
  

Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

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

Wybór trasy: 

• 111 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 109 (Muzeum Narodowe w Lublinie), 
• 105 (Kościół i klasztor oo. Dominikanów), 
• 97 (Archikatedra Lubelska, Muzeum Archidiecezjalne), 
• 99 (Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), 
• 101 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 
• 110 (Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie), 
• 95 (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce), 
• 86 (Park Dźwięków w Dąbrówce) 
• 102 (Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny). 

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

Tytuł wycieczki: Od gotyckiej kaplicy do zielonego lasu 

Kulturowe i przyrodnicze walory Lublina i okolic - oto treść wycieczki. Pierwszy dzień koncentruje się na 
zabytkowym mieście, drugi łączy je z tradycją okolicznych wsi, a trzeci prowadzi między drzewa parku w Kozłówce i w 
okoliczne lasy. Największe miasto wschodniej Polski wraz z przyległościami to wspaniały cel wycieczki szkolnej.  

Dzień 1. 

Zamek Lubelski– staromiejskie świątynie – Rynek – Plac Litewski – Centrum Spotkania Kultur – miejska pasieka 

Pierwszy dzień wycieczki to poznawanie starego Lublina. Celem jest poznanie najważniejszych zabytków i 
spacer Starym Miastem. Przejście z Zamku do klasztoru dominikanów, a potem na Plac Litewski to dobra okazja do 
przybliżenia uczniom Unii Lubelskiej. Spacer Krakowskim Przedmieściem do CSK na koniec wyprawy pokazuje Lublin 
od nowocześniejszej strony. 

10.00 – 12.30 Zamek Lubelski 

Opis: Już przed chrztem Mieszka wzgórze zamkowe było nie tylko zamieszkałe, ale i obwarowane. Gotycką 
twierdzę wymurował jednak dopiero Kazimierz Wielki. Zamek W 1569 roku w jej murach obradował sejm, który uchwalił 
akt unii polsko-litewskiej. W czasach zaborów zrujnowany zamek przekształcono w więzienie. Dziś znajduje się tam 
muzeum, obok którego atrakcje stanowią kaplica oraz wieża, czyli donżon.  

Kaplica Świętej Trójcy  

Opis: Lublin wyrósł na miejscu spotkania kultury zachodu Europy z kulturą jej wschodu. Miejscem, które tego 
dowodzi jest właśnie zamkowa kaplica. Zbudowana według zasad średniowiecznej Anglii, Francji i Niemiec w stylu 
gotyckim została udekorowana ruskimi freskami, wzorującymi się na sztuce Bizancjum. Pomysłodawcą połączenia był 
król Jagiełło – symbolizowało ono za pomocą obrazów jego zamysł polityczny, czyli jednoczenie Polski i Litwy.  

Donżon  

http://www.przewodnik.lublin.eu/
http://www.lublininfo.com/#gdzie-zatrzymac
http://www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/zamek-lubelski/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/kaplica-trojcy-swietej/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/donzon/


  

Opis: Lublin, jako miasto położone na obrzeżach monarchii Piastów potrzebował warowni. Do dziś z zamku 
zachował się donżon. Ta średniowieczna wieża służy za doskonały punkt widokowy. W planie wycieczki można ją 
ewentualnie zastąpić Wieżą Trynitarską, znajdującą się koło katedry. Baszta Zamkowa zwana donżonem to najstarsza 
budowla w Lublinie. Lubelski Donżon ma 20 m wysokości, średnicę 15 m., a grubość jego murów dochodzi do 4 m. 

   Muzeum Narodowe 

 Do najcenniejszych jego skarbów należy obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”, którego na pewno nie przeoczysz. 
Jego wymiar to ponad 15 m kw!. Ekspozycje poświęcone pradziejom ziemi lubelskiej, armatom i mieczom, a także 
malarstwu również mogą skupić na sobie uwagę uczniów. Wartościowe ekspozycje dotyczą także sztuki ludowej 
okolicznych wsi. Muzeum Narodowe mieści bogate zbiory archeologiczne, etnograficzne, numizmatyczne czy militaria. 
Prezentowane są one zarówno na wystawach stałych muzeum, jak i w jego oddziałach i filiach. W Galeriach Sztuki 
zachwycisz się dziełami najwybitniejszych artystów z polski i ze świata. Nie lada gratką jest także stół z wypaloną czarcią 
łapą, związany z najsłynniejszą lubelską legendą. 

