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Lubelskie relaksuje!

Lubelszczyzna to wyjątkowy w Polsce 
region z nieskażoną przyrodą i urokliwy-
mi krajobrazami, z wieloma wspaniałymi 
zabytkami przeszłości i niezwykle żywą 
ludową tradycją. Zamieszczamy w tej 
publikacji propozycje jedno– lub kilku-
dniowych podróży turystycznych po naj-
bardziej urokliwych miejscach regionu  
w promieniu 80 km od Nałęczowa, jed-
nego z centrów turystycznych i znanego 
w kraju kurortu. Są to wyprawy piesze, 
rowerowe lub kajakowe dla osób w każ-
dym wieku. 
Oferta spływów kajakowych w mean-
drach rzeki Wieprz to, oprócz relaksu, 
zaproszenie do obserwowania i pozna-
wania niezwykłej dziewiczej przyrody 

– roślin i ptaków chronionych w obszarze 
Natura 2000. Z kolei podróże rowerem 
po szlakach Krainy Rowerowej, gdzie 
można zwiedzić warowne zamki, pałace, 
dworki, zabytkowe kościoły i miejsca pa-
mięci, umożliwiają poznanie niezwykle 
bogatej i burzliwej historii Lubelszczyzny. 
Natomiast miłośnicy lokalnych i tradycyj-
nych produktów mogą na turystycznych 
szlakach smakować i kolekcjonować wy-
rabiane z surowców tego regionu takie 
rarytasy jak np. soki i powidła z malin lub 
płatków róż, nadwiślańskie wina, musy 
owocowe lub miody. 
Propozycje tych ofert to niepowtarzalna 
okazja do poznania prawdziwego dzie-
dzictwa regionu.



Rowerem po  
produkt lokalny

Dwudniowa wyprawa rowerem po pro-
dukt lokalny z Krainy Rowerowej. Podró-
żując po wyznaczonym szlaku, uczestni-
cy wyprawy zbierają autentyczne lokalne 
wyroby produkowane z lokalnych zaso-
bów. Oferta skierowana do miłośników 
dawnej babcinej kuchni i pięknych wiej-
skich krajobrazów.

Program:

1 dzień
• zakwaterowanie w „Dworku Różanym”; 
• kolacja; 
• czas wolny. 

2 dzień
• śniadanie; 

• całodniowa wyprawa rowerowa: Stok 
– Celejów – Rąblów – Mareczki – Za-
rzeka – obiad: Agroturystyka „U Bogusi”  
– Chruszczów – Chruszczów Kolonia 
– Drzewce Kolonia – Drzewce – Bronice; 

• kolacja, nocleg. 

3 dzień
• śniadanie; 
• wyprawa rowerowa ciąg dalszy: Broni-

ce – Olszowiec – Kaleń – Łany – Marku-
szów – Zabłocie – Góry – Gutanów – Lu-
dwinów – Wojciechów Kolonia Piąta; 

• zdanie rowerów.

Quest – Tour 

Trzydniowa oferta wypraw rowerowych, 
nastawiona na promowanie nowej for-
my turystyki aktywnej jaką są Questy 
(wyprawy odkrywców). Zapewnia moż-
liwość poznawania pięknych zakątków  
i nieznanych historii miejscowości na 
szlakach Krainy Rowerowej.

Program:

1 dzień 
• agroturystyka „Przy Wąwozie” (zakwate-

rowanie); 
• wyprawa rowerem do Klementowic (Qu-

est rowerowy „Klementowice – histo-  
rie z legendą w tle”); 

• powrót rowerem na kwaterę – kolacja 
– czas wolny (możliwość warsztatów  
z makramy i masy solnej). 

2 dzień 
• śniadanie; 
• całodniowa wyprawa rowerowa: Cele-

jów (Quest „Tropem bociana podróżni-
ka”) – Stok – Zbędowice – Skowieszyn  
– Końskowola (Quest „Z imć Onufrym od 
Świętej Anny do holenderni”) – obiad  
w Końskowoli – Stary Pożóg – Nowy 
Pożóg – Klementowice – Pionki – Kaleń  
– Olszowiec – Bronice;

• kolacja i nocleg w Agro kwaterze. 

