
Informacja w tekście łatwym do czytania
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Muzeum Narodowe w Lublinie mieści się w kilku budynkach.

Główną siedzibą Muzeum Narodowego w Lublinie jest Zamek Lubelski.

Na główną siedzibę Muzeum Narodowego w Lublinie niektórzy 

mówią w skrócie Muzeum na Zamku.

Muzeum na Zamku znajduje się przy ulicy Zamkowej 9 w Lublinie.

Tak wygląda Zamek Lubelski.

GŁÓWNA SIEDZIBA
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ODDZIAŁY  

MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE

Pozostałe budynki Muzeum Narodowego w Lublinie nazywa się 

oddziałami.

Oddziały Muzeum Narodowego w Lublinie znajdują się w Lublinie, 

Nałęczowie i Kraśniku.

Oddziały Muzeum Narodowego w Lublinie, które znajdują się  

w Lublinie to oddziały miejscowe.
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Oddziały Muzeum Narodowego w Lublinie, które znajdują się  

w Nałęczowie i Kraśniku to oddziały zamiejscowe.
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ODZIAŁY MIEJSCOWE  

MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE

Muzeum Historii Miasta Lublina

Muzeum Historii Miasta Lublina mieści się w Bramie Krakowskiej.  

Brama Krakowska to fragment dawnych murów obronnych miasta.

Zobaczysz tu przedmioty związane z historią Lublina.

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Historii Miasta Lublina.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-historii-miasta-lublina/
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Dworek Wincentego Pola

Wincenty Pol to pisarz i geograf, który żył dawno temu w Lublinie. 

Dworek Wincentego Pola mieści się  w domu. 

Ten dom należał kiedyś do rodziców Wincentego.

Zobaczysz tu, jak kiedyś wyglądał dom Wincentego.

Tu znajdziesz więcej informacji o Dworku Wincentego Pola.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-dworek-wincentego-pola/


7

Muzeum Józefa Czechowicza

Józef Czechowicz to znany pisarz z Lublina. 

Muzeum Józefa Czechowicza znajduje się w kamienicy na Starym 

Mieście w Lublinie.

Dowiesz się tu, jak wyglądało życie Józefa Czechowicza.

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Józefa Czechowicza.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-jozefa-czechowicza/%20
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Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

Martyrologia to nauka o cierpieniu. 

Budynek Muzeum Martyrologii nazywano kiedyś „Dom pod Zegarem ”.

W budynku Muzeum Martyrologii dawno temu był areszt. 

W tym areszcie więźniami byli Polacy.

Polacy w areszcie bardzo cierpieli.

Możesz tu zobaczyć pamiątki po więźniach.

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Martyrologii „Pod 

Zegarem”.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-martyrologii-pod-zegarem/%20
https://zamek-lublin.pl/muzeum-martyrologii-pod-zegarem/%20
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Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Rzeczpospolita to inaczej Polska. 

Dawna Rzeczpospolita to inaczej Polska dawno temu. 

Polska dawno temu wyglądała inaczej. 

Do Polski dawno temu należały miejsca, które teraz nie należą do 

Polski. 

Te miejsca są teraz za granicą Polski. 

Te miejsca, które teraz są za wschodnią granicą Polski, to Ziemie 

Wschodnie.

W tym Muzeum poznasz historię Ziem Wschodnich.

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej jeszcze 

powstaje. 

Wystawę o historii Ziem Wschodnich zobaczysz za kilka lat. 

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej 

Rzeczypospolitej.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-ziem-wschodnich-dawnej-rzeczypospolitej/
https://zamek-lublin.pl/muzeum-ziem-wschodnich-dawnej-rzeczypospolitej/
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ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE  

MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Stefan Żeromski to znany polski pisarz. 

Muzeum Stefana Żeromskiego mieści się w drewnianym domu. 

W tym domu mieszkał kiedyś Stefan Żeromski.

Dowiesz się tu, jak żył Stefan Żeromski.

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Stefana Żeromskiego.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-stefana-zeromskiego/%20
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Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

Bolesław Prus to znany polski pisarz. 

W budynku Muzeum Bolesława Prusa kiedyś była szkoła. 

Dowiesz się tu, jak wyglądał pokój pisarza. 

Zobaczysz tu przedmioty związane z Bolesławem Prusem.

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Bolesława Prusa.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-boleslawa-prusa/
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Muzeum Regionalne w Kraśniku

W Muzeum Regionalnym w Kraśniku:

–  poznasz historię 24. Pułku Ułanów

–  dowiesz się, jakie bitwy odbyły się niedaleko Kraśnika

–  zobaczysz, jak kiedyś wyglądał Kraśnik.

Pułk to część wojska. 

Ułani to żołnierze, którzy walczyli na koniach.

Tu znajdziesz więcej informacji o Muzeum Regionalnym w Kraśniku.

https://zamek-lublin.pl/muzeum-regionalne-w-krasniku/
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CO MOŻESZ ZOBACZYĆ  

W MUZEUM NA ZAMKU? 

W Muzeum możesz zobaczyć:

– wystawy stałe

– wystawy czasowe

– dziedziniec zamkowy

– wieżę zamkową

– Kaplicę Trójcy Świętej.
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Wystawy stałe

W Muzeum na Zamku jest 9 wystaw stałych. 

