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Działanie 
 

Udział klasy VI a w Grze  Miejskiej w ramach obchodów 
700- lecia miasta 

Miejsce 
(adres) 

 Kościół ojców Dominikanów - początek trasy 

 Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża 

 KUL 

 Cmentarz przy ulicy Lipowej-koniec trasy 

Mapka z 
zaznaczoną 

przebytą trasą 

 

 



 

Czego 
dowiedzieliście 
się na temat 
wyznaczonych 
Wam miejsc? 

Zadania: 
Wejdź do klasztoru oo Dominikanów.  
Przeczytaj podania o Ojcu Ruszlu.  

 
Dowiedz się, od kiedy dominikanie goszczą w Lublinie.  
  Dominikanie zostali sprowadzeni do Lublina prawdopodobnie około 1260 roku. 

 
Kiedy powstał kościół?  
Kościół powstał w 1342r. 
 
Zapytaj, kto pełni obecnie funkcje przeora.  
Funkcję przeora pełni obecnie o. Grzegorz Kluz. 
 
Przejdź na krużganki. Dowiedz się, jaką funkcję pełniły i pełnią.  
W przeszłości krużganki pełniły funkcję komunikacyjną wzdłuż kondygnacji.  
Obecnie odremontowane krużganki z oknami wychodzącymi na wirydarz 
sąsiadujący z Teatrem Andersena, miejsce koncertów, to inwestycja, która ma tę 
część klasztoru zmienić w obiekt pełniący funkcje kulturalne.  
 
Co prezentuje wystawa w krużgankach? 
"Dzieje i skarby lubelskich dominikanów" 
 
Przejdź pod Kaplicę Tyszkiewiczowską. 
Jaką inną nazwę nosi?  
Kaplica Tyszkiewiczów to inaczej kaplica Trójcy Świętej. 
 
 



Przeczytaj podanie o Drzewie Krzyża Świętego.  
Odszukaj na obrazach historię Drzewa  Krzyża Świętego.  
Podaj jaki tytuł nosi fresk na podniebieniu kopuły. 
W kopule znajduje się polichromia z przedstawieniem Sądu Ostatecznego 
wykonana w l. 1654-58 przez Tomasza Muszyńskiego. 
 
Przeczytaj legendę "Jak Lublin cudownie ocalał z pożaru".  
 
Ile razy kościół dominikanów był niszczony pożarami?   
W XVI w kościół trzykrotnie był niszczony pożarami.  Największe straty spowodował  
pożar w 1575 roku w czasie którego zniszczeniu uległo niemal całe wyposażenie 
świątyni, więźba dachowa i fasada. 
 
 Odszukaj na mapce kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i udaj sie do niego.  

 
Co było powodem wybudowania kościoła? Jaki związek ma ten kościół z 
kościołem oo  Dominikanów?.  

 
" Kupiec gdański, Henryk, pokusił się o tą relikwię i skradł ją z kościoła, ale ujechał 
tylko do miejsca, gdzie obecnie stoi gmach KUL. Coś się koniom stało, nie poszły 
dalej. Niejednokrotnie to już wola wyższa przemawiała przez te najszlachetniejsze 
zwierzęta. Otóż skruszony kupiec, zawrócił do miasta, oddał Drzewo Św. w ręce 



przeora i na miejscu swego opamiętania wystawił kościółek drewniany pod 
wezwaniem Św. Krzyża".  
Przejdź na dziedziniec KUL.  

 
 Co oznacza nazwa KUL? Kiedy KUL powstał?  
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBLESKI 
Założony został w 1918 roku  
 
Podaj co najmniej trzy nazwiska uczonych związanych z KUL-em.  
Papież Jan Paweł II, Ksiądz Idzi Radziszewski, Kardynał Stefan Wyszyński. 
 
Kogo przedstawia pomnik na dziedzińcu KUL?  

 
„Homagium” – pomnik Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego 
Pomnik został odsłonięty 30 maja 1983 roku przez prymasa Józefa Glempa i jest 
jednym z najstarszych pomników upamiętniających Jana Pawła II. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odwiedź Muzeum KUL . 

 
 

 
Zapoznaj się akcją Szarych Szeregów na  cmentarzu  przy ulicy Lipowej.  
Zapytaj przechodnia o tę akcję. Jeśli nie zna - opowiedz o niej.  
              

 
 
 



 Zapal znicz na grobie harcerza z Szarych Szeregów na cmentarzu na ul. Lipowej.  
 
 

 
 