3 dzień 
• śniadanie; 
• wyprawa rowerowa – Drzewce – Chrusz- 

czów – Nałęczów (Quest „Źródło przygo-
dy”) – Charz – Nowy Gaj – Wojciechów 
– obiad w Karczmie Biesiadnej – Wojcie-
chów Kolonia Piąta – Wojciechosko Za-
groda (Quest „O dawnym życiu na wsi”); 

• zdanie rowerów.



kowy, która będzie doskonałą pomiątką 
z pobytu w kuźni. Dzieci będą angażo-
wane do wspólnej zabawy, pełniąc rolę 
pomocników kowala.
• Kowalskie dzieła sztuki 
Muzeum Kowalstwa: oferowane przez 
jedyne w Polsce kowalskie muzeum war- 
sztaty mają na celu przybliżenie dzie-
ciom i młodzieży aspektów kowalstwa 
artystycznego. Podczas zajęć uczniowie 
nauczą się odróżniać wyroby artystycz-
ne od użytkowych, poznają różne me-
tody zdobienia żelaza. Na chwilę zamie-
nią się w kowala artystę i za pomocą 
metalowych stempli będą zdobić swoje 
plastelinowe modele zawiasów. Nauczą 
się projektować bramy i kraty, układa-
jąc przygotowane elementy kowalskie. 
W trakcie warsztatów pt. „Kto kuje, a kto 
oszukuje” dowiedzą się, jak odróżnić ko-
walstwo od metaloplastyki. W progra-
mie także gry i zabawy z żelazem, które  
w ciekawy i interaktywny sposób pozwo-
lą młodym odkrywcom poznać metody 
kucia wyrobów dekoracyjnych;
• podkowa z masy solnej – warsztaty;
• ognisko z kiełbaskami.

Szlak żelaza 
i kowalskich tradycji

Pobyt w Wojciechowie jest fascynującą, 
żywą lekcją kowalstwa od czasów naj-
dawniejszych do współczesności. Dzięki 
atrakcyjnej formie interaktywnych zajęć, 
uczniowie poprzez zabawę poznają hi-
storię tego rzemiosła, a także rozwijają 
swoje umiejętności manualne i plastycz-
ne.

Program:

1 dzień
• Historia żelaza 
Muzeum Minerałów, Skamieniałości i Me- 
teorytów: podczas zajęć uczniowie 
poznają znaczenie metali w dziejach 
człowieka, dowiedzą się skąd można 
pozyskać żelazo. Poznają sposoby wyto-

pu żelaza od najdawniejszych do współ-
czesnych metod. W programie pokaz 
wytapiania metalu w zrekonstruowanej 
dymarce oraz warsztaty odlewania pa-
miątkowej monety. Każdy będzie mógł 
dotknąć meteorytów, z których kiedyś 
wykuwano stal damasceńską oraz zwie-
dzić wystawę „Od rudy żelaza do ostrza”. 
Młodzi podróżnicy poznają historię naj-
starszego w Polsce żelaznego dzwonecz-
ka, a wykorzystując magnetyczne właści-
wości metalu, zbudują własny kompas!
• Rola kowala w dawnej wsi 
Wojciechosko Zagroda: dzięki zajęciom 
prowadzonym w Zagrodzie Kowala, 
uczniowie dowiedzą się jaka była rola 
kowala i jak wyglądała jego praca na 
dawnej wsi. Uczniowie zwiedzą starą, 
drewnianą kuźnię z pocz. XX w., chału-
pę kowala oraz wystawę narzędzi rol-
niczych. Z zaciekawieniem wysłuchają 
interesujących opowieści o wojciechow-
skich kowalach. W trakcie gier i zabaw 
odkryją znaczenie żelaza na dawnej wsi, 
dowiedzą się, co to znaczy „być kowalem 
własnego losu”. Młodzi odkrywcy będą 
mogli przejść quest z życia kowala, czy 

