
 

„ZŁOTY WIEK” LUBLINA 
      

 
  

      
      
      



Lublin dawniej i dziś 

I. Wzgórze Czwartek – jarmarki i ich rola w historii miasta (dawniej i dziś) 

II. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 

III. Stare Miasto – Rynek 

IV. Trybunał Koronny – jego funkcje dawniej i dziś 

V. Muzeum Czechowicza 

VI. Wizyta w Kościele oo. Dominikanów – miejsce podpisania Aktu Unii Lubelskiej 

 

 

Postaci związane z Lublinem 

I. Sebastian Klonowic 

 Kamienica, Rynek 2 

II. Jan Kochanowski  

 Kamienica, Rynek 2 

 Kamienica, Rynek 19-20 (podobizna poety) 

 Pomnik Jana Kochanowskiego (naprzeciw Teatru im. J. Osterwy w Lublinie) 

III. Mikołaj Rej  

 Dom Mikołaja Reja – Krakowskie Przedmieście 8 (tablica) 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja Brama Krakowska, ul. Bramowa 2 

KARTA PRACY 

 

Zanim wyruszycie na wędrówkę dowiedzcie się: 

- Czym były jarmarki w czasach jagiellońskich. 

Jarmarki w czasach jagiellońskich, w których handlowano różnymi towarami. 

 

- Skąd wzięła się nazwa „Wzgórze Czwartek” 

Nazwa „ Wzgórze Czwartek” pochodzi od odbywających się tam w czwartki jarmarków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRASA WĘDRÓWKI 

1.  Przyporządkuj numery miejsc punktom na mapie. 

 

I. Wzgórze Czwartek, Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 

II. Kamienica, Rynek 2 

III. Trybunał Koronny  

IV. Muzeum Czechowicza 

V. Kościół oo. Dominikanów  

VI. Akcja Brama Krakowska, ul. Bramowa 2 

VII. Dom Mikołaja Reja, Krakowskie Przedmieście 8 

VIII. Pomnik Jana Kochanowskiego  

 

Wzgórze Czwartek, Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 

2.  a) Zróbcie zdjęcie panoramy miasta ze Wzgórza Czwartek. 

 

 

 
 

 

 



b) Ustalcie, jaką funkcję pełniło w przeszłości Wzgórze Czwartek. 

W przeszłości „Wzgórze Czwartek” pełniło funkcję miejsca, gdzie odbywały się jarmarki. 

Przebiegał tędy także szlak  handlowy. 

 

 
 

 

c) Czym różni się targ od jarmarku? Jakie jarmarki organizowano w Lublinie? 

Jarmark odbywa się w określonym czasie i jest większy od targu (odbywa się kilka razy do roku). 

Przywilej organizowania jarmarków na terenie Lublina nadał pod koniec XIV wieku król Polski i Litwy 

Władysław II Jagiełło. Obowiązywał jednak warunek, że każdy kupiec przejeżdżający przez miasto 

musiał zatrzymać się w nim co najmniej 8 dni. Pierwsze jarmarki trwały 16 dni; zaczynały się 8 dni 

przed Zielonymi Świątkami. W połowie XV w. liczbę jarmarków Kazimierz IV Jagiellończyk podniósł 

do czterech w ciągu roku. Odbywały się one: 

 2 lutego (w Święto Matki Bożej Gromnicznej) – trwające 16 dni 

 15 sierpnia (w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) – 8 dni 

 28 października (Dzień Judy i Szymona) – 8 dni 

 

d) Dowiedzcie się, jakie relikwie znajdują się w Kościele św. Mikołaja. Ustalcie, z którego wieku pochodzi ten 

kościół. 

W kościele św. Mikołaja znajdują się relikwie patrona. Kościół pochodzi z XVw. (1424 rok). 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiarowanie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juda_Tadeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon


 

Kamienica, Rynek 2 

3.  a) Ustalcie kim była postać związana z tą kamienicą.  

Sebastian Jan Klonowic – poeta  

 

 

 
 

 

b) Zapoznajcie się z fragmentem dzieła poety i odpowiedzcie za co autor wysławił nadbystrzycki gród. 

Autor wysławił nadbystrzycki gród za handel, piękne wody, żyzność pól, słońce. 

