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LUBLIN – MIASTO UCZELNI – SZLAK KLASY IIIA 

Lublin dawniej i dziś 

I. Dawne Gimnazjum Wojewódzkie, ul. Narutowicza 12 (obecnie Wydział Pedagogiki 

UMCS) 

 Tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Skłodowskiemu – pierwszemu 

dyrektorowi Gimnazjum Wojewódzkiego 

II. Gimnazjum tzw. Szkoła Lubelska, ul. Spokojna 1 (obecnie Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL) 

III. Katolicki Uniwersytet w Lublinie 

IV. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej 

V. Politechnika Lubelska 

Postacie związane z Lublinem WSZYSTKIE GRUPY 

I. Józef Skłodowski  

II. Maria Skłodowska-Curie  

III. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) 

IV. Karol Wojtyła 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Ogród Saski 

 

Zanim rozpoczniecie wędrówkę: 

1. Wyjaśnijcie pojęcia:  

 

 wydział:   podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wyższej. prowadząca 

co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie w co najmniej w 

jednej dyscyplinie naukowej. Kierownikiem wydziału jest dziekan.  

 

 rektor: sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje z pomocą prorektorów 

działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i 

gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu. Wyboru rektora 

dokonuje się co trzy lata. 

 

2. Dowiedzcie się, kim był Edward Stachura. 

 

 Edward Stachura był polskim poetą, prozaikiem i artystą. Studiował na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które rozpoczął w 1957. Zmarł w swoim 

mieszkaniu w bloku przy ulicy Rębkowskiej w Warszawie. Parę miesięcy 

wcześniej – 3 kwietnia 1979 r., prawdopodobnie próbował popełnić 

samobójstwo (rzucił się pod nadjeżdżający elektrowóz, w wyniku czego 

stracił cztery palce prawej dłoni) Po tym wypadku przez jakiś czas leczył się 

w szpitalu psychiatrycznym. 

 

 

3. Zarezerwujcie wizytę w Muzeum KUL (tel. 81 445 40 29, Zwiedzanie Muzeum jest 

bezpłatne. Muzeum mieści się w głównym gmachu KUL przy Al. Racławickich 14 
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TRASA WĘDRÓWKI 

1.  Przyporządkujcie numery miejsc punktom na mapie 

 

 

I. Jesziwa – Jeszywas Chachmej Lublin 

II. Cmentarz przy ul. Unickiej 

III. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, ul. Bernardyńska 14 

IV. Dawne Gimnazjum Wojewódzkie, ul. Narutowicza 12 

V. Gimnazjum tzw. Szkoła Lubelska, ul. Spokojna 1 

VI. Ogród Saski 

VII. Katolicki Uniwersytet w Lublinie 

VIII. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

IX.  
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Jesziwa – Jeszywas Chachmej Lublin 

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

dowiedzcie się jakie było jego przeznaczenie. 

 

Rodzaj wyższej szkoły talmudycznej dla nieżonatych studentów. Dawniej nauki pobierali w niej 

chłopcy w wieku od 13 do 20 lat. Absolwenci chederu lub szkoły zwanej Talmud-tora. Po ukończeniu 

jesziwy niektórzy otrzymywali michę, która upoważniała ich do objęcia stanowiska rabina. Pierwsze 

jesziwy powstały w Afryce Północnej i Hiszpanii. Największą przedwojenną jesziwą była założona w 

1930 Jeszywas Chachmej Lublin 

 

b) Wytłumaczcie kim jest rabin. 

 

Rabin - najważniejsza jednostka religijna w judaizmie, żydowski kapłan. 

 

c) Jaką rolę Jesziwa pełniła podczas okupacji niemieckiej? 

 

Podczas okupacji Jesziwa pełniła funkcję magazynów niemieckich. Pod koniec wojny budynek  był 

niemieckim szpitalem, dzięki temu przetrwał II wojnę światową. 

 

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

 

Mykwa jest to basen do rytualnych kąpieli. W Lublinie znajduje się w muzeum w hotelu Jesziwa oraz 

synagoga. 

 

Wnętrze mykwy 
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Synagoga 

 

 

 

 

Zdjęcie z  osobą, która opowiedziała nam historię Jeszywas Chachmej a obecnie jest pracownikiem hotelu. 
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Cmentarz przy ul. Unickiej 

3.  a) Zapalcie znicz na cmentarzu przy ul. Unickiej na mogile harcerza/harcerki Szarych Szeregów. 