Szacowany czas zwiedzania trzech atrakcji – 2,5 h.  

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 Trójcy Świętej może przebywać 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  

12.30 – 13.00 Klasztor dominikanów 

Opis: Od Zamku na Stare Miasto wiedzie ulica Grodzka. Placem Po Farze (miejsce dawnego kościoła) oraz ulicą 
Archidiakońską dojść można w kilka minut do klasztoru Dominikanów. Zarówno świątynia, jak i zabudowania klasztorne 
wywodzą się ze średniowiecza. Pod renesansowymi i barokowymi dekoracjami znać gotyk. Według podań, to tu właśnie 
w salach klasztornych podpisano Akt Unii, tu też posłowie wraz z królem świętowali w czasie wystawnej wieczerzy. 

https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-narodowe-w-lublinie/
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/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/bazylika-pw-sw-stanislawa-i-klasztor-oo-dominikanow/


  

Godny uwagi jest Skarbiec i sama bazylika. Zwiedzenie kościoła, skarbca, wirydarza i sali Unii Lubelskiej zająć może od 
20 do 30 minut.  

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   

 13.00 – 13.30 Archikatedra 

Opis: Najważniejsza katolicka świątynia Lublina to nie tylko zakrystia akustyczna, skarbiec i krypty, ale także 
jeden z najwyższych ołtarzy w kraju i wnętrze pełne barokowego malarstwa. Dawna kaplica jezuickiego kolegium 
zachwyca przepychem. Warto wejść do środka Archikatedry Lubelskiej, aby przyjrzeć się bliżej iluzjonistycznym 
polichromiom Meyera oraz wspaniałemu wyposażeniu świątyni. Hebanowy ołtarz, obraz który, w 1949 r. płakał 
krwawymi łzami, chrzcielnica z XIV w., to tylko niektóre skarby, które kryją się w jej wnętrzu. Dla zwiedzających dostępne 
są także Zakrystia Akustyczna oraz krypty. Na uwagę̨ zasługuje barokowy ołtarz z tabernakulum w kształcie fasady 
bazyliki sẃ. Jana na Lateranie, a także zakrystia o nietypowej akustyce. Zwiedzanie Archikatedry zająć może od 20 do 30 
minut. 

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  

13.30 Obiad. Na Starym Mieście nie brak lokali wartych polecenia: www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc  

14.00 – 14.45 Przejście na lubelski Rynek, pod Trybunał Koronny. Spacer uliczkami Starego Miasta.  

Opis: Oba miejsca niegdyś były targowym i sądowym sercem miasta, a dziś służą jak miły przystanek na drodze 
turystów. Tu warto przeznaczyć czas na odpoczynek i nabycie pamiątek. Stary Ratusz - to centralny punkt lubelskiego 
Rynku. W czasach swojej świetności pełnił funkcję Trybunału Koronnego, gdy do Lublina zjeżdżała szlachta z całej 
Małopolski rozstrzygać swoje spory. Dziś znajduje się tu Pałac Ślubów, w podziemiach Lubelska Trasa Podziemna, a w 
Wielkiej Sali odbywają się koncerty i spotkania. 