„Philtron” (fragment) 

Lublin, to miasto darami 

nieba darzone obficie, 

Miasto i mury szczególną się 

cieszą Boga opieką, 

Słońca promieńmi Rodos przewyższa, 

żyznością Gargarę, 



Kraje Feaków i gaje Alkinoosa sadami. 

 

 [...] Handlu nie miały takiego, 

ni ról tak żyznych Asyria. 

Wody piękniejsze niż fale Tybru, 

niż Idy potoki, 

 

[...] Miasto to godne być Boga mieszkaniem 

i królów siedzibą. 

Ludne, bogate, znacznych już wielu mężów wydało, 

Wiele zdziałało w pokoju, 

sławne zawarło przymierza. 

 

*Warto wiedzieć, że w tej kamienicy zmarł Jan Kochanowski. 

 

 

Trybunał Koronny 

4.  a) Dowiedzcie się jaką funkcję Trybunał Koronny pełnił dawniej, a jaką pełni dziś. 

Dawniej-pełnił funkcję Najwyższego Sądu Szlacheckiego 

       Dziś-znajduje się tam Urząd Stanu Cywilnego 

 
 

b) Co łączyło Jana Kochanowskiego z tym miejscem? 

W sierpniu 1584 roku Stefan Batory zwołał do Lublina naradę senatorów, której przedmiotem było ustalenie 

sposobów na rozwiązanie istotnych problemów natury politycznej. Jan Kochanowski przyjechał do Lublina w 

celu interwencji w sprawie ukarania winnych śmierci swego szwagra, Jakuba Podlodowskiego, który wybrał 

się do Turcji celem zakupu koni do stajni królewskich. Kochanowski zmarł 22 sierpnia, prawdopodobnie na 

udar mózgu. Miejsce zgonu pozostaje w sferze domysłów. Jedni twierdzą, że nastąpił w kamienicy Macieja 

Krokiera, bogatego kupca lubelskiego, inni natomiast – w domu Mikołaja Firlej. Najprawdopodobniej zwłoki 

poety zostały pochowane w Lublinie, a dopiero na początku XVII wieku przewieziono je do kaplicy w 

Zwoleniu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1584
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakub_Podlodowski&action=edit&redlink=1


c) Wskaż adres kamienicy, na której znajduje się podobizna Jana Kochanowskiego. 

Rynek 2, Rynek 19 

 

 
 

 

 

Kościół oo. Dominikanów 

5.  a) Odszukajcie w Kościele oo. Dominikanów obraz „Pożar Lublina”. Uwiecznijcie go na zdjęciu.  

 

 
b) Dowiedzcie się, w którym roku był pożar Lublina przedstawiony na obrazie. 

Pożar Lublina odbył się w 2 czerwca 1719 roku. 

 

 

 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Brama Krakowska 

6.  a) Zapoznajcie się z opisem akcji harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów. 

Według relacji Janusza Bielaka – drużynowego BS 

 

„Chciałbym przypomnieć także jeszcze jedną akcję, w której nie uczestniczyłem osobiście, ani też nie była 

ona wykonana przez naszą drużynę. Nawiasem mówiąc, dopiero po prawie 40-tu latach, w wyniku usilnej 

pracy „Kazika”, który wiele zdziałał na rzecz odtworzenia wielu zdarzeń i losów młodzieży lubelskiej, przede 

wszystkim skupionej w Szarych Szeregach, udało się ustalić realizatorów akcji, o której chcę opowiedzieć. A 



byłem jej osobistym świadkiem. Niestety,  nie pamiętam już daty tych wydarzeń. 

 

Otóż,  przechodząc przez centrum miasta, w okolicy Bramy Krakowskiej zostałem zatrzymany przez 

żandarmerię, wraz z tłumem ludzi. Nie chodziło jednak o „łapankę”, lecz po prostu wstrzymano ruch przed 

Magistratem (tak zawsze starzy lubliniacy nazywali budynek dzisiejszego Urzędu Miejskiego). Przed 

Krakowską Bramą ustawiła się orkiestra i kilka oddziałów SS. W skarpie Bramy wmurowano i odsłonięto 

uroczyście marmurową tablicę, z której pamiętam pierwsze słowa: Lublin – urdeutsche Stadt. Później 

umieszczone były nazwiska rzekomych budowniczych niemieckich. Na twarzach unieruchomionych Polaków 

wyraźnie widać było kpiące uśmiechy. Tego jeszcze nie było… 

 

