
„Zakochaj się 
w Lublinie” 

SPACERY TEMATYCZNE

prowadzone przez
Przewodników PTTK

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK W LUBLINIE



09 II - „Lublin dla zakochanych”

LUTY

Zapraszamy na spacer zaułkami Starego Miasta, Przedmieścia i na malownicze Wzgórze 
Czwartek. Te urokliwe, romantyczne miejsca sprzyjają zakochanym, kryją też wiele 
tajemniczych historii z życia mieszkańców Koziego Grodu. Dowiemy się, w którym 
kościele zawarł związek małżeński Bolesław Prus, dlaczego obrączki ślubne kupowano 
przed wojną w sklepie jubilerskim Aleksandra Kalickiego. Odwiedzimy kościół z relikwiami 
św. Walentego, poznamy sekret Henryka Wieniawskiego, w jaki sposób przekonał 
angielskiego lorda do wyrażenia zgody na poślubienie jego pięknej córki Izabeli Hampton.

BILET: 15 zł. START: 14:00, przed Archikatedrą 

MARZEC

09 III - „Ach te lubelskie Baby...”
Lubelski Rynek był świadkiem codziennych i niecodziennych losów mieszkanek Koziego 
Grodu w czasach Złotego Wieku, m.in. pięknej Barbary Konopniczanki, kłótliwej teściowej 
Sebastiana Klonowica czy mieszczki Jadwigi, która spaliła niemal doszczętnie zabudowę 
Starego Miasta. W historie staropolskie wpisują się również barwne losy ślicznej 
awanturnicy Agnieszki Machówny. Zatrzymamy się na ulicy Noworybnej, gdzie w jednej 
z kamienic urodziła się autorka książek dla dzieci Janina Porazińska. Zaułek Hartwigów 
przybliży nam młodzieńcze lata poetki i eseistki Julii Hartwig. Następnie udamy się na 
ulicę Lubartowską, gdzie przypomnimy historię Anny Langfus - laureatki Literackiej 
Nagrody Goncourtów. Ulica Królewska i kamienica, z balkonu której dzielna Henryka 
Pustwójtówna agitowała Polaków do walki z zaborcami - to kolejne niezwykłe opowieści, 
które poznamy podczas spaceru.

BILET: 15 zł. START: 13:00, Trybunał Koronny 

30 III - „NiePokorne”

Na trasie poznamy sylwetki kilku kobiet, pozornie nie mających ze sobą wiele wspólnego. 
Łączy je jednak wielka odwaga i konsekwencja w działaniu. Wyruszymy spod pomnika 
Marii Curie-Skłodowskiej, a tam opowiemy o dokonaniach, ale i o bezkompromisowości 
patronki największej lubelskiej uczelni. Podążymy dalej w kierunku Muzeum „Pod 
Zegarem”, gdzie zapoznamy się z losami dwóch dzielnych lubelskich dziewczyn 
wywiezionych do Ravensbruck. Odwiedzimy nekropolię przy ulicy Lipowej, a tam groby 
kilku odważnych kobiet. Następnie trasa spaceru powiedzie nas pod jeden z lubelskich 
pałaców, gdzie poznamy niezwykłe losy błogosławionej Marty Wołowskiej, „siostry do 
zadań specjalnych”. Wreszcie na Placu Litewskim posłuchamy opowieści o czasach 
zaborów, odważnym czynie młodziutkiej Henryki, skromnej matce Józefa Czechowicza 
oraz o poetce i patriotce Franciszce Arnsztajnowej. Wszystkie te kobiety ryzykowały 
życiem lub wręcz je traciły walcząc o człowieka, ludzką godność, prawdę i naukę.

BILET: 15 zł. START: 11:00, Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej 

Zapraszamy na odkrywanie śladów dawnego przemysłu w Lublinie. Zobaczymy gdzie

i jak wytwarzano świece, podziwiać będziemy panoramę dzielnicy przemysłowej. 

Następnie przyjdzie kolej na nieistniejącą XIX-wieczną wieżę ciśnień oraz jej XVI-wieczną 

poprzedniczkę. Kolejnym przystankiem podczas spaceru będzie pałac Sobieskich, 

z którym łączy się fatalna inwestycja Boczarskiego. Tuż obok znajduje się dawny klasztor 

reformatów, w budynkach którego Vetterowie urządzili browar. Jak przemysłowcom udało 

się zakupić budynki poklasztorne i dlaczego wzbudzili do siebie niechęć lublinian - 

dowiecie się na miejscu. Na trasie zobaczymy budynki po młynie Frejtaga, Jojne 

Wejberga. Naszą wędrówkę zakończymy na słynnym moście Lutosławskiego. 

