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Być może tu byłaś/byłeś… za chwilę Cię przekonamy, że warto tu wrócić nie raz! 
Przygotowaliśmy 12 tras plus bonus w postaci śniadań w Zamościu. 
W zależności od czasu, zainteresowań, możliwości i aktywności.

Ten przewodnik to gotowiec.

Przygotowany przez Mieszkańców! 

Zapraszamy do Zamościa!

Zawsze!

Zamość
to najpiękniejsze miasto w Polsce! 

kod qr
do oprowadzaczowych

map!



Cztery łapy po Zamościu
Switlana Czochra

Tu Svieta i Kamil

Jesteśmy mieszkańcami Zamościa, od 
prawie roku jesteśmy szczęśliwymi 
posiadaczami tego oto Pana Groma 
(owczarka belgijskiego — malinois), 
prawdziwy poGROMca, młody, 
żywiołowy i ciekawy świata pies. 

Zdecydowanie możemy stwierdzić, 
Zamość poleca się dla „czterech łap”



Przedstawiam moją ulubioną i jednocześnie najpiękniejszą trasę, która idealnie się na-
daje na spacery z psem o każdej porze dnia i roku. 

Spacer zaczynamy od Parku Miejskiego – jest tam spory parking, gdzie bezpiecznie zo-
stawimy swoje auto. Na tej trasie możemy podziwiać piękno zamojskiej twierdzy – bo 
obejdziemy ją całą dookoła. A dla naszych ulubieńców znajdzie się tutaj sporo zielonej 
przestrzeni, gdzie dowoli mogą się wybawić. 

Nie ominą Państwa również zabytkowe obiekty znajdujące się na Starym Mieście, czy 
też kładka widokowa (przy Bastionie I) z przepięknym widokiem.

Miasto Zamość jest otwarte dla posiadaczy „czterech łap”. W większości miejsc na 
Starym Mieście czworonogi są mile widziane. Moje ulubione miejscówki na przystanki 
gastronomiczne wraz z psem to Galicya Cafe (świetna kawa), Infinito (najlepsza pizza) 
oraz Parkowa Caffe (najlepszy widok na zamojski park).

Podany czas jest bardzo orientacyjny, bo to od was zależy jak będziecie się poruszać i ile 
przystanków na trasie zaliczycie na zabawę z psem, robienie zdjęć czy zwykłe siedzenie 
na ławce i podziwianie piękna tego miasta.

TRASA

Park Miejski – Stare Miasto Zamość

CZAS

w spokojnym marszu zajmie ok. 1h 
a może i dłużej…

DYSTANS

ok. 3 km



Szlakiem PRL-u
Tomasz Pakuła

33 lata, marketingowiec, żonaty, 
ojciec 4 miesięcznej Julci, założyciel 
i pomysłodawca Roztoczańskiego 
Muzeum PRL.



Obywatele i Obywatelki! Trasę rozpoczynamy na Rynku Wielkim. W zamojskiej Alei Sław 
na ul. Grodzkiej swoje ślady butów odcisnęli m.in. muzycy grupy VOX (Witold Paszt, lider 
zespołu, pochodził z Zamościa i tutaj też mieszkał). Tuż obok (ul. Grodzka 7, wejście od 
Grodzkiej 3) znajduje się podwórko i dom Marka Grechuty – w dziedzińcu wypełnionym 
zielenią, z latarniami i ławkami, znajduje się tablica upamiętniająca miejsce, gdzie pio-
senkarz, poeta, kompozytor i malarz spędził młodość.

Tylko 200 m dzieli nas od kolejnego zachwycającego podwórka (wejście znajdziesz 
przez tajemnicze, brunatne drzwi szarej kamienicy, przy adresie Żeromskiego 11) – tutaj, 
w świecie pełnym barw, kwiatów, obrazów, bibelotów, nie tylko przeniesiemy się do dzie-
ciństwa i lat minionych, ale także poczujemy się jakbyśmy przebywali na włoskim patio.

Tuż obok znajduje się gmach Czerskiego – to kamienica między ulicami: Kościuszki, Ko-
legiacką i Żeromskiego. Najpierw siedziba Gestapo, następnie NKWD i UB. Na jej dzie-
dzińcu zobaczysz wystawę „Ślady Zbrodni. Historia kamienicy Czerskiego w latach 1939-
1956”.

Po przejściu kolejnych 200 m trafimy na potężną kotwicę ważąca 7 ton, usytuowaną na 
Rynku Solnym. Pochodzi ze statku „Ziemia Zamojska”, nad którym miasto sprawowało 
patronat przez 28 lat od 1984 roku.

Lody, lody dla ochłody! Polecamy te rzemieślnicze w Vaflove (Plac Stefanidesa 6). Abso-
lutnie niepowtarzalne smaki jak śmietanka, krówka czy biały Michałek, zadowolą nawet 
najbardziej wybrednych.

Teraz ruszamy w trochę dłuższą wędrówkę, ale naprawdę warto! 1,5 od Starego Miasta 
(ul. Weteranów 6) siedzibę ma Roztoczańskie Muzeum PRL – przedstawiono tutaj PRL-
-owską rzeczywistość bez wyśmiewania, wychwalania i nostalgii, tylko taką, jaka była. 8 
gabinetów i 14 wystaw tematycznych! Zwiedzanie z audioprzewodnikiem – czyta Tomasz 
Knapik! Muzeum otrzymało Nagrodę Internautów w Konkursie na Najlepszy Produkt Tu-
rystyczny Województwa Lubelskiego 2021.

