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TROPEM LUBELSKICH LEGEND I OPOWIEŚCI - klasa 3b 

Karta pracy 

 

Legendy: Sen Leszka Czarnego; Legenda o koguciku na Wieży Trynitarskiej; Złoto Bernardynów; 

Zabierz ze sobą: długopis, kartkę papieru, pieniądze na bilety wstępu. 

Przygotuj opis Akcji Szarych Szeregów - Wieża Trynitarska 

 

Działanie  

1.  

Legendy 

lubelskie 

 

Sen Leszka Czarnego 

Jest lato roku pańskiego 1282. Litwini i Jadźwingowie panoszą się na Lubelszczyźnie. 

Leszek Czarny, książę krakowski rusza naszemu miastu na pomoc. Droga z Krakowa jest 

długa. Gdy wojska w końcu docierają nad Bystrzycę, wroga już nie ma - odjechał na wieść 

o potężnym władcy. Znużony Leszek zasypia pod dębem. 

We śnie przychodzi do niego święty Michał Archanioł. Podaje mu królewski miecz i 

rzecze: Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem. 

Leszek i jego wojska gnają natychmiast za najeźdźcą. I klęska dotyka Litwinów, klęska 

dotyka Jadźwingów z ręki księcia. Z wdzięczności za zwycięstwo Leszek Czarny ścina 

dąb, pod którym śnił, a jego pień czyni podstawą ołtarza. Ołtarz zaś staje się częścią 

ufundowanej przez księcia świątyni, która przez sześć wieków służyć będzie mieszczanom 

Lublina. 

Dzisiaj fary pod wezwaniem św. Michała już nie ma, ale dokładnie wiemy, gdzie rosło 

drzewo, w cieniu którego śnił Leszek Czarny. 

Legenda o koguciku na Wieży Trynitarskiej 

Niegdyś w Lublinie w kamienicy przy ulicy Złotej 4 mieszkał złotnik. Miał on przepiękną 

córkę o imieniu Helenka (a może Tereska). Dziewczyna o niezwykłej urodzie miała wielu 

adoratorów, zarówno wśród młodszych jak i starszych panów. Była ona jednocześnie 

oczkiem w głowie tatusia, który zrobiłby wszystko dla swojej córeczki. Ojciec był głuchy 

na plotki przynoszone przez okoliczne kobiety, które nieustannie donosiły o bezwstydnym 

prowadzeniu się dziewczyny. Rzeczywiście, liczni wielbiciele podczas nocnych schadzek 

wchodzili jedną a wychodzili drugą bramą, w ten sposób nie spotykali siebie nawzajem. 

Jedynym świadkiem nocnych schadzek był kogucik na Wieży Trynitarskiej, który po dziś 

dzień pieje, gdy przez bramę przechodzi jakiś wierny mąż. 

 

Złoto Bernardynów 

Noc była ciemna jak smoła, a wiatr przetaczał nad Lublinem ulewę. Gdy kolejny piorun 

strzelił, oświetlając trupim blaskiem rynek, oświetlił także stojący przed ratuszem wóz. 

Zdumieli się wszyscy, którzy przed burzą schronili się do ratusza, bo bramy miasta dawno 



już były zamknięte i żaden wóz nie mógł wjechać. Zdumieli się jeszcze bardziej, gdy 

zobaczyli, że wóz zaprzężony w dwa ukraińskie woły był bez woźnicy. Na wozie stała 

skrzynia. 

Gdy pachołkowie ciężko dysząc, wnieśli ją do wnętrza i odbili skobel, aż odskoczyli z 

wrażenia. Po brzegi wypełniona była złotem i kosztownościami. Na wierzchu leżał list 

adresowany do Jakuba Kwanty. Tego samego, który wraz z Mikołajem, synem Krystyna i 

Maciejem Kuminogą podarowali bernardynom ziemię pod murowany kościół. Natychmiast 

jeden z mieszczan wybiegł przed ratusz sprawdzić, czy coś jeszcze na wozie nie zostało. 

Nie zobaczył ani wozu, ani wołów. A bramy miasta nadal były zamknięte.  

 

– Skarby te przekazuję na dokończenie budowy świątyni - odczytał Mikołaj, któremu 

słudzy dostarczyli pismo. I tak to dzięki tajemniczej skrzyni dokończono budowę kościoła i 

klasztoru. Stoją one po dziś dzień przy placu Wolności. 

 

2. Mapka  

Lublina  

 

 

3. 

Zadania 

 

a.  Przejdź na cmentarz przy ulicy Lipowej. Zapal znicz na grobie harcerza z Szarych 

Szeregów. 



 

 

 b. Udaj się do kościoła oo. Kapucynów i obejrzyj obraz Sen Leszka Czarnego. Opisz go. 

Znużony Leszek zasypia pod dębem. We śnie przychodzi do niego święty Michał 

Archanioł. Podaje mu królewski miecz i rzecze: Leszku, synu Kazimierza, goń za 

wrogiem. 

