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	 Janów	 Lubelski	 to	 urokliwe	miasto	 położone	
malowniczo na styku Roztocza Zachodniego i Równi-
ny	Biłgorajskiej.	Na	południe	 rozciągają	się	olbrzymie	
przestrzenie	 Lasów	 Janowskich,	 które	 stanowią	 za-
chodnią	 część	 kompleksu	 leśnego	 Puszczy	 Solskiej.	
Są	one	 jednym	z	największych	zwartych	kompleksów	
leśnych	 w	 Europie	 i	 charakteryzują	 się	 różnorodno-
ścią	walorów	przyrodniczych	i	turystycznych.	Spokój	i	
wszechobecna	przyroda	zachęcają	do	spacerów	i	relak-
su,	pozwalają	odetchnąć	krystalicznie	czystym	powie-
trzem,	odpocząć	i	nabrać	dystansu	do	codzienności.	

	 „Ta	 jest	wola	Boża,	ażeby	się	 tu	chwała	
Jego	na	tym	miejscu	i	pamiątka	Moja	odprawia-
ła”.

	 Korzenie	 Janowa	 Lubelskiego	 sięgają	 obja-
wień	Maryjnych.	Według	przekazu,	pierwsze,	nieudo-
kumentowane	objawienia	miały	miejsce	w	1639	roku.	
Zainspirowały	one	Katarzynę	Zamoyską	z	Ostroga	do	
założenia	miasta,	któremu	przywileje	nadał	król	Wła-
dysław	 IV	 w	 1640	 roku.	 Początkowo	 miasto	 nosiło	
nazwę	Biała,	 jednak	 po	 kilku	 latach	 zmieniono	 ją	 na	
Janów,	ku	czci	syna	fundatorki,	Jana	Zamoyskiego.	W	
herbie	 miasta	 znalazł	 się	 wizerunek	 Madonny.	 Kult	
Maryi	 rozpowszechniał	 się.	 Kolejne	 objawienia,	 które	
miały	miejsce	m.in.	w	1645	i	1646	roku,	zostały	uznane	
przez	Kościół	i	były	podstawą	do	zbudowania	kościoła	
i	klasztoru.

 Rozbudowywana i przebudowywana na prze-
strzeni	 wieków	 świątynia	 zachowała	 swój	 bazyliko-
wy	 charakter.	 Podominikański	 kościół	 p.w.	 św.	 Jana	
Chrzciciela,	 uznawany	 za	 perłę	 późnobarokowej	 ar-
chitektury,	 zachwyca	wystrojem.	Trójnawowe	wnętrze	
wypełnione	jest	jasnymi,	bogato	zdobionymi	ołtarzami,	

 Janów Lubelski is a delightful town located in 
the	beautiful	scenery	between	West	Roztocze	and	the	
Biłgorajska	Plane.	To	the	south,	extends	a	vast	area	of	
Janów Forests which comprise a western part of a fo-
rest	 complex	 of	 Solska	Wilderness.	 The	 formation	 is	
one	 of	 the	 largest	 dense	 forest	 complexes	 in	 Europe	
and	it	characterises	with	diversity	of	natural	values	and	
tourist	attractions.	The	peacefulness	and	natural	surro-
undings	encourage	visitors	to	hiking	and	relaxing,	and	
give	an	opportunity	to	breathe	with	crystal	clear	air,	rest	
and	get	detached	from	everyday	life.

 “It	 is	God’s	will	 that	he	 should	be	pra-
ised	and	I	should	be	commemorated	here.”

	 The	 history	 of	 Janów	 Lubelski	 is	 related	 to	
the	 revelations	of	Mary.	According	 to	certain	sources,	
the	first	undocumented	revelations	took	place	here	in	
1639.	They	inspired	Katarzyna	Zamoyska	of	Ostróg	to	
found	a	city,	which	was	given	city	rights	by	Władysław	
IV	 in	1640.	Originally	 the	 town	was	called	Biała,	but	
after a few years the name was changed to Janów, in 
honour	of	the	founder’s	son	–	Jan	Zamoyski.	The	image	
of	Our	Lady	was	added	to	the	town’s	coat	of	arms.	The	
cult	of	Mary	was	spreading.	Further	revelations,	some	
of	which	took	place	in	1645	and	1646,	were	acknow-
ledged by the Church and were the reason for con-
struction	of	the	church	and	a	monastery.

	 The	church	was	extended	and	altered	over	the	
centuries,	but	it	retained	its	nature	of	a	basilica.	With	its	
beautiful	interiors,	the	former	Dominican	church	of	St.	
John the Baptist is considered the pearl of late baroque 
architecture.	Inside,	it	has	three	naves	with	many	bright	
and richly ornamented altars, rose windows, paintings 
and	figures	of	saints.	The	miraculous	painting	of	Our	

Plac Różańcowy / Rosary Square Sanktuarium Matki Bożej / Shrine of Our Lady
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rozetami,	 malowidłami	 i	 postaciami	 świętych.	 Przed	
cudowny	 obraz	 Matki	 Bożej	 Łaskawej	 pielgrzymują	
pątnicy	 z	 całej	 Polski.	 Przy	 Sanktuarium	 znajduje	 się	
także	przepiękny	Plac	Różańcowy,	Kaplica	Zjawienia,	
pod	którą	bije	uzdrawiające	źródełko	oraz	Muzeum	Pa-
rafialne.

