontemplując z przy-
rodą w różnych porach roku zapewne wró-
cisz tu ponownie. Do zobaczenia…
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Jagody adamowskich lasów
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Spływ kajakowy rzeką Wieprz w Bondyrzu
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Pasieka w Bliżowie

Pomnikowe lipy w Adamowie
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Pstrąg potokowy w Wieprzu

Wyciąg narciarski w Jacni ( fot. D. Bojar)
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Dziedzictwo kulturowe odgrywa znaczącą 
rolę w rozwijaniu naszej tożsamości lokalnej 
oraz  kształtowaniu emocjonalnych postaw 
wobec swojej gminy i miejscowości. Świa-
domość dziedzictwa pozwala mieszkańcom 
lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną, 
angażować się w  rozwiązywanie różnych 
problemów oraz odnajdywać w tym za-
spokojenie potrzeb. Wielowiekowej histo-
rii naszych miejscowości towarzyszą, żywe 
do dzisiaj, tradycje i szeroko rozumiana kul-
tura, podejmowane i rozwijane przez kolej-
ne pokolenia mieszkańców. Wielkim bogac-
twem Gminy Adamów jest rozwój kultury 
ludowej. Mieszkańcy skupieni w organiza-
cjach pozarządowych z wielką troską pielę-
gnują folklor i tradycje regionu. Na terenie 
gminy działa 3 stowarzyszenia: Stowarzy-
szenie Kulturalne Gminy Adamów (skupiają-
ce pod swoimi skrzydłami 6 zespołów śpie-
waczych „Babeczki w Kropeczki” z Bondyrza, 
„Roztoczańskie Echo” z Suchowoli, „Gawęda” 
z Szewni Dolnej, „Feliksowianie” z Feliksów-
ki, Trzepiecianie z Trzepiecin, kapela ludowa 
„Adamowiacy” oraz  5  Kół  Gospodyń Wiej-
skich), Stowarzyszenie Turystyczne, mają-
ce na celu rozwój oraz promocję turystyki 
na terenie gminy oraz założone w roku 2019 
Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów”, 
skupiające przedstawicieli instytucji z terenu 
gminy, propagujące działalność na rzecz roz-
woju i promocji oraz upowszechniające wie-
dzę o dorobku regionu, w tym kultury, trady-
cji i historycznego dziedzictwa.

Organizacje kulturalne popularyzują pięk-
no rodzinnego folkloru i dbają, aby zwyczaje 
i  obrzędy przetrwały w dobie modernizacji 
świata. Ich członkowie biorą aktywny udział 
w życiu kulturalnym i społecznym gmi-
ny. Organizują m.in. warsztaty, zajęcia dla 
dzieci oraz starszych: rękodzieła, kulinar-
ne, artystyczne. Uczestniczą w spotkaniach 
integracyjnych, gminnych imprezach oraz 
innych wydarzeniach i uroczystościach. Wi-
zytówką lokalnego folkloru stały się cyklicz-
ne imprezy organizowane każdego roku tj. 
Noc Świętojańska, Festyn Rodzinny, Festyn 
z okazji Dnia Dziecka, Gminne Święto Plo-
nów, Gminny Dzień Sportu oraz okazjonalne 
wystawy, spotkania, uroczystości, przeglądy 
i konkursy. Blisko 20-letnią tradycję ma Noc 
Świętojańska, odbywająca się nad zbiorni-
kiem w Jacni. To wyjątkowe wydarzenie, 
będące nawiązaniem do starosłowiańskich 
zwyczajów, przyciąga co roku mnóstwo oko-
licznych mieszkańców i turystów. Podczas 
festynu lokalni artyści, dzieci i młodzież mają 
możliwość zaprezentowania swoich umiejęt-
ności artystycznych, co jest z entuzjazmem 
odbierane przez społeczność lokalną. Sta-
łą częścią programu jest sobótkowy obrzęd 
z  puszczaniem wianków na wodę. W tym 
dniu odbywają się także atrakcyjne konkur-
sy. Największym zainteresowaniem cieszy 
się ten na najpiękniejszy wianek świętojań-
ski i poszukiwanie kwiatu paproci. Podczas 
tej uroczystości nie może zabraknąć zabawy 
tanecznej do białego rana.