16 III - „ ”Jak to Boczarski na młynie wyszedł

BILET: 15 zł. START: 11:00, parter kamienicy Rynek 8  



06 IV - „Kośminek - dzielnica, jakiej nie znacie”

KWIECIEŃ

BILET: 15 zł. START: 14:00, kościół pw. św. Michała Archanioła 

W dzielnicy Kośminek nie ma pięknych zabytków, pałaców, kościołów, ale jest to coś! 

Stary Kośminek zachował bowiem klimat „miasteczka o charakterze przemysłowym”, 

gdyż właśnie tu w latach 60. XIX wieku rodził się lubelski przemysł. W czasie naszego 

spaceru poznamy historię zakładów przemysłowych i gospodarczych: młyna Michała 

Kośmińskiego, Fabryki Wódek i Likierów Zylberów produkującej słynną pejsachówkę, 

garbarni Hipolita Luchta, pierwszej elektrowni miejskiej, zabytkowych kamienic 

zbudowanych z wapniaka, pałacyku Frydmana – właściciela odlewni żeliwa. Dotrzemy do 

dawnych obiektów koszar wojskowych dla oficerów piechoty carskiej. Opowiemy także, 

gdzie był ukrywany w czasie II wojny światowej obraz Jana Matejki „Bitwa pod 

Grunwaldem”.

13 IV - „Saga rodu Wieniawskich”

Każda rodzina ma swoją sagę, ale rodzina Wieniawskich ma ją niepowtarzalną. 
Udokumentowana historia tego rodu sięga końca XVIII w., kiedy to na świat przyszedł Wolf 
Helman – późniejszy lekarz Tadeusz Wieniawski – ojciec genialnych muzyków: Henryka – 
skrzypka i Józefa – pianisty.  Rodzina Wieniawskich na trwale zapisała się w historii 
naszego miasta, Polski, a niektórzy z jej członków na kartach historii europejskiej. 
W czasie spaceru usłyszycie o XIX-wiecznym Lublinie  –  „mieście muzyków”, 
o miejscach gdzie mieszkali, tworzyli, bywali Wieniawscy.  
Henryk i Józef Wieniawscy w czasie zaborów, kiedy został zachwiany nasz byt narodowy, 
występowali jako ambasadorowie polskości. Koncertując w całej Europie, podkreślali 
swoje polskie pochodzenie. Służyli ojczyźnie działalnością artystyczną, propagując 
w stopniu najdoskonalszym polską muzykę, zdobywając uznanie w środowisku 
międzynarodowym. 

BILET: 15 zł. START: 14:00, Trybunał Koronny 

Wielowiekowa historia Lublina obfituje w wydarzenia, które doprowadzały ludność do 
wielkiej trwogi i rozpaczy. Ich przyczyną były nękające miasto kataklizmy wywoływane 
siłami natury, wojnami lub głupotą samych mieszkańców. Różne były na nie reakcje – 
ucieczka, panika, odchodzenie od zmysłów, a czasami walka z żywiołami: mieczem, 
bosakiem, kubłem wody (także święconej) lub modlitwą.

Trasa wiedzie zaułkami Starego Miasta i do najbliższych okolic, które były świadkami 

śmiercionośnych sił: ognia, wody, morowego powietrza, ekstremalnych zjawisk 

atmosferycznych i złowieszczych znaków na niebie.

MAJ

11 V - „ h”Od powietrza, głodu i wojny...” - rzecz o niszczycielskich żywiołac

BILET: 15 zł. START: 11:00, Plac Zamkowy 

18 V - „Ulica Kalinowszczyzna - wiele wydarzeń, wiele postaci”

Kalinowszczyna była świadkiem wielu wydarzeń: tych wesołych, wspaniałych, ale i tych 
tragicznych. Spacer rozpoczniemy od Placu Singera. Przypomnimy sylwetkę autora 
Sztukmistrza z Lublina i dowiemy się, jak lublinianie obchodzą co roku urodziny Jaszy 
Mazura-bohatera powieści.  Zobaczymy m.in. miejsce, gdzie znajdował się tzw. Słomiany 
Rynek. Czy nazwa tego miejsca związana jest tylko z tym, że handlowano tam zbożem? 
Sprawdzimy, co po nim pozostało. Z Kalinowszczyzny dobrze widać wzgórze Grodzisko - 
stary cmentarz  żydowski ze słynną macewą Widzącego z Lublina, którą odwiedzają 
chasydzi z całego świata. Zobaczymy jeszcze wiele innych obiektów historycznych, np. 
dworek znanego poety, kapliczkę św. Floriana.

