K����� W���������
24-204 Wojciechów 153, czerniec@czerniec.pl
tel. 691 053 403, www.czerniec.pl
Lekcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu kowalstwa tradycyjnego
oraz współczesnego kowalstwa artystycznego. Pokazy ,,na żywo” kucia podkowy oraz innych
wyrobów z żelaza i metalu, pokaz podkuwania ,,konika”. Barwne opowieści kowala z życia
wojciechowskiej kuźni oraz krótka historia wychowania się w kowalskiej rodzinie - ,,kowalstwo
jako pasja, zawód i tradycja” przekazywana z pokolenia na pokolenie już od ponad 90 lat.

Borysów

T������� T������ � B��������

Puławy

Borysów 50, 24-103 Żyrzyn, tel. 81 881 46 11
To miejsce, gdzie tradycje tkackie pielęgnowane są już od ponad 50 lat. Izbę prowadzi
Pani Krystyna Nakonieczna, która oprócz tkania na krosnach wyplata z rogożyny kosze
i dzwonki, a także robi piękne kompozycje kwietne z bibuły. Izba posiada 4 warsztaty
tkackie, na których chętni mogą ukończyć kurs z tkactwa.

Żyrzyn
Markuszów

mierski
Kazimierz KaziPark
Dolny Krajobrazowy

Janowiec

Kurówka
Celejów

Cholewianka

Karczmiska

Pokazy pracy młynarza i wytwarzania mąki w starym młynie.
Warsztaty z wypieku podpłomyków.
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O�������� „S����� N�����”
Zabłocie 3, 24-173 Markuszów, jpecio@wp.pl, tel. 694 209 112
www.skarbynatury.eu
Program edukacyjny – „Od nasionka do oleju kropelki”
Prezentacja – biologia i ekologia roślin oleistych i motylkowych uprawianych we własnym
gospodarstwie ekologicznym. Pokazy tłoczenia oleju. Warsztaty – obrazy naturą malowane.
Ścieżka edukacyjna – „Co to za roślina?”
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Z�������� O���� � U������
Uściąż 114 B, 24-120 Kazimierz Dolny, www. zagrodowaosada.pl
biuro@zagrodowaosada.pl, tel. 604 614 639 tel./fax: 81 828 84 90
Ośrodek czynny przez cały rok oferuje 20 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami
i całodziennym wyżywieniem. W ofercie: organizowanie przyjęć do 40 osób, animacje dla
grup do 250 osób, pikniki, wystawy plastyczne, spektakle teatralne i muzyczne. Główną
propozycją ośrodka jest twórczy wypoczynek, terapia sztuką i pracą w zagrodzie, a także
kontakt z naturą i zwierzętami. Warsztaty ceramiki artystycznej, mała tradycyjna cegielnia.
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Zalew
Zemborzycki

Lublin

Łaziska

W���������

Poniatowa

Piotrawin
Kaliszany Kol.
Wrzelowiecki
Park
Krajobrazowy

Józefów
nad Wisłą

Trzebiesza

Opole
Lubelskie

Osiny

Niedrzwica Duża

Warsztaty otwarte lub organizowane na zlecenie, z zakresu tradycyjnego zdrowego
żywienia i gotowania, malarstwa na deskach, możliwość tworzenia własnej, unikatowej
pamiątki na drewnianym podobraziu i wiele innych.
Do dyspozycji gości: pracownie - malarska i ceramiczna; boisko do siatkówki i piłki
nożnej, ogród z placem zabaw, kuchnia polowa, leżaki, sauna, stół bilardowy, trasa
dydaktyczno–przyrodnicza „Nad wąwozem”.