	 We	wrześniu	1939	roku	Janów	Lubelski	padł	
ofiarą	niemieckich	nalotów	bombowych,	w	wyniku	któ-
rych	zniszczeniu	uległo	85%	zabudowy	miasta.	Jedna	
z	bomb	wpadła	przez	dach	do	Sanktuarium,	jednakże	
do	eksplozji	nie	doszło,	dzięki	czemu	świątynia	cudem	
ocalała.	To	niezwykłe	wydarzenie	każe	wierzyć,	że	Ma-
ryja	także	współcześnie	otacza	szczególną	opieką	ludzi,	
którym	postanowiła	objawić	kilka	wieków	wcześniej.
 
	 Zwiedzając	 Rynek	 Starego	 Miasta,	 zbudowa-
ny	na	planie	„miasta	idealnego”,	można	poczuć	klimat	
tamtych	 czasów.	 Znajdują	 się	 tutaj	 m.in.	 cztery	 fon-
tanny,	 symbolizujące	 tradycyjne	 rzemiosło	 janowskie.	
Spacerując	ulicą	Zamoyskiego	przechodzi	się	płynnie	w	
Rynek	Nowego	Miasta	z	Parkiem	Miejskim	-	„ogrodem	
spacerowym”	założonym	w	czasach	Królestwa	Polskie-
go.	Idąc	dalej,	tzw.	„traktem	biłgorajskim”,	dochodzi	się	
do	Parku	 „Misztalec”,	 na	 terenie	 którego	 znajduje	 się	
urzekające	oczko	wodne.

„A	na	stokach	baby	gadały…”

	 Ciekawym	miejscem	na	terenie	miasta,	wpisa-
nym	w	janowskie	tradycje,	są	z	pewnością	Stoki	Janow-
skie.	Z	ich	źródeł	bije	krystalicznie	czysta	woda,	która	
w	upalne	dni	doskonale	gasi	pragnienie.	Kiedyś	było	to	
miejsce	częstych	spotkań	gospodyń,	również	związane	
z	obrzędem	obmycia	i	oczyszczenia	w	Wielki	Piątek.

Lady	of	Mercy	attracts	numerous	pilgrims	from	across	
Poland.	Near	the	sanctuary,	 there	 is	a	Rosary	Square,	
Chapel	of	Revelation,	under	which	there	is	a	spring	of	
healing	water,	and	the	Parish	Museum.

	 In	September	1939,	Janów	Lubelski	was	bom-
bed	 in	German	air	 raids,	as	a	 result	of	which	85%	of	
the	town’s	buildings	were	destroyed.	One	of	the	bombs	
fell through the roof into the sanctuary, but it failed to 
explode	and	the	church	was	miraculously	saved.	This	
incredible	event	leads	to	believe	that	also	today	Mary	
continues	 to	 take	 particular	 care	 over	 the	 people,	 to	
whom	she	decided	to	appear	a	few	centuries	earlier.
	 When	 strolling	 around	 the	Market	 Square	 of	
the	Old	Town,	built	on	a	plan	of	an	“ideal	city”,	visitors	
may	experience	 the	atmosphere	of	old	 times.	On	 the	
square, there are four fountains symbolising the tradi-
tional	crafts	of	Janów.	Walking	along	the	Zamoyskiego	
street,	you	arrive	at	the	Market	Square	of	the	New	Town	
with	 its	City	Park,	which	is	a	garden	used	as	walking	
grounds	arranged	in	the	times	of	the	Kingdom	of	Po-
land.	If	you	continue	the	walk	along	the	so	called	Bił-
goraj	track,	you	arrive	at	the	Misztalec	Park	in	which	a	
delightful	pond	is	found.

“Women	talked	at	the	spring…”

	 An	 interesting	 site	 in	 the	 town	 related	 to	 the	
traditions	 cultivated	 in	 Janów	 is	 the	 so	 called	 Stoki	
Janowskie.	 It	 is	 a	 complex	 of	 springs	 of	 crystal	 clear	
water, which on hot days can successfully quench your 
thirst.	It	used	to	be	a	common	meeting	place	of	house-
wives	and	 it	was	also	related	to	 the	ritual	of	washing	
and	cleansing	on	the	Good	Friday.	

Stoki Janowskie Rynek Starego Miasta / Market Square of the Old Town

Rynek Nowego Miasta / Market Square of the New Town
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Co	szumią	Lasy	Janowskie?

	 Janów	 Lubelski	 	 położony	 jest	 w	 otulinie	
Parku	 Krajobrazowego	 „Lasy	 Janowskie”.	 Śródleśne	
stawy,	torfowiska	i	bagna	są	siedliskiem	wielu	rzadkich	
zwierząt	 i	 ptaków	oraz	miejscem	występowania	 obję-
tych	ochroną	roślin.	Można	je	zwiedzać	pieszo,	konno,	
na	 rowerze	a	 zimą	na	nartach	biegowych,	korzystając	
z	 wyznaczonych	 ścieżek,	 jak:	 „Wyprawa	 do	 Leśnego	
Skarbca”,	„Szlak	Glinianych	Garnków”,	„Czarna	Perła”,	
„Cwał”	czy	„Bieguś”.	

