
Organizator: Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”
Scenariusz wydarzeń:

Dzień II - 20.05.2017 r. 
obszar Ziemi Lubaczowskiej, wszystkie osiem samorządów  z terenu powiatu 
lubaczowskiego
Czas trwania Akcji 9.00-18.00

Akcja „Poznaj nasz region” jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych nową formą tury-
styki – Questingiem. Grupą docelową eventu oraz towarzszącej mu akcji promocyjnej będą sympaty-
cy i fani questingu, rodziny z dziećmi i miłośnicy aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

Podczas I Festiwalu Questingu turyści będą mogli przejść sieć questów powstałych na terenie Ziemi 
Lubaczowskiej pt. „Questowe wędrówki po Ziemi Lubaczowskiej”, należą do niej następujące qu-
esty: 
Gmina Lubaczów – „W Kresowej Krainie” – start: „Kresowa Osada” w Baszni Dolnej
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
Gmina Narol – „Szlakiem Pana, Wójta i Plebana” – start: Urząd Miasta i Gminy Narol
Gmina Cieszanów – „Cieszanów – dobrze rockujące miasto” – start: Kąpielisko „Wedrowiec”   
                                      w Cieszanowie
Gmina Horyniec – Zdrój – „Zielony Horyniec Zdrój – Spacerem po zdrowie” – start: Park 
                                                 Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju (przy skateparku)

19-21 maja 2017 r.



W każdej z gmin na punkcie startu questu spotkacie wolontariuszy, którzy podarują Wam quest oraz 
zestaw gadżetów związanych z daną gminą, a także regulamin akcji poznaj nasz region. Przejścia qu-
estów odbywają się indywidualnie!

Dla questowiczów, którzy najszybciej przejdą największą ilość questów (decyduje kolejność zgłoszeń), 
przewidziane są atrakcyjne nagrody.

W czasie akcji jej uczestnicy będą mieli okazję wędrować szlakiem questów wraz ze znanymi 
podróżnikami

Podróżnicy, których zaprosiliśmy na Festiwal Questingu to:

MAŁGORZATA WOJTACZKA – 25 stycznia 2017 r., po 69 dniach marszu, pokonując łącznie po-
nad 1200 km stanęła na Biegunie Południowym i została pierwszą Polką i jedną z tylko kilku kobiet 
na świecie, które dotarły w to miejsce, pokonując dystans od brzegu kontynentu Antarktydy - samot-
nie, bez asysty i bez wsparcia z zewnątrz.

Plan udziału Pani Małgorzaty Wojtaczki w Akcji „Poznaj nasz region”:
1. 09:00 - 11:00 udział jako honorowy gość w queście rowerowym: Gmina Lubaczów –              

„W Kresowej Krainie”
2. 12:00 – 13:30 udział jako honorowy gość w queście Gmina Horyniec – Zdrój – „Zielony 

Horyniec Zdrój – Spacerem po zdrowie” 

RYSZARD PAWŁOWSKI – urodzony w 1950 r. Instruktor alpinizmu, przewodnik górski. 
Wziął udział w ponad 300 wyprawach w różne góry świata. Zdobył dziesięć szczytów 8-tysięcznych, 
w tym K 2 (8611 m) płn. filarem. Jest jedynym Polakiem, który 5-krotnie stanął na szczycie Mt. Eve-
restu (8848 m). Dokonał wielu wejść trudnymi drogami wspinaczkowymi w różnych rejonach Ziemi.

Plan udziału Pana Ryszarda Pawłowskiego w Akcji „Poznaj nasz region”:
1. 9.30–10.00  spotkanie na Rynku w Narolu z uczestnikami questu „Szlakiem Pana, Wójta 

i Plebana”
2. 11.00-12.30 spotkanie autorskie w Wielkich Oczach, po spotkaniu rozpoczęcie questu 

pieszego „Spacer z Modrzewskim po Wielkich Oczach” 
3. 13.15- 14.30 udział w queście Gmina Oleszyce – „Oleszyce miasto trzech kultur”
4. 15.30-16.00 spotkanie na Rynku w Lubaczowie z uczestnikami Festiwalu, spotkanie na 

starcie questu „Spacer z Lubaczem” 

ANNA i ŁUKASZ CYBIŃSCY - w czasie podróży dookoła świata w 468 dni odwiedzili 24 kraje 
i 5 kontynentów. Dotarli nad Bajkał Koleją Transsyberyjską, przemierzyli bezkresne mongolskie stepy, 
przez 23 dni wędrowali wokół himalajskich szczytów, przedzierali się przez Amazonkę, zwiedzili ka-
nadyjskie i amerykańskie metropolie. W Indiach i Indonezji byli świadkami rytualnego palenia zwłok, 
w Boliwii słuchali opowieści o składaniu ofiar z ludzi. Surfowali na plażach Bali i Nikaragui, chodzili 
po zielonych ostępach Nowej Zelandii, spali w namiocie pod lodowcami Patagonii. Najważniejsze 



było jednak doświadczenie samej podróży i spotkania z innymi ludźmi: ich kulturą, zwyczajami i 
codziennością.

