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Wycieczka nr 36 

MAJDANEK – LUBLIN  

Data: 05 lipiec 2015 r. 

Dystans:  ok. 6 - 8 km (zwiedzanie Majdanka i Starego Miasta w  Lublinie) 

Rodzaj wycieczki: mieszana (samochodowa i piesza)  

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 10 lat 

 

Na nieszczęście dla mnie, byłem zmuszony odstawić na kilka miesięcy rower, gdyż złamana 

w maju  ręka nie pozwoliła mi na odbycie kilku wycieczek rowerowych. Czas ten postarałem 

się wykorzystać na opracowanie posiadanych materiałów pod kątem umieszczenia ich na 

stronie internetowej. Jednakże w międzyczasie postanowiłem odwiedzić jedno z miast, 

niedaleko oddalone od Siedlec, gdzie mieszkam, które zresztą chciałem odwiedzić już od 

wielu, wielu lat. Mowa o Lublinie.  Wstyd się przyznać, ale w Lublinie byłem kiedyś, wiele 

lat temu i tylko przez krótki czas. Tak więc namówiłem syna i kilku znajomych i razem w 

niedzielny poranek wybraliśmy się samochodem na zwiedzenie tego ciekawego miejsca. Przy 

okazji postanowiliśmy zwiedzić miejsce, które koniecznie według mnie trzeba odwiedzić, 

planując wycieczkę do Lublina, to jest dawny niemiecki obóz koncentracyjny w pobliżu 

Lublina, tj. Majdanek (patrz zdjęcia nr 1,2,34,5,6). W pierwszej kolejności  skierowaliśmy 

się do Majdanka, i tak proponuję zrobić, gdyż będąc w miarę wypoczętym na początku 

wycieczki z pewnością więcej zapamiętamy i więcej obrazów zachowamy w pamięci. Nie 

będę dokładnie opisywał jak dojechać do dawnego obozu, gdyż jadąc przynajmniej z Siedlec, 

w pobliżu Lublina pojawiają się drogowskazy z napisem Majdanek. Zresztą dzisiaj w erze 

nawigacji GPS, dojazd do dowolnego  miejsca, nie stanowi już żadnego problemu.  

Samochodem dojedziemy praktycznie pod sam obóz, wcześniej trzeba wykupić bilet.  W tym 

miejscu chciałbym umieścić kilka zdań na temat historii dawnego obozu Majdanku, żywiąc 

nadzieję, że informacje te przynajmniej po części uzmysłowią, jak ciężkie warunki panowały 

w tym miejscu podczas funkcjonowania obozu. Dodam, iż większość poniższych informacji, 

pochodzi z oficjalnej strony Państwowego Muzeum na Majdanku oraz z portalu Wikipedia. 

Oczywiście linki do tych stron, jak zwykle umieściłem na końcu opisu.    

Niemiecki obóz niemiecki w Majdanku -  dawny obóz pod Lublinem, zwany potocznie Majdankiem. 

Powstał jesienią 1941 r.. Jak czytamy na stronie Wikipedii, Niemcy kilkukrotnie zmieniali plany co do  
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Zdj ęcie nr 1 – Brama wejściowa (główna) do dawnego obozu koncentracyjnego w Majdanku. 

 

wielkości obozu. Początkowo miał on pomieścić kilka tysięcy więźniów, jednakże szybko zmieniano 

założenia i nowo powstający obóz 

niemiecki miał pomieścić około 50 

tys. więźniów. Obozem zarządzał 

komendant (przez okres 

funkcjonowania obozu, funkcję tą 

pełniło kilka osób) oraz załoga 

dochodząca do 1200 osób.  Obóz 

znajdował się na południowo-

wschodnich obrzeżach Lublina przy 

drodze  wiodącej do Zamościa i 

Lwowa. Zajmował powierzchnię ok. 

270 ha. Funkcjonował od  

Zdj ęcie nr 2 – Główna aleja obozowa. 