Po zwiedzaniu przejdziemy ponad 1,5 km, by trafić na dzisiejsze osiedle Jana Zamoy-
skiego. To tutaj w latach 80. XX wieku wybudowano eksperymentalne i wzorcowe osie-
dle mieszkaniowe w ramach rządowego programu „PR-5”, które zmieniło życie tysięcy 

TRASA

Aleja Sław na Rynku Wielkim – podwór-
ko i dom Marka Grechuty – podwórko 

Żeromskiego – kamienica Czerskiego – 
kotwica na Rynku Solnym – Vaflove lody 
rzemieślnicze – Roztoczańskie Muzeum 
PRL – osiedle wzorcowe PR-5 – mural z 

Grechutą – pomnik TS-11 Iskra – pizzeria 
Grotex – kawiarnia Mazagran – pub Seta 

i Galareta

CZAS

4 godziny

DYSTANS

9 km

UWAGI

bilety w Roztoczańskim Muzeum PRL: 
ulgowy 14 zł, normalny 17 zł. 

Do pozostałych miejsc wejście 
bezpłatne.



mieszkańców miasta. Każdy z zespołów 
był oznaczony innym kolorem, widocznym 
nie tylko na elewacjach bloków, ale też 
w elementach małej architektury jak ław-
kach, kwietnikach czy barierkach kładek 
przerzuconych nad ulicami. 

Powoli będziemy kierować się w drogę po-
wrotną. Pójdziemy ul. Kamienną, by napo-
tkać mural z Grechutą, i okolicami koszar 
– by zobaczyć pomnik samolotu TS-11 Iskra, 
jedną z nielicznych pamiątek po Technicz-
nej Szkole Wojsk Lotniczych.

Po powrocie na Stare Miasto zachęcamy, by 
posilić się pizzą jak za dawnych lat w Gro-
texie (Plac Stefanidesa 4). Na deser można 
zjeść blok czekoladowy (kultowe ciastko 
rodem z PRL-u) i chałwę (produkcji własnej) 
w kawiarni Mazagran (ul. Pereca 16), by wę-
drówkę zakończyć w pubie Seta i Galare-
ta (ul. Grecka 9) przy mocniejszym trunku 
i modnych przekąskach lat minionych (wy-
strój baru nawiązuje do okresu PRL).

Polecane pamiątki: kultowa oranżada, ptyś 
i magnesy nawiązujące do haseł z tablic 
z PRL-u (dziś wiele z nich śmieszy i zaska-
kuje!) dostępne w Roztoczańskim Muzeum 
PRL.





Zamość
na okrągło
Olivia, Medard, Ania

Outdoorowa rodzinka 
Olivia (6 mies.) poznaje świat. 
Medard (38) vanlife, jazda 
na monocyklu, offroad, 
zawodowo zajmuje się 
reklamą. Ania (34) żyje na 
surowo, instruktor fitness, 
bodyart i jogi z doktoratem 
z ekonomii.



TRASA

Rynek Wielki - Brama Szczebrzeska - w lewo 
ścieżką do głównej ul. Męczenników Rotundy 
- w lewo w ul. Altanową - w prawo w ścieżkę 
prowadzącą do Zalewu Miejskiego – w prawo 
i objedź Zalew Miejski> przecinasz ul. Lipską 

- w lewo i jedź wzdłuż ul. Lipskiej - doje-
dziesz do rzeki Łabuńka - w prawo w Bulwar 
Sighisoary (wzdłuż Łabuńki) - w prawo w ul. 
Nadrzeczną - w lewo w ul. Młyńską - w pra-
wo w ul. Lwowską - w lewo w Al. Jana Pawła 
II - prosto w ul. Legionów - na Rondzie Maj-
dan w lewo w ul. Powiatową - w prawo w ul. 
Sikorskiego - prosto Al. 1 Maja dojedziesz do 
mostu - w lewo - jedź wzdłuż rzeki Łabuńka 
- przecinasz ul. Okrzei - skręć w Bulwar Lo-

ughborough - przecinasz ul. Sadową - w pra-
wo w ul. Studzienną - przejedź przez Park 

Miejski - ul. Akademicka - Katedra - w lewo 
w ul. Staszica - jesteś na Rynku Wielkim

CZAS

2 godziny

DYSTANS

16 km

Łatwa, widokowa trasa pokazująca uroki zarówno Starego jak i Nowego Miasta Za-
mość, która zachwyci niejednego miłośnika jednośladu i rolkarzy. To także idealna tra-
sa spacerowa, z której mogą skorzystać rodziny z maluchem w wózku.

Ważna informacja dla osób, które nie mają swojego jednośladu - możecie go wypoży-
czyć w punkcie Informacji Turystycznej na Rynku Wielkim 13 (ratusz, parter).  

Cennik: rowery damskie i męskie: 10 zł/godz., 50 zł – doba, możliwość wypożyczenia przy-
czepki 5 zł/godz., 35 zł – doba, foteliki dla dzieci i kaski w cenie wypożyczenia roweru). 

