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     LUBLIN, 23 MAJA 2017 



 

23 maja 2017 r. klasa IB, pod opieką wychowawcy oraz pana Tomka Lewandowskiego, wzięła 

udział w grze miejskiej, która pozwoliła jej odkryć miasto pod kątem wyznań, jakie, na przestrzeni wielu 

wieków, zaznaczyły swoją obecność na mapie Lublina. Szlak wiódł pierwszoklasistów śladami 

judaizmu, prawosławia, katolicyzmu oraz protestantyzmu.  

 

Lublin dawniej i dziś 

I. Jesziwa – Jeszywas Chachmej Lublin 

II. Klasztor Bazylianów (Bazylianówka oraz ul. Unicka); Prawosławna cerkiew katedralna pw. 

Przemienienia Pańskiego, ul. Ruska 15. 

III. Podzamcze – żydowskie ślady przeszłości 

a) Nieistniejąca ul. Szeroka zwana też Żydowską 

b) Podwórze łączące ul. Cyruliczą z Kowalską  

c) Wzgórze Zamkowe - Miejsce po nieistniejącej synagodze Maharszala – Wielka 

Synagoga. 

IV. Rynek 11 

V. Kościół św. Michała – kościół farny 

VI. Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Trójcy, między ul. Lubomelską a ul. 3 Maja. 

VII. Cerkiewka pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności – Cmentarz przy u. Lipowej i Białej 

Postacie związane z Lublinem 

Widzący z Lublina – Jakub Izaak Horowic-Szternfeld  

• Tablica upamiętniająca Widzącego z Lublina (na ścianie budynku znajdującego się w narożu 

placu Zamkowego i al. Tysiąclecia (obecnie bank). 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Zamek Lubelski, 

Cmentarz przy ul. Lipowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY 

TRASA WĘDRÓWKI 

1.  Przyporządkujcie numery miejsc punktom na mapie. 

 
 

I. Jesziwa – Jeszywas Chachmej Lublin 

II. Klasztor Bazylianów (Bazylianówka oraz ul. Unicka); Prawosławna cerkiew katedralna pw. 

Przemienienia Pańskiego, ul. Ruska 15. 

III. Podzamcze – żydowskie ślady przeszłości 

a) Nieistniejąca ul. Szeroka zwana też Żydowską 

b) Podwórze łączące ul. Cyruliczą z Kowalską  

c) Wzgórze Zamkowe - Miejsce po nieistniejącej synagodze Maharszala – Wielka Synagoga. 

IV. Rynek 11 

V. Kościół św. Michała – kościół farny 

VI. Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Trójcy, między ul. Lubomelską a ul. 3 Maja. 

VII. Cerkiewka pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności – Cmentarz przy u. Lipowej i Białej 

 

Jesziwa – Jeszywas Chachmej Lublin 

2.  a) Kim był Salomon Luria? Stwórzcie notkę biograficzną. 

Salomon Luria - (1510 – 1573) zwany Maharszalem, czyli „Nasz Nauczyciel Salomon Luria”, a niekiedy 

zwany także Rabim Salomonem z Litwy. Lubelski rabin, rektor lubelskiej jesziwy, komentator Halachy i 

Talmudu. 

 

Salomon Luria pochowany został na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie, a na jego kamieniu 

nagrobnym wyryto napis:  

 Tu leży najsilniejszy z silnych, 

Król wszystkich mędrców i nauczycieli, 

Silny jak Synaj, a przecież podnoszący góry, 

Wielka pochodnia, która latami dawała nam światło. 

W jego dziele „Morze Salomona" i wielu innych. 

Jego imię znane jest na całym świecie, 

bowiem wychował i rozsławił wielu uczniów. 

To on, wielki, cud świata, nasz Pan 



Salomon, syna Pana Jechiela Lurii. 

12 Kislew roku 5334 (1573) powołany został 

do akademii zaświatów, 

by tam rozstrzygać o wiedzy i wierze. 