Smak tradycji i kultury

Noc świętojańska w Jacni ( fot. arch. UG)
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Bardzo piękną oprawę ma co roku Gminne 
Święto Plonów zwane dożynkami. Koro-
wód dożynkowy prowadzi kapela „Adamo-
wiacy”, za nią dumnie kroczą starostowie 
dożynek, delegacje sołectw z wieńcami 
dożynkowymi i darami ziemi: chlebem, 
miodem, owocami itd.
W Gminie Adamów kultywowane są rów-
nież tradycje związane ze Świętami Wiel-
kanocnymi oraz Świętami Bożego Naro-
dzenia. W każdej szkole, remizie, świetlicy 
wiejskiej co roku czuć świąteczny klimat, 
słychać świąteczne muzykowanie i zabiega-
nie. Konkurs pisanek, kartek świątecznych, 
wspólne „stroikowanie”, produkcja bombek 
choinkowych, przygotowanie szopek, kolę-
dowanie i inne świąteczne zwyczaje towa-
rzyszą mieszkańcom w przedświątecznych 
przygotowaniach… Jak zorganizować czas, 
żeby zdążyć ze wszystkim?
Wspomniane uroczystości i imprezy słu-
żą pielęgnowaniu obyczajowości i trady-
cji oraz  podnoszeniu atrakcyjności gminy. 

Noc świętojańska – orszak z pochodniami

Wianeczki świętojańskie
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Lokalna kultura prezentowana jest także 
na dorocznych przeglądach i konkursach. 
Ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy 
Adamów zajmuje biblioteka i świetlice, gdzie 
organizowane są warsztaty, konkursy, spo-
tkania integracyjne i wernisaże.
Jednym z priorytetów gminy jest wspieranie 
rozwoju kultury fizycznej, tak by stawała się 
stałym elementem życia i źródłem zdrowia 

mieszkańców. Na terenie gminy funkcjonu-
ją 2 hale sportowe i 4 boiska. Działalność 
sportowa i rekreacyjna opiera się na współ-
pracy ze szkołami, klubami oraz osobami 
niezrzeszonymi. W szkołach odbywają się 
rozgrywki oraz szereg imprez sportowych. 
Od wielu lat zawodnicy z Gminy Adamów 
zajmują czołowe miejsca na szczeblu po-
wiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, 
co zwieńczone jest licznymi medalami, pu-
charami i dyplomami. W życiu kulturalnym 
Gminy Adamów aktywnie uczestniczą rów-
nież druhowie strażacy, podejmując liczne 
inicjatywy społeczno-kulturalne i sportowe, 
wspierając organizację imprez i uroczysto-
ści o charakterze lokalnym i regionalnym 
oraz uczestnicząc w zawodach i konkursach 
organizowanych przez gminę i powiat m.in. 
zawody pożarnicze czy Dzień Strażaka.
Rozwijana z każdym rokiem infrastruktu-
ra sportowa i rekreacyjna cieszy się dużym 
powodzeniem, gdyż zapewnia znakomite 
warunki do wypoczynku i relaksu. Urocze 
zakątki naszej gminy można przemierzyć 
pieszo, rowerem, drogą wodną, w okresie 
zimowym korzystać zaś z  ciekawej oferty 
sportów zimowych. Działalność samorządu 
i samych mieszkańców sprzyja rozwojowi 
innowacyjności. Atrakcyjność gminy pod-
nosi także różnorodna gama wydarzeń kul-
turalnych, sportowych i rekreacyjnych. Jak 
widać tradycja i kultura jest w naszej gminie 
nieodłącznym elementem życia mieszkań-
ców, zarówno tych młodszych jak i w sędzi-
wym wieku.

Kłosy żyta 
w porannej rosie
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Krajobraz żniwny w Suchowoli
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Wieńce dożynkowe ( fot. arch. UG)

Korowód dożynkowy w Jacni ( fot. arch. UG)
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Mieszkańcy kultywują tradycje ( fot. arch. UG)

Rekreacja ( fot. arch. UG)
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Gmina Adamów to piękne miejsce, gdzie 
można zobaczyć niesamowitą faunę i florę. 
Liczne atrakcje i ciekawe miejsca sprawiają, 
że można tu złapać wiatr we włosy i spędzić 
sielsko czas. Rozkoszując się fascynującym 
darem Matki Natury można unieść się ponad 
ziemią, ponad chmurami jak polujący jastrząb 

i uchwycić to, czego stąpając po ziemi, nie je-
steśmy w stanie zdobyć. Mamy nadzieję, że 
podniebny lot zainspiruje ciekawych świata 
do wypadu w tę część Polski, gdzie Magicz-
ne Roztocze i przynależna do niego Gmina 
Adamów uchyli rąbka tajemnicy z lotu ptaka.

