
  

Kategoria wiekowa: uczniowie klas I-III w szkole podstawowej 

Czas trwania wycieczki: trzydniowa (wysokość dofinansowania do 15 tys. zł) 

Wybór trasy: 

• 102 (Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny), 
• 105 (Kościół i klasztor oo. Dominikanów), 
• 112 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 110 (Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie), 
• 109 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 111 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 95 (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce). 

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

Tytuł wycieczki: Legendy, historia i podróż w czasie z Lublinem 

Dzień 1. 

Szlakiem Legend Lubelskich 

11.00 – 12.00 Przyjazd do Lublina i zakwaterowanie, drugie śniadanie 

12.00 – 13.00 Spacer po lubelskim Starym Mieście. 

Opis: Na Starym Mieście napotkacie wiele zabytkowych kamienic. Warto przyjrzeć się im bliżej i poznać ich historie.  

• Plac po Farze. Z tym miejscem wiążę się legenda o Proroczym snie księcia pod starym dębem. 

XIII wiek był naznaczony licznymi najazdami nieprzyjacielskimi, zwłaszcza z pogańskiej jeszcze wówczas Litwy. 
Pewnego razu w Lublinie zdarzyło się coś niezwykłego, czego ślady pośrednio możemy oglądać do dziś… 

Było lato roku pańskiego 1282. Litwini i Jadźwingowie panoszyli się na Lubelszczyźnie. Leszek Czarny, książę 
krakowski, na prośbę zrozpaczonych mieszkańców ruszył więc naszemu miastu na pomoc. Droga z Krakowa jest 
długa. Gdy wojska w końcu dotarły nad Bystrzycę, wroga już nie było – odjechał na wieść o potężnym władcy jadącym 
z odsieczą. Znużony Leszek zasnął pod dębem. 

We śnie przyszedł do niego święty Michał Archanioł, podał mu królewski miecz i rzekł: Leszku, synu Kazimierza, goń za 
wrogiem!  Leszek wraz ze swym wojskiem pognał więc natychmiast za najeźdźcą. I klęska dotknęła Litwinów i 
Jadźwingów z rąk księcia. Z wdzięczności za zwycięstwo Leszek Czarny ściął dąb, pod którym śnił, a jego pień uczynił 
podstawą ołtarza. Ołtarz stał się natomiast częścią ufundowanej przez księcia świątyni, która przez sześć wieków 
służyła mieszczanom Lublina jak kościół farny. 

Dzisiaj fary pod wezwaniem św. Michała już nie ma, ale dokładnie wiemy, gdzie rosło drzewo, w cieniu którego śnił 
Leszek Czarny. Sam zaś kościół odzwierciedlony został w fundamentach widocznych na Placu Po Farze. 

• Dom Złotnika. Na ulicy złotej znajduje się Dom Złotnika, a w nim kiedyś żyła piękna złotniczanka.  

http://www.przewodnik.lublin.eu/
http://www.lublininfo.com/#gdzie-zatrzymac
http://www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/stare-miasto/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/plac-po-farze/


  

Pewien uznany miejski złotnik, miał niezwykle piękną córkę, która korzystała ze swojego daru i każdego wieczora 
zapraszała do siebie adoratorów. Wchodzili oni jedną bramą, a wychodzili drugą. Żaden z nich, jak i sam ojczulek, nie 
byli świadomi tego procederu. Jedynie kogut umieszczony na szczycie Wieży Trynitarskiej wiedział o całym zajściu. Z 
powodu szoku, jakiego doznał, pieje tylko wtedy, gdy przez bramę przechodzi wierny mąż... albo żona. 

• Klasztor oo. Dominikanów. Na ulicy Złotej mieści się również lubelski klasztor oo. dominikanów z Bazyliką św. 
Stanisława, właśnie to miejsce jest związane z Legendą o Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Zgodnie z ową 
Legendą, fragment z drzewa Krzyża Świętego trafił do Polski w XV wieku i pozostał pod opieką dominikanów. 
Odkąd relikwia pojawiła się w Lublinie, zaczęły się dziać cuda: ludzie byli uzdrawiani, a pożary w mieście gasły. 
W jednej z 11 kaplic Bazyliki znajduje się obraz Pożar Miasta Lublina.  
Zagłębiając się w zaułki i uliczki Starego Miasta, warto poszukać Kamienia Nieszczęścia.  Kamień ten z 
dawnych czasów służył jako podpora pod katowski pniak. Jednak po tym, jak pewnego dnia kat ściął na nim 
niewinną osobę – zaczęła się prawdziwa, czarna historia tego przedmiotu: każdego, kto miał do czynienia z 
kamieniem, spotykało jakieś nieszczęście. Uważajcie, by przypadkiem nie dotknąć tego kamienia na ul. 
Jezuickiej. 