uczestniczyć w konkursie na rozłączenie 
zaplątanych podków, a także odkryją ta-
jemnice szczęśliwej podkowy. Na koniec 
gospodyni zaprosi wszystkich na degu-
stację kowalskich smakołyków; 
• obiad  „U Kowalowej”; 
• warsztaty garncarskie;
• kolacja, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2
• Śniadanie;
• Spotkanie z kowalem artystą 
Roman Czerniec – znany w całym kraju 
kowal – odkryje sekrety swojego rzemio-
sła w wojciechowskiej kuźni! Uczniowie 
zapoznają się z codzienną pracą mistrza, 
wysłuchają opowieści z życia kowala  
i jego kowalskiej pasji. Obejrzą kowal-
ski „piórnik”, czyli wszystkie narzędzia 
potrzebne do kucia. Nauczą się rozpo-
znawać temperaturę żelaza po jego ko-
lorze, poznają różne rodzaje podków, 
dowiedzą się, co to jest korozja… Kowal 
pokaże, jaka jest różnica pomiędzy stalą  
a metalami kolorowymi oraz co się dzie-
je z gorącym żelazem po zanurzeniu  
w wodzie. W programie pokaz kucia pod-



Nadbużański  
Szlak Wielokulturowy

Nasza trasa zwiedzania przebiegać będzie 
przez miejscowości położone nad dziką 
rzeką Bug, na pograniczu polsko-ukraiń-
sko-białoruskim. Zobaczymy świątynie  
wielu wyznań i poznamy wielokulturową 
przeszłość wschodniej Lubelszczyzny.
Zwiedzanie rozpoczniemy we Włodawie, 
gdzie znajduje się dawna synagoga ży-
dowska z XVIII w. Następnie pojedziemy 
do Jabłecznej, w której zachwyca pra-
wosławny zespół cerkiewno-klasztorny  
położony na nadbużańskich łąkach. 
Dalej nasza trasa wiedzie przez Kodeń, 
gdzie zwiedzimy rzymskokatolickie 
sanktuarium maryjne i dawną cerkiew 
zamkową. Kolejnym punktem będą 
Kostomłoty, gdzie znajduje się jedyna  
w Polsce cerkiew neounicka. Odwiedzi-
my także Lebiedziew, w którym obejrzy-
my pamiątkę po ludności tatarskiej – mi-
zar (cmentarz tatarski).

Meandry Wieprza  
– spływ kajakowy

Turystyka aktywna – spływ kajakowy 
po malowniczym odcinku rzeki Wieprz.  
W dzień turyści płyną na kajakach i po-
dziwiają unikalną przyrodę regionu, wie-
czorem czeka na nich biesiada przy ogni-
sku z muzyką na żywo.

Program:

1 dzień 
• zbiórka w Baranowie; 
• spływ Wieprzem do Bobrownik (25 km  

z przerwą na brzegu rzeki); 
• obiad; 
• rozbicie obozu; 
• ognisko z kiełbaskami i muzyką na 

żywo; 
• nocleg (własne namioty). 

2 dzień 
• śniadanie – zwinięcie obozowiska;
• spływ Wisłą do Stężycy (15 km z prze-

rwą na brzegu rzeki);
• zdanie sprzętu – obiad; 
• zwiedzanie kompleksu turystycznego 

w Stężycy.



Quest – Tour / m.in.: Klementowice, Celejów, Nałęczów

Rowerem po produkt lokalny / m.in.: Celejów, Chruszczów, Bronice

Szlak żelaza i kowalskich tradycji / Wojciechów

Meandry Wieprza – spływ kajakowy / Baranów, Bobrowniki, Stężyca

Nadbużański Szlak Wielokulturowy /
Włodawa, Jabłeczna, Kodeń, Kostomłoty, Lebiedziew