 

Mogiła żołnierzy AK 
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie 

4.  Poza gimnazjami humanistycznymi rozwijało się także szkolnictwo zawodowe i artystyczne. Ważną placówką tego typu 

było założone w 1902 roku przez Zgromadzenie Kupców Miasta Lublina Gimnazjum Handlowe Męskie, nazwane w 

1928 roku imieniem Augusta Vettera i jego syna Juliusza, będące w zasadzie zespołem szkół. 

a) Ustalcie, kim byli August i Juliusz Vetterowie. Jakie mieli zasługi dla miasta? 

August i Juliusz Vetter byli synami możnego założyciela rodu i lubelskiego browaru. Działali 

charytatywnie i dobroczynnie. Udzielali się społecznie. Byli fundatorami i założycielami szkoły. Po 

śmierci placówkę nazwano ich imieniem. 

 

b) Zapiszcie, jakie szkoły wchodzą skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie. 

 

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im.  A i J Vetterów. Wchodzą trzy szkoły :XVI Liceum 

Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne i Szkoła Policealna nr 5. 
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Dawne Gimnazjum Wojewódzkie, ul. Narutowicza 12 

 

5.  Niezwykle ważną rolę w mieście odgrywało utworzone w roku 1837 Gimnazjum Gubernialne (od 1862 jako liceum). W 

różnych okresach czasu ukończyli je m. in.: Bolesław Prus, Aleksander Świętochowski, Stanisław Brzozowski. Prus 

związany z miastem rodzinnie, był nawet więźniem na lubelskim Zamku – skazano go za udział w powstaniu 

styczniowym. 

a) Ustalcie kto był pierwszym dyrektorem Gimnazjum. Wykorzystajcie tablicę pamiątkową. 

Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był Józef Skłodowski. 

 

b) Sprawdźcie, kiedy Aleksander Głowacki (Bolesław Prus) ukończył naukę w Gimnazjum. 

Aleksander Głowacki urodził się 30.08. 1847r.Studiował w Gimnazjum Gubernalnym. Szkołę ukończył 

z wysokim wynikiem, dzięki niej rozwiną swoją twórczość i talent. 

 

c) Jaką funkcję pełni budynek współcześnie. 

Współcześnie mieści się tu Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. 

 

d) Ulica Narutowicza nosi swą nazwę od 1928 roku. Sprawdźcie, jak nazywała się wcześniej. Zapytajcie 

przechodnia. 

W XVI w. nosiła nawę Panny Maryi. W 1922 r. nazwano ją na część gen. Zajączka, następnie  

Namiestnikowa, a potem Namiestnik. 

 

e) Zapoznajcie się z poniższą informacją dotyczącą programu nauczania Gimnazjum. 

Program szkoły obejmował naukę religii, języka polskiego i rosyjskiego, języków klasycznych (greki i łaciny), dwóch 

języków nowożytnych zachodnioeuropejskich (niemieckiego i francuskiego), logiki, arytmetyki, geografii elementarnej, 

algebry, geometrii analitycznej, geografii powszechnej, geografii matematycznej, historii powszechnej, historii Rosji i 

Polski, historii naturalnej, fizyki, chemii, kaligrafii i rysunków, trygonometrii. W tym czasie językiem wykładowym, z 

wyjątkiem zajęć z języka rosyjskiego, historii powszechnej i historii Rosji, był język polski. Egzamin maturalny składał 

się z dwóch części: pisemnej z języka polskiego i łaciny oraz ustnej ze wszystkich przedmiotów. Absolwenci 

otrzymywali patent dojrzałości w języku polskim, drukowany na czerpanym papierze. (Źródło: Teatr NN) 
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Szkoła Lubelska, ul. Spokojna 1 

6.  a) W gmachu przy ul. Spokojnej 1 mieściło się niegdyś Prywatne Męskie Gimnazjum, tzw. Szkoła Lubelska. Ustalcie 

rok powstania tej szkoły.  

Szkoła powstała w 1910r. 

 

b) Na podstawie poniższego fragmentu (wspomnienia Jerzego Krzyżanowskiego, ucznia Szkoły Lubelskiej) wskażcie 

patrona szkoły. 