 

października 1941 r. do lipca 1944 r. Początkowo więziono głównie mężczyzn, jednakże  od 

października 1942 r. zaczął funkcjonować również obóz kobiecy. Niemcy planowali utworzyć również 

obóz dziecięcy, jednakże plany te nigdy nie zostały zrealizowane.  W praktyce jednak więźniami  obozu 

w Majdanku były również dzieci, głównie pochodzenia żydowskiego, białoruskiego i polskiego (z 
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Zamojszczyzny). Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej  Państwowego Muzeum na 

Majdanku, więźniowie pochodzili 

prawie z 30 państw. Dominowali 

głównie obywatele Polski (głównie 

Polacy i Żydzi), Związku 

Radzieckiego i Czechosłowacji. W 

sierpniu rozpoczęto budowę komór 

gazowych, których istniało w 

Majdanku pięć. W przeciwieństwie 

do obozu w Oświęcimiu, na 

Majdanku komory gazowe nie były 

umiejscowione w pobliżu 

krematoriów, a koło łaźni.  

Zdj ęcie nr 3 – Nowoczesna Sala Pamięci poświęcona zamordowanym więźniom.  

 

Utrudniało to transport ciał, ale nie powodowało to paniki wśród więźniów. Śmiertelność z powodu 

tragicznych warunków życia, chorób, okrutnego traktowania, wygłodzenia, była bardzo wysoka. 

Najgorsze warunki panowały w najbardziej zatłoczonych barakach żydowskich. Jak podaje Wikipedia, 

przez obóz przeszło ok. 150 tys. 

osób. Śmierć poniosło prawie 80 

tys. więźniów, z czego ok. 59 tys. 

pochodzenia żydowskiego. Na 

porządku dziennym były 

rozstrzeliwania jeńców, chorych i 

niezdolnych do pracy jeńców (w 

szczególności kobiety i dzieci). 

Przeważającą część osób 

uśmiercono w komorach 

gazowych, szacuje się, że około 

połowę przybyłych Żydów  

Zdj ęcie nr 4 – Wnętrze jednego z obozowych baraków (bloków) mieszkalnych.  

 

uśmiercono w komorach od razu po przybyciu. Ich majątek grabiono i wysyłano do Rzeszy. Nie sposób 

skrótowo opisać tragicznych warunków życia więźniów obozu Majdanka. Polecam przeczytanie 

książki autorstwa Jana Michalaka pt. „ Nr 3273 – miał szesnaście lat”. Wydawnictwo Iskry 

Warszawa 1969 r. Autor przedstawia dosyć szczegółowo swój pobyt w obozie. Według mnie książka ta 

powinna zostać przeczytana przed odwiedzeniem obozu.   
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Kończąc ten bardzo skrócony opis 

dawnego obozu w Majdanku, 

wspomnę, iż obóz ten przestał 

funkcjonować 23 lipca 1944 r. jako 

obóz niemiecki.  Po wkroczeniu do 

Lublina, Armii Czerwonej był 

wykorzystywany jako obóz NKWD 

dla aresztowanych członków 

polskiego państwa podziemnego. 

Obecnie na terenie byłego obozu 

niemieckiego w Majdanku, 

funkcjonuje Muzeum Państwowe  

Zdj ęcie nr 5 – Mauzoleum w Majdanku, pod którego kopułą  

złożono prochy pomordowanych. 

 

na Majdanku, na którego stronie można uzyskać informacje m.in. na temat godzin zwiedzania, 

szczegółów dojazdu a także innych przydatnych informacji, związanych z działalnością muzeum. Link 

do strony Muzeum: www.majdanek.eu. (źródła tekstu na końcu Opisu). 

Zdj ęcie nr 6 – Pomnik Walki i M ęczeństwa w Majdanku.   
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 Na zwiedzenie dawnego obozu warto zaplanować około 2-2,5 godziny. Zwiedzając, warto 

trochę dłużej zatrzymać się w jednym z  budynków, gdzie została utworzona wystawa 

multimedialna poświęcona więźniom Majdanka. Można tam poczytać na tablicach 

informacyjnych szczegółowe opisy codziennego, obozowego  życia więźniów a także 

zapoznać się z sylwetkami największych oprawców hitlerowskich, którzy przyczynili się 

bezpośrednio lub pośrednio do śmierci tysięcy osób na terenie obozu w Majdanku. 

