
 

 

ODKRYWAMY LUBLIN 

GRA MIEJSKA W RAMACH OBCHODÓW 700- LECIA MIASTA 

 

SZUKAMY LUBELSKICH KOZIOŁKÓW - klasa 2b 

SPRAWOZDANIE Z TRASY WĘDRÓWKI W DNIU 23.05.2017 r.                               

1.Wędrówkę rozpoczęliśmy na dziedzińcu  Zamku Lubelskiego. Nasza pani opowiedziała nam dwie legendy: „Jak koziołek 

trafił do herbu Lublina”, „Jak Lublin został Lublinem?” Nasze zadanie z karty pracy polegało na uważnym wysłuchaniu legend i 

udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z legendami. 

 

Pytanie 1. Wyjaśnij, w jaki sposób koza uratowała życie mieszkańcom Lublina ?  Nie mieliśmy większych problemów z 

odpowiedzią.  Dawno, dawno temu,  Tatarzy napadli na ludzi, którzy mieszkali w tej okolicy. Ludzie uciekli przed Tatarami, ale 

tak się spieszyli, że nie zabrali ze sobą niczego do jedzenia ani do picia. Okazało się, że na szczęście ktoś zabrał ze sobą kozę. 

„Jesteśmy uratowani!” – zawołali. Przez wiele dni pili kozie mleko i to uratowało im życie. 

 



Pytanie 2. Dlaczego w herbie Lublina jest kozioł a nie koza? Królowi Władysławowi Łokietkowi spodobała się historia o kozie 

i doradził mieszkańcom Lublina , żeby od tej pory w herbie była właśnie koza .W trosce , żeby nie była głodna, kazał namalować 

na herbie gałąź, na której rosną winogrona. Mieszkańcy Lublina poprosili malarza z Krakowa, żeby namalował im herb z kozą. 

Zapakowany starannie obraz, przyjechał do  miasta. Zebrali się mieszkańcy, odwiązali wszystkie sznurki, zdjęli papier i co 

zobaczyli? Nie kozę tylko kozła!  

 

Pytanie 3. Wyjaśnij, skąd pochodzi nazwa miasta Lublin ? Dawno temu , kiedy jeszcze nie było naszego pięknego 

miasta , tylko pola , lasy i małe chatki , przejeżdżał  tędy Książę. Mieszkańcy ugościli go. Książę zapytał na pożegnanie o nazwę 

miejsca , gdzie żyją tacy życzliwi ludzie. Mieszkańcy stwierdzili ze smutkiem , że ich osada nie ma nazwy. Książę kazał rybakom 

zarzucić sieć do wody i powiedział  „Nazwiemy to miejsce tak, jak będzie się nazywała ryba, która pierwsza wpadnie do sieci“. 

Wyciągnięto sieć i okazało się , że były w niej dwie ryby:  szczupak i  lin. „Co teraz?“ zapytali ludzie? Książę powiedział – 

nazwijcie miasto szczupak lub lin…, lub lin...“ „LUBLIN!“ - zawołali mieszkańcy. I tak Lublin stał się Lublinem. 

2. Następnie prześledziliśmy mapkę z trasą naszej wędrówki, zaznaczyliśmy niebieską kredką, którędy będziemy 

wędrować. 

 

 3. Zgodnie z zaplanowaną trasą udaliśmy się na ul.Grodzką. Mieliśmy za zadanie odnalezienie Bramy 

Grodzkiej i odnalezienie koziołka. Zadanie okazało się dla nas łatwe , bo jesteśmy spostrzegawczy. Kuba Mazurek 

odszyfrował datę zapisaną  na frontowej ścianie bramy ,w systemie rzymskim MDCCCLXXXV-1785 rok. 

 



                                

 

                                                                             Lubelski koziołek na szczycie wieży Bramy Grodzkiej 

Na ulicy Grodzkiej odnaleźliśmy APTEKĘ-MUZEUM – niestety we wtorki jest nieczynna. Zwiedzimy ją na kolejnej wycieczce 

do Lublina.  