Tak spadła korona z naszej głowy. 

a) W Lublinie, poza cmentarzem żydowskim, jest jeszcze jedno ważne miejsce, które wspomina tę 

postać. Wskażcie je i udajcie się tam.  

 

 
 

b) Budynek, przed którym się znajdujecie wzniesiono w latach 1928–1930. Korzystając z wiedzy 

przechodniów, dowiedzcie się jakie było jego przeznaczenie. 

Podeszliśmy łącznie do kilkunastu osób. Dużym zaskoczeniem był dla nas brak wiedzy mieszkańców 

miasta oraz brak chęci współpracy. Wśród pytanych znaleźli się mieszkańcy, którzy unikali odpowiedzi, 

tylko dlatego, że pytanie dotyczyło tematyki żydowskiej. Ostatecznie potrzebne informacje uzyskaliśmy 

od pracownika hotelu, znajdującego się w gmachu Jesziwy. 

 

Budynek, który mieści się przy ul. Lubartowskiej 85, powstał w latach 20-tych XX wieku. Początkowo 

mieściła się tam szkoła talmudyczna, kształcącą przyszłych rabinów.  

Aby zostać studentem Jesziwy należało znać na pamięć kilkaset stron Talmudu. Program nauczania 

przewidywał podział studentów na dwie grupy: młodszą 14 -17 lat i zaawansowaną w wieku 17-21. 

Zasadniczo kurs nauczania trwał 5 lat, lecz prowadzono także kurs dla słuchaczy przygotowujących się 

do studiowania w Lublinie. 

Studenci Jesziwy (około 130 osób) pochodzili na ogół z niewielkich, prowincjonalnych miast 

południowo-wschodniej Polski, ale wśród nich było też kilku studentów z zagranicy.  

W Jesziwie obowiązywały także określone nakazy. Kobiety, poza zorganizowanymi grupami 

zwiedzającymi nie miały prawa wstępu za bramę uczelni 

 

c) Wytłumaczcie kim jest rabin. 

Rabin – podstawowa funkcja religijna w judaizmie. Rabbi to hebrajskie słowo oznaczające mistrza. We 

współczesnym judaizmie tradycyjnym rabin jest jednocześnie administratorem gminy wyznaniowej, 

odpowiedzialnym za prowadzenie nabożeństw, szkoły zwanej cheder i opiekę nad domem modlitwy, 

czyli synagogi, oraz pełni funkcję duchowego ojca, doradcy, sędziego i interpretatora prawa religijnego 



w gminie. Nie jest on jednak namaszczonym przez Boga duchownym i jego autorytet opiera się 

wyłącznie na wiedzy i „bogobojności”. 

 

d) Jaką rolę Jesziwa pełniła podczas okupacji niemieckiej? 

Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1939-1944, Niemcy hitlerowscy urządzili w gmachu szpital. 

 

e) Wyjaśnijcie, czym jest mykwa? Ustalcie, co poza mykwą mieści się w tym budynku obecnie. 

W 2004 roku gmach Jesziwy został przejęty przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. W 

budynku znajduje się synagoga, mykwa (łaźnia do rytualnych oczyszczeń) oraz hotel. 

 

Prawosławna cerkiew katedralna pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Ruska 15 

3.  a) Dowiedzcie się, kim są bazylianie? 

Bazylianie - katolicki zakon obrządku greckiego, żyjący według reguły zakonnej Bazylego Wielkiego. 

Oficjalna nazwa „Bazyliański Zakon Świętego Jozafata” nie jest zbyt popularnym określeniem tego zakonu. 

W Polsce rozpowszechniona jest nazwa Zakon Świętego Bazylego Wielkiego bądź po prostu „bazylianie”, 

ponieważ jest to jedyny zakon z istniejących wspólnot bazyliańskich, działający w Europie Środkowo-

Wschodniej. Zakon używa skrótu „OSBM”, wspólnego dla wszystkich katolickich zgromadzeń 

bazyliańskich. Klasztor bazylianów w Lublinie, powstał formalnie w 1695 r.  

