
 
 

Akademia Lesslandia, jest miejscem, w którym uczniowie z całej Polski zaopatrzą się w wiedzę,
 jaką wymienia podstawa programowa.

 

Aby program nauczania był jak najlepiej zrealizowany, gestorzy tego przedsięwzięcia, zaprojektowali 
cały wachlarz wycieczek szkolnych, od jednodniowych, aż po kilkudniowe pobyty, tak zwane „zielony szkoły”,

dzięki którym uczniowie mogą wraz z nauczycielami odbywać lekcje z wielu przedmiotów. 
 

Akademia Lesslandia 
Wylessuj się !

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zaprasza do skorzystania 
z pakietów wycieczkowych przygotowanych w ramach Akademii Lesslandia!

Oferuje również możliwość indywidualnego dostosowania programów wycieczek jedno lub kilkudniowych 
do potrzeb i zainteresowań grupy.

Akademia Lesslandia
 - czyli niezwykły szlak atrakcji turystycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin, 

które zgromadziła pod swoim szyldem Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów". 
To wyjątkowy obszar, zlokalizowany na terenie województwa lubelskiego,  w okolicach tak znanych miejscowości

turystycznych jak Nałęczów, Kazimierz Dolny nad Wisłą czy Puławy. 

Więcej informacji: 
Kraina Lessowych Wąwozów
el. 81 501 61 01,  e-meil: info@kraina.org.pl
www.kraina.org.pl

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych woj. lubelskiego (nr 117)
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Pracownia Fusingu "Klimaty"

"Owadolandia" Park Edukacyjno-Rekreacyjny

Las Przygodas

Nałęczowski Zwierzyniec

Muzeum Minerałów, Meteorytów i Skamieniałości

Park Labiryntów i Miniatur

Muzeum Kowalstwa

Stanica Lessowej Pięciolinii Turystycznej

Mała Papiernia

Piekarnia T. Zubrzycki – Kraczewice

Retro Meleks - Podróż po Nałęczowie i Wąwolnicy

Delisis  - Czekoladowe Warsztaty

www.kraina.org.pl

 

Poniżej przedstawiamy uczestników projektu Lesslandia. 
 

Są to pasjonaci, którzy wiedzę przekazują w sposób lekki i przystępny
często w formie, gier, zabaw, ciekawostek i anegdot. 

 
Zajęcia odbywają się w ich warsztatach, pracowniach, okolicznych lasach, 

a nawet w samych wąwozach lessowych



 
 

 

Gmina: Wojciechów
Miejscowość: Stary Gaj 43 B,  24-120 Wojciechów
Telefon: 505 012 678; 505 012 678
www, e-mail: klimaty-szydlowscy.pl, kontakt@klimaty-szydlowscy.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

„Klimaty” Pracownia Fusingu w Starym Gaju to miejsce, które naprawdę ma
wyjątkowy klimat! Nowy budynek, wyposażony w profesjonalny piec, stół
warsztatowy i pełny węzeł sanitarny, pozwala na tworzenie w komfortowych
warunkach form użytkowych i dekoracyjnych ze szkła z wykorzystaniem metody
fusingu. 

Dla grup zorganizowanych oraz rodzin, organizowane są tu warsztaty, podczas
których w tych malowniczych okolicach Nałęczowa powstają prawdziwe dzieła
sztuki!

Fusing to technika stapiania i formowania szkła w bardzo wysokich temperaturach 
w specjalnym piecu. Do fusingu wykorzystuje się szkło kolorowe i bezbarwne oraz
różnego rodzaju posypki, fryty, farby, tlenki, a nawet opiłki metali. Tą techniką można
wykonywać różne formy dekoracyjne i użytkowe. Mnogość odcieni, barw, bąbelków
powietrza daje naturalny i jednocześnie niezwykły efekt.  

Pracownia Fusingu "Klimaty" 

www.kraina.org.pl

"Owadolandia" Park Rekreacyjno - Edukacyjny 
Gmina: Wojciechów
Miejscowość: Wojciechów Kolonia Piąta 127, 24-204 Wojciechów
Telefon: 697 198 281
www/e-mail: owadolandia@owadolandia.pl, www.owadolandia.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Owadolandia to park edukacyjno-rekreacyjny, w którym można spotkać ogromne repliki
owadów, wielkości dorosłego człowieka, zaprojektowane z niezwykłą dbałością                   
o szczegóły.
Miejsce to, jest kolejnym cennym narzędziem w rękach nauczycieli do realizacji
ram programowych z przedmiotów przyrodniczych. 

Na terenie parku znajduje się ścieżka dydaktyczna wyposażona w tablice informacyjno-
edukacyjne, dające możliwość przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu. 