BILET: 15 zł. START: 11:00, Plac Singera  



25 V - „Droga na Umschlagplatz”

Odtworzymy w naszym spacerze ostatnią drogę lubelskich Żydów przed ich wywózką do 

miejsca zagłady w Bełżcu. Rozpoczniemy ją od nieistniejącej już ul. Szerokiej pod 

Wzgórzem Zamkowym. Miejscem, z którego rozpoczynała się ich ostatnia droga, to 

Wielka Synagoga Maharshala i Maharama. Potem przejdziemy obok cerkwi przy ulicy 

Ruskiej, następnie ulicą Kalinowszczyzna i Turystyczną. Końcem trasy jest ul. Zimna, przy 

której znajdowała się rzeźnia miejska. Stąd, z rampy kolejowej odchodziły transporty do 

obozu zagłady. W czasie tej drogi poznamy miejsca ważne dla nieistniejącej już 

żydowskiej społeczności jak stary cmentarz żydowski, fabryka Brikmana i Ajchenbauma. 

BILET: 15 zł. START: 11:00, Brama Grodzka  

CZERWIEC

1 VI - „Opowieści o wodzie, czyli historia lubelskich wodociągów”

Co potrzebne jest do życia? Oczywiście woda. Jak używano wody i dlaczego jej nie pito, 

dowiemy się na pokazie slajdów. W czasie wędrówki zapoznamy się z poszczególnymi 

etapami powstawania zarówno zwykłych studni, jak i kolejnych wodociągów. Odwiedzimy 

dziedziniec Zamku Lubelskiego ze studnią. Następnie dawnym ściekiem wejdziemy na 

Stare Miasto. Będąc na wzgórzu, poznamy miejsca lokalizacji studni oraz Furtę Gnojną, 

którą wywożono nieczystości i kto tym się zajmował. Następnie na pl. Wolności 

odnajdziemy lokalizację XIX-wiecznej wieży ciśnień i fontannę z jej makietą. Zobaczymy 

też najstarszy tego typu obiekt z początku XVI w. Spacer zakończymy przy MPWiK-u, 

gdzie w 1929 r. powstały obecnie działające wodociągi.  

BILET: 15 zł. START: 11:00, parter kamienicy Rynek 8  

8 VI - „STARE DRZEWA - niemi świadkowie historii Lublina”

Drzewa od najdawniejszych czasów stanowiły ważny element tradycji wielu różnych 

kultur. Często sadzono je dla upamiętnienia  wydarzeń historycznych. Podczas spaceru 

odwiedzimy ważne dla historii  miasta Lublina miejsca, gdzie rosły lub wciąż rosną drzewa 

– świadkowie przeszłości. Posłuchamy, o czym śnił Leszek Czarny pod rozłożystym 

dębem na Placu po Farze, o cisie na wirydarzu Klasztoru Ojców Dominikanów, 

prawdopodobnie jedynym świadku kradzieży relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Na Placu 

Litewskim przewodnik wyjawi, jakie tajemnice skrywają carskie dęby. W Ogrodzie Saskim 

poznamy drzewa Dalekiego Wschodu: miłorząb japoński i morwę. Na zakończenie udamy 

się na dach Centrum Spotkania Kultur, gdzie stoi nowoczesna pasieka, aby dowiedzieć 

się o tradycjach polskiego bartnictwa.

BILET: 15 zł. START: 11:00, Plac po Farze  

15 VI - „Nie tylko filozoficzne ścieżki Karola Wojtyły”

Przejdziemy część trasy, jaką pokonywał ksiądz Karol Wojtyła, kiedy pracował jako 

wykładowca KUL-u, przyjeżdżając pociągiem z Krakowa do Lublina. W czasie spaceru 

dowiemy się m.in.:
– Co ksiądz Karol Wojtyła  przywoził studentom z Krakowa?
– Czym częstował pracowników dziekanatu?
– Jak rywalizował podczas jazdy na rowerze i na nartach z pracownikami 

naukowymi KUL-u?
– Czy był punktualny?
– Czy bardzo „zbiskupiał” w oczach pracowników KUL-u po otrzymaniu sakry 

biskupiej?
– Jak spędzał czas z przyjaciółmi w domu przy ulicy Chopina?