           

Podajemy adres Apteki-Muzeum : Lublin ul. Grodzka 5a 

4.Kolejne nasze zadanie brzmiało: „Przejdź pod Ratusz” i wykonaj zdjęcia koziołków na Ratuszu.  



 

Koziołek na wieży                                                 Koziołek nad drzwiami do Ratusza                 Koziołek na latarni przed Ratuszem    

Wewnątrz Ratusza również znaleźliśmy Koziołki.  

       

                  Koziołek na ścianie parteru                                                                        Koziołek przy wyjściu do Sali Rady Miejskiej 



                        

                  Koziołek na I piętrze w Ratuszu                                                                                      Koziołek w sali Rady Miejskiej 

W czasie wizyty w Ratuszu mieliśmy odpowiedzieć na pytanie. Jaką funkcję pełni Ratusz?  Dowiedzieliśmy się , że Ratusz jest 

siedzibą władz miasta. To właśnie w Ratuszu  ma swój urząd Prezydent Miasta , Rada Miasta i Urząd Miasta. Odwiedziliśmy  salę 

obrad Rady Miasta w Ratuszu. 

    

Na zdjęciach widzimy Honorowych Obywateli Miasta Lublina. W pierwszej kolejności rozpoznaliśmy Papieża Jana Pawła II ,                                                      

oraz prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 

Po wyjściu z Ratusza wykonaliśmy kolejne zadanie. Mieliśmy zredagować odpowiedź na pytanie :Czego dotyczą tablice 

pamiątkowe umieszczone na murach Ratusza? Oto nasza dokumentacja fotograficzna: 

a) Tablice pamiątkowe miast partnerskich Lublina. 

.   



b) Kolejna tablica pamiątkowa informuje że ,w latach 1610-1807 wznosił się w tym miejscu Klasztor Karmelitów Bosych  i 

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

 
c) Krzyż Sybiru to tablica poświęcona masowym wywozom Polaków na Sybir. 

             

d)  Ta tablica poświęcona została posiedzeniom Lubelskiej Rady Delegatów Robotniczych, które odbywały się w tym 

budynku od listopada 1918 roku do maja 1919 roku. 

       

e) Powyższą tablicę poświęcono żołnierzowi szwadronu I-pułku ułanów legionów Józefa Piłsudskiego, który zasłużył się w 

walce z zaborcą generałowi dywizji Gustawowi Orlicz-Dreszerowi. 

        

f) Ta tablica poświęcona jest bohaterskim Legionom Józefa Piłsudskiego 



       

g) Ostatnia z tablic upamiętnia śmierć pracowników Zarządu Miejskiego w Lublinie , którzy zginęli w czasie 

bombardowania miasta 9 IX 1939 roku. 

        

W Ratuszu wykonaliśmy zadanie specjalne. Do tego zadania podzieliliśmy się na siedmioosobowe zespoły .Każdy zespół miał 

swego lidera . Przed Ratuszem zadaliśmy przechodniom  pytania.   

Na pierwsze pytanie „ Co to są symbole miasta?” –uczestnicy sondy ulicznej odpowiedzieli: herb miasta , Koziołek , Ratusz , 

Zamek Lubelski, „cebularze lubelskie”, Brama Krakowska , „czarcia łapa”. 

            

Na  drugie pytanie „Co to jest herb miasta i co się na nim znajduje ?”-uzyskaliśmy podobne odpowiedzi „ Koziołek oparty o krzak 

winorośli” ale padła też odpowiedź „ Koziołek oparty o krzak chmielu” . Herb odróżnia jedno miasto od drugiego. Mogą się na 

nim znaleźć symbole miasta. 

                  

W szkole pięknie wykleiliśmy herb naszego miasta. Oto nasze prace. 



            

 

5. Następnie udaliśmy  się na plac Wolności poprzez ulicę Kozią i wykonaliśmy kolejne zadania. Odnaleźliśmy Koziołka na 

fontannie. 