	 Wyruszając	 na	 wyprawę	 w	 Lasy	 Janowskie,	
warto	odwiedzić	Ośrodek	Edukacji	Ekologicznej	z	wy-
stawą	 przyrodniczą	 prezentującą	 walory	 naturalne	 i	
kulturowe	regionu.	Nieopodal	zlokalizowany	jest	skan-
sen	 leśnej	kolejki	wąskotorowej	z	ciekawą	ekspozycją	
zachowanego	taboru.	Kolejka,	wybudowana	w	okresie	
II	wojny	 światowej,	przez	pół	wieku	była	wykorzysty-
wana	do	 transportu	drewna.	Poza	 ekspozycją	do	dziś	
zachowały	się	niestety	tylko	pozostałości	w	postaci	na-
sypów	i	mostów.

	 W	 ukrytym	 pośród	 lasu	 Uroczysku	 Kruczek	
można	 dotknąć	 drzew	 splamionych	 krwią	 powstań-
ców	walczących	w	narodowych	zrywach	niepodległo-
ściowych.	W	tym	miejscu	wyznaczony	był	punkt	prze-
rzutowy	 przez	 biegnącą	 nieopodal	 granicę	 z	 zaborem	
austriackim,	 a	 w	 czasie	 II	 wojny	 światowej	 spotykały	
się	tutaj	oddziały	partyzanckie.	Dzisiaj	uwagę	przycią-
gają	 rzeźbione	 stacje	drogi	 krzyżowej,	 prowadzące	do	
kaplicy	św.	Antoniego.	Kruczek	 jest	miejscem	chętnie	
odwiedzanym	przez	mieszkańców	i	turystów.	Wszech-
obecna	 cisza	 skłania	 do	 zadumy,	 a	 w	 szumie	 drzew	
można	usłyszeć	dźwięki	powstańczych	pieśni.

Obuwik pospolity / Cypripedium common Ekspozycja kolejki wąskotorowej / Narrow-gauge railway exhibition Ośrodek Edukacji Ekologicznej / Ecological Education Centre

Na szlaku konnym / Horse trailUroczysko Kruczek / Kruczek Sacred Site
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Attractions	of	Janów	Forests

 Janów Lubelski is surrounded by the Janów 
Forests	 Landscape	 Park.	 The	 ponds,	 peat	 bogs	 and	
marshes found in the forests are the natural habitat 
of many rare species of animals and birds, as well as 
protected	plants.	The	forests	are	accessible	on	foot,	by	
horse,	 by	 bike,	 or,	 in	 winter	 –	 on	 cross-country	 skis.	
You	have	a	number	of	marked	forest	paths	 to	choose	
from,	 including	“the	Excursion	 to	 the	Forest	Treasure	
House”,	“the	Clay	Pot	Track”,	“Black	Pearl”,	“Gallop”,	or	
“the	Runner”.

	 If	you	enter	Janów	Forests,	 it	 is	worth	to	visit	
the	 Ecological	 Education	 Centre,	 which	 houses	 an	
exhibition	 presenting	 the	 natural	 and	 cultural	 values	
of	 the	 region.	A	museum	of	narrow-gauge	 forest	 rail-
way is located nearby with an interesting collection of 
preserved	wagons.	The	railway,	built	during	World	War	
II,	was	used	 for	 transporting	 logs	 for	half	 of	 a	 centu-
ry.	 Unfortunately,	 apart	 from	 the	 exhibition	 only	 the	
remains	of	embankments	and	bridges	 in	 forests	have	
been	preserved	until	today.

 Hidden between the trees of the forest there is 
the	Kruczek	Sacred	Site,	where	visitors	may	touch	the	
trees stained with blood of insurgents fighting for in-
dependence	 in	national	uprisings.	 It	was	 the	 location	
a smuggling point across the nearby border with the 
Austrian	annexed	territory,	and	during	World	War	II	it	
was	the	meeting	point	of	guerrilla	troops.	Today,	what	
draws	visitor’s	attention	are	the	carved	stations	of	the	
Way	of	the	Cross	leading	to	the	chapel	of	St.	Anthony.	
Kruczek	is	a	place	enjoyed	by	locals	and	tourists.	The	
prevailing	silence	encourages	visitors	to	fall	into	a	reve-
rie	and	the	swish	of	the	trees	sings	insurrection	songs.

Rosiczka pośrednia / Drosera intermedia Bóbr europejski / Eurasian beaver Śnieżyczka przebiśnieg / Galanthus nivalis

Grzybień biały / Nymphaea alba
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Zalew Janowski / Janów Lake Wieża Mocy w Parku Linowym Zoom Natury / ZOOM NATURY Recreational Park Park Misztalec / Misztalec Park
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	 Porytowe	 Wzgórze	 jest	 kolejnym	 miejscem	
w	 Lasach	 Janowskich	 związanym	 z	 wydarzeniami	 II	
wojny	światowej.	Tutaj	w	1944	roku	rozegrała	się	naj-
większa	 bitwa	 partyzancka	 na	 ziemiach	 polskich,	 co	
upamiętnia	monumentalny	 pomnik	 autorstwa	 wybit-
nego,	polskiego	rzeźbiarza	Bronisława	Chromego	oraz	
cmentarz	żołnierski.	

