


W ramach  Gry miejskiej Odkrywamy Lublin obejrzeliśmy  najcenniejszy zabytek Lublina 

Kaplicę Trójcy Świętej. Naszym przewodnikiem była mama Natalki, Pani Anna Mazurek-

Kusiak 



 

Opowiedziała nam historię Kaplicy  i objaśniła treść i znaczenie malowideł 

naściennych. 



Najwcześniejsza 
wzmianka  
o kaplicy pochodzi z 1326 
r. 

Powstała za czasów króla 
Kazimierza Wielkiego. 

 
 



 Jest to 
dwukondygnacyjna, 
jednofilarowa kaplica 
zamkowa. 

W górnej części 
sprawowano liturgię  
z udziałem np. władcy. 

 



W latach 1416 – 1418 
na polecenie króla 
Władysława Jagiełły 
malarze ruscy pokryli 
wnętrze gotyckiej 
kaplicy freskami 
bizantyńsko – ruskimi 
(10 VIII 1418). 

Malarze: Andrzej, 
Cyryl, Juszko. 



 Władysław Jagiełło był księciem Litwy oraz był 
pierwszym na tronie Polski władcą z dynastii 
Jagiellonów.  Rządził Polską razem ze swoją żoną 
Jadwigą. 



Król Władysław Jagiełło w czasie 
48- letniego panowania gościł w 
Lublinie 35 razy 

Władysław Jagiełło nadał kupcom z 
Lublina przywilej bezcłowego 
handlu na ziemiach litewskich. 

Ustanowił 16-dniowy Jarmark w 
Lublinie. 



 Jest to łacińska 
gotycka architektura, 
którą wypełniają 
bizantyńsko-ruskie 
malowidła. 

 



Kaplica jest wpisana na 
Listę Dziedzictwa 
Europejskiego  obok 
Kościoła i klasztoru oo. 
Dominikanów oraz 
pomnika Unii 
Lubelskiej 

 



W pewnym okresie 
bezcenne malowidła 
zostały zakryte tynkiem, 
a świątynia w XIX w. 
stała się kaplicą 
więzienną.  

Odkrycie fresków w 1899 
r. rozpoczęło 
konserwację zabytku, 
która trwała z przerwami 

1857 r. 

 



W XVI w. budowla 
otrzymała renesansowy 

portal 

W XVII w. szczyt fasady frontowej 
wykończono 

 w stylu renesansu lubelskiego  



W środku nawy stoi 
ośmioboczny filar, 
podpierający gwiaździste 
sklepienie  

Symboliczna „kolumna 
niebios” łączy świat 
ziemski  
z boskim. 





1.  Niebiański Chwały 
Boga 

2. Przedstawiciele 
Starego Testamentu  

3. Ewangeliczny 

4. Zywota świętych 

5. Fundatorski  





 

Człowiek symbolizuje 
Apostoła…. 

 

Mateusza, 
ponieważ…..  

Ewangelia 
Mateusza jest 
bardzo prosta  

i najłatwiej trafia 
do człowieka. 





 

Lew symbolizuje 
Apostoła…. 

 

Marka 
ponieważ…..  widział On Jezusa 

jako Mesjasza – 
czyli Lwa z rodziny 

Dawida 





Orzeł symbolizuje 
Apostoła…. 

 

Jana, 
ponieważ…

. 

to zwierzę jako jedyne 
potrafi patrzeć prosto 
 w słońce, a Jan patrzył 
 i rozumiał odwieczne 
tajemnice przenikające 

umysł Boży. 





Wół symbolizuje 
Apostoła…. 

 

Łukasza, 
ponieważ…

. 

jest on zwierzęciem 
ofiarnym, pracowitym, 

który przez ciężką pracę 
umiera, oraz poświęca się 

dla ludzi.  Tak też w 
Ewangelii został 

przedstawiony Jezus. 





• Król galopując na siwym rumaku, 
próbuje się zatrzymać przed 
nadlatującym z nieba aniołem, 
który wręcza mu krzyż i koronę.  

• Prawe ramię władcy osłania tarcza 
z podwójnym krzyżem, osobistym 
godłem Jagiełły.  

• Zgodnie z formułą „jeźdźca- 
zwycięzcy” scena wyraża wiarę  
w pochodzenie władzy  od Boga  
i jednocześnie gloryfikuje monarchę 
 za czyny dokonane na polu misji 
chrystianizacyjnej.  

 

 



• „...i innych wielu ziem 
włodarza zaś w roku pańskim 
1000 lat 
 i 400-tu  roku 8-go po 10-tym 
kończąc. Ten kościół miesiąca 
sierpnia  w dzień św. 
Wawrzyńca Męczennika, ręką 
Andrzejowa. Amen.” 



Pobyt w Kaplicy był 
dla nas wspaniałą 
lekcją historii i 
świetną zabawą  



Dziękujemy 

za uwagę  

Klasa IVa 


