
Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w akcji Lato w mieście, podczas

której będą organizowane wydarzenia dla rodzin z dziećmi, takie jak bezpłatne zwiedzanie

wieży  zamkowej  oraz  Kaplicy Trójcy Świętej  z  wykorzystaniem dedykowanych dzieciom

materiałów  edukacyjnych  oraz  spektakl  kukiełkowy  „Czarci  pazur”  nawiązujący  do

najbardziej znanej lubelskiej legendy o czarciej łapie. 

I. Na tropie lubelskich zabytków. Donżon. 

Zapraszamy  rodziny  z  dziećmi  do  samodzielnego  zwiedzania  donżonu  –  najstarszego
obiektu wzgórza Zamkowego. W trakcie wizyty nie tylko wspólnie odkryjecie wiele tajemnic,
które  skrywają  średniowieczne  mury,  ale  także  dowiecie  się  o  fascynującej  pracy
archeologów i zabytkach, które odnaleźli na terenie wzgórza, gdzie niegdyś istniał zamek, a
dziś zlokalizowane jest nasze muzeum. Pomoże w tym specjalnie przygotowana karta pracy
oraz film edukacyjny z cyklu „Muzeum jest fajne!” z naszym dziecięcym przewodnikiem –
Jadzią.

Termin: codziennie w dniach 29 czerwca – 2 sierpnia 2020; godz. 10.00-18.00. 

Koszt: dzieci do lat 18 – bezpłatnie, dorośli – bilet w cenie 7 zł/os 
 
Czas trwania: ok. 45 min.

Uwagi:  Karta  pracy  i  bezpłatne  bilety  wstępu  będą  do  pobrania  w  kasie  muzealnej
wyłącznie po podaniu hasła: „Lato w mieście 2020”. Bezpłatna pula biletów i kart pracy jest
ograniczona  i  wynosi  50 biletów na każdy tydzień trwania wydarzenia.  O wyczerpaniu
biletów będziemy informować na portalu  https://www.facebook.com/MuzeumLubelskie/,  o
dostępność wejściówek można również pytać pod numerem telefonu: 693-677-473. Uwaga,
brak możliwości rezerwacji biletów!

Film  edukacyjny  dostępny  będzie  do  obejrzenia  na  stronie  internetowej
www.muzeumlubelskie.pl     w zakładce „Lato w Muzeum” lub na miejscu, w kasie muzealnej.

Zapisy: brak 

https://www.facebook.com/MuzeumLubelskie/
http://www.muzeumlubelskie.pl/
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II. Na tropie lubelskich zabytków. Kaplica Trójcy Świętej.

Zapraszamy rodziny z dziećmi do samodzielnego zwiedzania Kaplicy Trójcy Świętej – 
niezwykłej budowli wzgórza Zamkowego, która pamięta czasy króla Kazimierza Wielkiego.
W trakcie wizyty dowiecie się, dlaczego jest ona wyjątkowa, co przedstawiają są malowidła,
które  pokrywają  wszystkie  ściany  oraz  kto  i  dlaczego  wydrapał  tajemnicze  napisy.  W
znalezieniu odpowiedzi pomoże specjalnie przygotowana karta pracy oraz film edukacyjny z
cyklu „Muzeum jest fajne!” z naszym dziecięcym przewodnikiem – Jadzią.

Termin:  3 sierpnia – 30 sierpnia 2020, w godzinach otwarcia Kaplicy (wejścia o każdej
pełnej godzinie od 10.00 – 17.00)

Koszt: dzieci do lat 18 – bezpłatnie, dorośli – bilet w cenie 10 zł/os 
 
Czas trwania: 30 min.

Uwagi:  Karta  pracy  i  bezpłatne  bilety  wstępu  będą  do  pobrania  w  kasie  muzealnej
wyłącznie po podaniu hasła: „Lato w Mieście 2020”. Bezpłatna pula biletów i kart pracy jest
ograniczona  i  wynosi  50 biletów na każdy tydzień trwania wydarzenia.  O wyczerpaniu
biletów będziemy informować na portalu  https://www.facebook.com/MuzeumLubelskie/,  o
dostępność wejściówek można również pytać pod numerem telefonu: 693-677-473. Uwaga,
brak możliwości rezerwacji biletów!

Film edukacyjny dostępny do obejrzenia na stronie internetowej www.muzeumlubelskie.pl     w
zakładce „Lato w Muzeum” lub na miejscu, w kasie muzealnej.

Zapisy: brak

http://www.muzeumlubelskie.pl/
https://www.facebook.com/MuzeumLubelskie/


III. Spektakl kukiełkowy „Czarci pazur” 

Zapraszamy rodziny  z  dziećmi  do  udziału  w spektaklu  kukiełkowym lubelskiego „Teatru
Podręcznego”.  Misternie  wykonane  marionetki  ożyją  w  rękach  aktorów  we  wspaniałej
scenerii  dziedzińca  zamkowego,  by  raz  jeszcze  przypomnieć  najmłodszym  legendę  o
czarciej  łapie. Wśród nich, na pewno nie zabraknie złego diabła, więc kto się boi, lepiej
niech zostanie w domu!

Termin: 22 sierpnia 2020, godz. 16.00, Dziedziniec Muzeum Lubelskiego 

Koszt: bezpłatnie  
 
Czas trwania: 30 min.

Uwagi: Liczba uczestników ograniczona – 50 osób.

Zapisy: Od dnia 1 sierpnia 2020 zapisy przyjmuje Dział Edukacji pod adresem mailowym:
edukacja@muzeumlubelskie.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W treści maila należy podać
imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dokładną liczbę uczestników oraz numer telefonu.
Osoby do kontaktu: Małgorzata Siedlaczek, Aleksandra Sztal: tel. 693-677-602 (godz. 8.00-
15.00)

mailto:edukacja@muzeumlubelskie.pl