 

b) Podajcie główne podobieństwa i różnice pomiędzy kościołem katolickim a prawosławnym. 

• Prawosławie nie uznaje prymatu i jurysdykcji papieża nad całym Kościołem chrześcijańskim ani 

dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary. 

• Kościoły narodowe są autokefaliczne, czyli - będąc posłuszne w dogmatach - same stanowią o sobie. 

• Prawosławie nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Boskiej. 

• Prawosławie odrzuca doktrynę o czyśćcu, ponieważ decyzje o losie zmarłych zapadną dopiero w 

dniu sądu ostatecznego. 

• Duchownych nie obowiązuje celibat; biskupi i patriarcha, wybierani na ogół spośród mnichów, 

zachowują celibat. 

• Wyznawcy prawosławia obchodzą święta zgodnie z kalendarzem juliańskim, co powoduje iż 

obchodzą Boże Narodzenie 6-tego stycznia, w Święto Trzech Króli dla katolików. 

 

c) Dowiedzcie się, z którego wieku pochodzi obecny kształt katedralnej cerkwi lubelskiej. 

  

Podzamcze 

4.  a) Ustalcie, na podstawie starej mapy, gdzie biegła ul. Szeroka, zwana Żydowską. 

 

Obecny kształt Prawosławnej cerkwi 

pw. Przemienienia Pańskiego, 

mieszczącej się przy ul. Ruskiej 

pochodzi z XVII wieku. 

 



 
 

b) Udajcie się pod kamienicę (Plac Zamkowy 10) znajdziecie tam tablicę upamiętniającą Widzącego 

z Lublina. Kim była ta postać?  

Widzący z Lublina - znany także jako Lubliner, cadyk, jeden z duchowych przywódców ruchu 

chasydzkiego zwany Ha-Choze mi-Lublin czyli Widzącym, Jasnowidzącym z Lublina. 

Posiadał niezwykłą umiejętność, jaką było czytanie przeszłości, przewidywanie przyszłości, a także 

„widzenie” ludzi lub zdarzeń w najodleglejszych miejscach (np. Lubliner widział co działo się na 

dworze austriackim). Widzący potrafił także odsłonić genealogię duszy, tzn. opowiedzieć o jej 

wcześniejszych wcieleniach. 

 
 

c) Zapoznajcie się z poniższymi słowami jego autorstwa. Co myślał o Lublinie? 

 

Jakub Izaak Horowic: 

Z moich obliczeń wynika, że Lublin jest pępkiem świata. To miasto stanowi kosmiczne centrum, Nową 

Jerozolimę, którą Jahwe upatrzył dla swego ludu. 

 

d) Korzystając ze starej mapy, przejdźcie na podwórze łączące ul. Cyruliczą 3 z Kowalską 4 – mieścił 

się tu dom modlitwy chasydów lubelskich. Kim byli chasydzi? 

Chasyd – (z hebrajskiego) oznacza dosłownie: pobożny. Chasydzi przywiązywali większą wagę do 

modlitwy niż do nauki i grupowali się wokół cadyków. Chasydyzm objawił się po raz pierwszy w 

średniowieczu w dolinie Renu, a w Polsce rozwinął się ok 1740r. 

Chasydzi żyjący głównie w Izraelu i USA zaliczani są obecnie do najbardziej ortodoksyjnych wyznawców 

judaizmu.  



 
 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: ZAMEK LUBELSKI 

5.  

 
a) Zapalcie znicz pod tablicą znajdującą się w bramie Zamku Lubelskiego, upamiętniającą 

pomordowanych 22 lipca 1944 roku.  

b) Zapoznajcie się z opisem akcji harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów. Podzielcie się tą historią z 

napotkaną osobą (przechodzień, sprzedawca, pracownik urzędu, itp.). Udokumentujcie wykonanie 

tego zadania zdjęciami. 

 
 

 

c) Zapalcie znicz na cmentarzu przy ul. Lipowej na mogile harcerza/harcerki Szarych Szeregów. 

