
 

 
 
 
 
 

II FESTIWAL QUESTINGU NA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 
 

25-27 MAJA 2018 r. 
 

Organizator: Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”  
Scenariusz wydarzeo:  
 

Dzieo I, II i III – 25-27 maja  
 
Akcja „Poznaj nasz region” 
Miejsce - obszar Ziemi Lubaczowskiej, wszystkie osiem samorządów z terenu powiatu 
lubaczowskiego  
 
Akcja „Poznaj nasz region” jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych nową 
formą turystyki – Questingiem. Grupą docelową eventu oraz towarzszącej mu akcji 
promocyjnej są sympatycy i fani questingu, rodziny z dziedmi i miłośnicy aktywnych form 
spędzania czasu wolnego.  
Podczas II Festiwalu Questingu turyści będą mogli przejśd/przejechad sied questów na 
terenie Ziemi Lubaczowskiej pt. „Questowe wędrówki po Ziemi Lubaczowskiej”, należą do 
niej następujące questy:  
Gmina Lubaczów – „W Kresowej Krainie” – start: „Kresowa Osada” w Baszni Dolnej; quest 
rowerowy 
Miasto Lubaczów – „Spacer z Lubaczem” - start: Rynek w Lubaczowie (pod pomnikiem  
Lubacza)  
Gmina Oleszyce – „Oleszyce miasto trzech kultur” – start: Ratusz w Oleszycach  
Gmina Wielkie Oczy – „Spacer z Modrzewskim po Wielkich Oczach” – start: dawna  
synagoga w Wielkich Oczach  
Gmina Stary Dzików – „Dzika Wyprawa” – start: Gminny Ośrodek Kultury w Starym  
Dzikowie; quest rowerowy 
Gmina Narol – „Szlakiem Pana, Wójta i Plebana” – start: Urząd Miasta i Gminy Narol  
Gmina Cieszanów – „Cieszanów – dobrze rockujące miasto” – start: Kąpielisko „Wędrowiec”  
w Cieszanowie; quest rowerowy 
Gmina Horyniec – Zdrój – „Zielony Horyniec Zdrój – Spacerem po zdrowie” – start: Park  
Zdrojowy w Horyocu-Zdroju (przy skateparku) 

Gmina Cieszanów – „Aby Cię diabli (nie)wzięli!!!” – start: Pomnik Sobieskiego w 

Cieszanowie; QUEST NOCNY PIESZY 

W każdej z gmin na punkcie startu questu spotkacie wolontariuszy, od których 
otrzymaciequest oraz regulamin akcji „Poznaj nasz region”. 



 

Czas trwania Akcji (czynnych punków startowych) w poszczególnych gminach: 
 
Gmina Lubaczów: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Miasto Lubaczów: 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Oleszyce: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Wielkie Oczy: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 

Gmina Stary Dzików: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Narol: 
25 majaod 10.00 - 14.00 
26 maja od 10.00 - 14.00 
27 maja od 10.00 - 13.00 
 
Gmina Cieszanów: 
25 maja od 10.00 - 14.00 
26 maja od 22.00 - 24.00 (quest nocny) 
 
Gmina Horyniec-Zdrój: 
26 maja od 10.00 - 14.00 

 
Pakiet dziewięciuquestów można otrzymad także 25 maja br., w godz. od 8.00 do 14.00,  
w Urzędzie Gminy Lubaczów, pok. nr 22. 
 
Przejścia questówodbywają się indywidualnie! 
 
Dla questowiczów, którzy najszybciej przejdą największą ilośd questów (decyduje kolejnośd 
zgłoszeo),przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 
Zgłoszenia grup zorganizowanych do udziału w Akcji „Poznaj nasz region” prosimy 
dokonywad do dnia 23 majabr. do godz. 12.00 e-mailem na adres 
zg.ziemialubaczowska@gmail.com lub telefonicznie do biura Związku na nr513 136 400. 
 

Dzieo I – 25 maja, Kresowa Osada Basznia Dolna 
 
„Spotkanie z podróżami” – godz. 17.30  
 
17.30-17.45 powitanie  uczestników, wprowadzenie – Wiesław Kapel- Przewodniczący  
Zarządu Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” 
17.45-18.15 „Piękno, przygoda i ludzie – Ziemia Lubaczowska ”– Marcin Piotrowski Chutor  
Gorajec 
18.15-19.00„#Za Drzwiami: Polska pod jednym adresem” - Krzysztof Story,  
podróżnik, laureat  KOLOSA 2017 od dziennikarzy; 
19.00-20.00„Indonezja- po drugiej stronie raju” – Anna Jaklewicz, podróżniczka,  
laureatka KOLOSA 2014 od publiczności 
20.00–20.30„Ziemia Lubaczowska i Astronomia - kosmiczne połączenie" -  AstroWidoki 
20.30-21.00 przerwa, degustacja wyrobów lokalnych 
 



 

21.00            rozpoczęcie pokazów: „Wędrówki po nocnym niebie – odkrywanie skarbów  
nieba nad Ziemią Lubaczowską”; astrofotografii przedstawiającej różne obiekty  
niebieskie, wykonane z terenów Ziemi Lubaczowskiej; a także prezentacją  
działania przyrządów optycznychsłużących  do obserwacji astronomicznych 
 
Przed spotkaniem w godz. 16.30-17.30 przejście questu „Spacer z duchem” Kresowa Osada 
Basznia Dolna 
 

