
              

 „Perły Lubelszczyzny” 

Lubelszczyzna  – określenie regionu używane w zależności od kontekstu  

w odniesieniu do Ziemi Lubelskiej (średniowiecze), województwa lubelskiego z lat 1474–

1795 lub do późniejszych województw lubelskich. Po 1999 r. instytucje samorządowe pod 

nazwą Lubelszczyzna określają obecne województwo lubelskie i stosują je zamiennie. 

Krótka historia                                               herb 

W 1474 r. król Kazimierz IV Jagiellończyk wydzielił 

 z ówczesnego województwa sandomierskiego nowe –

 województwo lubelskie, w skład którego weszły tereny ziemi 

lubelskiej i ziemi łukowskiej. 

Protestantyzm na Lubelszczyźnie pojawił się dopiero w drugiej 

połowie XVI w., jednak ten region Polski szybko stał się 

jednym z najważniejszych ośrodków kalwinizmu i arianizmu aż 

do połowy XVII w., kiedy zwyciężyła kontrreformacja. Działała tu jedna z gmin braci polskich, której 

przedstawicielem był Jan Niemojewski, a ministrem zboru Marcin Czechowic. 

Po III rozbiorze w 1795 r. Lubelszczyzna znalazła się pod panowaniem Austrii. W 1809 r. region został włączony 

do Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. Księstwo znalazło się w Królestwie Kongresowym w zaborze rosyjskim,  

w 1837 r. Lublin został stolicą guberni lubelskiej. 

W 1877 r. zbudowano pierwsze połączenie kolejowe. Podczas I wojny światowej rosyjski odwrót i zajęcie regionu 

przez wojska niemieckie i austro-węgierskie w lecie 1915 r. ostatecznie zakończyło rosyjskie rządy na Lubelszczyźnie. 

       

             https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubelszczyzna                    DOMINIK MAZUR                                                         

  Granice 

Najstarsze granice Ziemi Lubelskiej nie są znane, lecz zapewne pokrywały się z granicami archidiakonatu lubelskiego. 

Stanisław Kuraś przypuszczał zatem, że tak samo jak archidiakonat – wczesnośredniowieczna kasztelania lubelska 

rozciągała się na tereny  na lewym brzegu Wisły i nie obejmowała historycznych powiatów urzędowskiego i łukowskiego. 

W 1359 r. miały miejsce rozgraniczenia Ziemi Lubelskiej z Ziemią Chełmską, gdzie granica przebiegała od rzeki Wieprz, 

między wsiami: Oleśniki, Suchodoły, Częstoborowice, Pilaszkowice po stronie polskiej oraz wsie Dobryniów, Stężyca, 

Gorzków, Żółkiew po stronie ruskiej. 

 

                https://pl.wikipedia.org                       Bartłomiej Falicki 
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Lublin  
 

Największe miasto województwa lubelskiego i jego stolica. Leży we wschodniej 

części kraju na Wyżynie Lubelskiej i nad rzeką Bystrzycą. Mimo iż miasto znajduje 

się w województwie lubelskim, to historycznie Lublin należy do Małopolski.  

 

 

Las Dąbrowa to miejsce częstych wycieczek mieszkańców miasta i jego okolic oraz 

turystów. W obszarze lasu leży Zalew Zemborzycki - miejsce szczególnie popularne latem. Po jeziorze można popływać, 

korzystając ze sprzętu wodnego  znajdującego się w miejscowych wypożyczalniach. Jezioro jest często odwiedzane przez 

narciarzy wodnych z powodu zainstalowanych dla nich wyciągów.  

 

         Najstarszym parkiem w Lublinie jest Park Saski - w 1837 roku 

zaprojektowany przez inżyniera Feliksa Bieczyńskiego. Obecnie trwają 

prace restauracyjne mające na celu przywrócić mu dawną świetność z lat 

międzywojennych.  

 

 

 

 

Na uwagę w centrum miasta zasługuje Brama Krakowska zbudowana w XIV 

wieku w celu ochrony wejścia do Starego Miasta. Brama jest jednym z symboli 

historycznej zabudowy miasta razem z Bramą Grodzką.  

