
  

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III w szkole podstawowej 

Czas trwania wycieczki: jednodniowa (wysokość dofinansowania do 5 tys. zł) 

Wybór trasy wycieczki: 

• 97. – Archikatedra Lubelska  
• 102. – Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny 
• 105. – Kościół i klasztor oo. Dominikanów 
• 109. – Muzeum Narodowe w Lublinie 
• 110. – Muzeum Wsi Lubelskiej 

Usługa przewodnicka: www.przewodnik.lublin.eu  
Zakwaterowanie: www.lublininfo.com/#gdzie-zatrzymac  
Wyżywienie: www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc 

Tytuł wycieczki: 700 lat Lublina 

10.00 – 10.20 Wzgórze Czwartek  

Opis: Wzgórze, gdzie powstały pierwsze osady i rozwijał się handel. Nazwa wzgórza pochodzi od tradycyjnych 
jarmarków, które odbywały się właśnie w Czwartki. Atrakcja jest XVI-wieczny kościół św.  
Mikołaja – patrona kupców. Ze wzgórza rozpościera się panorama Starego Miasta. 

10.20 – 12.20  Zamek Lubelski i Muzeum Narodowe w Lublinie 

Opis: Drewniany zamek stał w tym miejscu już za pierwszych Piastów, ale to ostatni z nich, Kazimierz Wielki, nadał mu 
murowaną bryłę. Ze starej budowli zachował się donżon. Wraz z zamkiem zbudowano Kaplice Trójcy Świętej, którą w 
kolejnych wiekach na modłę Kościoła Wschodniego ozdobił Władysław Jagiełło. Obecna bryła Zamku to efekt 
przebudowy w XIX w. na więzienie carskie. Aż do czasów stalinowskich budynek nie stracił tej funkcji. W 1957 roku 
Zamek stał się siedzibą Muzeum Lubelskiego – dziś Muzeum Narodowego w Lublinie. Ekspozycje nawiązują do 
różnych epok malarstwa, zawierają eksponaty archeologiczne, dzieła lokalnego folkloru, a także… stół z czarcią łapą. 

Bilety wstępu:  

• kaplica, donżon, wystawy stałe 
o normalny - 40,00 zł 
o ulgowy - 30,00 zł 

• kaplica 
o normalny - 15,00 zł 
o ulgowy - 10,00 zł 

• donżon 
o normalny - 10,00 zł 
o ulgowy - 8,00 zł 

• wystawy stałe 
o normalny - 20,00 zł 
o ulgowy - 15,00 zł 

*rezerwacja grup z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 
** darmowy wstęp przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy sprawują opiekę nad 

http://www.przewodnik.lublin.eu/
http://www.lublininfo.com/#gdzie-zatrzymac
http://www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/wzgorze-czwartek/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/zamek-lubelski/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-narodowe-w-lublinie/).


  

grupami zwiedzającymi Muzeum Narodowe w ramach zajęć programowych 
*** w Kaplicy może zwiedzać jednocześnie 12 osób – większe grupy zostają podzielone 

Kontakt: ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin 
Telefon: +48 81 532 50 01 
e-mail: rezerwacje@mnwl.pl 
strona internetowa: www.mnwl.pl 

12.20 – 14.30 Stare Miasto w Lublinie – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny 

Opis: Pierwsze osady na wzgórzu staromiejskim powstały jeszcze w czasach pogańskich. Z biegiem lat zaczęła 
powstawać tu drewniana osada z kościołem farnym w samym sercu grodu. Wielki pożar Lublina w 1575 roku 
diametralnie zmienił wygląd miasta – powstały murowane kamienice o bogato zdobionych fasadach.  Stare Miasto 
jest miejscem, w którym rozgrywa się akcja wielu lubelskich legend. A wśród nich: 

1. 12.20 – 12.30 Plac Rybny 

Opis: Niegdyś Plac Rybny był centrum gospodarczym i handlowym miasta. To tu odbywały się targi rybne, gdyż 
niedaleko pod grodem płynęła rzeka Czechówka. Legenda mówi, że właśnie w tym miejscu nadano Lublinowi nazwę. 

2. 12.30 – 12.40 Plac Po Farze 

Opis: Miejsce, w którym do XIX w. stał kościół farny, pełniący funkcję katedry w ostatnich latach swojego istnienia. Z 
czasem zyskał wieżę wysokości 60 m, która widoczna była z odległości kilku kilometrów od grodu. Kościół otrzymał 
wezwanie Michała Archanioła. Dzisiaj w tym miejscu można zobaczyć odtworzone fundamenty fary i makietę w 
narożniku placu.  