Wystawy stałe to wystawy, które nie zmieniają się przez kilka lat.

Najważniejszym obrazem na wystawach stałych jest obraz  

„Unia lubelska”. 

„Unię lubelską” namalował Jan Matejko. 

Obraz przedstawia ważne wydarzenie z historii Polski.

To wydarzenie odbyło się na zamku w Lublinie.

Tak wygląda obraz „Unia lubelska”.
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Wystawy czasowe

W Muzeum na Zamku są 2 sale wystaw czasowych.

Wystawa czasowa zmienia się co kilka miesięcy. 

Czasem jest tylko 1 wystawa czasowa.

Wystawa czasowa ma zawsze inny temat.

Na przykład wystawa „Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego 

dworu” pokazywała przedmioty z Zamku Królewskiego na 

Wawelu. 

Wystawa „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” pokazywała 

obrazy, które namalowała Tamara Łempicka.
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Dziedziniec zamkowy

Dziedziniec to plac otoczony budynkiem. 

Wejście na dziedziniec zamkowy jest bezpłatne.  

Na dziedzińcu możesz zobaczyć, jak wygląda wieża i Kaplica Trójcy 

Świętej z zewnątrz. 

Dziedziniec jest otwarty od godziny 8:00 do 21:00. 

Tak wygląda dziedziniec zamku.
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Wieża zamkowa

Wieża zamkowa to najstarsza część Muzeum na Zamku.  

Na wieżę zamkową mówi się też donżon.  

Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy.  

Możesz wejść na wieżę i zobaczyć Lublin z góry.  

W wieży możesz obejrzeć wystawę. 

Wystawa w wieży dotyczy więzienia, które kiedyś było na Zamku.

Tak wygląda wieża zamkowa.
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Kaplica Trójcy Świętej

Kaplica Trójcy Świętej jest częścią Muzeum na Zamku.  

W Kaplicy na wszystkich ścianach i na suficie znajdują się freski.  

Freski to kolorowe malowidła.  

Kaplica Trójcy Świętej to bardzo ważny zabytek.

Tak wygląda wnętrze Kaplicy Trójcy Świętej.
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ZWIEDZANIE

Muzeum możesz zwiedzić samodzielnie lub z przewodnikiem.  

Przewodnik to pracownik Muzeum na Zamku. 

Przewodnik opowie Ci ciekawe historie o rzeczach na wystawach. 

Jeśli chcesz zwiedzić muzeum z przewodnikiem – umów się 

wcześniej.

Tu znajdziesz informacje o zwiedzaniu.

Tu znajdziesz informacje o zwiedzaniu z przewodnikiem.

Tu znajdziesz informacje o biletach. 

 

https://zamek-lublin.pl/wizyta/
https://zamek-lublin.pl/wizyta/obsluga-przewodnicka/
https://zamek-lublin.pl/wizyta/ceny-biletow/
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WARSZTATY

W Muzeum na Zamku możesz wziąć udział w warsztatach.  

Warsztaty mają różne tematy. 

Warsztaty mogą dotyczyć wystaw stałych lub wystaw czasowych. 

Na przykład podczas warsztatów „Pociąg do sztuki” dowiesz się, 

czy można namalować uczucia. 

Na warsztatach „Święci z kalendarza” dowiesz się, jak rozpoznać 

świętych na obrazach. 

Warsztaty są dla osób w każdym wieku.  

W warsztatach możesz wziąć udział sam, z rodziną lub z klasą.

Tu znajdziesz informacje o warsztatach.

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

W Muzeum na Zamku odbywają się różne wydarzenia. 

Wydarzenia w Muzeum to na przykład spektakle i wykłady.

 

Wydarzenia mogą się odbywać:

– na dziedzińcu zamku,

– w budynku muzeum,

– w internecie. 
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JAK DOTRZEĆ

DO MUZEUM NA ZAMKU?

Muzeum na Zamku znajduje się na Starym Mieście w Lublinie.

Muzeum na Zamku jest położone na wzgórzu.

Do Muzeum na Zamku możesz dotrzeć:

– autobusem

– samochodem

– pieszo

Tu sprawdzisz, jak dojechać do Muzeum.

Parking znajduje się na Placu Zamkowym.

Parking dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu 

do Muzeum.

Na parking dla osób z niepełnosprawnością wjedziesz ulicą 

Zamkową.

 

Tu sprawdzisz dostępność Muzeum dla osób z niepełnosprawnością.

https://zamek-lublin.pl/wizyta/dostepnosc/
https://zamek-lublin.pl/wizyta/dostepnosc/
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KONTAKT 

Z MUZEUM NA ZAMKU

Adres Muzeum na Zamku:

Muzeum Narodowe w Lublinie

Ul. Zamkowa 9

20-117 Lublin

Informacje o zwiedzaniu i biletach:

– napisz email na adres: rezerwacje@mnwl.pl

– zadzwoń do kasy Muzeum: 81 537 96 60 lub 81 537 96 61

Informacje o warsztatach i wydarzeniach:

– napisz email na adres: edukacja@mnwl.pl

– zadzwoń do Działu Edukacji: 81 537 96 15 lub 693 677 602   

Kontakt do koordynatora dostępności:

– email: dostepnosc@mnwl.pl

– telefon: 81 537 96 45

Informacja o dostępności Muzeum