Można tu poznać wspaniały, tajemniczy a jednocześnie niezwykły świat owadów.
Dzieci dowiedzą się, dlaczego owady są ważne, jak nam służą, jak się z nimi     
 obchodzić i za co je kochać. 

Na terenie parku znajduje się miejsce na organizowanie ogniska, naturalny plac zabaw 
oraz labirynt w kukurydzy. Oferta skierowana zarówno dla dzieci jaki dla dorosłych.

mailto:owadolandia@owadolandia.pl
http://www.owadolandia.pl/


 
 

 

Las Przygodas
 

wędrówki edukacyjno-integracyjne, swawoliady sportowe,  spacery przyrodnicze, 
autorskie gry terenowe
warsztaty tematyczne, sensoryczne, survivalowe, 
nocowanki pod namiotami na Podleśnej Polanie, ognisko,  integracje dla nauczycieli

Gmina: Puławy
Miejscowość: 24-100 Puławy, Włostowice ul. Piasecznica
Telefon: 504 694 941
e-mail: lasprzygodas@gmail.com
Obiekt certyfikowany: Tak

Zajęcia z Las Przygodas są wartościowym uzupełnieniem lekcji przyrody, biologii,
geografii czy ekologii. Pod czujnym okiem edukatorów leśnych, realizowane są na nich
elementy podstawy programowej. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę przez zabawę,     
 a dzięki pracy w terenie i zaangażowaniu wszystkich zmysłów lepiej przyswajają
przekazywane im treści. 
Wszystkie aktywności odbywają się na świeżym powietrzu w okolicznych wąwozach i lasach.
Skierowane są do grup przedszkolnych, szkolnych i indywidualnych, jak również rodzin i firm.
Czas trwania wycieczki oraz jej przebieg dostosowywany jest indywidualnie do wieku i potrzeb
danej grupy. 

Propozycje aktywności:

www.kraina.org.pl

Nałęczowski Zwierzyniec
 

dziki plac zabaw, ścieżka sensoryczna, błotna kuchnia
warsztaty rękodzieła m.in. wycinanki ludowej
lekcja „Od jajka do kury”
gra terenowa po lessowym wąwozie
organizacja ogniska/grilla
imprezy integracyjne

Gmina: Nałęczów
Miejscowość: 24-150 Nałęczów, ul. Kamieniak 23B
Telefon: 665 363 262; 695 924 854
www, e-mail: www.minizoo.naleczow.com.pl, jawartacz@wp.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Atmosfera jak u Babci na wsi, wiejskie klimaty, spotkanie „oko w oko” ze zwierzakami 
z farmy. W „Nałęczowskim Zwierzyńcu” można zobaczyć kilkadziesiąt ras kur
ozdobnych oraz pawie, indyki, gęsi, kaczki, gołębie. 
Dużą atrakcją jest karmienie i głaskanie uroczych kuców szetlandzkich, puszystych królików,
zwinnych kawii, przyjacielskich kotów czy ciekawskich lisów. Można tu przyjrzeć się mniej
znanym zwierzakom – jenotom i nutriom. Są tu jedne z  najpiękniejszych na świecie krów –
mleczne krowy rasy jersey.
W ofercie: 

Nałęczowski Zwierzyniec”  zwiedza się wszystkimi zmysłami!

http://www.minizoo.naleczow.com.pl/


www.kraina.org.pl

Gmina: Wąwolnica
Miejscowość: 24-120 Kazimierz Dolny, Rąblów 8
Telefon: 605 951 355
www, e-mail: www.park-labiryntow.pl , park-labiryntow@sobczuk.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Park tematyczny, składający się z zespołu siedmiu labiryntów roślinnych, 
z których najdłuższy ma aż 4 km korytarzy. Dodatkową atrakcją jest kolekcja      
 50 zminiaturyzowanych obiektów architektury z okolicy oraz galeria kaplic              
i kapliczek z regionu. 

W nasyconym atrakcjami Parku każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci super zabawę 
w wiejskich plenerach, gdzie wyobraźnia pozwoli przeżyć wyjątkową przygodę, dorośli
miejsce do aktywnych spacerów, wypoczynku i refleksji. To doskonałe miejsce,            
 w którym można odpocząć na świeżym powietrzu, poznać piękno regionu i cudownej
Krainy Lessowych Wąwozów, jak też jego kulturę i zabytki, zamknięte w drewnianych
miniaturach. 

Pokonanie malowniczych tras Parku to świetna zabawa, wymagająca jednak
zaangażowania. Każdy kto po drodze rozwiąże ukryte zadania, zdobywa Laur
Zdobywcy Labiryntów.