Bilety wstępu: 

• wejście bezpłatne 

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   

• W sercu lubelskiego Rynku znajduje się budynek dawnego Trybunału Koronnego. To dobry czas na poznanie 
tej najsłynniejszej Lubelskiej Legendy  o „Czarciej Łapie”. Lublin został siedzibą Trybunału Koronnego na 
Małopolskę pod koniec XVI wieku. Była to najwyższa instancja sądowa dla szlachty. I choć początkowo 
sędziowie mieli przykładać się do swojej pracy, wkrótce stali się przekupni. W roku 1637 w Trybunale toczył 
się proces ubogiej wdowy z bogatym magnatem. Sędzia rozpatrujący tę sprawę wydał wyrok korzystny dla 
magnata, niesprawiedliwie krzywdzący wdowę. Rozżalona kobieta zawołała z wielkim uniesieniem, że gdyby 
ją diabli sądzili, a nie ludzie, to sprawiedliwszy wyrok by wydali. Tej samej nocy pisarz trybunalski usłyszał 
ruch pojazdów przed gmachem, a po chwili na schody weszli nieznajomi sędziowie w pąsowych szatach. 
Kazali sobie otworzyć salę rozpraw, po czym obsiedli stół prezydialny i wywołali sprawę wdowy. Jeden z nich 
stanął jako obrońca oskarżonej wdowy. Zaczęło się rozpatrywanie akt. Przewodniczący sądu diabelskiego na 
znak swojej bytności położył na stole rękę i wypalił na blacie jej ślad.  W tym budynku również ma swój 
początek Lubelska Trasa Podziemna. 

13.00 – 14.00 obiad 

14.00 – 15.00 zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej 

Opis: Lubelska Trasa Podziemna to niemal 300 metrowa atrakcja o charakterze turystyczno-edukacyjnym 
przebiegająca pod Starym Miastem. Trasa powstała dzięki połączeniu kilkunastu staromiejskich piwnic,  rozłożonych 
na trzech kondygnacjach. Większość trasy przebiega na głębokości 8-12 metrów. Przejście przez trasę to nie tylko 
spacer półmrocznymi,  tajemniczymi korytarzami, ale też wędrówka przez historię i legendy Lublina. Przybliżane są 
one przez opowieść przewodnika i ekspozycję składająca się m.in. z cyklu makiet obrazujących rozwój przestrzenny 
miasta. 

https://lublininfo.com/odkryj-lublin/bazylika-pw-sw-stanislawa-i-klasztor-oo-dominikanow/
mailto:zwiedzanie@kulturanazlotej.pl
http://www.kulturanazlotej.pl/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/trybunal-koronny/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/lubelska-trasa-podziemna/


  

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 16 zł, 
• normalny – 20 zł. 

Kontakt: Rynek 1, 20-112 Lublin 
Telefon: + 48 81 534 65 70 
e-mail: podziemia@tnn.lublin.pl 
strona internetowa: www.teatrnn.pl/podziemia/  

15.00 – 16.00 Wieża Trynitarska 

Opis: Zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej – Wieża Trynitarska. Muzeum zostało zaaranżowane w 
XVII-wiecznej Wieży Trynitarskiej, która jest najwyższym punktem widokowym na Starym Mieście. Aby wejść ́na jej 
szczyt i podziwiać ́panoramę̨ Lublina, trzeba pokonać ́207 schodów. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 5 zł, 
• normalny – 7 zł. 

Kontakt: Królewska 10, 20-400 Lublin 
Telefon: + 48 695 475 152 
e-mail: muzeum.archidiecezjalne@kuria.pl  

16.30 – 17.00 Powrót do miejsca zakwaterowania 

17.00 – 18.00 Kolacja 

18.00 – 20.00 Czas wolny  (lub spacer do Fontann na Placu Litewskim) 

 

 

Dzień 2. 

Poznajemy Skansen Lubelski – Podróż w czasie 

9.00 – 10.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Wyjazd z hotelu do Muzeum Wsi Lubelskiej 

Opis: Muzeum Wsi Lubelskiej to podróż w czasie. Ekspozycja składa się z budynków wiejskich i dworskich sprzed 
ponad stu lat! Prawdziwą atrakcją dla dzieci są żyjące tu zwierzęta gospodarskie, m.in. krowy, konie, owce i kozy. 
Ponadto, Lubelski skansen organizuje wystawy czasowe, festiwale sztuki rzemieślniczej oraz liczne imprezy 
okazjonalne. W Muzeum Wsi Lubelskiej dzieci wraz z opiekunami mogą skorzystać z jednej z ofert edukacyjnych, np.: 
„Budujemy Lublin- żywa gra edukacyjna”. Scenariusz i prowadzenie Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra. 