Dodam, iż w tym budynku znajdują się również toalety, co może być przydatną informacją w 

czasie zwiedzania.  

Po odwiedzeniu dawnego obozu udajemy się samochodem w kierunku centrum pobliskiego 

Lublina, gdzie rozpoczniemy drugą część dzisiejszej wycieczki tj. wycieczki po lubelskim, 

Starym Mieście.  

Opisując atrakcje Lublina, nie będę sugerował, skąd najlepiej ją zacząć, jak ma przebiegać 

trasa czy które zabytki najlepiej obejrzeć. Najprostszym sposobem, przedstawię te zabytki, 

które my widzieliśmy podczas tej wycieczki i które, mam nadzieję, na długo pozostaną nam 

w pamięci. 

Zanim jednak przejdę do ich zaprezentowania, chciałbym umieścić krótki opis historii  tego 

bardzo ciekawego miasta, jakim jest Lublin. 

 Lublin – początki osadnictwa na terenie 

dzisiejszego miasta Lublin sięgają VII wieku. 

Odkrycia archeologiczne na wzgórzu Czwartek 

świadczą, że Lublin był już wtedy sporą osadą. 

W XII wieku na dzisiejszym wzgórzu zamkowym 

istniała kasztelania (siedziba kasztelana). 

Również w tym okresie utworzono lokalny 

ośrodek władzy kościelnej (archidiakonat). 

Początki Lublina jako miasta sięgają  1317 r. , 

kiedy książe krakowski i sandomierski 

Władysław Łokietek nadał mu prawa miejskie. 

Od tego momentu Lublin zaczyna rozwijać się 

bardzo prężnie, jako ośrodek handlu i 

rzemiosła. W drugiej połowie XIV wieku, król 

Kazimierz otacza miasto murami obronnymi z 

dwiema bramami: Krakowską i Grodzką, a 

także stawia zamek oraz gotycką kaplicę  

Zdj ęcie nr 7– Pomnik Unii Lubelskiej z 1569 r.  

wystawiony w 1826 r. 
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zamkową pw. Św. Trójcy. Niestety ówczesny  zamek nie zachował się do dzisiaj, natomiast  kaplicę 

możemy podziwiać nadal. Największy rozkwit miasta przypada na panowanie Jagiellonów. Lublin 

stanowił wtedy ważny ośrodek polityczny i gospodarczy kraju. Z ciekawszych informacji odnośnie 

Lublina, można wspomnieć, iż na początku XVI w. w Lublinie powstaje wodociąg, a w 1569 r. po 

półrocznych obradach Sejmu podpisano akt Unii Polsko-Litewskiej (zwanej od miejsca podpisania 

Lubelską), który dał początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów (patrz zdjęcie nr 7). 

Jak podaje portal www.lublin.turystyka.pl upadek świetności miasta rozpoczyna się podczas najazdu 

Szwedów w 1655 r. i wojen kozackich, kiedy to Lublin został doszczętnie zniszczony. Kończąc ten 

bardzo skrócony opis powstania miasta, trzeba wspomnieć, iż po rozpoczęciu II Wojny Światowej, 

miasto Lublin zostało zbombardowane przez niemieckie lotnictwo, w 1942 r. hitlerowcy wymordowali 

ok. 40 tys. ludności żydowskiej w obozach zagłady na Majdanku, Bełżcu i Sobiborze. Po wojnie 

następuje intensywny rozwój przemysłu. Powstaje wiele zakładów przemysłowych. co powoduje duży 

napływ ludności.   W Lublinie działają m.in. dwie bardzo znane uczelnie wyższe: powstały w 1918 r. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski  oraz Uniwersytet M.C. Skłodowskiej, powstały w 1944 r. (źródła 

tekstu na końcu Opisu). 

 

Teraz przejdę do zaprezentowania kilku ciekawych obiektów, które można zobaczyć, 

spacerując po zabytkowej części Lublina, jaką jest niewątpliwie lubelskie Stare Miasto.  

Wycieczkę najlepiej zacząć od zwiedzenia głównej ulicy Lublina tj. Krakowskiego 

Przedmieścia  (patrz zdjęcie nr 8). 

