
 

ODKRYWAMY LUBLIN 
GRA MIEJSKA W RAMACH OBCHODÓW 700- LECIA MIASTA 

KLASA 2 a 

 

  

      
      
      



Naszą przygodę podczas gry miejskiej rozpoczęliśmy od odwiedzenia 

dziedzińca Zamku Lubelskiego. Wspólnie obejrzeliśmy wszystkie 

zakątki oraz przypomnieliśmy sobie legendy dotyczące nazwy 

naszego miasta oraz herbu. 

 
 

 

 

 

 

Po zwiedzaniu przyszedł czas na udzielenie kilku 

odpowiedzi do pierwszego zadania przydzielonego dla 

naszej klasy.. 

Zadanie pierwsze: 

 Wyjaśnij, w jaki sposób koza uratowała życie mieszkańcom 
Lublina. 

Jak głosi legenda, koza dała ludziom mleko które uratowało im 
życie podczas napadu Tatarów na ludność zamieszkującą te 

okolice.. 

 

 

 

 



 Dlaczego w herbie Lublina jest kozioł a nie koza? 

Po wielu latach od najazdu Tatarów na Lublin, jego 

mieszkańcy chcieli by ich miejscowość stała się prawdziwym 

miastem. Panujący wówczas król wyraził na to zgodę jednak 

nakazał stworzenie herbu powstającemu miastu .Bardzo 

podobała mu się historia z kozą która uratowała swym 

mlekiem ludność. Dlatego też na herbie Lublina miała znaleźć 

się koza. Mieszkańcy udali się więc do Krakowa w celu 

odnalezienia artysty który narysuje herb dla miasta. 

Zadowoleni odnaleźli malarza który zgodził się narysować 

herb, niestety malarz był zajęty malowaniem krakowianek i 

herb dla Lublina narysował szybko, zapakował i oddał 

mieszkańcom miasta. Jak się okazało w Lublinie na herbie nie 

było kozy lecz kozioł.! 

 Wyjaśnij, skąd pochodzi nazwa miasta. 

Wiele lat temu, kiedy nasze miasto na swych terenach 

miało tylko pola i łąki przejeżdżał przez tę okolicę Książę 

Ludzie napoili książęcego konia, nakarmili znużonego 

Księcia i jeszcze zrobili mu posiłek na drogę. Książę już 

miał pomachać im ręką na dowiedzenia, ale wstrzymał 

konia i zapytał: „A co to za miejsce, w którym mieszkają 



tacy serdeczni ludzie?“. Ludzie złapali się za głowy. Nikt 

nigdy nie zadawał im takiego pytania. Wtedy Książe 

wpadł na pomysł by złowić rybę. „Nazwiemy to miejsce 

tak, jak będzie się nazywała ryba, która pierwsza wpadnie 

do sieci“. Wyciągnięto sieć. Były w niej dwie ryby!. .szczupak 

oraz lin „Co teraz?“ zapytali ludzie? „Trzeba będzie 

zdecydować – powiedział – nazwijcie miasto szczupak lub 

lin…, lub lin...“ „LUBLIN!“ 

 Co przed wiekami znajdowało się w miejscu Tarasów 

Zamkowych i ogródków działkowych? 

W miejscu Tarasów Zamkowych i ogródków działkowych 

znajdował się zalew królewski . 

 Jak nazywa się brama, która prowadzi na Błonia 

zamkowe? Gdzie jest umieszczony na niej koziołek? 

Brama Porta Sordida -nazwa pochodzi od ścieków która 

koziołek na bramie                      tam się znajdowały 

. 

 

 

 

 



Znajdź co najmniej dwa symbole koziołków na budynkach 

Starego Miasta. Podaj adresy  domów. 

 

                                          koziołek na murach  

                                        ul. Rynek 88                                                                                                            

                                                                                koziołek 

                                                                             szczycie Bramy  Grodzkiej                                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kolejnym zadaniem dla naszej klasy było dojście do Poczty 

Głównej, Grand Hotelu i Hotelu Europa i wykonanie 

zadań : 

 Odszukać koziołki na Poczcie Głównej i Grand Hotelu. Gdzie 

są umieszczone?? Jakie inne symbole są obok nich? 

 

Koziołek został                      

umieszczony w górnym prawym 

rogu budynku Poczty Głównej 

obok zegara i Orła. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Koziołek widoczny jest na kopule  

Grand Hotelu nad zegarem. 
 



Kup znaczek i kartkę z wizerunkiem Lublina. Napisz 

na niej pozdrowienia dla szkoły. Wrzuć kartkę do 

skrzynki pocztowej z  wizerunkiem koziołka. Przy 

wrzucaniu listu do skrzynki zrób zdjęcie. 

 

2a Lublin zna. Każdy dobry humor ma. 

Miasto przeszła wszerz i wzdłuż. Koniec Miejskiej Gry tuz tuż. 

Pozdrowienia ślemy Wam. Szczęście dzisiaj sprzyja nam. 



Po interesującym zwiedzaniu Poczty Głównej udaliśmy się na 

Wydział Politologii UMCS dawny pałac Lubomirskich. 

Mieliśmy odszukać klamkę w kształcie koziołka, zmierzyć jej 

długość i szerokość, dowiedzieć się z jakiego materiału została 

wykonana oraz jakiego jest koloru. 

 

Zadanie, okazało się nie takie łatwe jak nam się początkowo 

wydawało. Remontowany Plac Litewski uniemożliwił nam 

bezpośrednie wejście do wydziału UMCS. Jednak po rozmowie z 

wykładowcami oraz studentami udało nam się odsunąć 

zabarykadowane drzwi oraz szybko wykonać polecenia zawarte 

w zadaniu ;) 

 

 

 Klamka w kształcie koziołka 

znajduje się na drzwiach wejścia             

głównego od  Wydziału Politologii 

UMCS pl. .Litewskiego. szer. 7cm 

dl.22cm wykonana z mosiądzu. 

Kolor zloty, mosiężny. 

 

 



e. Udaliśmy  się na Plac Wolności w celu odnalezienia 

Koziołka na fontannie oraz mieliśmy się dowiedzieć co ona 

przedstawia.  

Wieża 

ciśnień w                                      

latach 1897 – 

1899 została 

zbudowana na 

ówczesnym 

placu 

Bernardyńskim, obecnie placu 

Wolności. Była centralną częścią 

miejskich wodociągów 

zaopatrujących lublinian w wodę. 

Wieża była zbudowana w stylu 

neogotyckim i wyglądem 

przypominała średniowieczną 

basztę obronną. 
 

 

 

Koziołek znajduje się pod wieżyczką  



Ostatnim zadaniem do wykonania było odwiedzenie Lubelskiego 

Ratusza. 

 

 
 

                                                                                       Zdjęcie herbu Lublina  

na  Ratuszu. 

 

Funkcja Ratusza: 

jest to 

reprezentacyjny 

budynek użyteczności 

publicznej, zwykle jest to 

siedziba Prezydenta 

Miasta oraz 

Młodzieżowej Rady 

Miasta. 
 

 

Pamiątkowa 

tablica z 

Koziołkiem. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Symbole naszego miasta 

 

 

Gra wszystkim upłynęła w miłej i przyjaznej 

atmosferze. Zmęczeni ale bogatsi o nową wiedzę 

wróciliśmy do domu  