Jerzy Krzyżanowski (syn prof. Juliana Krzyżanowskiego): Szkoła zajmowała okazały budynek, wybudowany jeszcze 

przed I wojną światową, ale nowoczesny i wygodny. Na parterze i obu piętrach przebiegały przez całą długość gmachu 

szerokie korytarze, po obu stronach, których mieściły się pokoje klasowe, w latach trzydziestych przemianowane na 

pracownie i urządzone jasnymi, nowoczesnymi stolikami zamiast tradycyjnych ławek. [...] Miałem dziewięć lat, gdy 

rodzice postanowili zapisać mnie do prywatnego gimnazjum Szkoła Lubelska. Nie przekroczyłem jej progów, jak to się 

uroczyście mówiło, ale zwyczajnie wszedłem po szerokich schodach, przez zwieńczony starożytnymi urnami portal, do 

jasnego hallu, gdzie na ścianie powitała mnie marmurowa tablica „wychowanków Szkoły Lubelskiej poległych w walce 

o całość i niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1920”. [...] z przejęciem spoglądałem na imponującą tablicę, u stóp 

której z czasem stanąć miało popiersie króla Stefana Batorego, jego to bowiem imieniem nazwano szkołę w 1934 

roku.\ 

Patronem szkoły jest Stefan Batory. 

 

c) Ustalcie jaką funkcję pełni obecnie budynek dawnej Szkoły Lubelskie 

 

Obecnie w budynku znajduje się Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego, i Administracji Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 
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„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: OGRÓD SASKI 

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

KAWIARNIA W OGRODZIE SASKIM (Al. Racławickie), marzec 1944r. 

„...a w marcu wpadła nam fucha, której realizacja miała duże znaczenie dla zastępu. Chodzi tu o kawiarnię niemiecką 

wybudowaną w Ogrodzie Saskim na wiosnę 1943 roku. 

Był to ładny budynek, dość duży, parterowy z okienkiem na poddaszu. Wykonany był w stylu góralskim z ręcznie 

ciosanych bali drewnianych, dach kryty słomianą strzechą. W letnie dni stawiano na tarasie stoliki malowane na biało, 

przystrojone parasolkami. Kawiarnia stała 

w tym miejscu, gdzie dziś stoi obskurna buda gastronomiczna "Pod Jesionem". W momencie naszego wtargnięcia była 

jeszcze nieczynna po zimowym okresie. Po krótkiej naradzie postanowiono, że "Osa" pozostaje w obstawie na 

zewnątrz, reszta wchodzi do środka. 

Ich oczom ukazał się widok ekskluzywnego lokalu na około 100 miejsc. Stylowe stoły i krzesła wykonane z litego 

drewna z różnymi ozdóbkami w postaci serduszek, kółeczek, kwadracików. Ściany ozdobione porożami, głowami 

leśnych zwierzaków, żyrandole wykonane 

z drewnianych kół i wozów (z obręczami). Po lewej stronie od okna potraktowanego jako drzwi wejściowe, stał barek z 

ekspresem do kawy i saturator do piwa. Był to szczyt luksusu dla naszych chłopców, a i dziś jak twierdzi „Don Pedro" 

jest takich lokali niewiele w kraju. Chłopcy pracowali spokojnie za firankami. Zarekwirowano maszynę do pisania, 

kilkadziesiąt paczek amunicji do karabinka sportowego i cały szereg innych drobiazgów. Pierwsze trofeum przekazano 

"Ryszardowi" do Ula Zboże. Drugie służyło szkoleniu strzeleckiemu. Pozostałą zdobycz sprzedano na rynku przy ulicy 

Pocztowej. Uzyskane pieniądze przeznaczono na cele związane z działalnością zastępu. Poza tym należy dodać, ze 

Niemcy stracili kawiarnię na skutek niewłaściwego zachowania się „chołoty", która w sposób niezauważony, nie 

drzwiami a oknem dostała się do lokalu „Nur fur Deutsche" i dokumentnie go zdemolowała. Byli to: „Tadek", „Zygmunt", 

„Lis", „Zych", „Zdzisiek", „Bogdan", „Maniek", „Kajo", „Don Pedro" i „Osa". Kawiarni tej już nigdy nie odrestaurowano. W 

czasie lipcowych działań wojennych spłonęła od przypadkowego pocisku zapalającego". 

 

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

Udokumentujcie wykonanie tego zadania zdjęciami. 
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Katolicki Uniwersytet Lubelski 

8.  a) Dowiedzcie się, którą rocznicę powstania będzie świętował Uniwersytet w 2018 roku. 