A	wśród	lasów	dźwięk	suki	rozbrzmiewa…

	 Pośród	 Lasów	 Janowskich,	 kilka	 kilometrów	
od	Janowa	Lubelskiego,	położona	 jest	niewielka	wieś	
Szklarnia.	Swoją	nazwę	zawdzięcza	hucie	szkła,	która	
działała	 tam	 w	 I	 połowie	 XIX	 wieku	 pod	 potrzeby	

	 Porytowe	Hill	 is	another	site	amid	the	Janów	
Forests	related	to	the	events	of	World	War	II.	Here,	in	
1944	the	greatest	guerrilla	battle	in	Poland	was	fought,	
which is commemorated by a mighty monument desi-
gned	by	a	prominent	Polish	sculptor	Bronisław	Chro-
my,	and	by	a	war	cemetery.	

The	forest	resounds	with	the	sound	of	the	suka	
fiddle…

	 In	 the	 Janów	 Forests,	 a	 few	 kilometres	 from	
Janów	Lubelski,	a	small	village	of	Szklarnia	is	located.	
Its	name	(literally:	Glasshouse)	comes	from	glassworks	
which	used	to	operate	in	the	village	in	the	first	half	of	

produkcji	 butelek	 do	 browarów	 ordynackich.	 Dzisiaj	
niestety	nie	ma	po	niej	 śladu,	a	Szklarnia	kojarzy	 się	
przede	wszystkim	z	ostoją	konia	biłgorajskiego.	Stado,	
liczące	kilkadziesiąt	sztuk,	 	można	podziwiać	z	drew-
nianej	wieży	widokowej.	Czasami	pasącym	się	koniom	
towarzyszy	 muzyka	 okaryny	 lub	 suki	 biłgorajskiej	 -	
instrumentu	 muzycznego,	 podobnego	 do	 skrzypiec.	
Suka	biłgorajska	była		popularna	na	Ziemi	Janowskiej	
w	XVII-IX	wieku.	Odtworzył	 ją	Pan	Zbigniew	Butryn	
na podstawie znaczka pocztowego oraz odnalezionych 
pozostałości.	 Swoją	 wiedzę	 przekazuje	 także	 następ-
nym	 pokoleniom	 w	 janowskiej	 szkole	 suki	 biłgoraj-
skiej.

the	19th	century,	producing	bottles	 for	 the	 local	bre-
wery.	However,	 there	is	nothing	left	of	the	glassworks	
and	Szklarnia	is	now	mainly	associated	with	the	natu-
ral	habitat	of	the	Konik	horse.	A	herd	of	several	dozen	
horses	may	be	observed	from	a	wooden	viewing	tower.	
Sometimes	the	grazing	horses	are	accompanied	by	the	
music played on ocarina or suka fiddle, a musical in-
strument	similar	to	a	violin.	The	suka	fiddle	was	popu-
lar	in	the	Janów	region	in	the	17–19th	century.	It	was	
reconstructed	by	Mr	Zbigniew	Butryn	based	on	a	post	
stamp	and	the	discovered	remnants	of	the	instrument.	
He	passes	the	knowledge	about	the	fiddle	to	the	next	
generation	in	the	Janów	suka	school.

Gra na Suce Biłgorajskiej / Music played on the suka fiddle Ostoja konika biłgorajskiego
/ The natural habitat of the Konik horse

Wieża widokowa
/ The observation tower

Porytowe Wzgórze / Porytowe Hill
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„Dzieło	serca	i	rąk”

	 Będąc	w	Lasach	Janowskich	koniecznie	trzeba	
zobaczyć	 zabytkowy,	 drewniany	 kościółek	 p.w.	 Świę-
tego	Wojciecha	w	Momotach	Górnych	–	„dzieło	serca	
i	rąk”	ś.p.	księdza	Kazimierza	Pińciurka.	To	wyjątkowe	
miejsce	od	 lat	przyciąga	koneserów	sztuki	sakralnej	z	
całego	 świata,	 zachwycając	 pięknie	 rzeźbionym	wnę-
trzem.	Ksiądz	Pińciurek,	całą	swoją	posługę	kapłańską	
w	Momotach	Górnych,	spędził	nad	samodzielną	rozbu-
dową	i	upiększaniem	świątyni.	Rzeźbiarz-samouk,	jak	o	
nim	mówiono,	podjął	się	zaprojektowania	i	wykonania	
tego	 rzeźbiarskiego	 arcydzieła,	 mimo	 iż	 nie	 posiadał	
wcześniej	doświadczenia	ani	w	budownictwie,	ani	cie-
sielce.	Wspierany	i	podziwiany	przez	parafian	rozwijał	
nie	tylko	własne	umiejętności	rzeźbiarskie,	ale	tworzył	
coraz	 doskonalsze	 elementy	 dekoracyjne,	 aż	 do	 swej	
śmierci	 w	 1999	 roku.	 Wykonał	 płaskorzeźby	 przed-
stawiające	m.in.		Ostatnią	Wieczerzę,	Drogę	Krzyżową,	
postać	 Matki	 Bożej,	 wyrzeźbił	 sklepienia,	 kasetony,	
ambonę,	chrzcielnicę,	konfesjonał	i	ławki.	Na	szczegól-
ną	uwagę	zasługują	unikatowe	witraże,	w	których	ołów	
zastąpił	drewnem.	Zadbał	również	o	otoczenie	kościo-
ła,	gdzie	powstały	m.in.	przepiękne:	Fontanna	płacząca,	
Grota	Zniewolenia,	Grota	Wyzwolenia	i	cztery	kaplicz-
ki.