BILET: 15 zł. START: 13:00, przed Archikatedrą  



29 VI - „Szlacheckie i żydowskie siedziby w miasteczku Wieniawa”

Przez ponad 500 lat Wieniawa była samodzielnym miasteczkiem i dopiero w 1916 roku 

została włączona w administracyjny obszar Lublina. Jej historia  jest niezwykle 

intrygująca. Podczas spaceru poznamy losy szlacheckich i mieszczańskich rodów 

Kreydlarów, Lubomelskich, Leszczyńskich, Gorajskich, Suchodolskich i Tarłów oraz 

wybitnych żydowskich mieszkańców Wieniawy:  Jaakowa Icchaka ha-Lewi Horowica, 

nazywanego Widzącym z Lublina, Wieniawskich (Helmanów). Poszukamy śladów 

przeszłości, kiedy to żydowski sztetl tętnił życiem, zanim wybuchła II wojna światowa. 

Odwiedzimy cmentarz żydowski, zlokalizujemy miejsce po synagodze i placu targowym. 

Spacerując po Ogrodzie Saskim, wysłuchamy opowieści o Feliksie Bieczyńskim - 

projektancie „zielonego salonu” Lublina oraz wspomnień Janiny Porazińskiej o jej latach 

spędzonych w Lublinie i zabawach z rówieśnikami w Ogrodzie Saskim. 

BILET: 15 zł. START: 15:00, Krak. Przedm. 78 - BORT PTTK  

LIPIEC

Lubelskie Stare Miasto ma długą i ciekawą historię, niepowtarzalną atmosferę oraz kryje 

wiele tajemnic. Zapraszamy na zwiedzanie Starego Miasta wieczorową porą. Poznamy 

najstarszy widok Lublina, ,,korzeń miasta”, ukryte fragmenty oryginalnych murów 

m i e j s k i c h ,  s e m i n a r i u m  d u c h o w n e ,  n i e u k o ń c z o n y  k l a s z t o r,  z a m t u z 

i sanatorium.Odwiedzimy podwórka, punkty widokowe i zaułki zachwycające 

mieszkańców, turystów i filmowców. Spacer zakończymy na wzgórzu Czwartek, 

podziwiając najpiękniejszy widok Zamku i Starego Miasta w porze nocnej.

BILET: 15 zł*. START: 11:00, Plac Zamkowy   

06 VII - „Moje miasto nocą”

13 VII - „Zabytki Dziedzictwa Europejskiego - wydarzenia, miejsca”

Celem naszej wędrówki będzie zwiedzanie obiektów, którym Parlament Europejski nadał 
Znak Dziedzictwa Europejskiego. Pierwszym obiektem będzie Kaplica pw. Trójcy 
Świętej – o znaczącej wartości w skali Polski a nawet Europy. Spotkały się w niej wpływy
 zachodu – gotycka architektura i wschodu – bizantyńsko-ruskie freski. Tu zapewne modlili 
się synowie Kazimierza Jagiellończyka, senatorowie i posłowie Sejmu Unijnego. 
Następnie udamy się do kościoła oo. Dominikanów. Zobaczymy także refektarz, gdzie 
prawdopodobnie odbył się raut dla twórców Unii. Kolejnym obiektem będzie obelisk Unii 
Lubelskiej na Placu Litewskim, ze sceną figuralną przedstawiającą Koronę i Wielkie 
Księstwo Litewskie. Obecny rok to jubileusz 450-lecia zawarcia Unii. Jakie znaczenie 
miało to wydarzenie w dziejach Europy? Czy zasadne jest twierdzenie: „Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej”? Odpowiedzi na te pytania usłyszymy podczas spaceru.  