Olszanka
Krzczonowski
Park
Krajobrazowy

Legenda:
Wojciechosko Zagroda – Wojciechów
Siedlisko Małgorzaty – Cholewianka
Wiatrakowo – Cholewianka
Mała Papiernia – Celejów
Im – Plantacja Sztuki "Pod Lipami" – Palikije
Kuźnia Wojciechów – Wojciechów
Tradycje Tkackie – Borysów
Młyn "W dolinie Bystrej" – Celejów
Olejarnia "Skarby Natury" – Zabłocie
Zagrodowa Osada – Uściąż
Gospodarstwo Agroturystyczne "Koniczynka" – Chodel
Muzeum Multimedialne – Opole Lubelskie
Pracownia Ceramiki OCK – Opole Lubelskie
Muzeum Regionalne – Kluczkowice
Regionalna Izba Pamięci i Tradycji – Karczmiska
Obóz Ornitologiczny – Kaliszany

SWAT Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej
– Opole Lubelskie
Pensjonat "Piotrawin" – Piotrawin
Gminna Biblioteka i Dom Kultury – Łaziska
Pasieka "Malinowa Kraina" – Karczmiska
Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Dziechciarz – Górna Owczarnia
Młyn Osiny – Osiny
Młyn Pomorze – Pomorze
Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa – Karczmiska
Pstrąg Pustelnia – Trzebiesza
Piekarnia Tadeusz Zubrzycki – Kraczewice
Multimedialna Izba Tradycji (MIT Garbów) – Garbów
Zespół Szkół Rolniczych – Pszczela Wola
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Grażki” – Andrzej Nowicki
– Nasutów
Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu – Krzczonów
Gospodarstwo Agroturystyczne – Bogumiła Wójcik – Olszanka

M��� P�������� C������

Krzczonów
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Celejów 72A, 24-160 Wąwolnica
wokolbystrej@o2.pl, tel. 695 137 072, 693 533 545
Historia i piękno na wyciągnięcie ręki - Celejów.
Zapraszamy !
Z nami przeniesiesz się w czasie, własnoręcznie stworzysz swój arkusz papieru czerpanego, ozdobisz go i zabierzesz na pamiątkę.
Prezentacja historii, pokazy i warsztaty wyrobu papieru czerpanego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

I�-P�������� S����� „P�� L�����”

G����������� A��������������
„K���������” � C�����

Palikije II 100, 24-204 Wojciechów, podlipami100@wp.pl
tel. 603 996 700, 663 522 045, www.podlipami.dybala.pl

ul. Wschodnia 15, 24-350 Chodel, www.koniczynka.chodel.com
darek.gasinski@op.pl, tel. 505 105 498
Muzeum dawnych sprzętów stolarskich – pokaz i demonstracja sposobu użycia poszczególnych narzędzi. Nauka wykonania drewnianych zabawek tradycyjnymi metodami
stolarskimi (np. koń na biegunach, ptaszki, �igurki zwierząt). Ponadto oferta noclegowa,
przejażdżki konne i obcowanie z naturą.
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Cholewianka 60, 24-120 Kazimierz Dolny
kontakt@wiatrakowo.pl, tel. 606 667186, www.wiatrakowo.pl

Pszczela Wola

Górna Owczarnia
Kluczkowice
Chodel

2

„Siedlisko Małgorzaty” to miejsce od pokoleń osadzone w miejscowej tradycji. Każdy,
kto tu tra�i, będzie mógł nauczyć się tkać na krosnach, samodzielnie wykonać palmę
wielkanocną. Nauczy się jak właściwie ususzyć kwiaty i zioła aby wykonać bukiet.
W Siedlisku jest poletko, na którym uprawia się kwiaty i zioła. Chętni goście mogą
samodzielnie pielić zagonki z ziołami i kwiatami, nauczyć się ich uprawy. Gospodyni
wita gości miłym uśmiechem i chętnie opowiada i pokazuje jak wykonać te wszystkie
cudeńka, które wypełniają izbę – główne miejsce Siedliska.

ca

a

lk

de

Pomorze

Kraczewice

To miejsce, w którym zatrzymał się czas. To właśnie tutaj, w jednym miejscu można zobaczyć:
pracę tkaczki na tradycyjnych krosnach, garncarza (Izba garncarza posiada 12 kół), młynarza,
szewca, rymarza, kowala i pszczelarza. Dodatkowo można skorzystać z warsztatów ubijania
masła i odciskania sera połączonych z degustacją. Tu zobaczycie wiejskie zwierzątka tj. kozę,
konia, owcę, kurę, świnię, a także domowe ptactwo. W Zagrodzie znajduje się także Izba
Produktów Lokalnych - miejsce, w którym można nabyć oryginalną pamiątkę.