Co zobaczycie na trasie? Oczywiście piękne Stare Miasto wpisane na listę UNESCO 
wraz z fortyfikacjami dawnej Twierdzy Zamość, zmodernizowany Zalew Miejski – tutaj 
możecie zatrzymać się na chwilę, aby nacieszyć się pięknym widokiem oraz „naładować 
baterie” na dalszą trasę. Trasa wiedzie m.in. Bulwarem Sighisoary – to ciąg spacerowy 
nazwany (w 2016 r.) na cześć jednego z miast partnerskich Zamościa. Sighisoara – to 
piękne średniowieczne miasto położone w malowniczym regionie Transylwanii, uzna-
ne za miasto muzeum, znane również dzięki postaci Vlada Tepesa, który było pierwo-
wzorem słynnego Drakuli. Sighisoara od 2007 r. jest miastem partnerskim Zamościa. 
Jadąc szlakiem odkryjecie nową, może dla niektórych także nieznaną, część Zamościa. 
Zobaczycie jak miasto zmieniło się w ostatnich latach. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą 
wodę oraz dobry humor. 

Pomocne adresy w przypadku awarii jednośladu:

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów: parking przed Galerią „Twierdza” ul. Prze-
mysłowa 10

Serwis Rowerowy: ul. Zamenhofa 3, ul. Partyzantów 16, ul. Kopernika 9, ul. Wyszyńskie-
go 39 B



Szlakiem Sakralnym
Łukasz Kot

Łukasz Kot 
41 lat, dr nauk humanistycznych, 

z wykształcenia politolog, 
muzealnik i dziennikarz, regionalista 

i przewodnik turystyczny, działacz 
społeczny, menadżer kultury, 
konferansjer, autor książek 

i artykułów, wielokrotnie nagradzany. 
Zainteresowania: historia, 

kultura i tradycja regionu, kino w tym 
musicale, fotografia,  

piłka nożna, 
turystyka aktywna.



Szlakiem Sakralnym
Zabytków sztuki sakralnej w Zamościu jest bardzo wiele. Nie sposób wszystkie przedsta-
wić i wyczerpująco o nich opowiedzieć dlatego zapraszam Państwa do podążenia razem 
ze mną szlakiem wybranych obiektów i eksponatów zroszonych ciekawostkowymi infor-
macjami o ludziach i wydarzeniach.

Naszą wędrówkę rozpoczynamy od Wikarówki – Muzeum Sakralnego Katedry Zamoj-
skiej. Na muzealnej ekspozycji zobaczyć możemy wiele pasjonujących zabytków sztuki 
sakralnej. Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła znajduje 
się tuż obok. Spacerując po jej wnętrzu nie można nie zwrócić uwagi na obraz z pracow-
ni Carlo Dolciego ,,Zwiastowanie” znajdujący się w jednej z bocznych kaplic północnej 
części świątyni. Obraz należy do największych dzieł artystycznych malarstwa włoskiego 
w zbiorach polskich. Z ust Matki Bożej wydobywa się cienki napis, którego nie uda się 
odczytać bez użycia lusterka. To odwrócony napis Ecce ancilla Domini („Oto ja, służebnica 
Pańska”). Katedralny kompleks muzealny uzupełnia Infułatka. To dawna rezydencja dzie-
kanów zamojskich. Zbudowana pod koniec XVI wieku wg projektu Bernarda Moranda. 
Zdobi ją jeden z najpiękniejszych w Polsce barokowych portali a na pewno najpiękniejszy 
w Zamościu. W jego zwieńczeniu znajdziemy infułę, a pod nią kartusz z herbem Prus (Pół-
tora krzyża) i inicjałami NKDZ (Mikołaj Kiślicki Dziekan Zamojski).

Portal jest bogato dekorowany w postaci główek aniołków, kul, cekinów, pęków owo-
ców i motywów roślinnych. Po bokach dwie kolumny doryckie. W budynku Infułatki mie-
ści się Ekspozycja „Fabrica Ecclesiae” (Muzeum techniki i architektury). Ulicą Tadeusza 
Kościuszki udajemy się do ul. Okopowej. Po lewej stronie wyłania się bryła kościoła pw. 
Zwiastowania NMP. To największa świątynia w Zamościu. Ufundowana przez drugiego 

TRASA

Wikarówka (Muzeum Sakralne Katedry Za-
mojskiej), katedra pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, Infu-

łatka („Fabrica Ecclesiae” muzeum techni-
ki i architektury), kościół pw. Zwiastowa-

nia NMP, Hotel ,,Renesans”, Synagoga.