14.45 – 15.15 Wizyta w staromiejskim muzeum 

Na Starym Mieście warto zainteresować się Muzeum Czechowicza, ciekawym wyborem jest też Wieża 
Trynitarska, albo Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej. 

mailto:zwiedzanie@kulturanazlotej.pl
http://www.kulturanazlotej.pl/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/archikatedra-lubelska/
mailto:katedra@diecezja.lublin.pl
http://www.archikatedra.kuria.lublin.pl/
http://www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/rynek/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/trybunal-koronny/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-literackie-im-jozefa-czechowicza/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-archidiecezjalne-sztuki-religijnej-wieza-trynitarska/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-archidiecezjalne-sztuki-religijnej-wieza-trynitarska/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-historii-miasta-lublina/


  

Muzeum Czechowicza: Na wieży furgotał blaszany kogucik… z „Poematu o mieście Lublinie” to chyba 
najbardziej znany lublinianom wers z twórczości Józefa Czechowicza. W muzeum poświęconym życiu i twórczości 
lubelskiego poety znajdziesz dokumenty, listy, wydawnictwa, materiały naukowe i rękopisy. W zbiorach znajduje się 
również obszerna dokumentacja fotograficzna lubelskiego życia literackiego. Wybierz się na spacer z Przewodnikiem 
Inspiracji, podążając śladami Józefa Cz., poznasz więcej opowieści o mieście i lubelskiej cyganerii. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 4, 50 zł 
• normalny – 5,50 zł 
• zwiedzanie z przewodnikiem: 35 zł od grupy + bilety wstępu 
• koszt lekcji muzealnej: 40 zł od grupy + bilet wstępu  

 
Kontakt: ul. Złota 3, 20-112 Lublin 
Telefon: +48 532 30 90 lub 91 
e-mail: czechowicz@mnwl.pl  
strona internetowa: www.mnwl.pl  

Wieża Trynitarska i Muzeum Sztuki Religijnej:  Muzeum zostało zaaranżowane w XVII-wiecznej Wieży 
Trynitarskiej, która jest najwyższym punktem widokowym na Starym Miesicie. Aby wejść ́ na jej szczyt i podziwiać ́
panoramę̨ Lublina, trzeba pokonać ́207 schodów. W muzeum znajdują̨ się̨ zbiory przedmiotów użytku religijnego 
m.in. rzeźby, ikony, stroje liturgiczne. Wieża jest otwarta od środy do niedzieli. 

Bilety wstępu: 

• ulgowy – 6 zł, 
• normalny – 8  zł. 

 
Kontakt: ul. Królewska 10, 20-109 Lublin 
Telefon: +48 695 475 152 
e-mail: muzeum.archidiecezjalne@kuria.pl  

Muzeum Historii Miasta Lublina: Jak kiedyś wyglądało miasto? Ile z dawnego Lublina przetrwało do czasów 
dzisiejszych? Jak żyło się mieszkańcom Koziego Grodu? Jacy oni byli i czym się zajmowali? Dowiesz się tego odwiedzając 
Muzeum Historii Miasta Lublina. Znaleźć tu można zbiory archeologiczne, ikonograficzne, czasopisma, plakaty i pamiątki 
życia codziennego. Na starych widokówkach i fotografiach zobaczysz Lublin od XIX wieku aż po lata 60. XX w. Z taką 
wiedzą inaczej spogląda się na mijane podczas zwiedzania budowle, kamienice i uliczki. 

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 

mailto:czechowicz@mnwl.pl
http://www.mnwl.pl/
mailto:muzeum.archidiecezjalne@kuria.pl


  

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 – 15.35 Spacer Krakowskim Przedmieściem na Plac Litewski. 

Główny plac miasta zachwyca nowoczesną fontanną multimedialną i szeregiem zabytków. To miejsce czterech 
ważnych pomników: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza, Konstytucji 3 Maja i obelisku 
upamiętniającego Unię Polsko-Litewską z 1569 r. Plac otaczają pałace magnackie i inne zabytkowe budynki. 

 15.35 – 16.35 Spacer do Centrum Spotkania Kultur 

Opis: Prócz zwiedzania nowoczesnego wnętrza (możliwe umówienie przewodnika), CSK oferuje kino oraz Teatr 
im. H. Ch. Andersena dedykowany dzieciom. Dla wycieczkowiczów z kl. VIII interesująca może się okazać wizyta w Brain 
Damage Gallery, poświęconej graffiti i sztuce ulicznej. Na dachu Centrum, prócz tarasów widokowych, znajduje się 
miejska pasieka. Warto skontaktować się z CSK w sprawie ewentualnej dostępności warsztatów pszczelarskich. Samo 
wejście do budynku i na tarasy jest bezpłatne. 