 



 

 c. Udaj się pod kościół Bernardynów – zapytaj przechodnia o drogę. 

1. Dowiedz się pod jakim wezwaniem zbudowano kościół. 

Kościół wybudowano pod wezwaniem Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. 

2. Przeczytaj legendę o złocie bernardynów. 

3. Kto podarował ziemię pod budowę murowanego kościoła i klasztoru? 

Ziemię pod budowę  kościoła i klasztoru podarował rajca lubelski Jakub Kwanta. 

4. Dowiedz się, jaki obraz znajduje się w centrum ołtarza głównego?  



 

W centrum ołtarza głównego znajduje się cudowny obraz św. Pawła apostoła, który 

przedstawia moment objawienia mu się Chrystusa oraz nawrócenia. 

5. Jaką funkcję pełni obecnie kościół? 

Kościół pełni funkcje sakralne jako świątynia parafialna. Dawny klasztor jest 

obecnie plebanią i domem parafialnym. 

Sanktuarium św. Antoniego – patrona Lublina. 

 

 d.  Przejdź pod Ratusz. W Ratuszu wykonaj zadanie: 



 

1. Zapytaj w Ratuszu, o symbole miasta Lublin. 

Symbole miasta Lublin to: herb, biało-zielono-czerwona flaga, hejnał. 

 



 

 

 

2. Kto pełni obecnie funkcję Prezydenta Miasta Lublin. 



Obecnie Prezydentem Miasta jest Krzysztof Żuk. 

 

3.  Przejdź na róg ulic Wróblewskiej i Krakowskiej – zrób zdjęcie z Koziołkiem.  

 4. Odpowiedz w jaki sposób Koziołek łączy się z symbolami Lublina. 

Koziołek znajduje się na herbie Lublina. 

 

 
e.  Wejdź do Archikatedry Lubelskiej wykonaj zadania: 

 1. Odnajdź Chrzcielnicę (przeniesioną z Kościoła farnego). 

 2. Przepisz teksty widniejące na chrzcielnicy.  W jakich językach je zapisano? 

Znajduje się na niej napis w języku staroniemieckim „ Hilf god Maria berod” ”, co 

możemy przetłumaczyć „pomagaj Boże i Mario do chleba”. Pod figurami znajduje się 

napis „Ale Maria gracia plena”. 

3. Udaj się do Kaplicy Akustycznej i ją zwiedź. 

 4. Dlaczego zbudowano Kaplicę Akustyczną?  

Kaplicę Akustyczną zbudował biskup lubelski, który chciał mieć możliwość 

podsłuchiwania swoich gości.  



 

 5. Jakie skarby są w niej zgromadzone? Zapytaj o najstarszy zabytek.  Dowiedz się, 

z  którego roku pochodzi. 

Obecnie w zakrystii akustycznej eksponowane są zachowane skarby katedry. Najstarszym 

zabytkiem jest brązowa chrzcielnica z XIVw. 



 

 f. Znajdź na mapce Bramę Trynitarską i udaj się do niej - wykonaj zadania. 

 1. Zapoznaj się z legendą.  

 2. Przejdź pod bramą – zwróć uwagę na zachowanie kogucika. 

Kogucik wskazuje kierunek wiatru. 



 3. Z jaką akcją harcerzy z okresu II wojny światowej łączy się to miejsce? 

Przeczytaj ją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To miejsce łączy się z akcją wywieszenia 3 metrowej biało-czerwonej flagi z okna . Akcja 

miała miejsce 3 maja 1944r. 

 4. Jak nasi uczniowie upamiętnili tę akcję? 

W 70 rocznicę akcji uczniowie Gimnazjum nr 25 przygotowali rekonstrukcję historyczną 

tamtego wydarzenia. 

 5. Wejdź na wieżę. Co widać z jej szczytu? 

Z wieży widać panoramę miasta. 



 

 



 

 g.   Przejdź na Plac po Farze i wykonaj zadania: 

1. Przeczytaj legendę na ruinach kościoła farnego. 

2. Dlaczego Leszek Czarny ściął dąb? Co z niego wykonał? 

Z wdzięczności za zwycięstwo nad Litwinami i Jadźwingami Leszek Czarny ścina dąb, 

pod którym śnił, a jego pień czyni podstawą ołtarza. Ołtarz zaś stał się częścią 

ufundowanej przez księcia świątyni, która przez sześć wieków służyć będzie mieszczanom 

Lublina. 

2. Dowiedz się co oznacza określenie „farny”. 

Farny oznacza główny kościół parafialny, położony blisko rynku. 

3. Zmierz „po harcersku” długość nawy głównej byłego kościoła Św. Michała. 

Długość nawy głównej to 69 stóp. 

4. Zapytaj przechodnia, kto mieszka w Domu Misjonarskim, kamienicy obok placu Po 

Farze. 

Dom Misjonarski jest własnością prywatną, mieszka w nim Janusz Palikot. 



 

 

 

 