Cholewianka 7a, 24-120 Kazimierz Dolny
urbanmalgorzata@tlen.pl, tel. 510 157 111, 81 882 01 13

Nasutów

Palikije

1

Wojciechów Kolonia Piąta 114, 24-204 Wojciechów
wojciechoskozagroda@interia.pl, tel. 695 177 327
www.zagrodawojciechosko.pl

S�������� M���������

Zabłocie

Wojciechów

o
Ch

Celejów 88, 21-160 Wąwolnica
aniapiotrek@hotmail.com
tel. 607 926 304, 81 723 61 97

Wisła

M��� „W D������ B������”

Garbów

Nałęczów

Uściąż

8

Ekomuzeum Lubelszczyzny
„Żywa Tradycja”

trzy

7

W����������� Z������ G����� Z�����

Wieprz

Bys

6

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie projektów współpracy”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Każdy może tu spróbować odkryć swoje własne talenty, uczestnicząc w krótkich sesjach,
czy dłuższych warsztatach bądź plenerach malarskich. Oferta nie ma wiekowych
ograniczeń i każdy może w niej znaleźć temat dla siebie. Inspiracji takich jak: stara
architektura, nadwiślański pejzaż czy martwa natura z motyką, tutaj nie zabraknie,
a malarskie tematy pozostaną pamiątką na całe życie.
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M��� O����

ul. Strażacka 1, 24-300 Opole Lubelskie
sekretariat@ockopolelubelskie.pl, tel. 81 475 50 10

ul. Ogrodowa 9, 24-300 Opole Lubelskie, www.swatopole.cba.pl
swat.opole@gmail.com, tel. 607 99 20 55

Osiny 6, 24-350 Chodel
krzysieksuski@vp.pl, tel. 607 922 168

21-080 Garbów 34 (pałac w Garbowie)
www.mit.garbow.pl, mit@garbow.pl, tel. 535 018 863

Ofertą Muzeum Multimedialnego w Opolu Lubelskim jest prezentacja ginących zawodów z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie. W postaci prezentacji multimedialnych,
�ilmów, gier edukacyjnych oraz ekspozycji stałych i czasowych staramy się przybliżyć
zwiedzającym jak rozwijało się nasze miasto a wraz z nim zawody, które w dzisiejszej
dobie odchodzą do lamusa. Zwiedzający nie tylko może zobaczyć jak wyglądał na przykład warsztat szewski, ale także spróbować swoich sił w grze pt. „Warsztat szewskiej
pasji”. Proponujemy również wycieczkę po zabytkach miasta wraz z przewodnikiem.

Oferta podzielona na kilka pakietów skierowana jest do grup od 10 do 25 osób.
PAKIET I - „Pleć pleciugo” (zawód plecionkarz/miotlarz - warsztaty i pokazy)
PAKIET II – „ O czym szumią wierzby” - poznawanie właściwości „świętego drzewa” czerpanie pozytywnej energii z drzew
PAKIET III – „Wesoły Szuwarkowy Zakątek” - ognisko/grill, gry i zabawy towarzyskie –
kalambury, quizy; zabawy ruchowe, karaoke.

Zwiedzanie zabytkowego młyna, prezentacja maszyn młynarskich oraz różnych gatunków
zbóż, opowieść o zawodzie młynarza i procesie wytwarzania mąki i kaszy. Możliwość
czynnego udziału w warsztatach młynarskich dla indywidualnych turystów i grup
zorganizowanych 25-30 osobowych.