*dodatkowa opłata: bilet do Kaplicy:
10/15 zł/os - mogą wystąpić ograniczenia  

BILET: 15 zł. START: 20:00, Brama Krakowska  

21 VII - „Lubartowska - korzenie, mieszkańcy, historia”

Podczas spaceru dowiemy się o historii powstania ulicy, jej mieszkańcach, zakładach 
przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej. Zahaczymy o pobliskie ulice, 
mówiąc o życiu mieszkańców. Zwiedzając Lubartowską, nie można pominąć: Synagogi  
Chewra Nosim, ani miejsca po dawnej restauracji Szamy Grajera. Przechodząc na drugą 
stronę ulicy, zobaczymy obecny pasaż handlowy „Bazar”, którego historia jest również 
ciekawa. Dowiemy się gdzie mieszkał i czy istniał na prawdę Jasza Mazur – tytułowy 
bohater Sztukmistrza z Lublina. Dojdziemy do pozostałości po fabryce wag Hessa, a tam 
dowiemy się, co owa fabryka przyniosła miastu oraz samej ulicy Lubartowskiej. 
Świadkami żydowskich mieszkańców są: budynki szpitala oraz Lubelskiej Szkoły 
Mędrców „Jeszywas Chachmej”. Wejdziemy do Synagogi, a tam zobaczymy wystawę 
fotografii dotyczącej jej założyciela Majera Szapiro oraz przedwojennego Lublina. 

BILET: 15 zł*. START: 11:00, Brama Krakowska  *dodatkowa opłata, płatna w kasie Muzeum 
Historii Jesziwy Mędrców Lublina - bilet:10 zł/os  



Lubelskie Stare Miasto ma długą i ciekawą historię, niepowtarzalną atmosferę. Kryje wiele 

ciekawostek i tajemnic. Zapraszamy na zwiedzanie Starego Miasta wieczorową porą. 

Poznamy  ,,korzeń miasta'', ukryte fragmenty oryginalnych murów miejskich, seminarium 

duchowne, nieukończony klasztor, zamtuz i sanatorium.Przejdziemy zaułkami, które są 

mało znane i mało uczęszczane.Odwiedzimy podwórka, punkty widokowe i miejsca, które 

zachwycają mieszkańców, turystów i filmowców. Spacer zakończymy na Wieży 

Trynitarskiej, podziwiając  Stare Miasto i Lublin z wysokości 40 m. 

27 VII - „Uroki miasta nocą”

BILET: 15 zł*. START: 20:00, przed wejściem na Zamek  
*dodatkowa opłata - wejście na 
Wieżę Trynitarską - 9/7 zł/os  

SIERPIEŃ

Lubartowska to najdłuższa ulica żydowskiego Lublina. Bogactwo przeplata się tutaj

z biedą oraz działalnością charytatywną. Wielki przemysł spotyka świat żebraków, 

tragarzy i drobnych handlarzy. Nasz spacer rozpoczynamy od ul. Kowalskiej w kierunku 

żydowskiego targu i targu rybnego, gdzie przywołamy smaki dawnego Lublina. Miniemy 

Synagogę Chewra Nosim i dom rodzinny Anny Langfus. Dawna fabryka Hessa 

wyznaczała rytm życia tej ulicy poprzez swoje fabryczne syreny. Kolejnym etapem będzie 

Dom Ludowy im. Pereca. Miejsce to wprowadzi nas w robotniczy ruch Bundu. Następny 

przystanek to żydowski szpital, gdzie niegdyś dyrektorem był znamienity dr Marek 

Arnsztajn. Na zakończenie zwiedzimy Synagogę oraz Muzeum Historii Jesziwy Mędrców 

Lublina.

04 VIII - „Ulica Lubartowska - lubelskie nalewki”

BILET: 15 zł*. START: 11:00, róg ul. Kowalskiej i Lubartowskiej  
*dodatkowa opłata, płatna w kasie muzeum: Muzeum Historii Jesziwy Mędrców Lublina - bilet:10 zł/os  

W latach przedwojennych Edward Hartwig, późniejszy mistrz polskiej fotografii, za cel 

swoich artystycznych poszukiwań obrał łąki w dolinie Bystrzycy. Rury, Wrotków, Majdan 

Wrotkowski - to właśnie tam powstawały jego słynne fotograficzne pejzaże. Czy 

z „hartwigowskich klimatów” coś jeszcze nad Bystrzycą zostało? Odpowiedzi poszukajmy 

wspólnie podczas 3,5-kilometrowej wędrówki połączonej z fotograficznym plenerem. 

Udajmy się do miejsc, gdzie dolina Bystrzycy sprawia wrażenie dzikiej i nieokiełznanej.  

Na trasie spaceru, rozpoczynającej się i kończącej w Zemborzycach, zaplanowanych 

zostało kilka przystanków tematycznych, gdzie poznamy ciekawostki związane z życiem 

i twórczością najsłynniejszego polskiego artysty – fotografika. Koniecznie zabierzmy 

aparaty fotograficzne. 

