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LITERACKI LUBLIN – SZLAK KLASY IC 

 

Lublin dawniej i dziś 

I. Muzeum Wincentego Pola, Kalinowszczyzna 12 

II. Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, Kamienica Złota 3 

III. Zaułek Hartwigów 

IV. Kaplica Poetów (obecnie Kaplica Matki Bożej) w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana 

Ewangelisty w Lublinie 

V. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4 

VI. Krakowskie Przedmieście, druga brama od ul. Kapucyńskiej 

VII. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 

Postacie związane z Lublinem 

I. Wincenty Pol (Grodzka 7 – miejsce urodzenia Wincentego Pola) 

II. Julia Hartwig i Edward Hartwig 

III. Hieronim Łopaciński 

 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Zakład fotograficzny, Krakowskie Przedmieście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KARTA PRACY 

Zanim wyruszycie na wędrówkę: 

Zapoznajcie się z ofertą zwiedzania Muzeum Wincentego Pola w Lublinie i zarezerwujcie bilety. 

TRASA WĘDRÓWKI 

1.  Przyporządkujcie numery miejsc punktom na mapie. 

 

 
 

I. Muzeum Wincentego Pola, Kalinowszczyzna 12 

II. Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, Kamienica Złota 3 

III. Zaułek Hartwigów 

IV. Kaplica Poetów (obecnie Kaplica Matki Bożej) w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana 

Ewangelisty w Lublinie 

V. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4 

VI. Krakowskie Przedmieście, druga brama od ul. Kapucyńskiej 

VII. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 

Muzeum Wincentego Pola, Kalinowszczyzna 13 

2.  a) Zredagujcie zaproszenie dla uczniów Gimnazjum nr 25 w Lublinie do odwiedzenia Muzeum 

Wincentego Pola. W zaproszeniu uwzględnijcie zbiory, które można tam zobaczyć. 

                                                                     

ZAPROSZENIE 

Uczniowie klasy IC gimnazjum mają zaszczyt zaprosić uczniów Gimnazjum nr 25 w Lublinie do 

zwiedzenia Muzeum Wincentego Pola, mieszczącego się przy ul. Kalinowszczyzna 13. 

W Muzeum znajdują się ciekawe zbiory, m. in.: 

- rękopisy kilku utworów Wincentego Pola; 

- bogata korespondencja adresowana do poety oraz odpisy, autografy jego listów i jego rodziny; 



 
 

- dokumenty rodziny Polów; 

- prace plastyczne Juliusza Pola (wnuka Wincentego Pola); 

- zbiór kart pocztowych z XIX oraz XX wieku; 

- XIX-wieczne meble; 

- kolekcja łacińskojęzycznych i polskojęzycznych globusów Ziemi; 

- księgozbiór; 

- czasopisma z XIX i XX wieku. 

Mamy możliwość zdobycia wiedzy o słynnym poecie oraz o epoce, w której żył, odbyć niezwykła 

podróż w czasie.  

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia dworku w dniach od wtorku do niedzieli,  

w godzinach 10.00- 16.00. 

Uczniowie klasy IC gimnazjum 

 

b) Dowiedzcie się, od kiedy działa Muzeum Wincentego Pola. 

Muzeum Wincentego Pola działa od dnia setnej rocznicy śmierci poety – 2-go grudnia 1972 r. 

 

c) Dlaczego Muzeum mieści się w tym miejscu? 

Muzeum mieści się w klasycystycznym dworku, ponieważ kiedyś był on własnością ojca poety – 

Franciszka Ksawerego, a po jego śmierci, Wincenty Pol pozostał w nim. 

 

d) Wykonajcie wspólną fotografię  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.  a) Odszukaj oraz podaj imię i nazwisko polskiego pisarza mieszkającego w kamienicy nieopodal 

Bramy Grodzkiej. 

 

Józef Ignacy Kraszewski 

 

 
 

 

b) Zatrzymajcie się przy kamienicy przy ul. Grodzkiej 7. Dowiedzcie się, który z poetów 

narodził się w tym miejscu. 

 

W tym miejscu urodził się Wincenty Pol. 

 

 
 

 



 
 

 

c) Na Starym Mieście upamiętniono jeszcze innych artystów związanych z literaturą. Wypiszcie 

ich nazwiska. 

 

Jan Kochanowski, Biernat z Lublina, Józef Ignacy Kraszewski, Sebastian Klonowicz, Wincenty 

Pol 

 

 
 

Muzeum Józefa Czechowicza 

4.  a) Józef Czechowicz to, urodzony w Lublinie, polski poeta dwudziestolecia międzywojennego. 

Kto mieszkał w miejscu, w którym dziś znajduje się Muzeum Czechowicza? 

 

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się muzeum, mieszkała niegdyś rosyjska rodzina Riabininów. W jej 

skład wchodzili: Sergiusz Riabinin – biolog, przyrodnik i poeta, Danuta Riabinin – żona Sergiusza, 

również badaczka przyrody oraz ich dzieci. 

 

b) Dowiedz się, kiedy można zwiedzać Muzeum Czechowicza?  