W ofercie: zwiedzanie wystaw czasowych z zakresu historii regionu i malarstwa,
zwiedzanie stałej wystawy etnogra�icznej, lekcje muzealne, organizacja warsztatów
z zakresu ginących zawodów: bibułkarstwa, szydełkowania, haftu (obrazy, makatki,
obrusy), wikliny papierowej, pisania ikon, wyrobu produktów spożywczych tradycyjnymi metodami (ser, masło) oraz organizacja wycieczek edukacyjnych obejmujących
elementy krajoznawstwa, ornitologii, botaniki, historii regionu Garbowszczyzny.

P�������� „P��������”

M��� P������

P�������� C������� O������� C������
K������ � O���� L��������
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ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie
www.ockopolelubelskie.pl, sekretariat@ockopolelubelskie.pl
tel. 81 827 25 67

Piotrawin 95, 24-335 Łaziska
www.piotrawin.pl, pensjonat@piotrawin.pl, tel. 600 004 608

Opolskie Centrum Kultury zaprasza do pracowni ceramicznej na warsztaty związane
z wytwarzaniem naczyń i ozdób z gliny. Podczas takich zajęć każdy będzie mógł wykonać
własnoręcznie gliniane przedmioty, które następnie zostaną wypalone i przesłane na wskazany adres. Dzięki takim zajęciom oprócz nabycia podstawowych umiejętności ceramicznych
uczestnicy mogą poznać metody wytwarzania naczyń, które od wieków towarzyszą człowiekowi. Warsztaty prowadzone są dla grup liczących nie mniej niż 5, a nie więcej niż 10 osób.
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M������������ I��� T�������
� G������� (MIT G�����)

SWAT - S������������� W���������
A��������� T�������

M����� M������������ � O���� L��������

Tematyka warsztatów i pokazów: codzienne wyzwania �lisaka, pokazy łodzi �lisackich
(zdjęcia + replika); narzędzia, jakimi posługiwali się �lisacy; nawigacja żeglugi; �lisackie sygnały na rzece; opowieści �lisackie; żywot na rzece: rybołówstwo, obserwacje
przyrodnicze, Piotrawin na �lisackich mapach, szlaki handlowe, przeładunek na kolej
wąskotorową, spichlerze.
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Pomorze 4, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 46 25, 606 267 835

P������� W��� - Z����� S���� R���������

Zwiedzanie muzeum pszczelarstwa i pracowni pasiecznych, ścieżka dydaktyczna „Od
kwiatka do miodu”, możliwość degustacji różnych gatunków miodów, przedstawienie pracy pszczelarza „wczoraj i dziś”. Pokazy/warsztaty wytwarzania produktów
pszczelarskich: wypieku „całusków pszczelowolskich”– produkt regionalny, wyrobu
świec woskowych itp. Pokaz posługiwania się leziwem.

Historia powstania i zwiedzanie młyna wodnego. Prezentacja maszyn młynarskich
i różnych gatunków zbóż, pokaz wytwarzania mąki, opowieść o zawodzie młynarza.
Czynny udział w warsztatach robienia mąki pszenne i razowej. Oferta skierowana jest
do indywidualnych turystów oraz grup zorganizowanych 25-30 osobowych.

N����������� K������ W����������

Kluczkowice Osiedle 7, 24-300 Opole Lubelskie
muzeum@opole.lublin.pl, tel. 81 827 10 67, 509 806 107

Łaziska 61, 24-335 Łaziska, www.bibliotekawlaziskach.pl
gbidk-laziska@o2.pl, tel. 81 828 90 12

Nasutów 107, 21-025 Niemce
marinowi@autograf.pl, tel. 665 990 309

W zabytkowym Pałacu Kleniewskich prowadzone są lekcje muzealne: „Sztuka ludowa ziemi
lubelskiej- ginące zawody na wsi”, „Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”, „Tradycje i zwyczaje
Świąt Wielkanocnych” (prezentacje multimedialne, zajęcia w Dziale Etnogra�ii, konkursy,
spotkanie z twórcami ludowymi, zabawy, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów). Zajęcia
plastyczne: „Regionalne ozdoby choinkowe”, „Kartka świąteczna na Boże Narodzenie”,
„Jajka wielkanocne – techniki wykonywania pisanek”.