 

Mieliśmy problem z pomiarem wysokości fontanny ponieważ musielibyśmy wejść do wody , zaczęliśmy szacować wysokość 

budowli .Zaznaczyliśmy na budynku obok punkt odniesienia , zmierzyliśmy go i stwierdziliśmy , że wieża ma około 2  metry 50 

centymetry wysokości. 



       

Pani podzieliła nas na grupy i dostaliśmy zadanie , żeby dowiedzieć się jaką budowlę przypomina ta fontanna. Wygrała grupa , 

która uzyskała poprawną odpowiedź . Okazało się , że jest to miniaturka wieży ciśnień. Szkoda , że mieszkańcy Lublina o tym nie 

wiedzą. 

             

Oto pamiątkowe zdjęcia wieży ciśnień. 

Pod koniec wieku XIX Lublin potrzebował nowego systemu wodociągowego, ponieważ stan sanitarny miasta wówczas był bardzo zły. W latach 1892 i 1894 

nawiedziły Lublin epidemie cholery, ponadto wybuchające regularnie pożary, były trudne do opanowania z powodu niedostatecznej ilości wody. Sama wieża 
ciśnień została wystawiona w latach 1897-1899 na ówczesnym placu Bernardyńskim, dzisiejszym placu Wolności. Oficjalne otwarcie miało miejsce 1 lipca 1899 

roku. Zniszczona w 1944 i ostatecznie rozebrana w 1946 roku. 

Pani objaśniła nam jak działała wieża ciśnień. Wieża ciśnień to budynek w formie wieży, na którego szczycie znajdował się 

zbiornik na wodę, służący do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w wodociągu. Zbiornik zawsze musiał być umieszczony 

powyżej budynków , które były podłączone do sieci wodociągowej, ponieważ działał  poprzez zasadę naczyń połączonych. 

6. Szóstym punktem naszej wędrówki było odnalezienie w Lublinie fontanny „Koziołka w dżinsach”. 
Odnaleźliśmy ją na zbiegu ulic  Narutowicza i Okopowej. Autorem  rzeźby jest Tomasz Kawiak. , znany w kraju i za granicą 

artysta, który urodził się w Lublinie, a od ponad 30 lat mieszka i pracuje we Francji.  Przedstawia ona fragment sławnych 

niebieskich spodni z bawełny.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/1892
https://pl.wikipedia.org/wiki/1894
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1944
https://pl.wikipedia.org/wiki/1946


                     

W wizerunku fontanny można dostrzec historyczne herby i pieczęcie przedstawiające sylwetki lubelskiego koziołka z różnych 

epok, jak również płaskorzeźbę głowy kobiety z fasady budynku Teatru Starego. 

         

Z tyłu rzeźby zauważyliśmy , że z ogromnej kieszeni dżinsów, wystaje herb Lublina .Na guziku artysta odbił  Czarcią Łapę, a na 

wszywce  umieścił napis Lublin.  

 

 

 

7.Następnie udaliśmy się na poszukiwanie najstarszej pizzerni w mieście. Odnaleźliśmy ją na ulicy Peowiaków 4. 



                 

Pizzernia nazywa się „Pod Koziołkiem” 

8. Ostatnim punktem naszej gry było dotarcie do Poczty Głównej w Lublinie .Odszukaliśmy Koziołki na frontonie budynku. 

 

 

Zauważyliśmy również koziołka na skrzynce pocztowej. 

                                                                    

Na poczcie kupiliśmy kartkę z wizerunkiem Lublina . Napisaliśmy pozdrowienia od klasy i wysłaliśmy na adres naszej szkoły. 

 

 

 

W drodze powrotnej schłodziliśmy się przy Fontannie z wizerunkiem koziołka  na lubelskim deptaku. 



 

 
Do autokaru wróciliśmy zmęczeni , ale pełni wrażeń. To była wspaniała przygoda. 

 

 

       Uczniowie klasy II b z wychowawczynią Gażyną Pilipczuk  

i Panią Agnieszką Presz. 