Akademia Lesslandia / Nałęczów

W Słowiańskim Grodzie / Wólka Bielecka

Wojciechosko Zagroda – Ginące Zawody / Wojciechowska Kolonia Piąta

„Solisowe sioło” – warsztaty w gospodarstwie sadowniczym / Urzędów

Olejarnia: Smakuj lokalne produkty / Młynki k. Końskowoli,  Zabłocie, Nałęczów
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du będą się tu świetnie bawić zarówno 
uczniowie szkół podstawowych, jak i gim-  
nazjów. Przygotowane programy edu-
kacji poprzez zabawę pozwalają uczest-
nikom zdobyć wiedzę z wybranych dzie-
dzin, rozwijają umiejętności logicznego 
myślenia i uczą współpracy w grupie. 
Możecie Państwo zamówić tylko wizytę 
w Instytucie lub dodatkowo: noclegi, wy-
żywienie, dodatkowe atrakcje (np. zwie-
dzanie, ognisko). 

Przykładowe zajęcia:

• „Od jajka do kury” – Podchody: szu-
kanie kury znoszącej „złote jajka”, pozna-
wanie ras kur z różnych kontynentów, 
sztafeta z jajkiem, zawody z piórkiem, po-
znanie procesu wylęgu kurcząt, konkurs 
na najgłośniejsze kukuryku;
• „Odkrywamy Nałęczów Reni” – Gra 
terenowa:  szlakiem literackim, spacer po 
Nałęczowie z mapą, wyszukiwanie miejsc 
związanych z Ewą Szelburg – Zarembiną, 
zadania, rebusy, zagadki;
• „Calineczka w wąwozach lessowych”  
– Gra terenowa oraz warsztaty: ćwiczenia 

aktorskie, gry improwizacyjne, gra tere-
nowa – podążając za mapą uczestnicy 
zajęć znajdują kolejne zadania i wska-
zówki, poznanie zabytków Puław, fauny  
i flory regionu, odegranie sceny z baśni o 
Calineczce;
• „Wejdź w rolę i przeżyj historię – 
żywe obrazy na dworze Czartoryskich” 
–  Warsztaty: zaproszenie na bal histo-
ryczny, zaprojektować i wykonać ko-
stium, inscenizowanie „żywego obrazu”, 
pokaz mody historycznej lub odtańcze-
nie poloneza; 
• Gra terenowa „W Krainie Hefajstosa” 
– Gra terenowa z mapą: proces pozyski-
wania żelaza, zdobycie umiejętności po-
sługiwania się narzędziami kowalskimi, 
rodzaje żelaza, rodzaje podków, narzę-
dzia do prac polowych, poznanie kowal-
skich wyrobów artystycznych, zdobycie 
umiejętności odczytywania godzin na 
zegarze słonecznym, posługiwanie się 
mapą, orientacja w terenie;
• „Od welocypedu do roweru górskie-
go” – pokaz i nauka majsterkowania, 
historia roweru, podstawy konstrukcji 
roweru, Rower Ekologiczny Pojazd Przy-

szłości, naprawa i konserwacja rowerów, 
prezentacja rowerów, nauka jazdy na nie-
typowych rowerach;
• „Kowalstwo jako zawód, pasja i tra-
dycja” – Gra z podzialem na grupy: szu-
kanie elementów potrzebnych kowalo-
wi do pracy, poznanie narzędzi kowala, 
czym zajmował się kowal dawniej a co 
robi kowal dziś, ,,Zakuwanie na wesoło”: 
ortofrajda, nauka angielskich słówek, za-
bawa z hacelami.
GRATIS: indeks Akademii Lesslandia, 
uczestnicy Akademii otrzymują login  
i hasło do strony internetowej www.les-
slandia.pl, gdzie mogą założyć swój pro-
fil, zamieszczać zdjęcia z zajęć.

Oferty pobytowe:

Istnieje możliwość wykupienia wycie-
czek jedno- i dwudniowych, w ramach 
których prócz zajęć edukacyjnych ofe-
rowane są noclegi, wyżywienie i zwie-
dzanie wybranych miejsc np. Kazimierza 
Dolnego lub Nałęczowa.