(ul. Kolegiacka – ul. Kościuszki - Plac 
Wolności – ul. Grecka -  ul. Pereca)

CZAS

2 godziny (z wejściami do obiektów)

DYSTANS

ok. 2 km



kar czyli ormiański krzyż ale także 
wizerunek św. Tomasza Apostoła 
oraz bryłę nieistniejącego już ko-
ścioła ormiańskiego. Stąd udajemy 
się ulicą Pereca na zachód do Syna-
gogi, która została wzniesiona na 
planie kwadratu, w stylu polskiego, 
późnego renesansu. W jej wnętrzu, 
na ścianie wschodniej – naprzeciw 
wejścia - zachował się pochodzący 
z pierwszej połowy XVII wieku, póź-
norenesansowy kamienny, bogato 
zdobiony Aron ha-kodesz (szafa oł-
tarzowa). Przechowywano tam zwo-
je Tory (Pięcioksiąg Mojżeszowy). 
Obramienie szafy tworzy portalu 
z dwiema wysmukłymi kolumnami, 
podtrzymującymi manierystyczny 
tympanon z koroną i kartuszem. Po 
bokach kolumn znajdują się dwie 
ślimacznice wypełnione bukietami 
kwiatów.

ordynata Tomasza Zamoyskiego i jego 
małżonkę Katarzynę z Ostrogskich Za-
moyską w miejscu gdzie mieścił się 
zajazd zwany ,,Giełdą” należący do ar-
chitekta miasta Bernarda Moranda. 
Obecnie w kryptach kościoła znajdu-
je się ekspozycja muzealna dotycząca 
tradycji pochówków doby nowożytnej 
oraz okresu baroku i tematów związa-
nych ze św. Franciszkiem oraz historią 
kościoła. Znajdziemy tam informacje 
o Arcybractwie Męki Pańskiej. Uwagę 
przykuwają członkowie Bractwa w ry-
tualnych strojach z kapami i kaptura-
mi zasłaniającymi twarz, trzymającymi 
insygnia Męki Pańskiej, podpierający 
się laskami zakończonymi czaszkami. 
Ulicą Grecką kierujemy się na północ 
i docieramy do hotelu ,,Renesans”. War-
to w tym miejscu zaznaczyć, że jako 
pierwsi z cudzoziemców prawo osiedle-
nia się w Zamościu otrzymali Ormianie. 
Przybywali z terenu Armenii, Persji oraz 
Turcji. Ich kościół pw. Wniebowzięcia 
Boga Rodzicy Marii Panny znajdował 
się w miejscu, gdzie obecnie wznosi się 
hotel „Renesans”. Jego makietę zoba-
czyć możemy w Muzeum Zamojskim. 
Obecność Ormian w mieście upamięt-
nia tablica przy wejściu do hotelu po 
prawej stronie oraz pomnik znajdujący 
się po drugiej stronie budynku przy ul. 
Łukasińskiego przedstawiający chacz-





Vintage targ Orzeszkowa

Oksana 47 lat, 4 lata temu przyjechała 
do  Zamościa z miasteczka Browary 
(Ukraina) Z wykształcenia pedagog 
z zamiłowania społecznik. Prywatnie 
mama Darii (23 lata) i Jarosława 
(15 lat). Zakochana w Zamościu 
po uszy!

Oksana Samoilenko



Ryneczek na Orzeszkowej, to jest kultowe miejsce w Zamo-
ściu, na którym od zawsze odbywa się handel. To prawdziwy 
raj dla miłośników kulinariów, zdrowej żywności kolekcjo-
nerów.

To miejsce tętniące życiem, pełne kolorytu i energii. Na ry-
neczek zjeżdżają się klienci z całego miasta, żeby nie tylko 
zrobić zakupy, ale również zrobić to w przyjemnej atmosfe-
rze, spotkać znajomych i zamienić z nimi słowo.

Co możemy kupić na ryneczku? Przede wszystkim sezonowe 
warzywa i owoce prosto od ogrodnika, egzotyczne owoce,  
jajka od babci - która ma kilka kur, grzyby prosto z lasu, zio-
ła, miód, orzechy, pieczywo, ponadto kwiaty w doniczkach, 
cięte kwiatki z własnego ogródka i sadzonki. 

Każdy, kto odwiedza Zamość i chce poczuć ducha miasta 
– powinien tu przyjść. 

Czynne do ostatniego sprzedanego warzywa.



Z dziećmi po Zamościu
Iwona Wojtyła

Hej hej. Nazywam się Iwona.

Mam 32 lata. Jestem mamą 
7-letniej Amelki i 9-letniego 
Kacpra. Razem z mężem 
zajmujemy się prowadzeniem 
gastronomii. Moim głównym 
zainteresowaniem jest wystrój 
wnętrz i w tym temacie prowadzę 
swoj profil na IG jako 
@mama.wojtyla



Z dziećmi po Zamościu

Dodatkowe atrakcje po drodze:

