
Co warto zobaczyć w Lublinie?
Na początek będąc w Lublinie warto odwiedzić tutejsze Muzeum Lubuskie, które należy do najstarszych tego typu obiektów w tej części 
naszego kraju. Muzeum te nie mieści się tylko w jednej lokacji. Tak naprawdę jest kilka jego oddziałów, które zlokalizowane są na terenie 
miasta Lublin, a także poza nim.

Oprócz tego w Lublinie turyści powinni odwiedzić należący do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Ogród Botaniczny. Powstał on dosyć 
już dawno, bo w roku 1965. Jest to jednak jak najbardziej godne uwagi miejsce. W ogrodzie znajdziemy około 1600 gatunków przeróżnych 
krzewów oraz drzew. 
Mamy tu także możliwość zobaczenia ponad stu drzew, których wiek przekroczył już jakiś
czas temu 100 lat.

W dzielnicy Lublina zwanej Bronowice, znajduje się jeszcze jeden prześliczny i warty uwagi park, którego powierzchnia to prawie 3 hektary. 
Jest to Bronowicki, założony w XIX wieku. Pomimo tego, że lata świetności park ten ma już dawno za sobą, to i tak warto się nim 
zainteresować. Wiele osób jest zdania, że jest to
bardzo dobre miejsce na wypoczynek.

Będąc w tym mieście warto także udać się do Starego Miasta, gdzie zlokalizowany jest ciekawy i warty poświęcenia mu uwagi Plac po Farze. 
W miejscu tym dawniej znajdował się kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Jego pozostałości zostały odnalezione w latach 
1936-1938. Dziś w tym miejscu możemy podziwiać pozostałości po kościele. Głównie są to fundamenty. Jest to ciekawe miejsce, gdzie warto 
spędzić odrobinę czasu, tym bardziej, że można się tu na chwilę zatrzymać i odpocząć podczas wycieczki po Lublinie.

Skoro już mowa o obiektach sakralnych, to warto w Lublinie odwiedzić kaplicę Trójcy Świętej. Inaczej jest ona nazywana Kaplicą Zamkową. 
Jest to wiekowy już obiekt, który powstał w okolicach 1327 roku. Kaplica jest integralną częścią Zamku w Lublinie. Jest to obiekt, który ma 
sporą i ciekawą przeszłość, o której na pewno dowiemy się będąc w tym niezwykłym mieście. Oglądając kaplicę musimy również zwiedzić 
Lubelski Zamek Królewski. Został on wybudowany w wieku XII. Na przestrzeni lat ulegał wielu modernizacjom. Przebudowywano go w XIII oraz 
XIV wieku, a także w latach 1520, oraz 1824 do 1826. W latach 1831 do 1954 pełnił funkcję tutejszego więzienia. Ostatnia przebudowa miała 
miejsce po zakończeniu pełnienia przez zamek właśnie tej funkcji. Dziś jest natomiast siedzibą Muzeum Lubelskiego.
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Warto również zobaczyć 
Archikatedrę Lubelską ponieważ 
Kościół pod wezwaniem świętego 
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty 
wybudowany został w latach 
1586-1604, z myślą o przybyłym 
wówczas do Lublina zakonie 
jezuitów. 
Projektantem kościoła był jeden z 
braci zakonnych – Jan Maria 
Bernardoni, który częściowo 
wzorował się na rzymskiej siedzibie 
jezuitów – świątyni Il Gesu. W XVIII 
w. Józef Meyer udekorował wnętrze 
świątyni pięknymi malowidłami, 
przedstawiającymi sceny z pisma 
świętego. Świątynia jezuitów stała 
się katedrą w 1805 r., po utworzeniu 
diecezji lubelskiej. Po 
zniszczeniach, jakie przyniosła 
druga wojna światowa, katedra 
została odbudowana i w takiej 
postaci możemy ją podziwiać do 
chwili obecnej. lublin.eu



