
WIEŻA 
TRYNITARSKA 

 



 Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem 
zabudowy staromiejskiej Lublina. Została 
wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej 
furty miejskiej jako dzwonnica.  

 Dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie           
z 1819 roku, a jej nazwa pochodzi od zakonu 
trynitarzy, którzy rezydowali w budynkach 
pojezuickich w latach 1781–1814. 

 



 Budowla łączy funkcje wieży i bramy.                  
W przeszłości była dzwonnicą, a także wagą 
miejską. 

  Obecnie w wieży mieści się Muzeum 
Archidiecezjalne, a na jej szczycie znajduje się 
taras widokowy. 

 



Styl  

 W okresie średniowiecza, w grubych murach 
obronnych miasta, mieściła się niewielka furta, 
która pod koniec XVI wieku została 
przebudowana na bramę. Dopiero u schyłku 
XVII wieku powstała neogotycka wieża. 

  

 



 Otoczenie 

  

 Wieża Trynitarska od północy 
przylega do budynku 
Archiwum Państwowego, od 
południa do gmachu dawnego 
Kolegium Jezuickiego, od 
wschodu przed Wieżą znajduje 
się plac Katedralny, natomiast 
od zachodu otwiera się na 
ulicę Gruella. 

  

 



 W roku 1627 podwyższono ją i przeznaczono 
na dzwonnicę. Po likwidacji zakonu 
jezuitów  przeszła w ręce trynitarzy.  

 Pomimo, że budowla krótko należała                    
do zakonników, od tej pory zaczęto ją nazywać 
Wieżą Trynitarską. Trynitarze byli jednak 
biednym zakonem. Budynki w kompleksie 
klasztornym zaczęły podupadać i wymagały 
remontu. W 1818 roku kolejnym właścicielem 
obiektu stało się miasto. 

 



Historia 

 W średniowieczu, w miejscu gdzie dziś stoi 
Wieża Trynitarska, znajdowała się niewielka 
furta w murach obronnych miasta, która                  
w 1560 roku została przebudowana na bramę 
miejską. Niedługo potem stała się furtą 
klasztorną łączącą miasto z zabudowaniami 
jezuitów, które znajdowały się poza jego 
murami.  

 



 Pożar z 1752 roku oszczędził wieżę, lecz po 
rozwiązaniu zakonu jezuitów (1772) obiekt wraz         
z całym kompleksem klasztornym zaczął popadać 
w ruinę. 

 Komisja Edukacji Narodowej przekazała obiekty 
klasztorne w ręce zakonu trynitarzy, lecz 
zakonnicy nie zdołali ich utrzymać i w 1814 roku 
opuścili zabudowania. Rok później rozpoczęła się 
rozbiórka zniszczonych gmachów i w efekcie 
powstał obszerny plac Katedralny. 
 



 Od początku XIX wieku w furcie znajdowała się 
waga miejska będąca źródłem stałych i dużych 
dochodów miasta. 

 W 1819 roku rozpoczęto przebudowę wieży, którą 
zlecono włoskiemu architektowi – Antonio 
Corazziemu.  Obiekt otrzymał neogotycką szatę 
oraz ośmioboczną nadbudowę ze stożkowym 
dachem krytym blachą. Prace ukończono w 1827 
roku. 

  

 



 W okresie II wojny światowej, 
podczas bombardowania Lublina, został 
uszkodzony dach oraz okna wieży, a wnętrze 
zostało zdewastowane. 
Ostatni remont, w latach 1975–1978, 
wykonano na potrzeby Muzeum 
Archidiecezjalnego, które ma swoją siedzibę  
w tym miejscu do dnia dzisiejszego. 

 



Opis budynku 
 

 Budowla wzniesiona na planie kwadratu, 
neogotycka, otynkowana, w dolnej części 
murowana z cegły, w górnej drewniana.  

 Górna kondygnacja jest dwustopniowa, 
wykonana na planie ośmioboku, zwieńczona 
dachem stożkowym pokrytym blachą miedzianą.  
We wnętrzu obiektu znajdują się drewniane 
schody oraz potężna drewniana konstrukcja. 
Wnętrze pozbawione jest neogotyckich dekoracji. 

 



Sala wystawowa w wieży 



 Obecnie w jej wnętrzu mieści się Muzeum 
Archidiecezjalne. Poza funkcją muzealną, 
wieża pełni jeszcze funkcję dzwonnicy 
archikatedry lubelskiej. Dzięki temu można 
zobaczyć w niej również dzwony, które biją 
podczas ważnych uroczystości. 

 



 Wchodząc na górę zwiedzający mogą więc 
podziwiać rozmaite rzeźby i przedmioty sakralne.  

 Wieża do dziś pełni też funkcję dzwonnicy 
pobliskiej archikatedry lubelskiej, znajdują się w 
niej również 4 dzwony. Między innymi jest tu 
dzwon Michał, przeniesiony z fary oraz największy 
dzwon w Lublinie - Maria, który jest uruchamiany 
tylko podczas wyjątkowych okazji. 

 



 Muzeum w swoich zbiorach posiada 
przedmioty użytku religijnego, obrazy, ikony, 
rzeźby, tkaniny, sarkofagi, instrumenty 
muzyczne, lichtarze, portrety trumienne oraz 
inne zabytkowe sprzęty. Ze szczytu wieży 
można oglądać panoramę Lublina 





 Dziś w Wieży Trynitarskiej znajduje się Muzeum 
Archidiecezjalne. Wchodząc na górę zwiedzający 
mogą więc podziwiać rozmaite rzeźby                               
i przedmioty sakralne.  

 Wieża do dziś pełni też funkcję dzwonnicy 
pobliskiej archikatedry lubelskiej, znajdują się          
w niej również 4 dzwony. Między innymi jest tu 
dzwon Michał, przeniesiony z fary oraz największy 
dzwon w Lublinie - Maria, który jest uruchamiany 
tylko podczas wyjątkowych okazji. 

 





Widok z tarasu  







 Wieżę Trynitarską rozsławił Józef Czechowicz, 
pisząc o złotym koguciku, który furkocze na jej 
szczycie: 

 

 



 "Poemat o mieście Lublinie" 
  
 Na wieży furgotał blaszany kogucik 

na drugiej – zegar nucił. 
Mur fal i chmur popękał 
w złote okienka: 
gwiazdy, lampy. 
 
Lublin nad łąką przysiadł. 
Sam był – 
i cisza. 
 



 Dokoła 
pagórów koła, 
dymiąca czarnoziemu połać. 
 
Mgły nad sadami czarnemi. 
Znad łąki mgły. 
Zamknęły się oczy ziemi 
powiekami z mgły. 

  

 