 

Muzeum można zwiedzać w godzinach od 10:00 do 18:00 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, a w 

okresie od 01 września do 31 maja – w godzinach 10:00 – 17:00. 



 
 

 
 

c) Co znajduje się w zbiorach Muzeum? Informacje pozyskajcie od pracownika Muzeum. 

 

W zbiorach muzeum znajduje się większość rękopisów Czechowicza, autografy utworów literackich, 

listy do przyjaciół i rodziny, zdjęcia oraz dokumenty poety, fragmenty jego dziennika, świadectwa 

szkolne, dyplom ukończenia Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, materiały związane z 

działalnością Czechowicza w Związku Literatów Lubelskich oraz około 50 woluminów pochodzących z 

jego księgozbioru prywatnego. W większości są to książki dedykowane poecie przez ich autorów. W 

muzeum znajdują się też bogate materiały innych pisarzy związanych z Lubelszczyzną: Franciszki 

Arnsztajnowej, Konrada Bielskiego, Wacława Gralewskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, 

Antoniego Madeja, Wacława Mrozowskiego, Józefa Nikodema Kłosowskiego, Józefa Łobodowskiego, 

Stanisława Bojarczuka, Jana Pocka, Anny Kamieńskiej. Są tam też utwory i Rękopisy innych twórców, 

bardziej znanych, takich jak Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Jerzy Zagórski, Julian Tuwim czy 

Konstanty Ildefons Gałczyński. 

 



 
 

 
 

 

 

Zaułek Hartwigów 

5.  a) Zapiszcie wersy umieszczone na schodkach w Zaułku Hartwigów. 

Obchodzisz urodziny 

Po tylu latach nie poznaliby cię ojciec ani matka 

Urodziny sierpniowe pod spadającymi gwiazdami 

To "łzy świętego Wawrzyńca" 

łzy oczyszczone z cierpienia 

Spadają tak szybko 

że nie zdążysz wypowiedzieć swojego imienia 

 



 
 

 
 

 

b) Zapoznajcie się z filmikiem zamieszczonym na stronie Teatru NN 

(http://teatrnn.pl/leksykon/node/2128/julia_hartwig_%E2%80%93_%C5%BCyciorys), a następnie 

w formie notatki zapiszcie co poetka sądziła o Starym Mieście w Lublinie. 

 

 Julię Hartwig fascynowała egzotyka Starego Miasta, której na początku nie rozumiała, lecz z czasem 

nauczyła się z nią współistnieć.  Opinia na temat Lublina zmieniała jej się wraz ze stosunkiem do jego 

wieku. Uważała, że nigdy nie była dobra z historii tego miasta, którą porównała do drogi. Kiedy idzie 

się drogami Starego Miasta, można nie zainteresować się jego historią, lecz od razu wiadomo, gdzie jaki 

budynek z tłem historycznym się znajduje. Jej brat nauczył ją patrzeć na Lublin innymi oczyma. 

Doceniała, co piękne i co powinno zostać. Bardzo miło wspomina Starówkę w okresie Bożego Ciała, 

kiedy po całym placu chodziły procesje. Obrzędowość i zwyczajowość, która była niewidoczna w 

śródmieściu, bardzo uwydatniała się w Starym Mieście. 

 

 

c) Czym zajmował się Edward Hartwig? Jaka relacja rodzinna wiązała go z Julią? 

 

Jeden z najbardziej znanych na świecie fotografików polskich; uznawany za artystę wszechstronnego, 

łączącego w pracach fotografię i grafikę; zafascynowanego na równi pejzażem i człowiekiem, 

fotografią teatralną, architekturą, szczegółem. Julia była jego rodzoną siostrą. 

 

 

 

 

 

 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/2128/julia_hartwig_%E2%80%93_%C5%BCyciorys


 
 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie 

6.  a) Odszukajcie w Archikatedrze Kaplicę Matki Bożej. Zapiszcie nazwiska poetów, których 

epitafia znajdują się w pobliżu tej kaplicy.  

 

Winctenty Pol, Sebastian Klonowicz 

 

 

 
b) Wyjaśnijcie, czym są epitafia. 

 

Epitafium (z gr. ἐπιτάφιος epi-taphios, „nad grobem”, „na kamieniu nagrobnym”) – napis umieszczony 

na nagrobku lub pomniku upamiętniający lub sławiący zmarłego.Epitafium może zawierać portret 

zmarłego (malowany lub płaskorzeźbiony) albo scenę figuralną, a także odpowiednie symbole i 

alegoryczne atrybuty. Mógł to być w końcu pomnik w postaci ozdobnej płyty lub tablicy z napisem ku 

czci zmarłego, najczęściej nie w miejscu pochówku, lecz w innym związanym z daną osobą, np. w 

kościele, na ścianie, filarze lub posadzce. 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4 

7.  a) Sprawdźcie jakie publikacje Julii Hartwig znajdują się w zasobach Biblioteki Wojewódzkiej. 

Wypiszcie je. 

To wróci / Julia Hartwig. 