 

W kilka dni później tablicę „ozdobiono” kotwicą – symbolem Polski Podziemnej. Zielona farba była bardzo 

intensywna i chyba nie do zmycia. Dość, że tego samego dnia tablicę wykuto i usunięto. Przez wiele dni 

można było obserwować na ścianie Bramy końcówki znaku kotwicy. Jakie to miało wtedy ogromne znaczenie 

dla mieszkańców naszego miasta! O ile jaśniej patrzało się na świat wiedząc, że nic nie zostaje bez echa, a już 

szczególnie tak idiotyczny pomysł, jak twierdzenie, że Lublin jest „praniemieckim” miastem”. 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

Dom Mikołaja Reja, Krakowskie Przedmieście 8 

7.  a) Wyjaśnijcie, dlaczego w tym miejscu znajduje się tablica upamiętniająca Mikołaja Reja. 

Przy ul. Krakowskie Przedmieście 8 znajduje się wmurowana w 2009 roku tablica upamiętniająca Mikołaja 

Reja, która informuje, że w tym miejscu stał dom, który w 1563 roku zakupił Mikołaj Rej. 

 

 
 

b) Podajcie dwa dowolne tytuły utworów tego poety. 

„Żywot człowieka poczciwego” 

„Krótka rozprawa między 3 osobami: Panem, Wójtem i Plebanem” 

 

 

 

 

 

Pomnik Jana Kochanowskiego 



8.  Przeczytajcie jeden z utworów poety i odpowiedzcie na pytania. 

 

Do doktora Montana  

Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą,  

Szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą,  

Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie,  

Jam tylko był w Dziesiątej, która przy Lublinie.  

 

a) Jaki gatunek reprezentuje ten utwór? 

Gatunek liryczny - fraszka 

 

b) Podajcie nazwy dwóch ulic znajdujących się w dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. 

 ul. Kruczkowskiego i ul. Nowy Świat 

 

c) Zróbcie pamiątkowe zdjęcie przy pomniku. 

d) Zapoznajcie się z wierszem i zapiszcie, gdzie wcześniej znajdował się ten pomnik. 

Wcześniej pomnik znajdował się na rynku (przed Trybunałem Koronnym). 

 

 
 

 
 

 



 

Rynek 

W świetle zielonkawem gazowej latarni 

przysiadł na łapach Lew w rogu Złotej ulicy; 

słucha z uwagą o czem gwarnie 

rajcują sąsiadki – wiecownice: 

o chwale dawnych czasów, pokoju i wojnie. 

Stary Trybunał prezyduje dostojnie. 

Dyskusja się rozżarła. 

Sobieskich Kamienica 

ręce w boki wparła, 

fioki nadobne nad oczyma 

okien 

z irytacji sterczą, 

że szyderczo 

przeczy jej niewierna 

Kamienica Acerna. 

Pomnik Kochanowskiego, najmłodszy w tem gronie, 

straż milczącą nad Rynkiem pokłóconym trzyma. 

Czy wieszczem dostrzegł okiem 

brzask jutra, co z przeszłości na niebo wybiega? 

Czy wiatr poczuł, wiejący od wieczności brzegów? 

Twarz natchnieniem płonie. 

 

(fragment z tomiku Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza, „Stare kamienie”) 

 

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza to muzeum na Starym Mieście w Lublinie, oddział 

Muzeum Lubelskiego. Głównym celem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie 

i udostępnianie rękopisów, muzealiów, wydawnictw i materiałów naukowych związanych z życiem i 

twórczością Józefa Czechowicza, a także innych pisarzy pochodzących z Lubelszczyzny. 

 

Zostało otwarte 9 września 1968 roku, w 29 rocznicę śmierci poety Józefa Czechowicza. Przez prawie 

30 lat mieściło się w zabytkowym przyklasztornym budynku przy ulicy Narutowicza 10. W 1999 r. 

umieszczono je czasowo w dworku Wincentego Pola, a 9 września 2002 r. zainaugurowało działalność 

w nowym lokalu w staromiejskiej kamienicy przy ulicy Złotej 3, ofiarowanej przez zasłużoną dla 

Lublina rodzinę Riabininów. 

 



 

 