12.40 – 13.30 – przerwa obiadowa 

3. 13.30 – 14.20 Kościół i klasztor oo. Dominikanów 

Opis: Najstarszy zachowany kościół w Lublinie. Został wybudowany w stylu gotyckim, ale wkrótce zyskał cechy baroku 
(w środku) i renesansu lubelskiego (fasada). Charakteryzuje go 11 kaplic, w tym zlokalizowana za ołtarzem kaplica 
Tyszkiewiczów. W kościele znajduje się oryginalny obraz „Pożar miasta Lublina w 1719”, a także krzyż trybunalski, 
przed którym rozpoczynano obrady sejmów trybunalskich w Trybunale Koronnym. W kościele dominikańskim odbyła 
się również msza dziękczynna za uchwalenie unii polsko-litewskiej w 1569 roku, a w refektarzu klasztornym – 
wystawna uczta. Klasztor kryje skarbiec z repliką obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska” i starodrukami. 

Bilety wstępu: brak 
*zwiedzanie kościoła niedostępne w godzinach mszy świętych i nabożeństw 

Kontakt: Złota 9, 20-112 Lublin 
Telefon: + 48 81 532 89 80 | ws. oprowadzania +48 883 394 191 
e-mail:  zwiedzanie@kulturanazlotej.pl  
strona internetowa: www.kulturanazlotej.pl   

  



  

4. 14.20 – 14.30 Trybunał Koronny 

Opis: Trybunał Koronny początkowo był ratuszem miejskim, później od 1578 roku dzielił funkcję z Trybunałem 
Koronnym na Małopolskę, aż w końcu całkowicie stał się budynkiem sądowniczym. Lublin zyskał polityczne znaczenie 
i sławę, a przypadający na ów czas renesans stał się okresem szczególnego rozkwitu miasta.  

14.30 – 15.00  Brama Krakowska – Muzeum Historii Miasta Lublina 

Opis: Brama Krakowska jest oryginalnym elementem średniowiecznych murów Lublina. Powstała w XIV wieku jako 
jedna z dwóch głównych bram grodu. Początkowo gotycka, w kolejnych wiekach nadbudowywana, przez co zyskała 
rys barokowy. Wewnątrz Bramy znajduje się siedziba oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie – Muzeum Historii 
Miasta Lublina. Można tam znaleźć eksponaty opowiadające o powstaniu o rozwoju miasta aż do II wojny światowej.  

Bilety wstępu:  

• normalny - 6,00 zł 
• ulgowy - 5,00 zł 
• oprowadzenie po wystawie - 35 zł + koszt biletów 
• lekcja muzealna - 40 zł + koszt biletów 
• warsztaty muzealne - 45 zł + koszt biletów 

*rezerwacja grup z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 
** darmowy wstęp przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy sprawują opiekę nad 
grupami zwiedzającymi Muzeum Narodowe w ramach zajęć programowych 

Kontakt: pl. Łokietka 3, 20-109 Lublin 
Telefon: +48 81 532 60 01 
e-mail: bramakrakowska@mnwl.pl 
strona internetowa: www.mnwl.pl 

15.15 – 16.00 Archikatedra Lubelska 

Opis: Dawny kościół jezuicki, wbudowany w średniowieczne mury miasta. Od XIX w. katedra. Ściany zdobią 
iluzjonistyczne polichromie Józefa Meyera. W archikatedrze warto zobaczyć 25-metrowy ołtarz główny, tabernakulum 
w kształcie kościoła św. Jana na Lateranie, kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która 3 lipca 1949 roku miała 
zapłakać (tzw. cud lubelski), a także kaplice akustyczną, krypty i skarbiec. Na chórze znajduje się wystawa stała o 
losach kościoła. 

Bilety wstępu do zakrystii i skarbca:  

• 6 zł – dorośli, 
• 4 zł – młodzież. 

*otwarte od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 16.00 
** rezerwacja grup – tel: 695 322 780 w godzinach otwarcia 

Kontakt: ul. Królewska 10, 20-109 Lublin 
Telefon: +48 81 532 11 96 
e-mail: katedra@diecezja.lublin.pl  
strona internetowa: www.archikatedra.kuria.lublin.pl 

  



  

16.20 – 18.00 Muzeum Wsi Lubelskiej  

Opis: Klimat lubelskiego skansenu przenosi do wsi sprzed 100 lat. Można znaleźć tu autentyczne chaty, cerkiew i 
drewniany kościółek. Działa także miasteczko prowincjonalne z różnego rodzaju dawnymi zakładami rzemieślniczymi. 

Bilety wstępu:  

• normalny - 20,00 zł 
• ulgowy - 10,00 zł 

oprowadzenie z przewodnikiem - 80,00 zł brutto – dla grupy do 15 os. 

Kontakt: al. Warszawska 96, 20-824 Lublin 
Telefon: +48 81 533 85 13 
e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl  
strona internetowa: www.skansen.lublin.pl 
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