Donżon

Wieża główna lubelskiego Zamku, 
wzniesiona przy południowym zboczu 
wzgórza, powstała w XIII w. jako 
budowla obronno-mieszkalna. To 
cenny zabytek sztuki romańskiej, 
jedna z najstarszych budowli na 
Lubelszczyźnie i najstarszy 
zachowany w całości zabytek 
architektury murowanej w Lublinie. 
Donżon ma trzy kondygnacje 
nadziemne, a jego mur liczy prawie 
trzy i pół metra grubości. Do 
niedawna do oglądania tylko z 
zewnątrz; od lata 2012 r. jest 
dostępny dla zwiedzających. Kto 
pokona niewymiarowe schody wieży i 
różnicę poziomów ok. 30 m, może 
spojrzeć na miasto z tarasu 
widokowego, który utworzono na 
szczycie donżonu. 
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Trybunał Koronny 

Pośrodku staromiejskiego Rynku 
wznosi się gmach Trybunału 
Koronnego. Dziś znajduje się w 
nim m.in. Urząd Stanu Cywilnego. 
Trybunał w Lublinie został 
ustanowiony w 1578 r. i był 
najwyższą instancją sądową dla 
szlachty z Małopolski. Z 
Trybunałem związana jest jedna z 
najsłynniejszych lubelskich 
legend. Według niej, w 1637 r. 
odbył się tu „diabelski sąd”, który 
w sprawie sporu biednej wdowy z 
bogatym szlachcicem wydał 
bardziej sprawiedliwy wyrok niż 
przekupni sędziowie. Dowodem 
diabelskiej interwencji jest 
„czarcia łapa” wypalona w stole, 
który zachował się do dziś – 
można go zobaczyć w holu 
Muzeum Lubelskiego na Zamku. lublin.eu



10 Najlepszych atrakcji w Lublinie
1. Zamek Lubelski

Stanowi chyba najbardziej charakterystyczny budynek w Lublinie, górujący swą monumentalną bryłą ponad poziomem miasta. Pierwotne założenie pochodziło z XII 
wieku, jednakże w XIX zostało gruntownie przebudowane w stylu neogotycki, otaczając zabytkowy donżon i kaplicę Świętej Trójcy, zupełnie odmienną i niezmiernie 
okazałą architekturą. Pierwotnie mieściła się tu siedziba kasztelanii, później Kazimierz Wielki nakazał zbudowanie zamku królewskiego, przebudowywanego przez 
kolejnych władców w stylu gotyckim i renesansowym. Jego funkcja reprezentatywna zmieniła się w XX wieku, gdy od lat 30. XX wieku do 1954 roku pełnił funkcję 
więzienia. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Lubelskiego.

2. Kaplica Świętej Trójcy

Stanowi jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki gotyckiej, z widocznymi wpływami wschodnimi. Została zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego w klasycznej 
formie, na rzucie kwadratu z wydłużoną częścią prezbiterium. Całość wnętrza pokrywają zamówione przez Władysława Jagiełłę wielobarwne freski w stylu 
bizantyńskim, prezentujące sceny z życia Jezusa i Marii, aniołów oraz portret króla, który malowidła ufundował.

3. Trasa królewska w Lublinie

Do Zamku wiedzie z malowniczy i piękny trakt królewski. Biegnie on przez samo serce miasta wzdłuż zabytkowych kamieniczek i kramów, obok kościołów z minionych 
epok. Łączy on wzgórze zamkowe z rynkiem głównym. To jedna z najbardziej reprezentacyjnych części miasta, wprost idealna na spacer z rodziną.

4. Symbol miasta, czyli Brama
Krakowska

Na trasie drogi królewskiej znajduje się okazała XIV-wieczna Brama Krakowska (jedna z dwóch bram miejskich, obok Grodzkiej) – jeden z najlepiej rozpoznawalnych 
symboli miasta. Główny jej trzon wzniesiono w stylu gotyckim, jednakże w XVIII-wieku otrzymała
nową, barokową szatę. Na wieży znajduje się zegar, którego tradycje sięgają aż do XVI wieku, gdy pojawiła się w tym miejscu pierwsza jego wersja.