Akademia Lesslandia

Zapraszamy do uniwersytetu dla dzieci  
i młodzieży. Instytuty należące do Akade-
mii są położone na terenie Krainy Lesso-
wych Wąwozów. Idea Akademii Lesslan-
dia wpisuje się w popularny obecnie nurt 
edukacyjny nauki poprzez zabawę. Zaję-
cia prowadzone w aktywny sposób roz-
wijają umiejętności manualne, inteligen-
cję wizualno-przestrzenną, wzmacniają 
poczucie własnej wartości. Na zakończe-
nie zajęć w wybranym Instytucie uczest-
nicy otrzymują pieczątkę w „Indeksie”. 
Tytuł absolwenta uzyskują po zaliczeniu 
odpowiedniej liczby Instytutów.

Zajęcia w każdym Instytucie trwają ok. 
1,5 do 2 godzin. Uczniowie aktywnie 
uczestniczą w zajęciach, naszym celem 
było stworzenie oferty skierowanej do 
różnych grup wiekowych. Z tego wzglę-



Przykładowy scenariusz: 
realizowany ze Stowarzyszeniem Tury-
styki Aktywnej „Nad Wieprzem” w Jasz-
czowie:
16:00 – Gotowość stanowisk: „Wioski Sło-
wiańskiej”;
19:00–20:00 – Przygotowanie do widowi-
ska plenerowego;
20:00–21:30 – Widowisko plenerowe  
z Tańcem z ogniem;
21:30– 4:00 – dyskoteka słowiańska.

Ponadto jest możliwość organizacji spły-
wu kajakowego po najpiękniejszej dzi-
kiej rzece Wieprz poprzez teren Nadwie-
przańskiego Parku Krajobrazowego wraz 
ze Stowarzyszeniem Turystyki Aktywnej 
„Nad Wieprzem” oraz Gospodarstwem 
Agroturystycznym „Siedlisko Cyganka”.

Oferta specjalna:

Powitanie Wiosny (ok. 21.03.2014)
Dzień otwarty w Grodzie (01.05.2014)
Dzień Dziecka w Grodzie (ok. 01.06.2014)
Święto Ognia i Wody ( ok. 24.06.2014)
Słowiańskie Święto Plonów  
– (ok. 23.09.2014 r.)

W Słowiańskim Grodzie

Przenieś się do X w., gdzie zobaczysz 
jak mogło wyglądać życie człowieka  
w okresie wczesnego średniowiecza oraz 
ludzi pierwotnych. Będzie to możliwe za 
sprawą odwiedzenia Parku Historyczne-
go „Słowiański Gród” w Wólce Bieleckiej. 
Będziesz mógł także obcować z przyro-
dą, co pozwoli Ci na regenerację sił, po-
przez wyciszenie i wsłuchanie się w od-
głosy płynące wprost z przyrody.

Pakiet podstawowy:
Zwiedzanie, taniec dawny, stanowiska 
interaktywne (strzelanie z łuku, pisanie 
gęsim piórem, itp.). 
Pakiet rozszerzony:
Pakiet podstawowy + Kasza po słowiań-
sku lub kiełbaski.
Ponadto do wyboru:
• Taniec z ogniem (grupa 3 lub 7 tance-
rek) 

• Pokaz walki; 
• Garncarstwo; 
• Czerpanie papieru. 

Pakiet Pełny (realizowany na terenie 
Grodu lub u klienta):
• Taniec dawny, Taniec z ogniem, pokaz 

walki, przedstawienie plenerowe trwa-
jące 40 min. – realizowane przez grupę 
7 osób;

• Taniec dawny, Taniec z ogniem, pokaz 
walki, przedstawienie plenerowe trwa-
jące 40 min, pokaz człowieka pierwot-
nego (stanowisko + bitwa) – realizowa-
ne przez grupę 12 osób;

• Wioska Słowiańska – stanowiska in-
teraktywne (strzelanie z łuku, pisanie 
gęsim piórem, itp.) oraz stanowisko 
człowieka pierwotnego, widowisko ple-  
nerowe dostosowane do zamawiają-
cego i pory roku, zawierające: taniec 
dawny, wróżby, pokaz walki, taniec  
z ogniem – realizowane przez grupę  
17 osób.