W 2018r. Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie świętował swoje 100-lecie istnienia. 

b) Udajcie się Muzeum KUL. Aby do niego dotrzeć musicie przejść przez malowniczy dziedziniec. Znajduje się tam 

pomnik – zapiszcie kogo upamiętnia. Kiedy dokonano odsłonięcia pomnika? 

 

Pomnik przedstawia Karola Wojtyłę i Stanisława Wyszyńskiego. Odsłonięcie pomniku miało miejsce 

30 maja 1983r. 

c) Na podstawie zbiorów muzealnych, napiszcie w formie krótkiej notatki, jakie związki z KUL miał Jan Paweł II. 

 

Św Jan Paweł II, był wykładowcą i kierował wydziałem etyki na wydziale filozofii na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim, przez 24 lata. Pracę skończył gdy został wybrany na papieża. 

Wróćcie na dziedziniec. Jednym z studentów KUL był Edward Stachura. Zapoznajcie się z informacją dotyczącą 

związków poety z naszym miastem. 

Edward Stachura w 1957 roku rozpoczął studia romanistyczne na KUL-u, które przerwał po pierwszym semestrze. W 

1958 roku ponownie zdał egzamin wstępny na ten sam kierunek, jednak z powodu niezaliczenia przedmiotów w 

terminie, w listopadzie 1959 roku został skreślony z listy studentów. Czas studiów był dla niego niewątpliwie trudnym 

okresem (brak miejsca w akademiku, problemy finansowe, obowiązki studenckie), jednak okres ten niewątpliwie 

wywarł swe piętno na twórczości Stachury. W Lublinie drukował swe wiersze w „Kulturze i życiu” oraz w „Kamenie”, tu 

miał swoje pierwsze wieczorki literackie. Stachura w Lublinie miał swoje miejsca, swoje ławki i swoich przyjaciół. 

(Źródło: Teatr NN) 

 

Najczęściej widywało się go, jak samotnie, z lubością wygrzewał się na słońcu zawsze na tej samej ławce na środku 

KUL-owskiego dziedzińca, po lewej stronie od głównego wejścia [...]. – odnajdźcie to miejsce i zróbcie sobie w tym 

miejscu pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Na ławce Edwarda Stachury 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

9.  a) Udajcie się do gmachu Biblioteki Głównej UMCS ( ul. Radziszewskiego 11). Zapoznajcie się z wystawą „Nasze 

miasto w poezji. 700 lat Lublina”. Wypiszcie pięciu poetów, którzy zostali uwzględnieni na wystawie. 

 

1. Józef Czechowicz 

2. Joanna Pawłat 

3. Urszula Michalak 

4. Frańciszek Lipiński 

5. Joanna Hałas 

 

 Wystawa „Nasze miasto w poezji. 700 lat Lublina”. 
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a) Przeprowadźcie krótki wywiad z pracownikiem Biblioteki. Dowiedzcie się, kiedy powstała ta uczelnia i kto był jej 

pierwszym rektorem. 

 

Uniwersytet Marii Skłodowskie-Curie powstał  23 października 1944r. Jej pierwszym rektorem był 

Henryk Raabe.  

 

Z rektorem  Henrykiem Rabbe 

 

 

Korzystając z katalogów Biblioteki Głównej UMCS wyszukajcie publikacje dotyczące życia Edwarda Stachury. 

Zapiszcie trzy tytuły i ich autorów. 

 

1. Jan Pieczachowicz - „Łagodny Buntownik” 

2. Marian Buchowski- Edward Stachura biografia i legenda 

3. Marian Buchowski- „Buty Ikara: biografia E. Stachury” 
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b) Przejdźcie na Plac Marii Curie-Skłodowskiej. Wykonajcie wspólną fotografię przy pomniku. 
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c) Zapytajcie trzech studentów, dlaczego zdecydowali się na studia wyższe na UMSC. Sporządźcie notatkę, w której 

zawrzecie wypowiedzi studentów. Wykonanie zadania udokumentujcie zdjęciami. 

 

Studenci chwalą wysoki poziom uczelni,  nowoczesne laboratoria, doceniają również swoich wykładowców. Docenili 

dużą oferta wymian i staży międzynarodowych w takich krajach, jak: Niemcy, Anglia, Dania, Francja, Hiszpania, 

Maroko, Portugalia, Szkocja czy Szwecja. Studenci chwalą wysoki standard akademików. 

. Bardzo podoba im się nasze miasto a zwłaszcza lubelska starówka.   