“The	work	of	heart	and	hands”

	 When	visiting	the	Janów	Forests,	a	must-see	is	
the	historical	wooden	church	of	St.	Adalbert	in	Momoty	
Górne – the work of heart and hands of the late priest 
Kazimierz	 Pińciurek.	 For	 years	 this	 unique	 place	 has	
attracted	 the	 connoisseurs	 of	 church	 art	 from	 all	 over	
the world thanks to its amazingly beautiful sculptures 

found	inside.	Kazimierz	Pińciurek	spent	his	entire	mi-
nistry	in	Momoty	Górne	on	extending	and	ornamenting	
the	 church	by	himself.	The	 self-taught	 sculptor,	 as	he	
was referred to, took on the task of designing and ma-
king	this	sculpture	masterpiece,	despite	having	no	prior	
experience	in	construction	or	carpentry.	Supported	and	
admired	 by	 the	 parish	 community,	 he	 advanced	 his	
skills	 as	 a	 sculptor	 and	 improved	 the	quality	of	orna-
mental	elements	he	made	until	his	death	in	1999.	His	
low	 reliefs	 included	 the	 Last	 Supper,	 the	Way	 of	 the	
Cross,	and	Holy	Mother.	He	also	made	carved	ceilings,	
ceiling coffers, pulpit, baptismal font, confessional and 
pews.	What	 deserves	 particular	 attention	 are	 the	 uni-
que stained-glass windows, in which he used wood 
instead	of	 lead.	He	also	designed	 the	 surroundings	of	

the church, where he placed, among other things, a be-
autiful	Weeping	Fountain,	Cave	of	Enslavement,	Cave	
of	Liberation,	and	four	chapels.

Zabytkowy kościół w Momotach Górnych / The historical wooden church in Momoty Górne
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„Nie	tylko	świeci	garnki	lepią…”

	 Prawdziwą	gratką	dla	amatorów	rzemiosła	ar-
tystycznego	będzie	wycieczka	do	Łążka	Garncarskiego,	
gdzie	 można	 zobaczyć	 proces	 wytwarzania	 ceramiki	
artystycznej,	 odwiedzić	 zagrody	 garncarza	 i	 kaflarza,	
a	 nawet	 wytoczyć	 i	 przyozdobić	 swój	 własny	 garnek.	
Swoich	sił	w	tym	rzemiośle	można	spróbować	zwłasz-
cza	podczas	corocznych,	wakacyjnych	Ogólnopolskich	
Spotkań	Garncarskich.	Wtedy	to	Łążek	staje	się	praw-
dziwą	mekką	garncarstwa,	 a	warsztaty	prowadzą	naj-
lepsi	garncarze	z	całej	Polski.

	 Niedaleko	 Łążka	 Garncarskiego,	 szczególnie	
pięknym	 obszarem,	 jest	 błotno-torfowiskowy	 Rezer-
wat	Imielty	Ług.	Jest	to	duża	ostoja	ptactwa	wodnego,	
gdzie	można	spotkać	m.in.	żurawia,	bociana	czarnego,	
orła	bielika,	rybołowa	oraz	głuszca.	Śródleśne	stawy	za-
chęcają	do	spacerów,	także	ekstremalnych	przez	bagno	
tzw.	Dużą	Grępą.	
  
 Janów Lubelski to bogactwo regionalnych 
przysmaków	kulinarnych.	Wizytówką	regionu	jest	gry-
czak	 janowski	 oraz	 jaglak	 –	 tradycyjne	 danie	 przygo-
towywane na wiele sposobów na bazie odpowiednio 
kaszy	 gryczanej	 i	 jaglanej,	 według	 przekazywanych	 z	
pokolenia	na	pokolenie	przepisów.	Kasza	na	Ziemi	Ja-
nowskiej	wykorzystywana	jest	także	jako	dodatek	m.in.	
do	 pierogów,	 kaszanek,	 babeczek,	 drożdżówek,	 bu-
łeczek	czy	placków.	Serwowana	na	słono	 i	na	słodko,	
pożywna	i	smaczna	daje	siłę	do	wędrówek		i	spacerów.	
Aromatyczny	 karp	 z	 kopciuchy,	 miody,	 podsuszane	
sery,	świeże	masło	–	to	także	potrawy	charakterystycz-
ne	dla	Janowa	Lubelskiego.	Uzupełnieniem	tej	symfo-
nii	smaków	są	regionalne	nalewki	i	wina,	wytwarzane	
m.in.	z	żurawiny,	maliny,	pigwy,	wiśni	oraz	z	kwiatów	