„Solisowe sioło”  
– warsztaty w gospodar-
stwie sadowniczym 

Warsztaty w tradycyjnym gospodarstwie 
sadowniczym w zagłębiu malinowym 
okolic Kraśnika to doskonała okazja 
do nauki poprzez zabawę i obcowanie  
z przyrodą. Oferta skierowana jest do 
grup szkolnych. Dzieci poznają bogactwo 
natury oraz korzyści, jakie płyną z uprawy 
i przetwórstwa owoców i warzyw.

W programie:

• prezentacja i zwiedzanie gospodarstwa 
„Solisowe sioło”,

• wyjście do sadu – zrywanie owoców,
• gry i zabawy tematyczne o owocach,
• warsztaty owocowe,
• warsztaty ornitologiczne,

• konkurs owocowy,
• zwiedzanie mini zoo,
• ognisko lub inny poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

Możliwość zakupu produktów wytwo-
rzonych w gospodarstwie sadowniczym 
(www.frux-solis.pl)

Wojciechosko Zagroda  
– Ginące Zawody

Oferta dla grup szkolnych, która po-  
zwala zapoznać się z ginącymi zawo- 
dami wsi takimi jak kowal, tkacz, mły-  
narz, garncarz, szewc, stolarz, a także 
wziąć udział w warsztatach garncarskich 
oraz spróbować swoich sił w slalomie 
wieśniaka i wiejskiej karuzeli wiedzy. Na 
koniec pobytu zapewniamy wiejską stra-
wę. 

W programie:

Podczas pobytu dzieci zapoznają się  
z ginącymi zawodami, jakie dawniej wy-
konywano na wsi. Dowiedzą się, po co 
kowal konie podkuwał, dlaczego ludzie 
chodzili boso, stolarz opowie, czym daw-
niej się zajmował, tkaczka wyjaśni, co 

to jest gałganiarz, a młynarz da spróbo-
wać pracy na żarnach. Dzieci skorzystają  
z warsztatów garncarskich, podczas któ-
rych będą mogły samodzielnie wykonać 
naczynie z gliny. Ich dużą dawkę energii 
wykorzystamy w Slalomie wieśniaka, aby 
sprawdzić, które z nich najlepiej poradzi 
sobie w pracach wiejskich. Zapewnimy 
wiejską strawę, podczas której dzieci 
spróbują produktów lokalnych. Na ko-
niec pobytu na wiejskiej karuzeli wiedzy 
sprawdzimy, czego się nauczyły.

Dodatkowe informacje:

•  dyplom wieśniaka i super wieśniaka,
• możliwość zakupu pamiątek w Izbie 

Produktów Lokalnych.

Oferty specjalne:

I weekend lipca – Ogólnopolskie Spotka-
nie Kowali 



Olejarnia: Smakuj  
lokalne produkty

Oferta dla wszystkich, którzy chcą po-
znać urok i smak lubelskiej wsi, zobaczyć 
jak wytwarza się produkty regionalne wg 
naturalnej receptury i aktywnie uczestni-
czyć w warsztatach tłoczenia oleju.

Program:

1 dzień
• zakwaterowanie w gospodarstwie agro-

turystycznym w Młynkach k. Końskowo-
li („Nad rzeką”);

• obiadokolacja – czas wolny (do wyboru: 
możliwość wędkowania, grill, ognisko, 
spacer po okolicy, wycieczka rowero-
wa).

2 dzień 
• śniadanie, przejazd do Zabłocia; 
• prezentacja i zwiedzanie przedsiębior-

stwa „Skarby Natury” – warsztaty w ole-
jarni – degustacja oleju;

• przejazd do Nałęczowa – zwiedzanie 
Nałęczowa z przewodnikiem;

• obiad z potraw regionalnych w Karcz-
mie Nałęczowskiej.

Dodatkowo:

• możliwość zakupu produktów lokal-
nych – tradycyjnego oleju (www.skar-
bynatury.eu); 

• możliwość odbioru z dworca PKS lub 
PKP w Puławach lub Nałęczowie (za do-
płatą).

Specjalne oferty:

Festiwal Produktu Lokalnego – koniec 
lipca.

 