- Bar Asia - ul. Stanisława Staszica 6

- Kawa na ławę - Rynek Wielki 8

- Zakład cukierniczy B. i Z. Kowal - Rynek Wielki 12 

- Pizzeria Włoska Piazza Grande - Rynek Wielki 14

- Interaktywne Mini Zoo - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Przygotowałam dla Was trasę idealną dla rodziny z dziećmi w każ-
dym wieku. Bez problemu pokonacie ją z wózkiem. My na swoją 
wyprawę wybraliśmy hulajnogi. Gwarantuje zadowolenie i zmę-
czenie. Weźcie ze sobą wygodne buty i wodę. Na trasie polecam 
miejsca, gdzie niedrogo zjesz, napijesz się dobrej kawy i zapewnisz 
dodatkowe atrakcje dzieciom. Bar Asia to typowe, pyszne, domo-
we obiady. W Kawie na ławie wypijesz znakomitą kawę, a w tym 
czasie Twoje dzieci mogą poszaleć po starówce. Zjesz tam też 
smaczne lody. U Kowala na dalszą drogę możesz kupić bułeczki 
z przeróżnymi nadzieniami. Smaczne mają także ptysie z budy-
niem i bitą śmietaną. Mniam... Jeśli nie masz ochoty na tradycyj-
ny obiad to wybierz Piazza Grande a w niej specjalne, małe pizze 
przygotowane z myślą o dzieciach. W parku znajdziesz Mini Zoo 
z Mini zwierzątkami. Jeśli Twoje dzieci będą miały jeszcze siłę to 
w parku możesz skorzystać z gokartów, znajduje się tam też plac 
zabaw, gdzie możesz rozłożyć kocyk i zrobić piknik. Mam nadzieję, 
że dzięki mojej trasie spędzisz ciekawie czas w gronie najbliższych. 
Ja ze swojej strony życzę Ci udanej zabawy i mile spędzonego cza-
su w naszym Zamościu.

TRASA

bezpłatny parking przy ulicy Altanowej - spacer przy zalewie 
- bezpłatny parking przy bramie Szczebrzeskiej - Stare Miasto 

- Park Miejski

CZAS

zależy od Ciebie



Zabiegana trasa

32 lata

soldier, soldat, vojnik. 

Działaczka w @rudezyrafy.

Mówi i pisze.

Matka 8 letniej Klary, joginka.

Biega, morsuje. Nie boi się życia. 
Kobieta rakieta.

Roksana Sokalska-Pizun 



Zabiegana trasa rozpoczyna się na Plantach. Z tego miejsca rozpościera się wspaniały 
widok na mury obronne Twierdzy Zamość . Mijamy dawny Amfiteatr, droga prowadzi nas 
do Parku Miejskiego. Alejek i ścieżek do biegania mamy tutaj sporo, ale dzisiaj wybieram 
jedną. Biegniemy więc alejkami tuż koło Parkowej Caffe. Ścieżką w dół zaprowadzi nas 
nad piękny staw. Tam czeka mały, ale solidny podbieg (kto lubi – może pokonać go kilka 
razy). Dalsza trasa prowadzi przez most, skręcamy w lewo, a potem przez skrzyżowanie 
ulic Królowej Jadwigi i Podgroble. I znów naszym oczom ukazuje się najpiękniejszy widok, 
najpierw Pałac Zamoyskich, a dalej mury Bastionu. Jesteśmy tuż przy Starym Mieście. 
Ścieżka przy Bramie Szczebrzeskiej pokieruje nas przez tory kolejowe, a dalej w pra-
wo przy Rotundzie Zamojskiej nad zalew. Jest pięknie, uroczo, trailowo. Gwarantuję, że 
z każdego miejsca nad zalewem widoki są przepiękne. Ulicą Altanową dobiegasz do ulicy 
Lipskiej i tuż przy Łabuńce skręcasz w lewo na ścieżkę spacerową. Przyjemność z poko-
nania tej trasy będą czerpać nawet niezbyt zaawansowani biegacze.

TRASA

planty - amfiteatr - park miejski - Stare 
Miasto - Brama Szczebrzeska - zalew

CZAS

50 minut

DYSTANS

ok. 8 km

UWAGI

- W Nadszańcu znajduje się trasa histo-
ryczna. Wróć tutaj po treningu 

- Parkowa Caffe w sezonie letnim ma 
najlepszą lemoniadę rabarbarową pod 
słońcem. Mały stop na trasie w upalny 

dzień nawet wskazany. Skosztuj!

- Po treningu koniecznie odwiedź za-
mojski zalew. Czysta plaża, zaplecze 

gastronomiczne, leżaki, palmy… Idealne 
miejsce na relaks.



Zamość bez barier
Katarzyna Waszak

39 lat, marzycielka

 #fajterka

Zamościanka.

Pracuje w administracji 
i promocji.

Kocha ludzi.

Właścicielka 
najpiękniejszego 
uśmiechu w Zamościu.

#zamoscbezbarier



Zamość pod kątem wózka inwalidzkiego wypada dobrze. Wciąż 
się zmienia. Warto zwiedzić starówkę, obejrzeć kamieniczki, ale ja 
przygotowałam dla was tour po zamojskich knajpkach. Jako osoba 
niepełnosprawna zwracam uwagę na 3 aspekty:

- możliwość wjazdu do lokalu – bez barier architektonicznych 
   (samodzielnie) 
- dostępność toalety 
- jakość obsługi  
- smaczna kuchnia

We wskazanych przeze mnie miejscach moje wymogi zostały 
spełnione. Polecam!

W Lunecie lubię sałatki, w Arabesce - polecam kawę americano. 
Wedel - lody i sok pomarańczowy świeżo wyciskany. U Bachty jem 
najczęściej gofry z bitą śmietaną i owocami. Restauracja Parko-
wa też jest dostępna ze wszystkimi udogodnieniami, tam jadłam 
świetną pizzę.

Zamość to piękne, klimatyczne miasteczko, które po prostu trzeba 
zobaczyć! 