Bilety wstępu: 

• zwiedzanie jest bezpłatne 
• przy umówionym wcześniej oprowadzaniu: bilet ulgowy – 8 zł | bilet normalny – 10 zł 

Kontakt: pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin 
Telefon: +48 81 441 56 75 
e-mail: booking@spotkaniakultur.com  
strona internetowa: www.spotkaniakultur.com 

Po wizycie w Centrum Spotkania Kultur dzień można zakończyć spacerem po pobliskim Ogrodzie Saskim, w 
którymś z teatrów lub w jednym z kin.  

________________________________________________________
________ 

Dzień 2 

 Cmentarze na Lipowej – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie – Muzeum Wsi 
Lubelskiej  

Drugi dzień wycieczki to wyprawa w przyszłość oraz w przeszłość. Przyszłość wielu uczniów to wyższa uczelnia 
i stąd wizyta w budynkach uniwersyteckich może okazać się dla nich interesująca. Przeszłość to zaś zwiedzanie 
lubelskiego skansenu połączonego z ciekawymi warsztatami.  

 Jeśli chcemy wprowadzić bardziej rekreacyjną atmosferę, wizytę w uczelniach można odbyć albo pierwszego 
dnia, albo skrócić dnia drugiego. Wówczas dzień można rozpocząć od wizyty w Skansenie, a następnie zabrać 
uczestników do Aqua Lublin, np. w godzinach od 14:00 do 16:00, po czym wypada obiadokolacja i nocleg. W ofercie 
basenu znajdują się gry i zabawy, nauka pływania, Zajęcia na basenie to przede wszystkim gry i zabawy w wodzie, plac 
zabaw, zjeżdżalnie wodne oraz basen ze sztuczną falą. 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(98,114,97,109,97,107,114,97,107,111,119,115,107,97,64,109,110,119,108,46,112,108)+'?body=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%0A-------------------------------------------')
http://www.mnwl.pl/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/plac-litewski/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/centrum-spotkania-kultur/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/teatr-im-hansa-christiana-andersena/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/teatr-im-hansa-christiana-andersena/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/brain-damage-gallery/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/brain-damage-gallery/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/miejska-pasieka-artystyczna-na-dachu-csk/
mailto:booking@spotkaniakultur.com
http://www.spotkaniakultur.com/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/aqua-lublin/


  

Bilety wstępu:  

• dla dziecka z grupy zorganizowanej – 22 zł 
• opiekun gratis 

 
Kontakt: al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin 
Telefon: +48 81 466 51 38 
e-mail: aqualublin@mosir.lublin.pl  
strona internetowa: Oferta dla szkół - Inspiruje Nas Sport - MOSiR Lublin  

Opcja wycieczki z większym uwzględnieniem muzeów, miejsc pamięci oraz uczelni: 

 10.00 – 11.00 spacer na Cmentarz przy ul. Lipowej  

Opis: Cztery cmentarze, katolicki, ewangelicki, prawosławny i wojskowy upamiętniają wielokulturowość 
Lublina. Spacerom sprzyjają okazałe drzewa, bogata fauna ptaków, a także nagrobki wybitnych lublinian. Znajdują się tu 
także mogiły zbiorowe Więźniów Zamku Lubelskiego czy Powstańców z 1863 roku. Pochowani są tu m.in. członkowie 
rodzin lubelskich przemysłowców – Vetterów, Plage i Laśkiewiczów, twórca pierwszej biblioteki publicznej – Hieronim 
Łopaciński, poeta Józef Czechowicz czy wybitny muzyk – Romuald Lipko. Znajdują się tu także mogiły zbiorowe 
Więźniów Zamku Lubelskiego czy Powstańców z 1863 roku. 