Miejscem zajęć jest dawna sala obrad w ratuszu z Głuska, będącym w muzealnym miasteczku  repliką tego obiektu. 
Pomieszczenie jest ogrzewane. Posiada miejsca siedzące dla wszystkich uczestników zajęć, stanowiska do gry oraz 
wystawę zabytków nawiązujących do stanowisk. Przedszkolaki i uczniowie mają możliwość dotykania a nawet brania 
do ręki rekwizytów. Instalacje – zaaranżowane układy przestrzenne wyobrażają poszczególne sytuacje i problemy, 

mailto:podziemia@tnn.lublin.pl
http://www.teatrnn.pl/podziemia/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-archidiecezjalne-sztuki-religijnej-wieza-trynitarska/
mailto:muzeum.archidiecezjalne@kuria.pl
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/fontanna-multimedialna/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-wsi-lubelskiej/


  

eliminując wątpliwą w przypadku ukazywania przeszłości historycznej skuteczność narracji i werbalnego opisu. 
Ograniczenia grupy do 25 osób.  Czas spotkania 1 godz. 30 min. lub do uzgodnienia. Odpłatność: 14 zł/os.  

Bilety wstępu:  

• ulgowy 10zł, 
• normalny 20zł,  
• powyżej 15 osobowej grupy, wymagany przewodnik - 100zł brutto za grupę 15-30 osobową 
• za grę edukacyjną - 14zł/os – grupy do 25 osób 

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  

13.00 – 14.00 obiad 

14.00 – 15.00 Zwiedzanie Lubelskiego Zamku 

Opis: W Lubelskim Zamku mieści się Muzeum Narodowe w Lublinie. Na jego dziedzińcu znajduje się Kaplica Trójcy 
Świętej z unikalnymi na skalę światową bizantyjsko-ruskimi freskami oraz Baszta Zamkowa zwana donżonem, jedna z 
najstarszych budowli w Lublinie ze świetnym punktem widokowym. 

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 
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  

15.00 – 16.00 Spacer po Starym Mieście: Zaułek Hartwigów, plac widokowy im. Giedroycia 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=al.%20Warszawska%2096%2C%2020-824%20Lublin
tel:+48%2081%20533%2085%2013
mailto:edukacja@skansen.lublin.pl
http://www.skansen.lublin.pl/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/zamek-lubelski/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-narodowe-w-lublinie/).
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/kaplica-trojcy-swietej/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/kaplica-trojcy-swietej/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/donzon/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ul.%20Zamkowa%209%2C%2020-117%20Lublin
tel:+48%2081%20532%2050%2001
mailto:rezerwacje@mnwl.pl
http://www.mnwl.pl/


  

Opis: Zaułek Hartwigów - malowniczy i tajemniczy. Można do niego zajść od ul. Kowalskiej lub placu Rybnego. Na 
pierwszy rzut oka zaułek jest niewielki – to tylko schody i trochę zieleni. Jednak wzrok przyciąga poezja na frontach 
tych schodów i ścianach budynków. Wzdłuż barierki zainstalowana jest wystawa, którą cyklicznie zapełniają fotografie 
znanych twórców. 

Bilety wstępu: bezpłatne 

Opis: Plac widokowy im. Giedroycia - jedno z najbardziej urokliwych miejsc na Starym Mieście, z widokiem na ulicę 
Podwale i najstarsze dzielnice Lublina – Bronowice i Tatary. Skwer znajduje się za klasztorem oo. Dominikanów, a 
przejście do niego w niewielkiej bramie u styku ul. Jezuickiej i ul. Dominikańskiej, tuż obok Teatru Starego. Jerzy 
Władysław Giedroyc – polski prawnik, wydawca, publicysta, polityk i działacz emigracyjny, założyciel wydawnictwa 
Instytut Literacki (1946), wydawca miesięcznika „Kultura” (1947) i kwartalnika „Zeszyty Historyczne” (1962); 
epistolograf, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, autor Autobiografii na 
cztery ręce (1994). 