 
 

 

Muzeum Minerałów, Meteorytów i Skamieniałości

 lekcja muzealna “Skarby Ziemi”, 
 szkoła płukania złota
 wyprawa do jaskiń -gra terenowa z mapą
 ognisko z pieczeniem kiełbasek, herbatą lub lemoniadą 
warsztaty astronomiczne w planetarium

Gmina: Wojciechów
Miejscowość:24-204 Wojciechów, Nowy Gaj 18 a,
Telefon:505 288 292; 501 447 901
www/ e-mail: www.mlynhipolit.pl, mlynhipolit@poczta.onet.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Jedna z największych w Polsce prywatnych kolekcji minerałów, meteorytów 
i skamieniałości zgromadzona w zabytkowym Młynie Hipolit w Nowym Gaju. Zbiory
liczą ponad 5 tysięcy eksponatów i są stale powiększane. Każdy nowy okaz jest dla
właścicieli źródłem wielkiej radości i wiedzy, którą chętnie przekazują swoim gościom. 

Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą z zapałem podczas organizowanych tu warsztatów    
 i wycieczek.  Turyści mogą tu wziąć udział m.in. w lekcjach muzealnych, warsztatach
geologicznych, fizycznych, grach terenowych czy w płukaniu złota. 

Oferta dla grup:

Park Labiryntów i Miniatur w Rąblowie

http://www.park-labiryntow.pl/
https://www.mlynhipolit.pl/


www.kraina.org.pl

Stanica Lessowej Pięciolinii Turystycznej
 

 
 

 

Muzeum Kowalstwa

 “Muzyka rodzi się w wąwozie ciszy” – warsztaty muzyczno – przyrodnicze
 “Pstryk tour” – warsztaty fotograficzne
 “Pomaluj Swój Świat Wycieczkowo” – warsztaty plastyczne
 “Z kłosów zbóż, ziół, leszczyny, polnych kwiatów” – warsztaty zielarskie
 “Legendy lubelskie” – warsztaty animacji teatralnej
 “Od palm, pisanek po stroiki i ozdoby świąteczne” – warsztaty rękodzielnicze
 “Śpiewne przejażdżki”
 “Na nutkę ludową i operetkową

Gmina: Wąwolnica
Miejscowość: 24-160 Wąwolnica, Kębło 26 A
Telefon: 506 140 076
e-mail: lukasfalba@o2.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Lessowa Pięciolinia Turystyczna zlokalizowana w Kęble, to gospodarstwo,
którego właściciel - przewodnik, animator i muzyk prowadzi warsztaty
pozwalające poznać przyrodę i kulturę Krainy Lessowych Wąwozów. Ten pasjonat
turystyki i muzyki z pewnością zadba, aby odwiedzający to miejsce turyści przez
zabawę nauczyli jak wychwytywać dźwięki pośród zabytków. 

Propozycja warsztatów tematycznych:

Gmina: Wojciechów
Miejscowość: 24-204 Wojciechów, Wojciechów 9,
Telefon: 81 517 72 10; 81 517 76 22
www, e-mail: www.gokwojciechow.pl, gok@agroturystyka.pl
Obiekt certyfikowany: Tak
Muzeum Kowalstwa, jedyny tego typu obiekt w Polsce, zajmuje najwyższą
kondygnację zabytkowej Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. 

W urządzonej tu starej kuźni, zgromadzone są dawne narzędzia kowalskie i rolnicze,           
 a także wyroby użytkowe i artystyczne wykonane przez kilkudziesięciu kowali polskich          
i zagranicznych. Wśród nich są elementy wyposażenia wnętrz, kute zwierzęta, kwiaty, repliki
broni średniowiecznej i wiele innych ciekawych prac. 

Ekspozycja spełnia ogromną rolę w edukacji regionalnej. Podczas oferowanych lekcji
muzealnych, mali turyści mogą zagrać marsza na kowadle, rozwiązać podkówkowy
test inteligencji czy własnoręcznie naostrzyć siekierę. Wizyta kończy się legendą        
 o podkowie szczęścia oraz zwiedzaniem Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego. 
Dla grup wycieczkowych organizowane są warsztaty „Podkówka nie tylko z żelaza”, podczas
których wykonywane są podkowy z masy solnej, które po upieczeniu stanowią doskonałą
pamiątkę  z Wojciechowa. 

http://www.gokwojciechow.pl/


 
 

 

Mała Papiernia

www.kraina.org.pl

Piekarnia T. Zubrzycki - Kraczewice 
 Gmina: Poniatowa

Miejscowość: 24-320 Poniatowa, Kraczewice Prywatne 26,
Telefon: 81 820 42 82
e-mail: piekarnia.tzubrzycki@onet.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Piekarnia rodziny Zubrzyckich to rzemieślnicza firma funkcjonująca na rynku      
 od trzech pokoleń, hołdująca tradycyjnym wypróbowanym recepturom i smakom. 