Bilety: wstęp wolny 
Adres: ul. Lipowa 16, 20-024 Lublin 

 11.00 - 11:45 UMCS, pomnik Noblistki, Gmach Biblioteki, Muzeum uczelniane 

 Opis: Chwila spędzona pod pomnikiem wybitnej chemiczki to doskonała okazja do opowiedzenia nie tylko o niej, 
ale i o życiu studentów i wykładowców. Obok znajduje się wybitny przykład architektury modernistycznej – biblioteka 
zaprojektowana przez T. Witkowskiego. Przejście do jej gmachu umożliwia zwiedzenie muzeum, które możliwe jest po 
uprzednim umówieniu. 

Bilety: wstęp wolny 

Kontakt: ul. Radziszewskiego 11 (gmach Biblioteki Głównej UMCS), 20-031 Lublin 
Telefon: +48 81 537 58 31 
e-mail: muzeum@umcs.lublin.pl 
strona internetowa: Muzeum - Archiwum i Muzeum UMCS - Strona główna UMCS 

 11.45 – 12.15 Katolicki Uniwersytet Lubelski z zabytkowym Gmachem Głównym i muzeum 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – polski uniwersytet katolicki z siedzibą w Lublinie. Jest kościelną 
szkołą wyższą o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. Najstarsza uczelnia Lublina i trzeci najstarszy 
funkcjonujący uniwersytet w Polsce. 

Muzeum mieści się w głównym gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w pomieszczeniach dawnego 
refektarza dominikańskiego. Prowadzi do niego malowniczy dziedziniec, na którym od 1983 roku znajduje się słynny 
pomnik projektu prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiający spotkanie Papieża Jana Pawła II z Prymasem 
Wyszyńskim. Trzon zbiorów stanowi gromadzona latami kolekcja dzieł sztuki z dawnego Muzeum Uniwersyteckiego. 
Uzupełniają je dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008-2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL, jak 

mailto:aqualublin@mosir.lublin.pl
https://mosir.lublin.pl/obiekty/aqua-lublin/oferta-dla-szkol/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/cmentarz-na-lipowej/
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/uniwersytet-marii-curie-sklodowskiej/
mailto:muzeum@umcs.lublin.pl
https://www.umcs.pl/pl/muzeum,4433.htm
https://lublininfo.com/odkryj-lublin/muzeum-katolickiego-uniwersytetu-lubelskiego-jana-pawla-ii/


  

też liczne zabytki archeologiczne z wykopalisk w Piotrawinie nad Wisłą oraz na lubelskim wzgórzu Czwartek 
zgromadzone w Katedrze Archeologii Polski Instytutu Historii KUL. 

Muzeum KUL powstało w 2018r w setną rocznicę powstania uczelni. Aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie, 
władze uczelni postanowiły ukazać odwiedzającym 100 najpiękniejszych prezentów podarowanych przez różne 
instytucje oraz różne pamiątki ściśle związane z uczelnią. 

Bilety: wstęp wolny 

Kontakt: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
Telefon: +48 81 445 40 29 
e-mail: muzeum@kul.pl  
strona internetowa: www.muzeum.kul.pl  

12.15 – 13.00 obiad. Warto poszukać lokalu na tej stronie: www.lublininfo.com/#co-gdzie-zjesc , lub 
spróbować w stołówce akademickiej KUL lub UMCS (można też umówić obiad na późniejsza godzinę w karczmie 
Muzeum Wsi Lubelskiej). Menu Stołówki Studenckiej KUL  

13.45 – 15.45 Muzeum Wsi Lubelskiej 

Opis: Skansen leży w dolinie rzeki Czechówki. Jest jednym z największych muzeów na świeżym powietrzu w 
kraju. To miejsce pełne zieleni, śpiewu ptaków. Pomiędzy chatami wypasają się gęsi i kozy. Oprócz rekonstrukcji wsi z 
różnych części województwa lubelskiego, skansen chlubi się kilkoma uliczkami przedwojennego miasteczka. 