 



 

 
 

Brama Grodzka 

6.  Brama Grodzka to pozostałość pierwszych murowanych elementów obwarowań miasta, 

wybudowanych w 1342 roku. Niegdyś była ona przejściem pomiędzy Starym Miastem, a dzielnicą 

żydowską. Jak wówczas ją nazywano? Szukaj tablic informacyjnych, bywają pomocne. 

 

Bramę, która dziś funkcjonuje pod nazwą „Brama Grodzka” niegdyś nazywano „Bramą Żydowską”. 

 



 

 

Grodzka 11 

7.  Co znajdowało się w latach 1862- 1942 pod adresem Grodzka 11? 

 

 

Pod adresem Grodzka 11 w Lublinie, w latach 1862-1942 znajdowała się ochronka dla Sierot i Starców 

żydowskich. 

Ochronka dla Sierot i Starców została utworzona w 1862 roku przez Gminę Wyznaniową Żydowską, w celu 

roztoczenia opieki nad potrzebującymi sierotami i osobami starszymi1. Siedzibę zlokalizowano na Starym 

Mieście przy ulicy Grodzkiej 11. Pod wskazanym adresem placówka funkcjonowała do 24 marca 1942 roku, 

kiedy Niemcy dokonali jej likwidacji, mordując dzieci i starców. 

Plac po Farze 

8.  W którym wieku powstał kościół, którego fundamenty znajdują się na Placu po Farze? 

Pod jakim wezwaniem był kościół farny? 

  
 

 

Kościół powstał przypuszczalnie pod koniec 

XIII wieku lub na początku XIV wieku. Jego 

patronem został Archanioł Michał. 

Kościół św. Michała Archanioła był 

najważniejszą świątynią Lublina, a jego 

historia była nierozerwalnie związana z historią 

tego miasta. 



 
 

Kościół oo. Dominikanów 

9.  a) Udajcie się do kościoła oo. Dominikanów. Odszukajcie w nim obraz przedstawiający „Pożar 

miasta”.  

 
b) Jakie lubelskie kościoły zostały przedstawione na wspomnianym dziele? 

Oprócz kościoła oo. Dominikanów na obrazie widoczny jest również Kościół św. Michała Archanioła oraz 

Katedra Lubelska. 

 

c) Kiedy dominikanie przybyli do Lublina? 

Dominikanie przybyli do Lublina w 1253 roku. Zakon natomiast powstał w 1216 roku.  



 

Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Trójcy 

10.  a) Przedstawiciele jakiego wyznania uczęszczają na nabożeństwa do tego kościoła? 

 
Kościół Ewangelicko-Augsburski zrodził się z teologicznej myśli dr Marcina Lutra. Powstał on w 

wyniku XVI-to wiecznego ruchu reformacyjnego w Kościele Katolickim. 

 

b) Dowiedzcie się czym charakteryzuje się to wyznanie? 

• Kościół Ewangelicko-Augsburski przyjmuje, że Pismo Święte jedynym źródłem i normą wiary 

chrześcijańskiej oraz życia chrześcijańskiego.  

• Uznaje Chrystusa za jedynego Zbawiciela i pośrednika między Bogiem a ludźmi, tym samym 

odrzucając kult świętych.  

• Naucza także, że człowiek zostaje usprawiedliwiony i zbawiony jedynie z łaski Bożej przez samą 

wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez swoje zasługi i uczynki. W teologii luterańskiej dobre uczynki 

są postrzegane wyłącznie jako owoce żywej wiary. 

• Kościół Ewangelicko-Augsburski uznaje tylko dwa sakramenty – chrzest i Komunię św. Eucharystia 

udzielana jest wszystkim wiernym pod dwoma postaciami 

Cerkiewka pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności 

11.  a) Kiedy wzniesiono Cerkiewkę? Kto był jej fundatorem? 

Cerkiewkę wzniesiono na początku XX wieku, jej fundatorem był Andriej Diejkun. 



 

b) W jakim stylu architektonicznym została wzniesiona? 

Cerkiewka została wzniesiona w stylu bizantyjsko-rosyjskim. 

 