POLECANE MIEJSCA: 

Restauracja Luneta, ul. Łukasińskiego 2e 
Arabeska Kawiarnia&Cocktail Bar, ul. Bazyliańska 1/45 
Pijalnia Czekolady E.Wedel, Rynek Wielki 7 
Pijalnia Czekolady Chocolaterie u Bachty, Rynek Wielki 3 
Parkowa Caffe, ul. Akademicka 5 (Park Miejski)



Zamość dla seniora
Stefania Twardowska 

77,5 lat, urodzona w Toruniu, od 50 
lat mieszka w Zamościu,  pedagog, 
śpiewa w chórze, haftuje, czyta 
mnóstwo książek, ma dwoje dzieci 
i dwoje wnucząt i czterech prawnuków 



Start: godz. 10.00 

Zaczynamy przy pomniku Jana Zamoyskiego (zaprojektowany przez prof. Mariana Koniecznego). Warto 
zobaczyć znajdującą się obok Katedrę i przechodzimy na Rynek Wielki. Z wieży ratusza o godz. 12.00  - 
codziennie w sezonie letnim, na żywo odgrywany jest hejnał w 3 strony świata. Przed hejnałem warto 
spróbować cebularza z zamojskiej piekarni i obejrzeć Muzeum Starej Fotografii.

Dalej kierujemy się na Rynek Wodny, gdzie w pobliskiej Szkole Muzycznej mieścił się kiedyś klasz-
tor klarysek. Idąc dalej widzimy kościół św. Mikołaja a następnie przechodzimy przez Bramę Lwowską 
i mijamy siedzibę Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. Kolejnym punktem na trasie 
jest kościół Ojców Franciszkanów, w którym można zwiedzać krypty. Wracając z kościoła ul. Grodzką 
zobaczymy dom, gdzie mieszkał Marek Grechuta. Następnie Synagoga, Rynek Solny, Brama Lubelska. 
Na całej trasie są ławki, gdzie można odpocząć.

TRASA

pomnik Jana Zamoyskiego 
– Rynek Wielki – ratusz - 

Muzeum Starej Fotografii 
– Rynek Wodny – Szkoła 

Muzyczna – kościół pw. św. 
Mikołaja – Nowa Brama 

Lwowska – Orkiestra Sym-
foniczna im. Karola Namy-
słowskiego – kościół Ojców 
Franciszkanów – ul. Grecka - 
ul. Grodzka – ul. Bazyliańska 
– ul. Pereca - Synagoga – Ry-
nek Solny – Kościół Katarzy-

ny – Akademia Zamojska

CZAS

4 godziny

Koniec spaceru 
ok. godz. 14.00 

Na obiad 
Bar Asia 

Na kawę: 
Restauracja Bohema 
lub Arte  

Pamiątki: cebularz, in-
formatory i materiały 
promocyjne w Centrum 
Informacji Turystycznej 
w ratuszu (dostępne 
w różnych językach)

Ubranie i wyposażenie: 
wygodne buty wystar-
czą, naładowany telefon 
do zdjęć!



ZamośćWood
Teresa Madej

regionalistka

animatorka kultury

promotorka Zamościa

 przewodniczka

dziennikarka

inicjatorka i organizatorka 
Alei Sław w Zamościu

CZAS

1 godzina

DYSTANS

600 m



CZAS

1 godzina

DYSTANS

600 m

O każdej porze roku i dnia, najlepiej po zachodzie słońca. Spacer ulicą 
Grodzką polecamy zakończyć kawą i deserem w jednej z kawiarni na 
Rynku Wielkim, który jest idealną scenografią dla dzieł Szekspira, ale 
także jazzowych brzmień „Ptaszyna”.             

Ma Hollywood Walk of Fame, ma Zamość swoją Aleję Sław w ul. 
Grodzkiej! 

Główna ulica staromiejska, od 1591 r. ul. Grodzka (też Zamkowa, Bru-
kowana, Imperatora Piotra I, Lenina) - biegnie od murów twierdzy, 
przez Rynek, kończy się na dawnym pałacu Zamoyskich. Pod nume-
rem 7 urodził się i mieszkał Marek Grechuta, o czym przypomina tabli-
ca na kamienicy. Godne uwagi jest klimatyczne podwórko kamienicy. 
Zachodnia część dawnego, liczącego 600 m traktu dworskiego tworzy 
Aleję Sław, którą stanowi 17 tablic z brązu wykonanych przez artystę 
rzeźbiarza Bartłomieja Sęczawę. Aleja powstała w 2008 r. Pierwszą 
osobą uhonorowaną był Jan Machulski – aktor, reżyser, pedagog. Bez 
kultowego „Kwinto” z „Vabank” nie byłoby Zamojskiego Lata Teatral-
nego. Kolejną – Jan Ptaszyn Wróblewski, „ojciec chrzestny” koncer-