10 VIII - „Bystrzyca - hartwigowskie klimaty”

BILET: 15 zł. START: 11:00, most na Bystrzycy - ul. Cienista   

17 VIII - „Wagi, bomby i rowery”

Co wspólnego mają ze sobą wagi, bomby i rowery? O wszystkim dowiemy się w czasie 

naszego spaceru.  Odwiedzimy miejsce, gdzie obok siebie warzono piwo u Jensza 

i wypiekano chleb u Kijoka. Następnie nasze kroki skierujemy do budynku IPN-u 

(starego), w którym mieściła się między innymi fabryka tytoniu. Po krótkiej wspinaczce na 

Probostwo odkryjemy tajemnice obiektu należącego do rodu Kleniewskich i inne 

pionierskie inwestycje dla regionu. Na koniec przy ul. Lubartowskiej znajdziemy 

rozwiązanie zagadki tytułu naszego spaceru. Najpierw mało znana w świecie fabryczka 

inż. Świąteckiego - o tym i jego wygranym konflikcie z II RP opowiemy już na trasie. Ostatni 

obiekt to jedna z największych w Europie wytwórni wag, której właścicielem był Wilhelm 

Hess. 

BILET: 15 zł. START: 11:00, parter kamienicy Rynek 8   



Lublin ciągle jeszcze zazdrośnie ukrywa przed swoimi mieszkańcami wiele tajemnic, choć 
znaleziono już odpowiedź na pytania: jaki skarb został ukryty w kamienicy przy ulicy 
Grodzkiej, gdzie odlewał swoje dzwony ludwisarz Aleksy Stanifusor, gdzie wystawiał 
swoje portrety znany lubelski malarz Władysław Barwicki, co skrywają piwnice kamienicy 
Rynek 8, gdzie można było zobaczyć w dziewiętnastowiecznym Lublinie najprawdziwsze 
krokodyle, mrówkojady i latające wiewiórki?

W czasie spaceru ulicami Lublina znajdziemy odpowiedź nie tylko na te, ale i na wiele 

innych pytań. A na zakończenie wędrówki zasiądziemy przy filiżance kawy lub herbaty 

w kawiarni chlubiącej się ponad 100-letnią tradycją.

24 VIII - „Tajemnice lubelskich kamienic”

BILET: 15 zł. START: 12:00, Brama Grodzka   

Krawiecka – to najbiedniejsza ulica dzielnicy żydowskiej. Jej świat drewnianej, ciasnej 

zabudowy znika wraz z deportacją mieszkańców do obozu w Bełżcu. Handlarka Fajgele 

wprowadzi uczestników spaceru w ten zaginiony, niewidoczny świat i jego klimaty. 

Odkrywanie ulicy Krawieckiej rozpoczniemy przy Latarni Pamięci przy kościole św. 

Wojciecha i Latarni Pamięci. Przejdziemy obok Porta Sordida, dawnej Synagogi Saula 

Wahla, jednodniowego króla Polski, nieistniejącej fabryki cygar Krasuckiego. Skierujemy 

się pod mural nad rzeką Czechówką i spotkamy się tam z uwiecznionym krajobrazem 

lubelskiego sztetla. Spacer zakończymy przy dawnej Wielkiej Synagodze Maharszala 

i Maharama.

31 VIII - „Zaginiony świat ulicy Krawieckiej”

BILET: 15 zł. START: 15:00, przed „Domem na Podwalu”   

WRZESIEŃ
07 IX - „Sacrum i profanum czyli szlakiem nieistniejących kościołów”

BILET: 15 zł. START: 11:00, parter kamienicy Rynek 8   

21 IX - „O czym szumiał „baobab” na Placu Litewskim”

BILET: 15 zł. START: 11:00, przed Galerią „CENTRUM”  

W czasie naszego spaceru odwiedzimy miejsca, w których już nie ma kościołów. 

