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GRA MIEJSKA "ODKRYWAMY LUBLIN" - KLASA Va 

 

Data 23.05.2017 

 
Działanie 

Udział klasy Va w Grze  Miejskiej w ramach obchodów 700- lecia miasta 

 
Miejsce 
(adres) 
 

A. Trybunał Koronny 
B. Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża 
C. Muzeum pod Zegarem 
D. Cmentarz przy ulicy Lipowej 

Mapka z 
zaznaczoną 
przebytą trasą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Czego 
dowiedzieliście 
się na temat 
wyznaczonych 
Wam miejsc? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania 

a.   Przejdź pod Trybunał Koronny i wykonaj zadania: 

1.  Przeczytaj legendę o Pięknej Złotniczance 

 



 2. Odszukaj dom w którym mieszkała Tereska, podaj jego numer. 
          
         Dom znajduje się przy ul. Złotej 4.  
 

 
 3. Nie używając centymetra, zmierz odległość między bramami prowadzącymi do 
kamienicy. 
 
Zmierzyliśmy odległość między bramami za pomocą stóp - wynosi 8,4m. 
 
 4. Na sąsiednich kamieniczkach odszukaj tablice pamiątkowe. Komu są one 
poświęcone? 
 
Władysław Czachórski 
Franciszka Arnsztajnowa 
Jan Riabinin 
 
 5. Przejdź ulicą Złotą do końca. Dokąd ona prowadzi? 
Idąc ulicą Złotą, dotarliśmy do kościoła oo Dominikanów. 

b.  Wejdź do klasztoru oo Dominikanów. 

 

 1. Przeczytaj podanie o Ojcu Ruszlu. 

 2. Dowiedz się, od kiedy dominikanie goszczą w Lublinie. 

          Dominikanie goszczą w Lublinie od 1253r. 

 



 3. Kiedy powstał kościół? 

          Kościół powstał w 1342r. 

 4. Zapytaj, kto pełni obecnie funkcje przeora. 

          Funkcję przeora pełni obecnie o. Grzegorz Kluz. 

 5. Pod jakim wezwaniem jest kościół oo Dominikanów? 

         Bazylika pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 

 

 

 6. Przejdź na krużganki. Dowiedz się, jaką funkcję pełniły i pełnią. 

 

 W przeszłości krużganki pełniły funkcję komunikacyjną wzdłuż kondygnacji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_ze_Szczepanowa


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. 

7. Co prezentuje wystawa w krużgankach? 

"Dzieje i skarby lubelskich dominikanów" 

8. Przejdź pod Kaplicę Tyszkiewiczowską. Jaką inną nazwę nosi? 

Kaplica Tyszkiewiczów to inaczej kaplic Trójcy Świętej. 

9. Przeczytaj podanie o Drzewie Krzyża Świętego. Odszukaj na obrazach     

historię Drzewa Krzyża Świętego. 

10. Podaj jaki tytuł nosi fresk na podniebieniu kopuły. - Sąd Ostateczny 

c.   Odszukaj na mapce nr 2 kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i udaj sie do 

niego. 

 

1. Co było powodem wybudowania kościoła?  

" 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". 

 

2. Jaki związek ma ten kościół z kościołem oo Dominikanów? 

Zanim Kościół Świętego Krzyża w Lublinie został przejęty przez KUL, był  

własnością dominikanów. 

3. Jaką funkcję pełni obecnie ten kościół? - kościół akademicki KUL. 



 

d. Przejdź pod Muzeum pod Zegarem. 

 

 1. Z jaką akcją Szarych Szeregów wiąże się to miejsce? 

BUDYNEK GESTAPO - POD ZEGAREM (ul. Uniwersytecka 1) - listopad 1943 rok, 

wspomina Kazimierz Łęczyński „Kajo" 

„Przy współudziale „Don Pedro", „Władka" postanowiliśmy zdjąć flagę z obiektu 
die Geheime Staadtpolizei i powiesić polską. Lubliniacy znali ten gmach nad wyraz 
dobrze jako Gestapo lub „Pod Zegarem". Był to obiekt duży o powierzchni powyżej 
jednego hektara, strzeżony przez żołnierzy SS. Zaczęliśmy od starannej obserwacji. Z 
prawej strony wejścia przy dzisiejszej ulicy Nowotki wisiała trójkolorowa flaga niemiecka, 
zaś z lewej flaga partyjna NSDAP z pięknie wymalowanym znakiem łamanego krzyża. 
Budynek był strzeżony przez dwóch wartowników zmieniających się co dwie godziny. 
Jeden z tych wartowników strzegł narożniki przy głównym wejściu, a drugi zabezpieczał 
tyły obiektu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej i nie istniejącego wówczas Domu 
Nauczyciela. Nas interesował głównie ten utrudniający dojście do flagi. Jego praca to 
przemarsz spokojnym krokiem odcinka ul. Uniwersyteckiej, około 80 metrów, licząc od 
wejścia głównego. Powrót i marsz ul. Nowotki, ten odcinek wynosił 150 metrów. 
Przejście tej drogi zajmowało około 2 minut. Rzecz polegała na tym, aby ten drugi 
wartownik od ul. Skłodowskiej nie maszerował w stronę ul Uniwersyteckiej. Wybraliśmy 
późny wieczór. Gmach był słabo oświetlony, tylko gdzieniegdzie paliły się pojedyncze 
światła. Najsilniej była oświetlona wartownia, ale ponoć najciemniej pod latarnią. Ja 
ubezpieczałem. Na mój sygnał, że droga odwrotu jest wolna 
„Don Pedro" i „Władek" jak koty podbiegli pod flagę, tę hitlerowską. Była zawieszona na 
wysokości 2 metrów plus długość rurki, w którą wetknięte były drzewce. „Władek" 
wskakuje na plecy silniejszego i lepiej zbudowanego „Don Pedra", zdejmuje flagę i 
zawiesza polską. Wykonaną z prześcieradła i wsypy na poduszkę. Drzewce to kij od 



szczotki. Wartownik nie zdążył przemierzyć połowy drogi, gdy było już po robocie. 
Szybko zmierzaliśmy w stronę cmentarza. U jego podwoi usłyszeliśmy już głośne 
przekleństwa Niemców. Na cmentarzu pozbyliśmy się drzewca, a zwiniętą flagę 
schowano za pazuchę „Władka". 

 2. Zapytaj przechodnia czy zna tę historię. Jeśli nie - opowiedz o niej 

 

 2. Jaką funkcję pełniło podczas II wojny światowej? 

Mieściła się tam siedziba gestapo, w której przesłuchiwano więźniów przetrzymywanych 

na zamku lubelskim. 

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

 

Grób dh. Wiesława Lubczyńskiego "Lacha" 

 