Warsztaty z rękodzieła skierowane do dzieci, dorosłych i seniorów dotyczące tworzenia
kwiatów z krepiny i bibuły. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się tworzyć kolorowe
kwiaty m.in. tulipany, żonkile, krokusy, róże, maki. W trakcie zajęć przedstawione zostanie
wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań na kwiatowe dekoracje swojego otoczenia. Zajęcia
prowadzone są przez instruktorkę rękodzieła zawsze w godzinach przedpołudniowych po
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w soboty.

ul. Opolska 2, 24-310 Karczmiska
www.nadwislanskakolejka.pl
tel. 81 828 70 18, 506 346 639
Ogólnodostępny pociąg rozkładowy wyjeżdża ze stacji w Karczmiskach. Obejrzeć tu można
części kolejowego składu takie jak drezyna, ręczny wózek torowy, wagony towarowe czy
węglarki. Główna stacja Nadwiślańskiej Kolejki składa się z dziewięciu budynków - najstarsze pochodzą z 1917 r. W jej skład wchodzi także pierwotnie służąca do zaopatrywania
parowozów w wodę wieża ciśnień, która stanowi obecnie unikalny punkt widokowy.
Możliwość zwiedzania Muzeum Kolejnictwa. Sezon turystyczny trwa od maja do września.

Ścieżka dydaktyczna „Orkisz i gryka”: prezentacja procesu robienia kaszy, zwiedzanie
małego „skansenu” ze starymi maszynami, mielenie ziarna w młynku wiatrowym,
warsztaty z pieczenia chleba (przygotowanie ciasta, wypiek w piecu chlebowym),
przejażdżka wozem konnym po okolicy.

R��������� I��� P������ � T�������
� K�����������
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P������ „M������� K�����”

P����� P��������

ul. Centralna 6, 24-310 Karczmiska
karczmiska_biblioteka@interia.pl, tel. 81 828 70 69, 669 227 338

ul. Południowa 3, 24-310 Karczmiska, kirek@poczta.onet.pl
tel. 604 125 270

Trzebiesza 69, 24-320 Poniatowa, www.pstragpustelnia.pl
kontakt@pstragpustelnia.pl, tel. 667 449 395

W ofercie zwiedzanie izby regionalnej, w której mieści się kącik etnogra�iczny, połączone
z wykładem o historii dworu, wsi Karczmiska, spotkania z ludowymi twórcami – malarzem,
poetą oraz warsztaty z rękodzieła ludowego np. szydełkowanie, haft krzyżykowy. Okazjonalne wystawy. Degustacja potraw regionalnych. Izba mieści się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Karczmiskach w XIX–wiecznym dworku i można ją zwiedzać od poniedziałku
do piątku w godz. od 9.00 do 16.00, w soboty od 9.00 do 14.00 .

Pasieka „Malinowa Kraina” od maja do września oferuje dla grup do 12 osób oraz dla
indywidualnych turystów: degustację i sprzedaż miodów i innych produktów pszczelich;
zwiedzanie pasieki połączone z opowieścią o jej historii oraz o tajnikach pracy pszczelarza;
możliwość zapoznania się z życiem rodziny pszczelej (przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych); pokaz sprzętu pszczelarskiego.