Zobaczymy, jak dawne sacrum zmieniło się w profanum. Poznamy historię nieistniejącej 

już fary św. Michała. Na Placu Rybnym dowiemy się o dziejach niedokończonego kościoła 

Trynitarzy. Kolejny przystanek to Ratusz. Opowiemy jaki kościół stał w tym miejscu od XVII 

do XIX w. Gdzie znajdowały się w mieście oficyny popijarskie, kto kupił kościół 

Reformatów św. Kazimierza, w co go zamienił i dlaczego wzbudził niechęć mieszkańców 

naszego miasta? Przedostatnim miejscem będzie powizytkowski klasztor i kościół - jakie 

funkcje w przeszłości pełniły budynki i co w nich obecnie się znajduje? Odpowiedzi na 

wszystkie pytania poznamy podczas spaceru. Na koniec zlokalizujemy miejsce po 

kościele Bonifratrów -  czy dzisiaj to miejsce wpisuje się w sacrum czy profanum? 

W wędrówce przez stulecia poznamy historię Pl. Litewskiego. Opowiemy o magnackich 

pałacach, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych. Pomniki i tablice 

odsłonią nam kulisy m.in. sejmu unijnego z 1569 roku, obchodów 125. rocznicy 

Konstytucji 3 Maja, posiedzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 

w listopadzie 1918 roku. Ustalimy lokalizację nieistniejących świątyń: soboru 

prawosławnego i kościoła oo. bonifratrów oraz luksusowych hoteli „Victoria” i „Janina”,  

które gościły znane postacie ze świata polityki i teatru. Pomniki przyrody - dęby i czarna 

topola – także „opowiedzą” historię tego miejsca. Na koniec dowiemy się o odkryciach 

archeologicznych na Placu Litewskim w latach 2016 – 2017 oraz zwiedzimy kościół oo. 

kapucynów i Pałac Lubomirskich.



28 IX - „Po ciemnej stronie miasta, czyli ostatnia droga skazańca”

Spacer po nietypowych zakątkach Lublina. Zobaczymy lubelskie miejsce straceń 
i usłyszymy mrożące krew w żyłach historie. Poznamy tajniki zawodu kata, dowiemy się, 
gdzie w Lublinie możemy spotkać duchy. Poszukamy lubelskiego wejścia do piekła 
(jednego z pięciu w Polsce) oraz sprawdzimy, czy diabły urzędowały tylko w Trybunale…
Mocne wrażenia gwarantowane, spotkanie z duchem niewykluczone…

BILET: 15 zł. START: 16:00, Trybunał Koronny  

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

12 X - „Służyli prawdzie”

Dwaj Wielcy Polacy, mężowie stanu: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia 

i kardynał Karol Wojtyła – Papież św. Jan Paweł II związani byli z Lublinem. Zapraszamy 

na spacer ich śladami. Poznamy miejsca, w których przebywali i które odwiedzali oraz 

miejsca upamiętniające ich pobyty w Lublinie, m.in. Salę Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego czy Biały Pokój Jana Pawła II. Spacer rozpoczynamy od pomnika 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed Kurią Biskupią, a zakończymy przy pomniku 

Wielkich Polaków na dziedzińcu KUL.

26 X, 9 XI - „Koronkowe Madonny I Skrzydlaci Geniusze
                    niezwykłe historie wykute w kamieniu”

Cmentarz przy ulicy Lipowej to jedna z najstarszych nekropolii w Polsce, świadectwo 
wielokulturowości Lublina, miejsce spoczynku przedstawicieli trzech wyznań. Spacerując 
po tej swoistej galerii sztuki, będziemy podziwiać bogate w formę i symbolikę nagrobki 
oraz rzeźby wybitnych artystów. Odwiedzimy mogiły lubelskich masonów. Cmentarz to 
wykute w kamiennych nagrobkach sylwetki ludzi, którzy na zawsze wpisali się w historię 
Lublina. Hieronim Łopaciński, Kazimierz Jaczewski, Józef Czechowicz, Emil Plage, Teofil 
Laśkiewicz, Karol, August i Juliusz Vetterowie, to tylko niektóre z postaci, o których 
opowiemy podczas spaceru. Inskrypcje nagrobne wykute cyrylicą przybliżą zagmatwane 
losy związanych z Lublinem wyznawców prawosławia. Lubelska nekropolia to ważne dla 
mieszkańców Miejsce Pamięci Narodowej. Przy Mogiłach Więźniów Lubelskiego Zamku, 
Powstańców Styczniowych, Ofiar Wołynia i Mogile Katyńskiej przybliżymy atmosferę 
dramatycznych wydarzeń, których ofiary zostały upamiętnione na lubelskim cmentarzu.

BILET: 15 zł. START: 11:00, brama na cmentarz od ul. Lipowej   

BILET: 15 zł. START: 14:00, przed Archikatedrą  
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