Wiersze amerykańskie / Julia Hartwig. 

Bez pożegnania / Julia Hartwig. 

Dziennik / Julia Hartwig. 

Zwierzenia i błyski / Julia Hartwig. 

O miłości / wybór Julia Hartwig. 

Chwila postoju / Julia Hartwig. 

Zawsze powroty : dzienniki podróży / Julia Hartwig. 

Zawsze od nowa : 100 wierszy / Julia Hartwig. 



 
 

Apollinaire / Julia Hartwig. 

O książce / wybór Julia Hartwig. 

Dzikie brzoskwinie : [antologia poetek amerykańskich / wybór, wstęp] Julia Hartwig ; przeł. Julia 

Hartwig [et. al.] ; dodatek biograficzny Renata Lis. Obcowanie / Julia Hartwig. 

Czuwanie / Julia Hartwig. 

Dwoistość / Julia Hartwig. 

Żelazowa Wola / zdj.: Edward Hartwig, Ewa Hartwig-Fijałkowska ; tekst Julia Hartwig. 

Wybrańcy losu : Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz, Witold Lutosławski, Czesław Miłosz, 

Ryszard Przybylski, Jan Józef Szczepański, Wisława Szymborska, Jerzy Turowicz, Anna Turowiczowa, 

Wiktor Woroszylski, Monika Żeromska /Hartwig, Julia (1921- ). 

Wierzby / Edward Hartwig ; wstęp Julia Hartwig. 

Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, Katarzyna i Zbigniew Herbertowie : korespondencja / [red. Marek 

Zagańczyk]. 

Pisane przy oknie / Julia Hartwig. 

Zaułek Hartwigów / Julia Hartwig ; [aut. zdjęć: Ludwik Hartwig et al.]. 

Seans z workiem oraz inne rady i przestrogi / Henri Michaux ; wybór, przekł. i posłowie Julia Hartwig. 

Lublin / fot. i oprac. Edward Hartwig ; teksty Julia Hartwig. 

Jadąc przez Ohio i inne wiersze / Robert Bly ; wybrała, przeł. i wstępem opatrzyła Julia Hartwig. 

I wiele innych- ponad 50 pozycji. 

 

b) Odpowiedzcie, którą rocznicę powstania Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 

w Lublinie obchodzi w tym roku? 

W roku 2017 Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego obchodzi 110 rocznicę powstania. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Zakład fotograficzny, Krakowskie Przedmieście 

8.  a) Zapoznaj się z opisem akcji harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów.  

 

Naprzeciwko ulicy Staszica znajdował się zakład fotograficzny. Harcerze wybijali szyby w  takich 

miejscach, ponieważ zazwyczaj w witrynach wywieszano zdjęcia Niemców w otoczeniu polskich 

kobiet, które były zmuszane do sesji. Dwóch harcerzy: Zbigniew Bobrzyk „Orlik” oraz Zdzisław 

Połczyński „Mimek” na początku marca 1944 roku wybili szyby takiego właśnie zakładu, zrobili to za 

pomocą proc i plomb z ołowiu. Uciekli ulicą Staszica, a następnie Świętoduską. Jak to ujął sam Orlik 

„zbrodniarza ciągnie na miejsce zbrodni”, wrócili na miejsce od ulicy Kapucyńskiej, aby zobaczyć 

wyniki swojej „pracy”. Od tej strony zobaczyli zdjęcie „Lalki”, przyjaciółki z podwórka,  jej pseudonim 

nawiązywał do  wyglądu, ponieważ była bardzo piękną dziewczyną. Wyrwali zdjęcie koleżanki i uciekli 

do swoich domów. Następnego dnia, do domu Zbigniewa Bobrzyka wszedł mężczyzna, który 

prawdopodobnie był właścicielem zakładu, był w pełni przekonany, że to właśnie on wybił jego szyby. 

Dobrym argumentem było zdjęcie „Lalki”, które zobaczył na półce Orlika. Harcerz miał wielkie 

szczęście, ponieważ gdy już jechali na Gestapo, wyjaśnił, że wyrwał zdjęcie, aby sprawić koleżance 

przyjemność, jednak szyb zakładu nie wybił, dzięki czemu Niemiec puścił go wolno.  

 

 

b) Podzielcie się tą historią z napotkaną osobą (przechodzień, pracownik urzędu, sprzedawca, 

itp.). Udokumentujcie wykonanie tego zadania zdjęciami. 

 

 



 
 

 
 

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

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 

d)  a) Odnajdźcie mural na ścianie Liceum. Zapiszcie jego treść i autora. 

 

Nie idźmy 

 

Nie idźmy jeszcze spać 

póki tak pięknie gra muzyka 

nie idźmy jeszcze spać 

póki nie świta 

Póki umiemy stąpać za krokami nocy 

w ciemności z którą szukamy braterstwa 

Nie idźmy jeszcze spać 

dopóki dźwięki gubią czas 

Nie idźmy jeszcze spać 

Nie idźmy spać (…) 

Julia Hartwig 

 
 

 

 

  
 