Zagroda garncarska / Homestead of a potter

Żurawina / Cranberry
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“Pot	making	is	not	only	the	craft	of	saints…”

	 A	real	treat	for	artistic	craft	enthusiasts	will	be	
a	trip	to	Łążek	Garncarski,	where	visitors	may	observe	
the	process	of	making	artistic	ceramics,	visit	the	home-
stead	of	a	potter	and	tile	maker,	and	even	throw	and	
ornament	their	own	pot.	Pot	making	skills	may	also	be	
tested	during	 the	annual	National	Meeting	of	Potters	
held	during	summer	holidays,	when	Łążek	becomes	a	
true	Mecca	for	pot	makers,	and	the	workshop	sessions	
are	conducted	by	the	best	craftsmen	in	Poland.

	 Located	near	Łążek	Garncarski,	there	is	a	parti-
cularly	beautiful	marsh	and	peat	bog	area	in	the	Imiel-
ty	Ług	Reserve.	 It	 is	a	 large	habitat	of	waterfowl.	Bird	
species	which	may	be	observed	here	include	the	crane,	
black	stork,	white-tailed	eagle,	osprey	and	capercaillie.	
The	ponds	found	in	the	forest	are	a	perfect	destination	
for	walks,	also	in	their	extreme	form	through	the	marsh	
on	the	so	called	Large	Footbridge.

	 	Janów	Lubelski	offers	a	wide	variety	of	deli-
cacies	of	the	regional	cuisine.	The	region	is	famous	for	
its	gryczak	 janowski	and	 jaglak,	which	are	 traditional	
dishes prepared according to different recipes based on 
buckwheat	and	millet,	respectively,	passed	from	gene-
ration	to	generation.	Groats	are	also	used	in	the	Janów	
region as an addition to pierogi dumplings, black pud-
ding,	muffins,	buns	and	cakes.	It	is	served	in	salty	and	
sweet	 dishes,	 it	 is	 nutritious	 and	 tasty	 and	 gives	 the	
strength	 for	 hiking	 and	walks.	 The	 aromatic	 smoked	
carp, different types of honey, dried cheese and fresh 
butter are also the characteristic elements of Janów 
Lubelski	 cuisine.	 This	 symphony	 of	 tastes	 is	 supple-
mented	by	regional	liqueurs	and	wines	made	from,	e.g.	
cranberry, raspberry, quince, cherry, black elder flo-

Głuszec / Capercaillie Rezerwat Imielty Ług / The Imielty Ług Reserve

Ceramika Łążkowska / Ceramics of Łążek Bocian biały / Stork
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czarnego	 bzu	 czy	 miodu.	 Przygotowywane	 na	 bazie	
produktów	z	tutejszych	upraw	i	darów	lasu,	zachwycają	
podniebienia.	

	 Specjałów	 kuchni	 janowskiej	 można	 spróbo-
wać	podczas	największej	imprezy	promocyjnej	-	sierp-
niowego	Festiwalu	Kaszy	„Gryczaki”.	Jest	to	także	bar-
dzo	ważne	wydarzenie	w	kalendarzu	 imprez	 twórców	
ludowych,	podobnie,	 jak	Jarmark	Janowski.	Pasjona-
tów	dobrego	kina	przyciąga	impreza	Festiwal	Artystów	
Filmu	i	Telewizji	„FART”.	Natomiast	lubiących	aktywny	
tryb	spędzania	czasu	wolnego	zachwyci	Krajoznawczy	
Rajd	Rowerowy	lub	nowa	formuła	imprezy	Zoom	Natu-
ry	–	Dni	Janowa.

wers	or	honey.	Prepared	with	the	use	of	local	produce	
and fruits of the forest, they are a true delights of the 
palate.	

	 The	 specialties	 of	 the	 Janów	 cuisine	 can	 be	
tasted	 during	 the	 largest	 promotional	 event,	 namely	
the	Gryczaki	Groats	Festival	held	each	August.	It	is	an	
important	event	for	folk	artists,	similarly	to	the	Janów	
Fair.	 Fans	 of	 good	movies	 are	 attracted	 by	 the	 Festi-
val	of	Movie	and	Television	Artists	(Festiwal	Artystów	
Filmu	i	Telewizji,	FART),	while	enthusiasts	of	active	le-
isure	may	enjoy	the	Tourist	Bike	Trek	or	the	new	form	
of	Zoom	Natury	–	Days	of	Janów.