W ofercie: zwiedzanie gospodarstwa rybackiego, zapoznanie z hodowlą pstrąga i karpia
(sezonowe); zapoznanie z narzędziami używanymi w postępowaniu z rybami – rodzaje
sieci, metody połowu w połączeniu z opowieścią o biologii ryb (całoroczne); samodzielne
odłowienie ryb kasarem (całoroczne), pokaz oprawiania ryb, �iletowania (całoroczne);
obserwacja na żywo wielu gatunków ryb: pstrąg, karp, jesiotr, sum, szczupak (całoroczne). Dla grup – możliwość zorganizowania objazdu stawów samochodem terenowym
z pokazaniem śladów bobra, wydry, obserwacją ptaków (sezonowe).

O��� O������������� � K����������
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G����������� A��������������
A��� D����������

Wyspa wiślana w okolicy miejscowości Kaliszany Kolonia
24-340 Józefów nad Wisłą, www.kaliszany.blogspot.com
robertorudolfo@gmail.com, tel. 663 585 634

Górna Owczarnia 16, 24-300 Opole Lubelskie
www.eko-agro.strefa.pl, dziechciarz.eko-agro@o2.pl
tel. 515 334 296, 81 827 36 49

Warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cogodzinne obchody sieci, nauka
rozpoznawania gatunków ptaków wędrujących doliną Wisły oraz tych, które zatrzymują
się na odpoczynek na wysepkach i łachach piaszczystych, nauka technik obserwacji ptaków
w terenie, a także rozpoznawania drzew i krzewów rosnących na wyspie oraz przyswajaniu
wiedzy o jednym z piękniejszych miejsc, jakim jest Małopolski Przełom Wisły.

Zwiedzanie przydomowej pasieki, połączone z pokazem procesu zbierania miodu i opowieścią o zawodzie pszczelarza, degustacja i możliwość zakupu miodu. Zwiedzanie
gospodarstwa i przydomowego „mini – zoo” (strusie, dziki, owce kameruńskie, konie,
ozdobne kury, itp.), możliwość zakupu strusich jaj. Oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych i grup zorganizowanych.

P�������� T������ Z��������
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Pszczela Wola 9, 23-107 Pszczela Wola
www.pszczelawola.edu.pl
sekretariat@pszczelawola.edu.pl, tel. 81 562 80 76

G����� B��������� � D�� K������
� Ł��������
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ul. St. Żeromskiego 11, 23-110 Krzczonów,
rokiskrzczonow@tlen.pl, tel. 81 566 40 74
Pokazy twórczości ludowej - haft krzczonowski, pisanki, bibułkarstwo, wykonywanie
palm wielkanocnych, tradycyjne ozdoby choinkowe, pająk ludowy – nauka elementów
składowych; pokazy pieczenia pieczywa w piecu chlebowym - osoby prywatne i twórcy
ludowi oraz instruktorzy ROKiS - wcześniejsze zamówienia telefoniczne.
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Kraczewice Prywatne 26, 24-320 Poniatowa
piekarnia.tzubrzycki@onet.pl, tel. 81 820 42 82

Olszanka 47, 23-110 Krzczonów
bogusia_183@wp.pl, tel. 81 566 41 83, 500 710 785

Realizujemy projekty, mające na celu stworzenie nawyku świadomych wyborów zakupowych. Od lat 70–tych ubiegłego stulecia realizujemy projekt „Od ziarenka do bochenka”,
polegający na przyjmowaniu grup dzieci, młodzieży oraz dorosłych w celu zapoznania ich
z tradycyjną metodą produkcji pieczywa. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, dzięki
którym, oprócz własnoręcznie wykonanej bułeczki czy rogala, zapoznają się z historią
rzemiosła, cechów piekarskich oraz produkcją zdrowego pełnowartościowego pieczywa.

Warsztaty przygotowywania oryginalnych ozdób świątecznych i prezentów, warsztaty
kulinarne - przygotowanie potraw regionalnych i przetworów z owoców i warzyw;
przygotowanie wieńców dożynkowych. Warsztaty pisania pisanek o tradycyjnych
wzorach krzczonowskich z wpisaniem własnych dedykacji lub warsztaty wicia palm.
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