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W czasie Gry miejskiej z okazji 700 lecia miasta Lublina największą uwagę przykuło 

centrum dzisiejszej władzy Lublina, czyli Urząd Miasta Lublin.  

Przewodnikiem naszej wycieczki był Pan Zdzisław Niedbała. Dzięki niemu nasza 

klasa miała okazję zwiedzić Urząd Miasta, poznać historię urzędu i zobaczyć wszystkie 

najważniejsze miejsca w urzędzie, w których są podejmowane ważne decyzje dotyczące 

Lublina.  



 

 

 

 



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. 

 

W 1807 roku ruiny kościoła zostały sprzedane na licytacji. W 1823 roku miasto 

odkupiło ruiny z zamiarem wybudowania nowego ratusza. W tym celu ogłoszono konkurs, do 

którego zgłosili się Ignacy Stompf, Jakub Hempel i Aleksander Groffe. Komisja Rządowa 

Spraw Wewnętrznych wybrała projekt Aleksandra Groffego – generalnego budowniczego 

Królestwa Polskiego. Roboty nadzorował wojewódzki budowniczy Jakub Hempel. 

Ratusz był budowany w latach 1827–1828. Budowla zaadaptowała ruiny kościoła – 

przede wszystkim nawę główną i rząd kaplic – na miejscu którego stanęła. Do przebudowanej 

fasady dostawiono czterokolumnowy portyk. 

Początkowo na parterze mieściła się kasa miejska, resursa kupiecka, biuro policji i 

areszt oraz archiwum miejskie, pierwsze piętro zajmowały biura magistratu oraz sala 

balowa. Na drugim piętrze urzędował i mieszkał prezydent miasta. 

Podczas II wojny światowej (w 1939 i 1944 roku) budynek ratusza został 

zbombardowany, a potem spalony.  



 

Odbudowano go w latach 1947–1952 według projektu architekta Ignacego 

Kędzierskiego z zachowaniem dawnej architektury zewnętrznej. Wnętrze zaadaptowano do 

nowych potrzeb. 

 



Warto wspomnieć, że w ratuszu, w obecnym gabinecie prezydenta miasta znajduje 

się obrazprzedstawiający wjazd generała Zajączka do Lublina w 1826 roku namalowany 

przez Filipa Dombecka z Monachium. Stanowi on dużą wartość ikonograficzną dla badań nad 

rozwojem przestrzennym Lublina. 

 

 

W Sali Obrad Rady Miasta Lublin dowiedzieliśmy się kto zasiada  

w najważniejszych miejscach w czasie obrad, między innymi poznaliśmy miejsce Pana 

prezydenta Krzysztofa Żuka. Mogliśmy usiąść w miejscach polityków miasta oraz poczuć się 

przez chwilę jak radni zabierając głos. W tym miejscu Pan Zdzisław Niedbała  opowiedział 

nam o historii Lublina oraz o jego najważniejszych symbolach, którym jest herb  

z koziołkiem oraz flaga miasta Lublin. 





 

 

 

 

 

 

 



Na tarasie Urzędu Miasta mieliśmy okazję wysłuchać hejnału w wykonaniu Piotra 

Ścibaka.  

 

 

 

 



W gabinecie prezydenta mogliśmy usiąść w fotelu i w miejscu pracy Pana prezydenta. 

Mogliśmy podziwiać obraz pt. „Wjazd generała Zajączka do Lublina w 1826r.”, 

zobaczyliśmy także najważniejsze i najstarsze dokumenty związane z Lublinem. 

 

Na koniec przeszliśmy do Sali konferencyjnej, w której odbywają się konferencje 

prasowe władz Lublina. Mogliśmy się poczuć jak politycy w czasie wywiadów dla mediów, 

zobaczyliśmy także galerię byłych prezydentów miasta Lublin. 

 



 

Dziękujemy Panu Zdzisławowi za tą wspaniałą wycieczkę oraz lekcję historii. 