tów jazzowych w Zamościu. W 2010 r. dołączył do nich reżyser filmo-
wy Krzysztof Zanussi, patron MDFR „Sacrofilm”, rok później artysta 
grafik prof. Janusz Stanny - ilustrator baśni i naszych snów (ilustracje 
artysty – BWA Galeria Zamojska, ul. Staszica 27). W 2010 r. odbyła się 
gala na cześć Stefana Szmidta, aktora, reżysera i malarza, a następnie 
prof. Jerzego Kowalczyka - historyka sztuki, który odkrył Zamość dla 
naukowców i turystów. Uhonorowanie autora spiżowego pomnika 
hetmana Jana Zamoyskiego prof. Mariana Koniecznego poprzedziło 
otwarcie Galerii Rzeźby jego imienia (d. carskie kasyno, ul. Łukasiń-
skiego 2 b – Muzeum Zamojskie). Dlaczego w Alei Sław uhonorowano 
prof. Jana Englerta i zamościankę Beatę Ścibakówną, a także kultowy 
Zespół Vox z odciskami butów artystów – tego turysta dowie się jedynie 
w Zamościu! Aleja Sław pojawiła się z potrzeby wyrażenia wdzięczno-
ści wielkim osobowościom, ludziom kultury, sztuki i nauki, którzy żyli 
i tworzyli w Zamościu, przyczyniając się do kreowania Zamościa jako 
miejsca magicznego. Niniejsza trasa to doskonała okazja, aby w pełni 
poznać Zamość, współczesne „miasto idealne”, miasto szczęśliwe za-
kochanego w sztuce renesansu Zamoyskiego.



ZamościoweLove
Karolina i Kacper Łoginowie

Hej tu Karolina i Kacper.

Oboje jesteśmy z Zamościa.

To miasto naszego dzieciństwa, 
a teraz będziemy je pokazywać 

naszemu synowi 
 - Julkowi



Zamość to miasto miłości bo tylko ktoś pełen miłości mógł stworzyć tak piękne, kolorowe 
miasto!

Spacer rozpoczynamy przy Lunecie ul. Łukasińskiego 2e. Na miejscu dostępny jest bezpłatny 
parking. Trasa prowadzi wzdłuż fortyfikacji obronnych – tutaj już przygotujcie telefony i po-
werbanki. To co za chwilę zobaczycie trzeba uwiecznić na dłużej, wrzucić do mediów społecz-
nościowych i opatrzyć hasztagami - #zamosctwierdzaotwarta #kochamzamosc. Jako pierw-
szy wita nas pomnik św. Dawida Psalmisty, następnie przejdziecie przez dawny amfiteatr – tuż 
obok jest enklawa zieleni czyli zamojski park! 

Spacerując przez Park Miejski warto zajrzeć do klimatycznej, oszklonej knajpy „Parkowa Caf-
fe”, aby w spokoju wypić kawę, delektując się widokiem na staw parkowy i szumem drzew. 
Idąc dalej, wzdłuż murów zamojskiej twierdzy przechodzimy pod mostem przy Bramie Szcze-
brzeskiej i naszym oczom ukazują się kładki nad torami kolejowymi. Warto zatrzymać się na 
dłuższą chwilę i nacieszyć wzrok swoją drugą połówką… a może nawet skraść niewinnego bu-
ziaka i razem przypiąć symboliczną kłódkę miłości? 

Potem kierujemy się na Rynek Wielki w Zamościu. W każdej zamojskiej restauracji doświad-
czycie pięknych smaków!

Po romantycznym posiłku możecie udać się na wspólny masaż w pobliskim salonie albo wy-
brać się na seans filmowy do zamojskiego kina Stylowy.

TRASA

Luneta ul. Łukasińskiego 2e – ścieżka 
wzdłuż fortyfikacji (Planty) – pomnik św. 
Dawida Psalmisty – dawny amfiteatr – 

Park Miejski – Parkowa Caffe – kładki nad 
torami kolejowymi – ul. Okopowa w kie-

runku Placu Wolności – ul. Staszica – Rynek 
Wielki – restauracja na Rynku – spacer ul. 

Grodzką – Stara Brama Lwowska

CZAS

ok. 2 godziny

DODATKOWE ATRAKCJE NA TRASIE

masaż dla dwojga – Salon Masażu Thai 
Organic, ul. Staszica 4

POZA TRASĄ

seans filmowy – kino Stylowy, 
ul. Odrodzenia 9



Szlakiem
 Leśmiana
Agnieszka i Piotr Linkowie

Agnieszka - przewodnik 
po Zamościu, właścicielka 

restauracji Piwnica 
pod św. Kazimierzem 

- tu na Państwa czekają.

Piotr jest poetą i długoletnim 
nauczycielem języka polskiego 
w jednym z zamojskich liceów. 



Leśmianowski Szlak Literacki pozwoli Państwu na podążanie krokami Bolesława Leśmiana, poety okre-
su Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, notariusza, który w latach 1922-1935 mieszkał 
w Zamościu i codziennie przechadzał się uliczkami zamojskiej starówki. 

Trasa jest sporządzona tak, abyście mieli Państwo możliwość samodzielnego zaznajomienia się z nie-
którymi postaciami jego utworów oraz ulubionymi miejscami, w których literat pozostawił niewidzial-
ne ślady swojej obecności. Szlak przebiega po najpiękniejszych zamojskich uliczkach: Kościuszki, Bazy-
liańskiej, Żeromskiego, Akademickiej, Zamenhofa i Pereca. 

Ta literacka podróż zaczyna się od domu centralnego, w którym Bolesław Leśmian mieszkał, a kończy 
pod siedzibą Zamojskiego Domu Kultury, gdzie znajduje się jedna z kilku rzeźb zamojskiego artysty – 
Bartłomieja Sęczawy, przedstawiająca Znikomka – jednego z  bohaterów tomu Napój cienisty. 