5. Plac Łokietka

Jeden z głównych placów Lublina, łączący stare miasto z zamkiem. Przy nim znajduje się Brama Krakowska oraz Nowy Ratusz – okazały, XIX-wieczny gmach. Sam 
plac powstał na samym początku XVII wieku, gdy postanowiono zburzyć dawne fortyfikacje i zasypać fosy. Obecnie stanowi jeden z głównych punktów turystycznych 
miasta oraz przestrzeń tętniącą nieustannym życiem
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10 Najlepszych atrakcji w Lublinie - ciąg dalszy

6. Wieża Trynitarska –  na wyżynach miasta

Choć to zamek przykuwa uwagę swoim ogromem, to tak naprawdę najwyższym punktem w mieście jest Brama Trynitarska, na szczycie której znajduje się platforma 
widokowa, otwierająca się na panoramę całego miasta. Pierwotnie założenie należało do klasztoru jezuitów, a później trynitarzy, od których wzięło nazwę. Współcześnie 
znajduje się tu Muzeum Archidiecezjalne.

7. Zmienne losy Lublina – plac po Farze

Historia potrafi mieć różne oblicza i tory. Jednym z popularniejszych miejsc w Lublinie jest Plac po Farze. Znajduje się on na Starym Mieście, w miejscu w którym 
pierwotnie znajdował się kościół pw. św. Michała Archanioła – miejska fara. Był to najstarszy kościół w mieście, według legendy wzniesiony przez Leszka Czarnego. 
Stopniowo budynek zaczął popadać w ruinę, aż w 1846 roku podjęto decyzję o całościowej rozbiórce. W ramach Placu po Farze były prowadzone liczne wykopaliska 
archeologiczne. Pamiątką po nich są zarysy fundamentów dawnego kościoła parafialnego, który przez pewien czas pełnił nawet funkcję katedry.

8. Musztry i imprezy plenerowe – Plac Litewski

Pierwotnie został zbudowany w latach 20. XIX wieku, jako miejsce dla defilad i parad wojskowych. Stąd też pochodzi jego pierwotna
nazwa, czyli plac Musztry. Obecnie stanowi przestrzeń dla rekreacji oraz miejsce wielu plenerowych imprez w Lublinie.

9. Wsi spokojna, wsi wesoła – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Wsie na Lubelszczyźnie mają swój niepowtarzalny swojski klimat. Część zabytków związanych z tym rejonem można podziwiać w Muzeum Wsi Lubelskiej. Powstał w ten 
sposób skansen prezentujący przykłady okolicznej architektury drewnianej – od kościołów rzymskokatolickich, przez cerkwie, aż do założeń dworskich i chat wiejskich. W 
ramach kompleksu wydzielono kilka sektorów, w których można podziwiać architekturę danego obszaru.

10. Fontanna multimedialna

Przy placu Litewskim mieści się rozbudowana fontanna multimedialna, przyciągająca rzesze turystów oraz stanowiąca punkt spotkań dla mieszkańców. W okresie 
wakacyjnym odbywają się tu regularne pokazy łączące wodę, światła oraz muzykę w jedną intrygującą i zachwycająca kompozycję.
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29 ciekawostek o Lublinie

