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wyruszyła na grę miejską , podczas której uczestnicy 
poruszali się po Lublinie w celu „Odkrycia Lublina” . 
Swoją przygodę rozpoczęliśmy na Wzgórzu 
Zamkowym wsłuchując się w legendy dotyczące 
powstania naszego miasta.  

Wszystko rozpoczęło się 

rano, w piękny słoneczny 

dzień 23 maja  2017 r. 

kiedy to klasa 2a wraz z 
całą społecznością szkolną  



Każda z klas miała własną trasę oraz zadania do 
wykonania. Wszyscy musieliśmy wykazać się sprytem, 

zaradnością i umiejętnością planowania. 
Wśród zadań do wykonania dla naszej klasy 
znalazły się m. in.  
- Przeczytanie legend dotyczących Lublina i 
odpowiedzenie na pytania; 
- Dojście do Poczty Głównej, Grand Hotelu i 

Hotelu Europa i wykonaj zadań m.in. wysłanie 
kartki do szkoły ;) 

- Odszukanie klamki w kształcie koziołka na 
Wydziale Politologii UMCS 

- Odwiedziny Wieży Ciśnień 
- Wizyta w Ratuszu Lubelskim 



Każdy z nas jako pracę domową miał  
zastanowić się jakie miejsce było 

najciekawsze ??!! 
  



Po powrocie do szkoły długo dyskutowaliśmy, 
które z miejsc powinniśmy wybrać. 
Po burzliwych dyskusjach, doszliśmy do 
wniosku że największe wrażenie wywarł na nas 
Lubelski Ratusz  



Podczas wizyty w 
Ratuszu mieliśmy 
okazję usłyszeć historię 
powstania Ratusza w 
Lublinie oraz 
dowiedzieć się jaką 
pełni funkcje. 
 
 



Ratusz lubelski został 
wybudowany w latach 
1827–1828 na 
miejscu spalonego 
kościoła i klasztoru 
karmelitów bosych. 
Projektantem 
klasycystycznej budowli 
był Aleksander Groffe, 
generalny budowniczy 
Królestwa Polskiego. 



Dzięki bardzo miłemu panu, mogliśmy się 
dowiedzieć jak wygląda ratusz „od 
kuchni”. 
 
Każdy z nas już wie jaki herb ma nasze 
ma nasze miasto. 
Ale flaga,  hejnał ? 
No właśnie, jak ona wygląda ? 



Herb Lublina 

Flaga miasta 

Ale, ale to nie wszystko ;) 



Mamy także, urzędową flagę miasta oraz 
hejnał. 



Historia 

Nowy Ratusz w Lublinie powstał w 
miejscu dawnego klasztoru karmelitów 
bosych. Już w roku 1611 planowano 
budowę Magistratu. Zygmunt III Waza 
wydał w tym celu specjalne przyzwolenie. 
Jednak do Lublina przybyli karmelici, 
którzy zapragnęli zbudować dla siebie 
klasztor dokładnie w miejscu planowanej 
budowy Magistratu. Nabyli grunty na 
różne, w tym bezprawne, metody i 
zbudowali kompleks klasztorny. 



Historia 

20 kwietna 18.03 o godzinie 23.00 
wybuchł wielki pożar klasztoru. Karmelici 
opuścili budynki, w 1807 rząd austriacki 
wystawił ruiny na licytację, w 1826 
nabył je Magistrat miasta Lublina. Ze 
względów oszczędnościowych na początku 
urzędnicy musieli pracować w 
zniszczonych murach klasztornych. 
Dopiero po interwencjach dziennikarzy 
lubelskich, postanowiono tu zbudować 
Magistrat. Ratusz wybudowano w stylu 
klasycystycznym. 



Ciekawostki 
 

*W czasach PRL na jednym z piętra Ratusza 
znajdował się Pałac Ślubów. Obecnie mają tu 
siedzibę władze samorządowe Lublina wraz z 
prezydentem miasta. 
 
We wnętrzu Ratusza znajduje się obraz Wjazd 
generała Zajączka do Lublina, przedstawiający 
sylwetkę starego miasta od strony południowej. 
 
*Codziennie o godzinie 12.00 z balkonu Ratusza 
odgrywany jest hejnał. 
 
 
*Obecnie Ratusz jest siedzibą Prezydenta Miasta 
Lublin Krzysztofa Żuka, oraz Młodzieżowej Rady 
Miasta. 