Bilety wstępu: bezpłatne 

16.00 – 17.30 Zwiedzanie Domu Słów 

Opis: Dom Słów to wyjątkowy ośrodek kultury. Znajdują̨ się̨ tu wystawy nawiązujące do historii wolności słowa i 
poezji. W latach 30-tych ubiegłego wieku w budynku mieściła się drukarnia „Popularna”. Dziś można poznać jej historię 
i zobaczyć jak wyglądała praca drukarza, zacera czy introligatora. Izba Drukarstwa wyposażona jest w maszyny i 
przedmioty pochodzące ze starych lubelskich drukarni. Zwiedzając Izbę Drukarstwa, można zobaczyć maszyny i 
elementy wyposażenia lubelskich drukarni oraz wystawę poświęconą patronowi tego miejsca, Józefowi 
Łobodowskiemu. 

Bilety wstępu: 
• ulgowy – 10 zł 
• normalny – 15 zł. 

*grupy zorganizowane obejmuje rezerwacja. 
 
Kontakt: Królewska 17, 20-109 Lublin 
Telefon: + 48 81 534 52 33 
e-mail: domslow@tnn.lublin.pl 
strona internetowa: www.teatrnn.pl/domslow  

18.00 – 19.00 kolacja 

19.30 – powrót to miejsca noclegowego 

 

 

Dzień 3. 

Rekreacyjnie. 

9.00 – 10.00 śniadanie 

10.00 – 16.00 Wyjazd do Kozłówki 



  

Opis: Kozłówka - mimo że to niewielka wieś położona na północ od Lublina, to związanych jest z nią bardzo dużo 
niezwykłości i ciekawostek. 

Warto odwiedzić Pałac w Kozłówce, w którym wiszą dwa takie same lustra, tylko że jedno jest na ścianie północnej a 
drugie na (przeciwnej) południowej. Jak się spojrzy w jedno z luster to mamy wrażenie jakbyśmy patrzyli w niekończący 
się tunel. W tym samym pałacu w jednym z pokoi jest dębowy parkiet, który ma specyficzny ciemny kolor. Taki kolor 
został uzyskany poprzez moczenie drewna w wodzie przez aż sto lat! W pałacu jest tez duch – Czarna Dama i… sami 
zobaczcie co jeszcze. 

Warte zobaczenia są: pałacowa kaplica wzorowana na kaplicy królewskiej w Wersalu; powozownia (taki dzisiejszy 
garaż z supersamochodami), stoją tu historyczne pojazdy konne z XIX i początku XX wieku oraz różnego typu uprzęże 
końskie, zabytkowe siodła i akcesoria jeździeckie, szereg ciekawych przedmiotów podróżnych oraz ciekawostki z 
dziedziny sportu i turystyki. Wśród pojazdów miłośnicy motoryzacji dawnej znajdą: podróżną karetę coupé, efektowne 
lando, powozy spacerowe, popularnie zwane bryczkami, oryginalną dwukółkę motyl do powożenia jednym koniem 
oraz wygodne sanie i sanki. 

Zobaczyć możecie również przedmioty podróżne, kufry, walizy, sakwojaże, pudła na kapelusze, podróżne sepet i 
samowar oraz zegary powozowe. Na wystawie pokazane zostały także zabytkowe rowery i bicykl. Wszystko to, co się 
kiedyś zabierało w podróż. 

Koniecznie zajrzyjcie do ogrodu! W dawnej bażantarni znajdują się woliery, w których hodowane są piękne ptaki łowne. 
Na śródleśnych polanach urządzono plac piknikowy z rożnem i miejscem do biesiadowania, a nieco dalej plac zabaw dla 
najmłodszych gości Kozłówki. 

Bilety wstępu: 
• ulgowy – 19 zł, 
• normalny – 38 zł.  

* podana cena jest ceną karnetu - obejmuje wszystkie ekspozycje (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki Socrealizmu, 
Kaplica). 
** cena obejmuje zwiedzanie w grupach do 25 osób pod opieką pracownika, z odtworzeniem nagrania przewodnika. 
*** zwiedzanie trwa ok. 50 min. 
 
Kontakt: Kozłówka 3, 21-132 Kamionka 
Telefon:  + 48 81 852 83 10 
e-mail: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl 
strona internetowa: www.muzeumzamoyskich.pl  

16.00 – 17.00 Powrót do Lublina 

17.00 – 19.00 Kolacja i skosztowanie lubelskich cebularzy 

19.00 – 20.00 Spacer wieczorowym Lublinem 

Opis: Warty zobaczenia jest  

• portal z Litwą (Wilno) - portal, który umożliwiający w czasie rzeczywistym obserwowanie Lublina i Wilna. 
Adres: plac Litewski, 20-080 Lublin 

• Plac zabaw z koziołkami (plac Litewski). Adres: plac Litewski, 20-080 Lublin 
• Drzewo z Czarcią Łapą (Centrum Kultury). Adres: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin 



  

Bilety wstępu: bezpłatne. 
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