Województwo lubelskie
Dzikie żółwie

Kazimierz Dolny
Odkryj prawdziwe skarby Lubelszczyzny! W miastach na
podróżników czekają wspaniałe zabytki. Poznaj stołeczny
Lublin ze starówką i zamkiem; pocztówkowy Kazimierz
Dolny z rynkiem, farą, spichrzami; Puławy, zwane Polskimi
Atenami, ze Świątynią Sybilli – pierwszym polskim muzeum historycznym; renesansowe „miasto idealne” w Zamościu; zespół pałacowy w Kozłówce; kościół „na wodzie”
w Zwierzyńcu. Zwłaszcza we wschodniej części regionu
na bogactwo dawnej kultury materialnej nakłada się przenikanie różnych tradycji, języków i narodów. Na
szczególną uwagę zasługują m.in. wspaniały
kompleks synagogalny we Włodawie, synagogi
w Szczebrzeszynie, Łęcznej czy Zamościu, jedyna parafia bizantyńsko-słowiańska w Kostomłotach, prawosławny monaster św. Onufrego
w Jabłecznej, Bazylika Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Chełmie. To właśnie w Lublinie
podłożono podwaliny pod wielonarodową potęgę dawnej Rzeczypospolitej. 1 lipca 1569 r.
Polska i Litwa zawarły tu unię, zwaną lubelską.

Lublin
Ratusz miejski w Zamościu
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Muzeum Wsi Lubelskiej

W regionie są też zabytki, których podziwianie można połączyć z zabawą na świeżym powietrzu. Wiele ich
jest zwłaszcza w skansenie – Muzeum Wsi Lubelskiej,
gdzie możesz zapoznać się z dawnym budownictwem
Lubelszczyzny, Podlasia, Polesia i ziem nadbużańskich.
Największą atrakcją jest tu rekonstrukcja miasteczka z lat
30. XX wieku. Wokół rynku ze studnią wznoszą się domy
mieszkalne, ratusz, kościół, plebania, remiza strażacka,
areszt, szkoła – wszystkie podstawowe budynki, które

musiały znajdować się w dawnej miejscowości. Do najważniejszych zabytków techniki w regionie należy natomiast Nałęczowska Kolejka Wąskotorowa – jedyna już
na Lubelszczyźnie wąskotorówka, kursująca pomiędzy
Karczmiskami i Opolem Lubelskim. Dziś to atrakcja turystyczna, zabawna kolejka z małymi wagonikami (w lecie
– odkrytymi), ale w czasach, gdy nie było ciężarówek,
przewożono nią najważniejsze lokalne towary, np. buraki
do cukrowni.

Kościół „na wodzie”
w Zwierzyńcu

Nałęczowska Kolejka Wąskotorowa

Autor: Koryna Dylewska
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Lubelski cebularz z makiem

Drożdżowy kogut z Kazimierza Dolnego
Gdy nieco zmęczą nas pomniki przeszłości, warto zrobić przerwę na posiłek – to świetny pretekst, aby poznać
smaczną kuchnię regionalną. Spośród kilkunastu potraw
zazwyczaj z nią kojarzonych do najbardziej znanych należą
wypieki zwane cebularzami. Cebularz wygląda trochę jak
drożdżówka, ale wcale nie jest słodki. Głównym składnikiem nadzienia jest cebula wymieszana z makiem; wbrew
pozorom, jest to bardzo smaczne. Inny lokalny przysmak
to drożdżowe koguty, znane z Kazimierza Dolnego. O okolicznościach ich powstania opowiada legenda – podobno
wypieka się je na pamiątkę oszukania diabła przez miejscowego koguta i kazimierskich zakonników.

Owadożerna roślina – rosiczka

Lubelskie to także miejsce, gdzie można zetknąć się
z przyrodą, i to w sposób niespotykany gdzie indziej
w Polsce. Tylko tu bowiem, w Poleskim Parku Narodowym, na trawniku przed domkiem możesz spotkać dzikie
żółwie! Ten park to zachodnia część wielkiej krainy Polesia – niezmierzonej przestrzeni wód, torfowisk i bagien,
wypełniających pogranicze pobliskich krajów – Białorusi
i Ukrainy. To prawdziwy raj dla dziesiątków gatunków ptaków, które możesz podglądać z wież i pomostów widokowych. Warto też wiedzieć, że rośnie tu osiem gatunków
roślin mięsożernych i mieszka jadowity, choć malutki ssak
– rzęsorek rzeczek.

Poleski Park Narodowy

Rzęsorek rzeczek

Żółw błotny
Autor: Koryna Dylewska
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Idealne na wycieczki wydają się też okolice Kazimierza
Dolnego. Można tu odkrywać starodawne zamki, takie jak
Bochotnica, Kazimierz czy Janowiec. Można przemierzać
wąskie gardła lessowych wąwozów, przypominających
długie korytarze o stromych ścianach, biegnące wzdłuż
drzew (za najpiękniejszy uważa się Korzeniowy Dół). Można wreszcie powędrować, choćby w stronę Mięćmierza,
ścieżkami biegnącymi doliną bardzo malowniczej na tym
odcinku Wisły, a przy okazji przepłynąć się statkiem lub
promem. Dobrodziejstwa przyrody można też czerpać
w sposób mniej wyczerpujący – w Nałęczowie, popijając
dobroczynne wody mineralne i spacerując po rozległych
parkach uzdrowiskowych. Na Lubelszczyźnie każdy gość,
w każdym wieku, o każdych wymaganiach, na pewno
znajdzie coś dla siebie!

Lessowy wąwóz w okolicach Kazimierza Dolnego
Świetnym pomysłem na pobyt na Lubelszczyźnie są
też wędrówki po Roztoczu, przez wielu gości uważanym
za jeden z najładniejszych zakątków Polski. Jego najcenniejszy fragment chroni Roztoczański Park Narodowy.
W tutejszych lasach, na Bukowej Górze, zachował się fragment pierwotnej puszczy ze starymi jodłami i bukami.
Prowadzi się tu hodowlę konika polskiego, a w Zwierzyńcu działa ośrodek edukacyjny z muzeum przyrodniczym.
Przez Puszczę Solską przepływa piękna rzeka Tanew. Jej
doliną biegnie szlak o nazwie Szumy – tak nazywają się
niewielkie progi rzeczne, dzięki którym tworzą się malutkie wodospady; w miejscu zwanym Rebizanty jest ich aż
24! Co ciekawe, na niektórych odcinkach Tanwi przebiega
szlak kajakowy.

Stara łaźnia w Nałęczowie

Szumy na Tanwi

Dzięcioł
białogrzbiety

Autor: Koryna Dylewska
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