Piekarnia realizuje projekty mające na celu stworzenie nawyku świadomych wyborów
zakupowych. Jej celem jest zadowolenie nawet najwybredniejszych gustów
konsumentów dając im produkt zdrowy smaczny i bezpieczny.

Od lat 70-tych ubiegłego stulecia realizuje 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.

Gmina: Wąwolnica
Miejscowość: 24-160 Wąwolnica, Celejów 72 a
Telefon: 695 137 072; 573 911 078
www, e-mail: www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl , wokolbystrej@o2.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Mała Papiernia to forma oferty proponowanej w ramach Ekomuzeum Lubelszczyzny.
Ta pracownia ginących zawodów, kontynuuje historyczne tradycje Celejowa
związane z czerpaniem papieru przez książęcą rodzinę Czartoryskich.
Organizowane warsztaty papiernicze odbywają się przy wykorzystaniu zabytkowych,
autentycznych sprzętów. Ponadto w ofercie znajdują się warsztaty bibułkarskie, robienie
kwiatów z papieru, stroików świątecznych i palm wielkanocnych z zastosowaniem
regionalnych wzorów i technik.

Zajęcia odbywają się w dużej, wyremontowanej świetlicy wiejskiej. W obiekcie funkcjonuje
również Izba Tradycji oraz Izba Produktu Lokalnego. Wokół obiektu ogrodzony teren             
z zewnętrzną sceną plenerową, galerią eksponującą historię Celejowa i papiernictwa.

Mała Papiernia jest też miejscem przyjaznym rowerzystom i wyposażonym w stosowną
infrastrukturę wypoczynkową.

http://www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl/?q=obiekty/ma-papiernia-celej-w


 
 

 

Retro Meleks - Podróż po Nałęczowie i Wąwolnicy

www.kraina.org.pl

Delisis - Czekoladowe Warsztaty 
 

Przywitanie uczestników oraz prezentacja wcześniej przygotowanych stanowisk
Historia czekolady w pigułce 
Pokaz temperowania czekolady
Wspólne przygotowywanie czekoladowych tabliczek z wykorzystaniem wybranych
dodatków
Przygotowanie lizaków z wykorzystaniem wybranych dodatków
Degustacja czekolad
Własnoręczne pakowanie przygotowanych słodkości
Rozdanie dyplomów

Gmina: Wąwolnica
Miejscowość: Ul. Rynek 12, 24-160 Wąwolnica
Telefon: 572 893 161, 527 689 207
e-mail: kontakt@delisis.pl
Obiekt certyfikowany: Tak

Czekoladowe warsztaty to niezapomniana słodka frajda dla dzieci. Uczestnicy
warsztatów samodzielnie przygotowują czekoladową tabliczkę oraz 4 lizaki, które
później starannie pakują. 
Warsztaty pobudzają wyobraźnię oraz kreatywność dzieci. Podczas zajęć uczestnicy
poznają historię czekolady, dowiedzą się z czego ona powstaje, jakie są jej rodzaje 
i spróbują wyrobów z rzadkich odmian kakaowca.

Plan warsztatów:

Gmina: Nałęczów
Miejscowość: ul. Fryderyka Chopina 1, 24-150 Nałęczów
Telefon: 721 948 772
www, e-mail: www.facebook.com/retro.meleks/
Obiekt certyfikowany: Tak

Retro Meleks – Podróż po Nałęczowie i Wąwolnicy, to autorska propozycja
zwiedzania tych okolic. Dzięki ekologicznym pojazdom kompleksowo odkryjemy całe
piękno tych miejsc, poznamy architekturę a ponadto poczujemy ducha XIX- wiecznej
epoki, kultywowania tradycji i języka polskiego.  

Wsiądź zatem do naszego wehikułu czasu i daj się ponieść w XIX-wieczną podróż             
 po parkowych alejkach, po których wówczas chadzali Bolesław Prus, Stefan Żeromski czy
Henryk Sienkiewicz. Zaprezentujemy Nałęczów ich oczami. W literacki sposób
przedstawimy życie kurortu, jego mieszkańców i pensjonariuszy, tak jak opisywali to miejsce
w swej twórczości nasi najznamienitsi pisarze, twórcy naszej literatury i licznych lektur
szkolnych.

Zapewnimy niezapomnianą przygodę z dużą dawką wiedzy, przekazywanej na świeżym
powietrzu Krainy Lessowych Wąwozów. Przeniesiemy Was w czasie w Nałęczowie               
i podążymy szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy.

tel:572893161
tel:527689207
mailto:kontakt@delisis.pl
https://www.google.com/search?q=retromeleks&oq=retromeleks&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199i512.5870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