Festiwal Kaszy „Gryczaki” / The Gryczaki Groats Festival

Zespół „Jarzębina”
/ The Jarzębina Grupe

Ubijanie masła / Production of butter Nalewki regionalne
/ Regional tincture

Gryczak janowski / Buckwheat cakeMasło i sery podsuszane
/ Dried cheese and fresh butter
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„Złote	plaże	w	otulinie	morza	lasów”

	 Janów	 Lubelski	 jest	 idealnym	 miejscem	 za-
równo	na	jednodniowe	wycieczki,	jak	również	dłuższe	
pobyty.	Atrakcje	 turystyczne	 tworzone	są	w	oparciu	o	
walory	 naturalne	 Lasów	 Janowskich	 i	 zalewu.	 	 Złote	
plaże,	zapach	sosny,	czysta	woda	i	bogata	oferta	lokal-
nych	 touroperatorów	 przyciągają	 szukających	 odpo-
czynku,	jak	również	spragnionych	nowych	wrażeń.		
	 Tereny	przyległe	do	zalewu	janowskiego,	które	
stanowią	 bazę	 noclegowo-gastronomiczną,	 wybrano	
także	pod	 lokalizację	Parku	Rekreacji	ZOOM	NATU-
RY.	Jest	to	główny	produkt	turystyczny	marki	promo-
cyjnej	 Janów	Lubelski	 –	Zoom	Natury.	Budując	Park	
Rekreacji	postawiono	na	ekologię,	 edukację	 i	 zabawę.	
Jak	 powstaje	 tęcza?	 Jak	 działa	 elektrownia	 wodna?	
Gdzie	 buduje	 gniazdo	 bocian	 czarny?	 Jak	 wygląda	
mrowisko	w	przekroju?	–	na	te	wszystkie	pytania	znaj-
dziemy	 odpowiedź	 w	 tutejszych	 Laboratoriach:	 Awi-
fauny	i	Troposfery,	Recyklingu	i	Energii,	Runa	Leśnego	
oraz	Zoomu	Natury.	Wielką	atrakcją	jest	także	będący	
częścią	Parku	Rekreacji	–	Park	Linowy.	Poza	trasami	o	
różnym	 stopniu	 trudności,	 dostępnymi	 już	 dla	 dzieci	
od	3	lat,	można	swoich	sił	spróbować	na	wahadle,	pio-
nowym	skoku	w	dół	z	progresywnym	systemem	hamo-
wania	lub	zjeżdżając	tyrolką	ponad	200	m	nad	plażą	i	
kąpieliskiem.	

	 Dla	szukających	mocniejszych	wrażeń	propo-
nujemy	 atrakcje	 świadczone	 przez	 lokalne	 firmy,	 jak:	
spacer	po	bagnach,	strzelectwo,	łucznictwo,	spływy	ka-
jakowe	 rzeką	 Bukowa,	 paintball,	 offroad,	 parasailing,	
kule	 wodne,	 survival.	 Jest	 również	 oferta	 dla	 mniej	
odważnych:	 pendzoki,	 wycieczki	 konne	 i	 rowerowe,	
plażowanie,	 rowerki	 wodne,	 wędkarstwo,	 narty	 bie-
gowe,	 kuligi	 itp.	 Zimą	na	 białe	 szaleństwo	 zapraszają	

“Golden	beaches	surrounded	by	a	sea	of	trees”

 Janów Lubelski is a perfect destination for sin-
gle	day	trips	and	longer	holidays.	The	tourist	attractions	
are	based	on	 the	natural	values	of	 the	Janów	Forests	
and	the	lake.	Golden	beaches,	the	scent	of	pine	trees,	
clear water and a wide range of attractions offered by 
local tour operators attract holiday makers wishing to 
relax	as	well	as	those	seeking	new	experiences.	
	 Apart	 from	being	a	place	where	accommoda-
tion	and	catering	services	are	offered,	the	area	imme-
diately surrounding the Janów lake has been designa-
ted	as	the	location	of	the	ZOOM	NATURY	Recreational	
Park.	It	is	the	key	tourist	product	promoting	the	brand	
Janów	Lubelski	 –	 Zoom	Natury.	 The	 construction	 of	
the	 Recreational	 Park	 was	 aimed	 at	 promoting	 eco-
logy,	 education	 and	 games.	How	 is	 rainbow	 formed?	
How	does	a	hydroelectric	power	station	work?	Where	
do	black	 storks	build	 their	nests?	How	does	a	 cross-
-section	of	a	anthill	look	like?	The	answers	to	all	these	
questions	may	be	 found	in	 the	Park’s	Laboratories	of	
Avifauna	and	the	Troposphere,	Recycling	and	Energy,	
Undergrowth	and	Zoom	Natury.	Another	large	attrac-
tion	 is	 the	 Park’s	 Ropes	 Course.	 Apart	 from	 courses	
with	different	levels	of	difficulty,	available	for	children	
aged three or more, tourists can try the pendulum, a 
vertical	dive	with	a	progressive	system	of	stopping,	or	a	
slide	down	a	zip-line	suspended	200	meters	above	the	
beach	and	the	lake.

	 To	those	in	search	of	more	thrilling	experien-
ces, we recommend the attractions offered by local to-
urist	businesses,	e.g.	walking	over	the	marshland,	sho-
oting	rifles	and	bows,	canoeing	on	the	Bukowa	river,	
paintball,	offroad	driving,	parasailing,	water	balls,	su-
rvival	courses.	Janów	Lubelski	also	has	a	selection	of	

Park Rekreacji Zoom Natury / ZOOM NATURY Recreational Park

Labolatorium Zoom Natury / Laboratory ZOOM NATURYPark Linowy Zoom Natury / ZOOM NATURY Recreational Park
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Stok narciarski / Ski slope Spacer po bagnach / Walk through the marsh Kręgielnia / Bowling