 

 

 

Muzeum Lubelskie w Lublinie zlokalizowane jest na obszarze zamku, co 

tylko zwiększa jego atrakcyjność. Budynek oddany został do użyteczności 

publicznej już w grudniu 1906 roku. Umieszczone są tutaj eksponaty związane 

z historią Lublina, ale muzeum ma głównie pokazać historię okolic stolicy 

regionu.  

Muzeum Historii Miasta Lublina, to część Muzeum Lubelskiego. Można 

wejść do niego przez Bramę Krakowską. Muzeum godne jest odwiedzenia 

szczególnie przez osoby chcące poznać historię tego wspaniałego miasta. 

Możemy poznać historię Lublina od początków jego założenia w VI wieku aż 

do II wojny światowej. Zgromadzone są liczne pamiątki XIV - XVI wieku w postaci ceramiki i wyrobów z metalu. 

Instytucja prowadzi działalność już od 1965 roku. Wystawa podzielona jest na cztery kondygnacje i na każdej zobaczyć 

możemy zbiory związane z innym okresem historycznym. Na II kondygnacji warto zobaczyć fragmenty najstarszego 

wodociągu miejskiego. IV kondygnacja to zbiory z  najnowszej historii Lublina. Najciekawsza wystawa, którą warto 

obejrzeć, dotyczy II wojny światowej. Zobaczyć tutaj możemy między innymi przedmioty wykonane przez więźniów 

Zamku Lubelskiego.  

 

Donżon wybudowany w stylu romańskim w XIII wieku to jedna z najstarszych budowli  

w mieście. 

 

 

   Bartłomiej Falicki  http://www.szlaki24.pl/lubelszczyzna  
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Lublin, Stare Miasto - historycznie najstarsza część Lublina, a od 23 

lutego 2006 roku także dzielnica administracyjna Lublina. 

 

 

 

Monaster Św. Onufrego w  Jabłecznej  uważany jest za najstarszy zabytek   

prawosławia na polskich ziemiach. Według różnych podań i zapisów istniał już 

w XV w. 

 

 

Wojciechów, położony na zachód od Lublina, słynie z żywych tradycji 

ludowego kowalstwa . Działająca od blisko wieku kuźnia rodziny Czernieców, 

jest miejscem corocznych ogólnopolskich warsztatów kowalskich. 

 

Gołąb wieś znana z: 

- Kościoła pod 

wezwaniem św. 

Katarzyny i św. Floriana w 

stylu manierystycznym, 

- domku loretańskiego – kopi kaplicy z Loreto z ceramicznymi 

rzeźbami proroków, ufundowanymi przez Jerzego Ossolińskiego, 

- figury Jana Nepomucena, 

- rezerwatu Piskory, rezerwatu Czapliniec koło Gołębia 

- jeziora Nury, 

- drewnianej stacji kolejowej,  

 - lasu Bonowskiego – terenu dawnej wsi Bonów wysiedlonej w 1936 r. 

pod budowę  poligonu szkoły lotniczej w Dęblinie. 

 

Weronika Bądaruk kl I at  

http://poznajpolske.onet.pl/lubelskie/lubelskie-najwieksze-atrakcje/g1c14 

https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g2423093-Activities-Lublin_Province_Eastern_Poland.html 

http://www.holidaycheck.pl/pi/907ba7c2-6a75-3380-99a2-b1e46bef92c3 

 

 

                                                                         

 Trybunał Koronny w Lublinie – najwyższy sąd apelacyjny 

Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej dla spraw prawa 

ziemskiego, ówcześnie szlacheckiego, na Małopolskę. 
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Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie gromadzi zabytki architektury 

drewnianej, murowanej i zbiory etnograficzne z rejonu.  

Dominika Lewczuk 1at 

Wikipedia , Google grafika     

 

 

Kościół św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu - wzniesiony  

w latach 1741- 1747 wg projektu Columbaniego, murowany z mansardowym 

dachem i z wyposażeniem wnętrza, położony na wyspie z dojściem przez 

most. Kościół wzniesiony z fundacji Tomasza i Teresy Zamoyskich. 