Dzieo II - 26 maja, Cieszanów 
 
21.00-22.00rozpoczęcie pokazów: „Wędrówki po nocnym niebie – odkrywanie skarbów  
nieba nad Ziemią Lubaczowską”; astrofotografii przedstawiającej różne  
obiektyniebieskie, wykonane z terenów Ziemi Lubaczowskiej; a także  
prezentacjądziałania przyrządów optycznych służących do obserwacji  
astronomicznych 
22.00-24.00 nocny quest „Aby Cię diabli (nie) wzięli!!!”; quest wzbogacony będzie trzema  
koncertami: w kościele (muzyka religijna), synagodze (muzyka klezmerska) i  
cerkwi (muzyka cerkiewna). Główną gwiazdą koncertów będzie chór Eteria ze  
Lwowa (koncert w cerkwi); start questu Pomnik Sobieskiego w Cieszanowie. 
 W QUESCIE UDZIAŁ WEŹMIE GOŚD FESTIWALU – KRZYSZTOF STRORY 
 
 

Dzieo III - 27 maja, Rynek Miejski w Lubaczowie 
 
13.00-15.00 godziny otwarcia STANOWISKA FESTIWALOWEGO (rejestracja questowiczów do  
nagród za przejście questów) 
16.00-16.30 wręczenie nagród  
21.00rozpoczęcie pokazów: „Wędrówki po nocnym niebie – odkrywanie skarbów   
nieba nad Ziemią Lubaczowską”; astrofotografii przedstawiającej różne obiekty  
niebieskie, wykonane z terenów Ziemi Lubaczowskiej; a także prezentacją  
działania przyrządów optycznych służących  do obserwacji astronomicznych 
 
 
NAGRODY DLA QUESTOWICZÓW za udział w Akcji „Poznaj nasz region” 
 
Na Rynku Miejskim w Lubaczowie  od godz. 13.00 do 15.00 czynne będzie Stanowisko 
Festiwalowe, gdzie wszyscy questowicze będą mogli pozyskad „Paszport Wędrowca Ziemi 
Lubaczowskiej” oraznaklejki do paszportu (po okazaniu potwierdzenia przejścia konkretnego 
questu). 
 
Na Stanowisku Festiwalowym prowadzona będzie rejestracja questowiczów (kolejnośd 
zgłoszeo),dla których przewidziano nagrody (za przejście największej liczby questów). 
 
 
 
 
 



 

 
W trakcie dni Festiwalowych także: 
 
26 maja - IV Roztoczaoski Rowerowy Rajd Niepodległości; start 10.00;  
Organizator: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 
27 maja – XIII Wojewódzka Majówka Pszczelarska w Lubaczowie; rozpoczęcie o godz.  
 14.30  
Organizator:Stowarzyszenie i Związek Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej  
„EKO-BARD”  
 
 

Goście Festiwalu Questingu: 
 

1. Krzysztof Story – z wykształcenia informatyk, z zawodu dziennikarz, z pasji 

podróżnik. Chciałby żyd wiecznie, póki co wiecznie brakuje mu czasu. W podróży 
szuka piękna natury i ciekawych spotkao, ale lubi też po prostu patrzed na świat przez 
okno pociągu. Wyjeżdża często samotnie, ostatnio głównie na rowerze. Za największą 
wartośd uważa ciekawośd świata. Wspina się więc, żegluje i ciągle próbuje nowych 
rzeczy.Publikuje w "Gazecie Wyborczej", współpracuje z magazynem 
"Kontynenty"i "n.p.m.".  Laureat KOLOSA 2017 od dziennikarzy. Zdjęcia i teksty 
publikuje czasem też na www.storyofalife.pl.  

2. Anna Jaklewicz – podróżniczka i archeolożka. Autorka książek o Chinach i 

Indonezji. Relacje z podróży publikuje m.in. w NationalGeographic TRAVELER. 

Organizatorka wypraw do Azji i pilot wyjazdów trampingowych. Prowadzi zajęcia 

międzykulturowe dla młodzieży oraz warsztaty dla dzieci.  

Nie liczy stempli w paszporcie, zazwyczaj wyjeżdża na dłużej. W Sudanie spędziła 

ponad pół roku, w Egipcie rok, w Chinach prawie dwa lata, tle samo w Indonezji. 

Podróżowała także po Mongolii, Indiach, Laosie, Kambodży, Tajlandii, Wietnamie oraz 

Malezji i Singapurze. 

Wielokrotnie wyróżniana za prelekcje poświęcone wyprawom. Jej pokaz o Indonezji 

zdobył jedną z nagród publiczności na Kolosach 2014 – największym festiwalu 

podróżniczym w Europie oraz nagrodę jury Festiwalu 100droga. Prezentacja o 

Chinach zwyciężyła w konkursie OFF na festiwalu Trzy Żywioły. 

Za samotną, dziewięciomiesięczną podróż po Indonezji została nominowana przez 

NationalGeographic do nagrody TRAVELERY w kategorii Podróż Roku. Jej ostatnia 

książka Indonezja. Po drugiej stronie raju” otrzymała wyróżnienie jury festiwalu 

MEDIATRAVEL oraz nagrodę MAGELLANA (wyróżnienie) w kategorii reportażowa 

książka roku 2017. 

www.annajaklewicz.pl 
 

 

http://www.storyofalife.pl/
http://www.annajaklewicz.pl/