Muzeum Wsi Lubelskiej to miejsce, które przedstawia, jak wyglądało życie na lubelskiej wsi przed wieloma laty. 
Pracownicy muzeum demonstrują odwiedzającym, w jaki sposób ludzie zajmowali się rzemiosłem używając narzędzi, 
które wyszły z użytku. Muzealna ekspozycja podzielona została na sektory odzwierciedlające zróżnicowanie 
krajobrazowe i etnograficzne Lubelszczyzny: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuże oraz sektory 
dworski i miasteczkowy. Na terenie muzeum także występują zwierzęta, które byłby niezbędnym elementem i pomocą 
w życiu mieszkańców lubelskich wsi. Ponadto muzeum oferuję wiele tematycznych lekcji muzealnych dla dzieci i 
młodzieży w każdym wieku. Do Muzeum spod uczelni można dojechać także komunikacją miejską, konkretnie 
autobusami 18, 20, 30, 37.  

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: 81 533-85-13 
e-mail: edukacja@skansen.lublin.pl  
strona internetowa: www.skansen.lublin.pl 

________________________________________________________
________ 

 



  

Dzień 3 

Pałac w Kozłówce – park pałacowy - Park dźwięków w Dąbrówce – Kozłowiecki Park Krajobrazowy  

 Trzeci dzień wycieczki zabiera uczestników w okolice Lublina, pokazując ich najcenniejszy zabytek – Pałac 
Zamoyskich wraz z muzeami oraz galeriami. Jest to również doskonała okazja, by zakończyć podróż spacerem w lesie 
lub grą terenową.  

10.00 – 13.00 Muzeum w Kozłówce  

 Opis: Późnobarokowa rezydencja magnacka i dawna siedziba rodów Bielińskich i Zamoyskich to prawdziwa 
perła okolic Lublina. Pałac i park łączą w sobie kulturę europejską z polskimi tradycjami narodowymi. Do pałacu należy 
kaplica wzniesiona na wzór kaplicy królewskiej z Wersalu. Kozłówka stanowi jeden z najlepiej zachowanych zespołów 
pałacowych w Europie. Pałac otoczony pięknym ogrodem kwiatowym, rozariami oraz nastrojowym parkiem 
krajobrazowym z zabytkowym drzewostanem. Wnętrza pałacowe w stylu Drugiego Cesarstwa z autentycznym 
wyposażeniem z przełomu XIX i XX wieku, w większości zachowanym po rodzinie Zamoyskich. Dla kontrastu, w muzeum 
mieści się także Galeria Sztuki Socrealizmu.  

Przy muzeum funkcjonuje restauracja, gdzie można zaplanować obiad dla uczestników wycieczki; zwiedzanie 
muzeum i wszystkich atrakcji wraz z grą terenową może zająć od 2 do 3 godzin. 

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  

13.00 – 14.30 Park Dźwięków i tereny zielone 

Po zwiedzaniu Muzeum warto rozważyć wizytę w położonym nieopodal Parku Dźwięków, posiadającym 
ciekawą ofertę zajęć terenowych. W ich zakres wchodzą podchody, zabawy łucznicze czy podpatrywanie ptaków. 

Kontakt: Dąbrówka, 21-132 Kamionka 
Telefon: 603 807 808 
e-mail:  rezerwacje@parkdzwiekow.pl 
strona internetowa: www.parkdzwiekow.pl  

 

Można także skorzystać z leśnych ścieżek prowadzących przez Kozłowiecki Park Krajobrazowy. 

Na przykład ścieżka dydaktyczną Kopanina powstała, aby przybliżyć zwiedzającym las i rządzące nim prawa. Wzdłuż 2 
km trasy rozstawiono 14 tablic z opisami lasu. Parking ,,Kopanina” położony jest w Leśnictwie Jawidz (nieopodal drogi 



  

krajowej nr 19), natomiast parking ,,Stary Tartak” położony w sercu Lasów Kozłowieckich (ok. 9,5 km od Muzeum). 
Możliwe jest tu także wynajęcia miejsca na ognisko. Szczegóły: Szlaki w Lasach Kozłowieckich (muzeumzamoyskich.pl) 

 

 

 


	Tytuł wycieczki: Od gotyckiej kaplicy do zielonego lasu