 

 

Kozłówka 

Pałac zbudowany w latach 1736-1742 przez wojewodę 

chełmińskiego Michała Bielińskiego. Teraz pałac jest cennym  

i bardzo atrakcyjnym zabytkiem. 16 maja 2007 r. został wpisany na 

Listę Pomników Historii 

Muzeum  znajduje się niewielkiej wsi nieopodal Lubartowa. 

W zespole można zwiedzać wnętrza pałacowe, powozownię  

z kolekcją pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych oraz 

teatralnię, gdzie co roku organizowane są głośne wystawy 

przybliżające życie dawnych ziemian. 

 

 

Pałac Czartoryskich w Puławach – Puławy nazywane są „polskimi 

Atenami", słyną z klasycystyczno-romantycznego zespołu pałacowo-

parkowego Czartoryskich (XVIII-XIX w.), znajdującego się na 

miejscu wcześniejszego magnackiego pałacu wybudowanego przez 

Tylmana z Gameren.  

 

Michał Czyżyk 1at:  Wilkipedia , Google grafika 

 

 

Porytowe Wzgórze – miejsce bitwy partyzanckiej w 1944 r. 

Położone na Równinie Biłgorajskiej, nad Branwią 15 km  

na południe od Janowa Lubelskiego. Rezerwat przyrody Lasy 

Janowskie o powierzchni 2677 ha, obejmujący teren bitwy, 

stanowią lasy mieszane z przewagą jodły, torfowiska przejściowe, 

olsy. Ze względu na wyjątkową wartość historyczno-przyrodniczą 

tych terenów utworzono w 1994 r. Leśny Kompleks Promocyjny. 

Luiza Jacyniuk 1at 

Wikipedia 



 

Piwnica pod Fortuną 

Piwnica pod Fortuną to nowoczesne multimedialne muzeum, które 

znajduje się w zabytkowej kamienicy przy Rynku 8 w Lublinie. 

Wnętrza zostały zaprojektowane jako multimedialna historia miasta. 

Poprzez korzystanie z ekranów dotykowych, odwiedzający Piwnicę pod 

Fortuną, mogą poznać historię najważniejszych wydarzeń "złotego 

wieku", życie i zwyczaje ówczesnych mieszczan, a także instytucję 

miejskiego kata.  

 

 

Twierdza Dęblin (Iwangorod) – zespół obiektów fortecznych 

wzniesionych przez Rosję w XIX wieku u zbiegu Wieprza  

i Wisły w miejscowości Dęblin. 

 

 

 

 

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie – muzeum biograficzno-

literackie, oddział Muzeum Lubelskiego w Nałęczowie. Poświęcone jest 

osobie i twórczości Stefana Żeromskiego. 

Bartłomiej Kiciak 1at 

 http://www.zamiasto.com.pl ,    

http://www.wikipedia.pl 

 

 

 

Roztoczański Park Narodowy – park narodowy położony  

w środkowo-wschodniej części Polski, na Roztoczu  

w województwie lubelskim. Został utworzony 10 maja 1974 r. 

Symbolem parku jest konik polski. 

 

 

 

 

 

 

    Podziemia Kredowe w Chełmie – zabytkowa kopalnia kredy 

stanowiąca unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. 

Znajdujący się w niej wielopoziomowy kompleks korytarzy i komór 

powstał w wyniku wielowiekowej eksploatacji  kredy piszącej, której złoża 

znajdują się pod powierzchnią miasta. 

 

 

http://www.zamiasto.com.pl/
http://www.wikipedia.pl/


 

 

Zamek w Lublinie – Zamek Królewski w Lublinie, pierwotnie 

zbudowany w XII wieku, wielokrotnie przebudowywany, w latach 

1831–1954 wykorzystywany jako więzienie, od 1957 siedziba 

Muzeum Lubelskiego. 