 

 

 
 

d) Zapiszcie, jakie wydziały znajdują się wokół Placu Marii Curie-Skłodowskiej. 

 

Wydziały: 

 ekonomia, 

 prawo i administracja, 

 humanistyka, 

 matematyka, 

 fizyka,- 

 chemia, 

 informatyka 
e) Co znajduje się w najwyższym budynku UMCS. 

 

W najwyższym budynku UMCS znajduje się wydział ekonomii i rektorat czyli władze rektorskie i 

profesorskie. 

f) W bliskim sąsiedztwie znajdują się inne uczelnie wyższe. Zapiszcie ich nazwy. 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy. 
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Postacie związane z Lublinem  

1. Józef Skłodowski  

To polski pedagog, bibliotekarz i dziadek Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1851r. był dyrektorem 

Gimnazjum Wojewódzkiego w Lubinie i inicjatorem budowy nowego budynku tej szkoły. Zmarł 

w Zawieprzycach 21 sierpnia 1881r. na zapalenie płuc. Poświęcono mu tablicę pamiątkową 

wmurowaną w fasadę budynku szkoły gubernialnej. 

 

 

2. Maria Skłodowska-Curie  

Maria Skłodowska-Curie jest jedyną kobietą, która zdobyła dwie Nagrody Nobla w dziedzinie 

fizyki i chemii. Zyskała sławę jako badaczka promieniotwórczości i odkrywczyni dwóch nowych 

pierwiastków - radu i polonu. Doświadczenia, które przeprowadzała wraz ze swoim mężem 

Pierre’em Curie i które kontynuowała po jego śmierci doprowadziły do powstania pierwszych 

metod badania wnętrza atomu. Była najsławniejszą uczoną na świecie, jednak nie zepsuł ją 

ten fakt. Nauka była dla niej w życiu najważniejsza. 
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3. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) 

Urodził się 20 sierpnia 1847 r. w Żabczu pod Hrubieszowem, zmarł 19 maja 1912r. w 

Warszawie. Naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Bardzo wcześnie zmarli mu rodzice. 

Najpierw wychowywał się u babki w Puławach, potem u ciotki w Lublinie.  

 

Jako szesnastoletni chłopiec wraz ze swoim bratem Leonem brał udział w powstaniu 

styczniowym (1863). Był wówczas uczniem gimnazjum w Kielcach. Po upadku powstania 

przebywał przez kilka miesięcy w więzieniu w Lublinie. Ukończył liceum w Lublinie, potem 

studiował w warszawskiej Szkole Głównej. Przerwał studia i zaczął pracować jako dziennikarz. 

Wkrótce stał się wybitnym publicystą. Do różnych gazet pisał „Kroniki tygodniowe”, felietony i 

listy z podróży, jakie odbywał. Twórczość literacką rozpoczął od nowel i opowiadań. 

Najważniejsze z nich to: „Pałac i rudera”, „Przygody Stasia”, „Anielka”, „Michałko”, 

„Katarynka”, „Na wakacjach”, „Powracająca fala”, „Antek”, „Kamizelka”, „Grzechy dzieciństwa”, 

„Nawrócony”, „Milknące głosy”. Pierwszą powieścią B. Prusa była „Placówka” (1886). Inne 

znane powieści tego pisarza to: „Lalka”, „Emancypantki”, „Faraon”.   

 

 

 

 

4. Karol Wojtyła 

Jan Paweł II  urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego rodzicami byli Karol i Emilia 

Wojtyła. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – 

wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka 

pracowała dorywczo jako szwaczka. Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka został 

naznaczony śmiercią najbliższych. Gdy miał 9 lat, zmarła matka (13 kwietnia 1929 r.). Trzy lata 

później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund.- 14 maja 

1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z 

oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów 
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wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. 

W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu w 

Krakowie. Od października 1938 do lutego 1941 roku Karol Wojtyła studiował, uczęszczał na 

spotkania grupy literackiej, a także tworzył poezję. W lutym 1940 poznał Jana Tyranowskiego, 

który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła 

poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża. Wykładał m.in. 

w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickieji częstochowskiej(mieściły się one wszystkie 

w Krakowie) oraz na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego wykłady 

obejmowały głównie teologie moralną i etykę małżeńską, ale ogarniały też szeroko 

pojętą historię filozofii6 października 1978 na zwołanym po śmierci drugim konklawe w 

ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła 

II.  

 

 