1. W Lublinie jest obecnie aż 339 811 mieszkańców (dane zebrane pod koniec 2018 roku).
2. Powierzchnia miasta to 147 kilometrów kwadratowych.
3. Odległość Lublina od stolicy naszego kraju to 170 kilometrów.
4. Z lublina jest tylko niecałe 100 kilometrów do przejścia granicznego z Ukrainą.
5. Początki osadnictwa na terenach miasta są bardzo stare i sięgają aż VI wieku. Jako pierwsza istniała tu osada 
handlowa, ponieważ przez tereny dzisiejszego Lublina biegł niegdyś szlak handlowy prowadzący aż od Morza Martwego.
6. Lublin leży w strefie klimatu kontynentalnego wilgotnego.
7. Historycznego udokumentowana lokacji miasta dokonał Władysław Łokietek 15 sierpnia 1317 roku. W roku 1341, jego 
syn odniósł wielkie zwycięstwo podczas bitwy pod Lublinem z tatarami. Rok po tych wydarzeniach król Kazimierz nadała 
miastu przywilej regulacyjny, na mocy którego otoczono całe miasto murami obronnymi.
8. To właśnie w Lublinie, królem został obrany Władysław Jagiełło. Odbyło się to 2 lutego 1386 roku podczas jednego z 
pierwszych sejmów walnych.
9. Miasto otrzymało prawo składu w 1392. Prawo to nakazywało przejeżdżającym przez miasto kupcom, wystawić swoje 
towary. Dzięki temu przywilejowy Lublin zaczął się bardzo prężnie i szybko rozwijać.
10. To właśnie w Lublinie dokonał się tak zwany Hołd Pruski, czyli ostateczna kapitulacja zakonu krzyżackiego i złożenie 
przez Albrechta Hohenzollerna hołdu lennego ówczesnemu królowi Zygmuntowi II Augustowi.
11. Miasto uległo dość dużemu zniszczeniu w II połowie XVII wieku, które spowodowane było potopem szwedzkim oraz 
najazdami kozaków.
12. W roku 1630 wybuchła w Lublinie epidemia dżumy pochłaniając aż 5 tysięcy ofiar.
13. Lublin w XVI i XVII wieku był głównym ośrodkiem reformacji.
14. W okresie Polskiej Republiki Ludowej Fabryka Samochodów Ciężarowych produkowała samochody marki FSC Lublin 
oraz  FSC Żuk. Żuk był jednym z symboli PRLu. W latach 90tych fabrykę wykupił koreański koncern Daewoo.
15. Lublin jest jednym z trzech miast w naszym kraju po którym regularnie jeżdżą trolejbusy.
16. W latach 70tych w Lublinie został zaprojektowany i utworzony pierwszy polski przewód światłowodowy. Już w 1983 
roku otwarto pierwszą w Polsce fabrykę światłowodów.
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29 ciekawostek o Lublinie - ciąg dalszy
17. W mieście działa Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Jest to centrum badawcze, które zrzesza instytucje 
naukowe razem z przedsiębiorcami. W ten niezwykle innowacyjny projekt włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie, 
samorząd miasta oraz województwa. Celem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, jest inwestowanie i 
rozwój nowoczesnych technologii.
18. Jedną z głównych ulic handlowych Lublina, jest Krakowskie Przedmieście. W mieście znajduje się aż 20 
centrów handlowych i aż kilkadziesiąt supermarketów i hipermarketów.
19. W Lublinie działa KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Powstał on w 1918 roku, jako Uniwersytet Lubelski. 
Na KULu wykładał przez pewien czas Karol Wojtyła, czyli późniejszy papież Jan Paweł II.
20. Bardzo charakterystyczną przekąską wywodzącą się z Lublina jest cebularz. Przekąska ta wywodzi się z 
kuchni żydowskiej i jest pszennym plackiem pokrytym pokrojoną w drobne paski cebulą i makiem. Pierwsze 
wzmianki o przekazywanym z pokolenia przepisie pochodzą z XIX wieku.
21. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Lubla, które było zmienioną formą starosłowiańskiego 
imienia Lubomir.
22. Miasto ma swoje motto, które brzmi,,Lublin, miasto inspiracji’’.
23. Lublin w swojej historii, był dwukrotnie stolicą Polski. Trwało to jednak zaledwie kilka miesięcy. Pierwsza taka 
sytuacja miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej. Drugi raz Lublin został stolicą Polski po zakończeniu II 
wojny światowej.
24. Lublin przed rokiem 1939 był głównym centrum społeczności Żydowskiej w Polsce. Nazywany był także 
Żydowskim Oxfordem.
25. Lublin bywa nazywany potocznie,, Małym Krakowem’’.
26. Lublin może poszczycić się mianem wyjątkowo kulturalnego miasta, ponieważ rocznie odbywa się tutaj ponad 
27. Miasto posiada własny hejnał. Melodia hejnały lubelskiego ma około 400 lat, ale jej autor nie jest znany. Ta 
unikalna i oryginalna melodia grana jest z balkonu ratusza.
28. Lublin nazywany jest miastem studentów, ponieważ w mieście jest aż 5 tysięcy zagranicznych studentów.
29. Symbolem miasta jest kozioł. Wiąże się to z pewną legendą, w której po krwawej i zażartej bitwie z nomadami 
wiele osób zginęło osierocając swoje dzieci. Malcy przetrwali jednak dzięki kozie, która karmiła je własnym 
mlekiem. W podziękowaniu za ratunek i przetrwanie koza stała się symbolem miasta. Jednakże rysownik
popełnił błąd i zamiast kozy, narysował brodatego koziołka. Od tego czasu miasto nazywane było Kozim Grodem.
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