Podniebnym szlakiem

Pola w okolicach Potoczka

 Widok na Adamów
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Centrum Adamowa (fot. D. Kozyra)
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Widok na Suchowolę ( fot. D. Kozyra)
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Szewnia Dolna ( fot. D. Kozyra)
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Widok na zbiornik wodny w Jacni ( fot. D. Kozyra)
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Jesienna rzeka Wieprz ( fot. D. Kozyra)
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Suchowola ( fot. D. Kozyra)
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Szewnia Dolna

Suchowola
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Widok na Jacnię
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Gmina Adamów staje się z każdym rokiem 
bardziej atrakcyjna oraz przyjazna dla miesz-
kańców i turystów, którzy coraz częściej de-
cydują się na odpoczynek na Roztoczu.
Zatem kiedy słońce chowa się za horyzon-
tem, spowijając czerwoną, mglistą poświa-
tą domy i drzewa w dolinach, kiedy małe 
dzieci już zamykają oczy, my także pragnie-
my znaleźć schronienie. Zapraszamy więc 
do skorzystania z ciągle rozwijającej się 
bazy noclegowej i gastronomicznej w gmi-
nie Adamów. Do dyspozycji turystów jest 
90 miejsc w pensjonatach i ośrodku wypo-
czynkowym, około 160 miejsc noclegowych 
w gospodarstwach agroturystycznych oraz 
lokalna kuchnia.

USŁUGI GASTRONOMICZNE
•	 Centrum Integracji Społecznej 

Jacnia 68A
•	 Ośrodek wypoczynkowy 

Jacnia 142
•	 „Mama” Restauracja 

Jacnia 20
•	 Chata Rybaka – Pstrąg Roztoczański 

Bondyrz 9A
•	 La Majella – Kuchnia Włoska 

Bondyrz 175

PENSJONATY I HOTELE
•	 Gościniec pod Akacjami 

Adamów 81
•	 Pensjonat Potoczek 

Potoczek 15
•	 Ośrodek Wypoczynkowy 

(stok narciarski), Jacnia 142

USŁUGI  AGROTURYSTYCZNE
•	 „Strusi Folwark” 

Barbara i Tadeusz Prusińscy 
Szewnia Górna 35

•	 „Winnice Czarnowoda” 
Marcin Piotrowski

•	 Mariola Radlińska 
Szewnia Dolna 117A

•	 Agnieszka Kostrubiec 
Szewnia Dolna 104 

•	 „Orzechowe Roztocze” 
Paweł i Wiesława Nowosad 
Szewnia Górna 32

•	 „Chatka na Roztoczu” 
Tomasz Herc, Bondyrz 131

•	 „Domek Babci” 
Helena Szewczuk, Bondyrz 24

•	 Maria i Mirosław Sak, Bondyrz 139b
•	 Zbigniew Teterycz, Bondyrz 112a
•	 Głąb Zofia, Bondyrz 95
•	 Eugenia Gałan, Bondyrz 97
•	 Maciej Badach, Bondyrz 134
•	 Artur Gałan, Bondyrz 175
•	 Elżbieta Tkacz, Bondyrz 9B
•	 „Jacynka” Anna Dementko, Jacnia 8C
•	 „Ulęgałki” Jacek Kosik, Jacnia 139
•	 Małgorzata Skiba, Jacnia 21
•	 Grażyna Stochmalska, Jacnia 83
•	 „Ranczo Madejówka”,  

Agnieszka i Mariusz Madeja 
Suchowola-Kolonia 91

•	 Siedlisko Malinówka 
Anna Cichosz, Malinówka 

•	 „Widoki Roztocza” 
Zofia Łój. Felkisówka 65

SAMOOBSŁUGOWE 
STACJE NAPRAWY ROWERÓW
•	 Jacnia 68 a (na parkingu przy Centrum 

Integracji Społecznej)
•	 Bondyrz 77 (na parkingu przy budynku 

dawnej szkoły podstawowej)

Zaplecze turystyczne
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Podsumowanie
Prezentując niniejszy album, przygotowany z myślą o promowaniu i dzieleniu się cząstką 
naszej „Małej Ojczyzny”, rozesłanej na skrawku jakże pięknej i dziewiczej przyrody, pra-
gnęliśmy zachęcić Państwa do odkrywania walorów krajobrazowych, uroków miejscowo-
ści ulokowanych w Gminie Adamów, do zapoznania się z lokalną tradycją i kulturą a także 
do obcowania z naturą i korzystania z atrakcji umiejscowionych w roztoczańskim zakątku 
adamowskiej ziemi.
Daje to możliwość do włączania się we wciąż płynący nurt życia naszych mieszkańców, 
związany nierozerwalnie z rozwojem, integracją, sławieniem historii, kultury i piękna ota-
czającej nas rzeczywistości.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego albumu składamy serdeczne 
podziękowania. Dzięki zaangażowaniu i wspólnemu wysiłkowi mogliśmy pokazać najpięk-
niejsze zakątki gminy Adamów, których sami nie bylibyśmy w stanie uchwycić.

Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów”
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