Plan udziału Państwa Anny i Łukasza Cybińskich w Akcji „Poznaj nasz region”:
1. 9.30-12.30 start na queście „Dzika Wyprawa”, quest rowerowy
2. 13.30 -15.00 start na queście „Spacer z Lubaczem”, quest pieszy

Z uwagi na fakt, iż trzy spośród questów Ziemi Lubaczowskiej są questami rowerowymi wśród 
gości, których zaprosiliśmy do współpracy w ramach Festiwalu jest także:

KRYSTIAN HERBA - człowiek, który skacząc rowerem po schodach zdobywa najwyższe budynki 
na świecie. Chiny, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Australia - to tylko 
niektóre z krajów, w których ustanawiał rekordy. Jest 5-krotnym rekordzistą Guinnessa. Wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski oraz finalista 2 edycji programu Mam Talent.

Plan udziału Pana Krystiana Herby w Akcji „Poznaj nasz region”:
1. 9.30 – spotkanie z uczestnikami Festiwalu; start na queście – „Oleszyce miasto trzech 

kultur” w Oleszycach 
2. 11.00 -12.00 – POKAZ W CIESZANOWIE(Rynek miejski)
3. 12.30 - start na queście „Cieszanów – dobrze rockujące miasto”
4. 14.00-14.30 - spotkanie z uczestnikami Festiwalu na starcie questu rowerowego 

„W Kresowej Krainie”
5. 16.00-17.30 - start na queście „Dzika Wyprawa”, quest rowerowy 
6. 18.00 -19.30 – spotkanie autorskie w Starym Dzikowie

Dzień III - 21.05.2017 r. 
obszar Ziemi Lubaczowskiej, wszystkie osiem samorządów z terenu powiatu 
lubaczowskiego
Czas trwania Akcji 9.00-15.00
Miejsce docelowe: Horyniec-Zdrój

Akcja „Poznaj nasz region” jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych nową formą tury-
styki – Questingiem. Grupą docelową eventu oraz towarzszącej mu akcji promocyjnej będą sympaty-
cy i fani questingu, rodziny z dziećmi i miłośnicy aktywnych form spędzania czasu wolnego. 
Podczas I Festiwalu Questingu turyści będą mogli przejść sieć questów powstałych na terenie Ziemi 
Lubaczowskiej pt. „Questowe wędrówki po Ziemi Lubaczowskiej”, należą do niej następujące questy: 
Gmina Lubaczów – „W Kresowej Krainie” 
Miasto Lubaczów – „Spacer z Lubaczem” 
Gmina Oleszyce – „Oleszyce miasto trzech kultur” 
Gmina Wielkie Oczy – „Spacer z Modrzewskim po Wielkich Oczach” 
Gmina Stary Dzików – „Dzika Wyprawa” 
Gmina Narol – „Szlakiem Pana, Wójta i Plebana” 



Gmina Cieszanów – „Cieszanów – dobrze rockujące miasto” 
Gmina Horyniec – Zdrój – „Zielony Horyniec Zdrój – Spacerem po zdrowie”

Plan udziału Pana Krystiana Herby w Akcji „Poznaj nasz region”:
1. 10.00 -11.00 – POKAZ W OLESZYCACH (Rynek miejski)
2. 17.00-18.00 – POKAZ W HORYŃCU-ZDROJU (Park Zdrojowy) podczas 

XII Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej połączonej z Festiwalem Questingu

NAGRODY DLA QUESTOWICZÓW za udział w Akcji „Poznaj nasz region”

W Horyńcu-Zdroju od godz. 13.00 czynne będzie stanowisko Festiwalowe (w Parku Zdrojowym), 
gdzie wszyscy questowicze będą mogli pozyskać  „Paszport Wędrowca Ziemi Lubaczowskiej” oraz 
naklejki do paszportu (po okazaniu potwierdzenia przejścia konkretnego questu).

Na stanowisku Festiwalowym prowadzona będzie także rejestracja questowiczów (kolejność zgło-
szeń) dla których przewidziano nagrody (za przejście największej liczby questów).
 
Nagrody dla questowiczów  zostaną wręczone w Horyńcu-Zdroju  21.05.2017 r. podczas części 
kończącej I Ogólnopolski Festiwal Questingu połączony w tym dniu z „XII Wojewódzką Majówką 
Pszczelarską w Horyńcu-Zdroju”. Nastąpi to ok. godz. 17.00

W trakcie wydarzenia:
- sprzedaż miodu i produktów pszczelarskich
- kiermasz kulinarny
- kiermasz ogrodniczy
- kiermasz wyrobów twórców ludowych
- atrakcje dla najmłodszych

Zgłoszenia grup zorganizowanych do udziału w Akcji „Poznaj nasz region” prosimy dokonywać do dnia 18 maja 
br. do godz. 12.00 e-mailem na adres zg.ziemialubaczowska@gmail.com lub telefonicznie do biura Związku na nr 

513 136 400.