Na wytyczonej trasie spotkać można pięć rzeźb związanych tematycznie z poetą.

W kawiarni Mazagran można spróbować „Marzenia Leśmiana” – ciasta bezowego z kremem i malinami, 
podawanego z wierszem poety. 

CZAS

ok. 1,5 godz.

DYSTANS

4,2 km



Śniadanie

 w Zamościu



Arte  
Adres: Rynek Wielki 9 
Godzina: 07:00 – 10:00

Restauracja Renesans 
Adres: Grecka 6 

Godzina: 07:00 – 10:00

Hotel Zamojski 
Adres: ul. Kołłątaja 2/4/6 

Godzina: 07:00 – 10.00 
w ciągu tygodnia 

07.00 – 11.00 w soboty, 
niedziele i dni świąteczne

Morando Hotel 
Adres: ul. Stanisława Staszica 25 

Godzina: 07:30 – 10:30

Hotel Senator 
Adres: Rynek Solny 4 
Godzina: 07:15 – 10:15

Bar „Asia” 
Adres: ul. Stanisława Staszica 6, 

od godziny 08:00, 
niedziela nieczynna

„Cebularz” firmowy sklep 
Piekarni Grela 

Adres: ul. Stanisława Staszica 19 
od godziny 07:30 

Figa z Makiem 
Adres: Rynek Wielki 4 

Godzina: pn.-czw. od godziny 
10:00, pt.,sob.,ndz. od – 09:00.

Kawiarnia MAZAGRAN 
Adres: ul. Pereca 16 
od godziny 09:00 

Kawiarnia & Cocktail Bar 
/ Cukiernia ARABESKA 

Adres: ul. Bazyliańska 1/45 
od godziny 09:00

Kawa na Ławę 
- kawiarnia z grami planszowymi 

Adres: Rynek Wielki 8 
Godzina: pn.-sob. od godziny 
09:00 , ndz. od godziny 10:00 

Galicya cafe - palarnia kawy 
Adres: Rynek Solny 2 

od godziny 10:00 

Pijalnia Czekolady 
E.Wedel Zamość 

Adres: Rynek Wielki 7 
od godziny 10:00 

Kuchnia polska „PERON” 
Adres: Szczebrzeska 11 
Godzina: 09:00 – 10:30, 
sob.,ndz. – nieczynne

Zakład Cukierniczy 
B. i Z. Kowal  

Adres: Rynek Wielki 12 
Pon.- pt. od godziny: 8:30, 
sob. od 9:00, ndz. od 10:00

Ten moment, kiedy budzicie się rano w Zamościu i Waszym 
marzeniem jest pyszne śniadanie w sercu miasta. Wtedy je-
dynym słusznym wyborem jest śniadanie na mieście i właśnie 
na takie poranki przygotowaliśmy dla Was aż 15 miejscówek 
na pyszne śniadanie w Zamościu! I od razu dzień staje się lep-
szy!



 Zamościanie to najbardziej gościnni i przyjaźni 
ludzie w Polsce. Ich otwartość zna każdy turysta, 
który odwiedził Zamość. Koncepcja ninijszego 
przewodnika zakłada nowe spojrzenie na 
zwiedzanie Zamościa, właśnie z perspektywy 
mieszkańca - oprowadzacza. Nie wyklucza to 
też zainteresowania osób, które do Zamościa 
zawitają pierwszy raz. Cenię dialog - spostrzeżenia 
mieszkańców są zawsze celne, dlatego z czystym 
sumieniem polecam lekturę każdemu miłośnikowi 
miasta. Spojrzenie z perspektywy pasji i możliwości 
powoduje zupełnie inny odbiór. Dzięki temu 
odkrywamy Zamość na nowo. Mamy ogromne 
szczęście, że możemy tu żyć, pracować i obcować 
z piękną historią. Zapraszamy do Zamościa!

 Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość
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Łoginowie

Makijaż i fryzura dla Katarzyny Waszak: Akademia Urody Agnieszka Koszel, Zamojskie Atelier 
Fryzjerskie Monika Danieluk

Sukienka dla Katarzyny Waszak: Małgorzata Pastuszak

Mapa: Paweł Wład

Druk: Drukarnia ZAMDRUK, Skokówka, ul. Ogrodnicza 34

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania Oprowadzacza 
Zamojskiego #promocjazamosc

Niniejszy przewodnik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Recenzje stanowią subiektywną opinię mieszkańców.

Informacje zawarte w niniejszym przewodniku są aktualne na dzień 31.07.2022 r.

Spacerując trasami zamojskich 
oprowadzaczy, pamiętaj aby nas 

oznaczyć!

#zamosc #zamosctwierdzaotwarta 
#zamoscnaokraglo 

#oprowadzaczzamojski

Podoba Ci się przewodnik? – napisz 
do nas promocja@zamosc.pl

Masz uwagi? – napisz do nas!

Chcesz być częścią zimowej edycji 
– zadzwoń do nas 84 677 24 94

www.zamosc.pl

IG: @zamosctwierdzaotwarta

FB: @zamosc.twierdza.otwarta, 
@Zamosc.official

TikTok: @zamosc.official

kod qr
do oprowadzaczowych

map!
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