Ulica Krakowskie Przedmieście – 

główna ulica Lublina, częściowo 

zamknięta dla ruchu kołowego i 

przekształcona w deptak. Jak 

czytamy na stronie Wikipedii, 

przez długi czas  najważniejszy 

trakt komunikacyjny miasta, 

fragment drogi biegnącej z 

Krakowa na wschód. Od samego 

początku mieściły się tu 

najważniejsze urzędy i instytucje 

miasta.  

Zdj ęcie nr 8– Krakowskie Przedmieście – główna ulica Lublina. 

 

 

Budynek Trybunału Koronnego   - obecnie budynek pełni funkcję Urzędu Stanu Cywilnego (patrz 

zdjęcie nr 9). Budynek ten stanowił dawniej siedzibę Trybunału Koronnego, najwyższego sądu 
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apelacyjnego  Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej  dla szlachty na Małopolskę. Na mocy 

konstytucji z 1578 r.  Trybunał został najwyższą władzą sądowniczą dla szlachty. Lublin dzięki 

Trybunałowi stał się centrum  prawniczym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Budynek Trybunału  zastąpił 

spalony w 1389 r. drewniany ratusz. Wielokrotnie przebudowywany, przy czym w latach 1781 -1787 r. 

został przebudowany do 

współczesnego wyglądu przez 

nadwornego architekta Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, 

Dominika Merliniego. Ciekawostką 

jest to, że w budynku tym 

rozpoczyna się 300 metrowa trasa 

turystyczna, zwana Lubelską 

Trasą Podziemną. Poprowadzona 

jest pod Lubelskim Starym 

Miastem (źródło Wikipedia). 

 

Zdj ęcie nr 9– Budynek dawnego Trybunału Koronnego, obecnie  

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

Brama Krakowska  (patrz zdjęcie nr 10) – 

znajduje się w dawnych murach obronnych 

otaczających Stare Miasto, wzniesionych przez 

króla Kazimierza w XIV wieku. Obecnie mieści 

się w jej pomieszczeniach Muzeum Historii 

Miasta Lublin. Warto wspomnieć, iż w jej 

pobliżu znajduje się Lubelski Ośrodek 

Informacji Turystycznej (ul. Jezuicka 1/3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 10 – Jedna z dwóch głównych bram Starego Miasta – tj. Brama Krakowska. 
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Ruiny Kościoła św. Michała Archanioła (patrz zdjęcie nr 11) –  

ruiny prawdopodobnie 

najstarszego, murowanego 

kościoła w Lublinie. 

Zwany również kościołem farnym. 

Określenie kościół farny odnosi 

się do kościoła parafialnego w 

czasach średniowiecznych. Jak 

czytamy na stronie Wikipedii,  fary 

budowano najczęściej w 

bezpośrednim sąsiedztwie runku. 

Kościół powstał przypuszczalnie 

na przełomie XIII i XIV wieku. 

Zdj ęcie nr 11 – Odrestaurowane ruiny prawdopodobnie najstarszego  

kościoła murowanego w Lublinie.   
 

Zamek Lubelski  (patrz zdjęcia nr 12 i 13) – początki zamku w Lublinie, związane są z powstaniem w  

Zdj ęcie nr 12 – Na drugim planie (w oddali na wzniesieniu) widoczny Zamek Lubelski. 
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XII wieku Kasztelanii Lubelskiej. W XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego wzniesiono 

murowany zamek, który otoczono murem obronnym. We wnętrzu zamku można podziwiać  piękną 

kaplicę pw. Św. Trójcy, pokrytą malowidłami bizantyjsko-ruskimi, stworzonymi za panowania 

Władysława Jagiełłę. Jak czytamy na stronie internetowej muzeum lubelskiego 

www.muzeumlubelskie.pl zamek cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Jagiellonów, którzy 

otaczali go opieką.  Na początku XVI wieku Zygmunt Stary rozpoczął przebudowę zamku na 

rezydencję, do której zatrudnił 

m.in. włoskich mistrzów, 

sprowadzonych z Krakowa. 