Pendzok / Regional bicycleWyprawy samochodami terenowymiKryta pływalnia „Otylia” / Swimming poolSpływy kajakowe rzeką Bukowa / Canoeing on the Bukowa river
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pobliskie	 stoki	 narciarskie	 w	 Chrzanowie	 i	 Batorzu.	
Na	każdą	pogodę	polecamy	krytą	pływalnię	OTYLIA	z	
saunami,	 jaskinia	solną,	kręgielnią,	siłownią	i	odnową	
biologiczną.	
	 Lokalne	hotele	i	ośrodki	wypoczynkowe	posia-
dają	bogatą	ofertę	dla	 rodzin,	do	organizacji	 kolonii	 i	
zielonych	szkół,	w	tym	także	dla	osób	niepełnospraw-
nych,	oraz	konferencji,	spotkań	biznesowych	i	integra-
cyjnych.	

„Jesteśmy	partnerem	dla	biznesu”

	 Janów	Lubelski	stawia	na	rozwój	zrównoważo-
ny.	Poza	warunkami	naturalnymi,	posiada	również	do-
skonałe	warunki	do	rozwoju	przedsiębiorczości	w	Ja-
nowskiej	Strefie	Inwestycyjnej	„Borownica”.	Uzbrojone	
tereny	 inwestycyjne,	 dobra	 lokalizacja	 przy	 drogach	
krajowych	 i	 granicy	Unii	Europejskiej,	potencjał	mło-
dych	i	wykształconych	ludzi,	a	także	zaangażowanie	sa-
morządu	w		tworzenie	coraz	lepszych	warunków	i	dba-
łość	 o	 klimat	przyjazny	 inwestorowi	 –	 to	niewątpliwe	
zalety	Janowa	Lubelskiego.	Jesteśmy	liderem	w	Polsce	
w	pozyskaniu	środków	unijnych,	co	potwierdzają	liczne	
nagrody	i	wyróżnienia.	

 Janów Lubelski to miasto wszechstronne, 
rozwijające	 się	 we	wszystkich	możliwych	 kierunkach.	
Ziemia	Janowska	zachwyca	dziewiczą	przyrodą	 i	ma-
lowniczym	 pejzażem,	 fascynuje	 bogatymi	 tradycjami	
kulturowymi,	uwodzi	klimatem.	To	miejsce	pełne	róż-
norodnych	atrakcji,	gdzie	każdy	może	znaleźć	coś	dla	
siebie,	wypocząć,	zdobyć	nową	wiedzę,	poczuć	zew	na-
tury,	przeżyć	fascynującą	przygodę.	To	miasto	dobrych	
emocji,	do	którego	warto	wracać	i	w	którym	warto	żyć.	
Miasto,	w	którym	tak	łatwo	się	zakochać.

activities	for	non-thrill	seekers:	pendzok	(bicycle-like	
vehicle	with	seats),	horseback	riding,	bike	trips,	rela-
xing	on	 the	beach,	pedal	boats,	 fishing,	 cross-coun-
try	skiing,	sleigh	rides,	etc.	In	the	winter	season,	fans	
of winter sports can use the ski slopes in Chrzanów 
and	 Batorz.	 No	matter	 the	 weather,	 we	 recommend	
the	OTYLIA	indoor	swimming	pool	as	well	as	saunas,	
salt	cavern,	bowling	alley,	gym	and	a	spa	facility.
 Local hotels and holiday resorts, which are 
adjusted	 to	 the	 needs	 of	 the	 disabled,	 offer	 a	 wide	
range	 of	 services	 to	 families,	 organisers	 of	 summer	
camps, conferences, as well as business and integra-
tion	meetings.	

“A	reliable	business	partner”

	 Janów	Lubelski	is	committed	to	achieving	su-
stainable	growth.	Apart	from	its	natural	values,	it	also	
offers	excellent	conditions	for	business	development	
in	the	Borownica	Investment	Zone	in	Janów.	The	un-
disputed	qualities	of	Janów	Lubelski	include	develo-
ped	 land	 earmarked	 for	 investment	projects,	 conve-
nient location near national roads and the border of 
the	European	Union,	the	potential	of	young	and	well	
educated	people,	as	well	as	the	local	self-governmen-
t’s	 commitment	 to	 continuously	 improve	 the	 condi-
tions	 for	 investments	 and	 to	maintain	 a	 friendly	 in-
vestor-oriented	atmosphere.	We	are	the	Polish	leader	
in	acquiring	EU	funds,	which	has	been	confirmed	by	
numerous	awards	and	distinctions.

	 Janów	Lubelski	is	a	versatile	town	which	de-
velops	in	all	possible	directions.	The	Janów	region	
delights with wild nature and picturesque landsca-
pe, fascinates with rich cultural tradition and en-
chants	with	its	atmosphere.	It	is	a	place	which	offers	

numerous	and	various	attractions,	where	everybody	
can	 find	 something	 to	 their	 liking,	 relax,	 gain	new	
knowledge,	hear	the	voice	of	nature,	or	experience	a	
fascinating	adventure.	This	is	a	town	full	of	positive	

emotions,	which	is	worth	to	come	back	to	and	live	
in.	This	is	a	town	you	may	easily	fall	in	love	with.

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”
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