 

Agnieszka Gadzała 1at  

http://www.spanaleczow.pl/obiekty/stare-lazienki-all-5127  

wikipedia.org  

grafika Google 

 
 

 

Obóz filtracyjny NKWD na lubelskim Majdanku – KL Lublin, zwany 

potocznie  Majdankiem, został zajęty 23 lipca 1944 roku przez 2 

Gwardyjską Armię Pancerną gen. płka Siemiona Bogdanowa oraz 28 

korpus piechoty gen. płka Wasilija Czujkowa. W obozie, po ewakuacji, 

pozostało ok. 1000 więźniów, nad którymi opiekę roztoczył lubelski 

PCK. Na terenie Majdanka Rosjanie natychmiast utworzyli obóz 

filtracyjny NKWD dla żołnierzy AK i NSZ, wykorzystując w tym celu 

infrastrukturę hitlerowską. 

19 sierpnia 1944 r. sztab lubelskiego okręgu AK przekazywał do Rządu w 

Londynie: "Masowe aresztowania żołnierzy AK dokonywane są na całym 

terenie okręgu przez NKWD i tolerowane przez PKWN. (...) Aresztowanych osadza się na Majdanku (...) Straty ponoszone 

przez Naród i AK nie są mniejsze niż podczas okupacji niemieckiej. Traktowanie - niejednokrotnie stosuje się bicie. 

Płacimy już nawet krwią". W obozie NKWD zostali osadzeni oficerowie z Komendy Armii Krajowej Lublin i innych 

obwodów, 3 Dywizji Piechoty AK, 27 Wołyńskiej DP, 30 DP spieszącej na pomoc walczącej Warszawie. 

 

Ogród Zoologiczny w Zamościu im. Stefana Milera – 

jedyny ogród zoologiczny w województwie lubelskim oraz 

jeden z nielicznych na wschodzie Polski. Mieści się w Zamościu 

niedaleko Starego Miasta. Ogród ma powierzchnię 13,8 ha z 

czego obszar przeznaczony dla zwiedzających to 9,5 ha. 

Zamieszkują go 1484 zwierzęta z 235 gatunków. 

 

 Luiza Jacyniuk   1at  

 Wikipedia, Google grafika 
 

 

Romanów to miejsce lat dziecinnych i późniejszych powrotów 

Ignacego Kraszewskiego – najpopularniejszego polskiego pisarza  

historycznego XIX stulecia. 

 

 

 

http://www.spanaleczow.pl/obiekty/stare-lazienki-all-5127


 

Chełm, z pięknymi barokowymi budowlami i podziemnym 

labiryntem korytarzy wykutych w kredowym podłożu należy  

do najpiękniejszych miast wschodniej Polski. Centrum miasta  

to podłużny rynek wytyczony w średniowieczu - otaczają go XIX- 

i XX-wieczne domy.                                    

Weronika Bądaruk 1at 

 http://poznajpolske.onet.pl/lubelskie/lubelskie-najwieksze-

atrakcje/g1c14 

  

 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie powstał 23 lutego 1965 roku na Sławinie. 

 

Dominika Lewczuk 1at  Wikipedia, Google grafika 

 

 

Ciekawym miejscem jest Kazimierski Park Krajobrazowy założony  

u schyłku lat 70 XX wieku. To pierwszy taki park na terenie 

województwa lubelskiego. Na szczególną uwagę zasługują liczne 

wąwozy lessowe, których zagęszczenie jest największe w Europie.  

 

 

 

 
Rynek Wielki w Zamościu – kwadratowy plac w centrum Starego 

Miasta w Zamościu, zarazem jego główne miejsce. Wymiary Rynku 

Wielkiego wynoszą 100 na 100 metrów. 

 

 

 

Stadnina w Janowie - dwa kilometry od Janowa Podlaskiego 

w kierunku północno-wschodnim znajduje się miejscowość 

Wygoda z najsłynniejszą w świecie stadniną koni czystej krwi 

arabskiej. Prowadzi tam zabytkowa aleja lipowa. Stadninę 

założył w 1817 r. rząd Królestwa Polskiego za zgodą cara 

Aleksandra I, a pierwszym dyrektorem został hrabia 

Aleksander Potocki, który wyszukiwał najpiękniejsze 

zwierzęta w hodowlach wielkiego imperium rosyjskiego.  

 

 

Marysia Mazurek 1at  

Wikipedia, Google grafika, www.szlaki24.pl 
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