Niestety w XVII wieku zamek uległ 

zniszczeniu w wyniku wojen. Na 

szczęście ocalała zabytkowa 

kaplica, którą możemy podziwiać 

dzisiaj. W latach 1824 – 1826 r. 

wzniesiono na wzgórzu zamkowym, 

nową budowlę, przeznaczoną na 

więzienie, które służyło przez 128 

lat. W czasie II Wojny  

Zdj ęcie nr 13 – Wejście główne do Zamku Królewskiego w Lublinie. 

Światowej w budynku zamka funkcjonowało więzienie hitlerowskie, przez które przeszło  ok. 40.000 

osób, głównie członków ruchu oporu. Po wyzwoleniu, władze komunistyczne zorganizowały z kolei 

więzienie dla Polaków, którzy mieli odwagę przeciwstawić się władzy komunistycznej. Więzienie 

zostało zlikwidowane w 1954 r. po czym zamek przeznaczono na cele kultury. Od 1957 r. jest siedzibą 

główną Muzeum Lubelskiego.  

 

Kaplica Św. Trójcy (patrz zdjęcia 

nr 14 i 15) – jak możemy wyczytać 

na tablicy informacyjnej, 

znajdującej się przed wejściem do 

kaplicy, jest jednym z 

najcenniejszych zabytków w skali 

międzynarodowej, miejscem 

spotkania dwóch kultur: łacińskiego 

zachodu i bizantyjskiego wschodu. 

Powstała w XIV wieku w stylu 

gotyckim, przylegała od strony 

wschodniej do zabudowy dawnego  

Zdj ęcie nr 14 – Freski na ścianach Kaplicy Św. Trójcy w Lublinie.  
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zamku królewskiego. Polichromia w Kaplicy, została wykonana zgodnie ze sztuką bizantyjsko-ruską. 

Freski wykonywane  na mokrym tynku są szczególnie trwałe, lecz wymagają wprawnej ręki i 

bezbłędnego wykonania. Muszą być one  wykonane w ograniczonym czasie (najczęściej w ciągu 

jednego dnia) , kiedy nałożona zaprawa 

podkładowa jest mokra.    

Z powodu naturalnego starzenia się budowli i 

niekorzystnych czynników zewnętrznych, freski 

uległy częściowemu zniszczeniu, przez co w 

1820 r, zostały pokryte wapiennym tynkiem. 

Dopiero w 1899 r., kiedy  malarz Józef 

Smoliński odkrył przypadkowo pod 

dziewiętnastowiecznym tynkiem, jedną ze scen, 

podjęto działania, zmierzające do całkowitego 

odkrycia i renowacji malowideł. Konserwacja 

fresków trwała aż do 1995 r. i była najdłużej 

trwającą i najtrudniejszą realizacją w Polsce. 

Jako ciekawostkę podam, iż Muzeum Lubelskie 

w 1997 r. zostało nagrodzone główną nagrodą 

Generalnego Konserwatora Zabytków, za 

wzorową realizację renowacji fresków.   

Zdj ęcie nr 15 – Widok na prezbiterium Kaplicy pw. Św. Trójcy.  

 

Brama Grodzka (patrz zdjęcie nr 16) – jest jedną z 

dwóch głównych bram miejskich, zwaną również 

Bramą Żydowską, gdyż była przejściem między 

Starym Miastem a dzielnicą żydowską. Zbudowana 

w XIV wieku, przebudowana w 1785 r., od tego 

czasu pełniła funkcję mieszkalno-handlową. Od 

1992 r. budynek użytkuje Ośrodek „Brama Grodzka 

– Teatr NN” – samorządowa instytucja, która 

bardzo aktywnie działa na rzecz ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Dodam, iż powyższy opis 

wycieczki, składa się informacji, które w dużym 

stopniu pochodzą ze strony internetowej w/w 

Ośrodka.  

 

 

 

Zdj ęcie nr 16 – Widok  na Bramę Grodzką od strony dawnej dzielnicy żydowskiej. 
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Budynek Teatru im.  Juliusza 

Osterwy (patrz zdjęcie nr 17) – 

budynek dzisiejszego teatru 

został zbudowany w latach 

1884-1886 r. Autorem projektu 

był warszawski architekt Karol 

Kozłowski. Teatr w Lublinie, 

jak podaje wspomniana 

wcześniej strona Ośrodka 

„Brama Grodzka – Teatr NN” 

– lubelski teatr został 

zbudowany jako czwarty w  

kraju (po teatrze w Krakowie, Warszawie i Poznaniu).  Na przestrzeni lat, budynek wielokrotnie 

remontowany i modernizowany.   

 

Archikatedra Lubelska św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana 

Ewangelisty (patrz zdjęcie nr 18)  

- największy kościół w Lublinie, 

powstały w XVI wieku. Jak podaje 

Wikipedia, budowę rozpoczęto w 

1586 r. a ukończono w 1625 r. 

Została zbudowana w barokowym 

stylu. Archikatedrą opiekowali się 

jezuici, którzy ustąpili z Lublina 

1773 r. Kościół został przejęty 

przez ojców trynitarzy, którzy ze  

Zdj ęcie nr 18 – Z prawej strony widoczna Archikatedra Lubelska, z lewej zaś Wieża Trynitarska.  

 

względu na brak niezbędnych funduszy, doprowadzili kościół i dawne zabudowania jezuickie do ruiny. 

W budynku Archikatedry można obejrzeć m.in. otwarte dla zwiedzających krypty, w których leżą 

biskupi lubelscy. Obok kościoła znajduje się tzw. wieża trynitarska, z której szczytu można podziwiać 

piękną panoramę Lublina. 
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Klasztor Dominikański i  Bazylika 

pw. św. Stanisława (patrz zdjęcie 

nr 19)– lubelski klasztor powstał w 

połowie XIII wieku. Historia 

rozwoju klasztoru, związana była ze 

znajdującą się do 1991 r., relikwią 

Drzewa Krzyża Świętego. 

Oczywiście na przestrzeni wieków, 

był podobnie jak wiele  tego typu 

obiektów, zniszczony, odbudowany 

i modernizowany. W miarę upływu 

lat, dobudowywano kolejne kaplice, 

np. Firlejów, Ossolińskich, 

Tyszkiewiczów itd. Wielkim 

wydarzeniem była kradzież 

bezcennych relikwii z Bazyliki 

Dominikańskiej, jaka miała miejsce 

10 lutego 1992 r. Trwające rok 

śledztwo umorzono. Do dzisiaj nie 

odnaleziono skradzionych relikwii.   

Zdj ęcie nr 19 – Ściana frontowa Bazyliki Dominikańskiej w Lublinie. 

   

To tyle moich propozycji  do obejrzenia w Lublinie. Oczywiście nie sposób w ciągu jednego 

dnia zobaczyć wszystkie atrakcje i zabytki lubelskie. Lublin jest za dużym miastem. Mam 

nadzieję, że opis dzisiejszej wycieczki przyczyni się i zachęci do przyjazdu tutaj. Ja, mój syn i 

koledzy bardzo dobrze wspominamy ten wyjazd. Z pewnością na długo utknie nam w pamięci 

upał, w którym przyszło nam spacerować. Wielkie podziękowania należą się z pewnością 

Wodociągom Lubelskim, gdyż rozstawione przez nich w kilku miejscach kurtyny wodne 

spisały się znakomicie. Zresztą nie ominęliśmy żadnej, napotkanej po drodze fontanny – 

szczególnie mój Kacper. Na koniec przedstawiam na ostatnim zdjęciu, uczestników 

dzisiejszej wycieczki, zrobione na tle zabytkowego browaru lubelskiego, w którym 

produkowane jest m.in. znane piwo Perła (patrz zdjęcie nr 20).  Na zakończenie, chciałbym 

życzyć lepszej pogody (mniej upalnej)  do spacerowania po lubelskim  Starym Mieście. 

Dodam, iż wcześniej złamana przeze mnie ręka powoli dochodzi do normy, co zapowiada  

wkrótce wyjazd tym razem rowerowy. 
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Zdj ęcie nr 20 – Uczestnicy wycieczki – Od lewej: Łukasz, Daniel, syn Kacper, Leszek.  
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 Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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