
GRA MIEJSKA
„ŚLADAMi LubLinA”



LubLin
Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego 
istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na 
wzgórzach, które obecnie są centrum miejskim miasta, sięgają VI wieku.

1 lipca 1569 roku w Lublinie, podczas obrad sejmu zawarto unię realną Króle-
stwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, która do dziś znana jest pod 
nazwą Unii Lubelskiej. Był to akt, który zaważył o losach Polski na następne 
stulecia. Utworzona została Rzeczpospolita Obojga Narodów, która posiadała 
wspólny herb, walutę, sejm i monarchę, a także politykę zagraniczną i obronną.

Rozwojowi i bogactwu Lublina sprzyjało położenie na krzyżujących się strategicznych szlakach handlo-
wych. Natomiast pod koniec II wojny światowej Lublin pełnił przez pewien okres funkcję stolicy kraju 
wyzwolonego spod okupacji niemieckiej.

Obecnie miasto stanowi stolicę regionu i jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych, 
gospodarczych i transportowych.

Biorąc udział w grze miejskiej „Śladami Lublina” masz okazję poznać miasto, jego kamienice, ludzi z nim 
związanych. A może nawet uda Ci się podpisać traktat i otrzymać tytuł Lublinianina? 

Rozwiąż wszystkie zagadki. 
Do dzieła! 



1. W zasięgu Twojego wzroku zapewne znajduje się Zamek Lubelski. Miejsce to już od XII w. było siedzibą kasztelanów, a w późniejszym 
czasie królów polskich. W 1569 podpisano tu akt unii polsko- litewskiej. W drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku służyło 
jako więzienie, zaś od 1954 roku, jest siedzibą Muzeum Lubelskiego. Odszukaj pomnik pamięci żołnierzy Armii Krajowej i napisz, ku czci 
którego ugrupowania powstał ten monument.

(odpowiedź: ku czci zgrupowania mjr. Dekutowskiego „Zapory”)

2. Brama Grodzka  to pozostałość pierwszych murowanych elementów obwarowań miasta, wybudowanych w 1342 roku. Niegdyś była ona 
przejściem pomiędzy Starym Miastem, a dzielnicą żydowską. Jak wówczas ją nazywano? Szukaj tablic informacyjnych, bywają pomocne

(odpowiedź: Brama Żydowska)

3. Odszukaj oraz podaj imię i nazwisko polskiego pisarza mieszkającego w kamienicy nieopodal Bramy Grodzkiej.

(odpowiedź: Józef Ignacy Kraszewski) 

4. Co znajdowało się w latach 1862- 1942 pod adresem Grodzka 11?

(odpowiedź:  Żydowski Dom Sierot)

5. W którym wieku powstał kościół, którego fundamenty znajdują się na Placu po Farze?

(odpowiedź: w XIII wieku)

6. Bazylika pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, zwana także Bazyliką Relikwii (Drzewa) Krzyża Świętego lub Kościołem oo. 
Dominikanów to jedna z najstarszych świątyń Lublina, wraz z klasztorem jest jedną z najdłużej istniejących instytucji tego miasta.  
Nad bramą wejściową bazyliki odnajdź 3 daty. Napisz je.

(odpowiedź: 1342r, 1854r, 1900r.)



7. Józef Czechowicz to, urodzony w Lublinie, polski poeta dwudziestolecia międzywojennego. Kto mieszkał w miejscu, w którym dziś 
znajduje się Muzeum Czechowicza?

(odpowiedź: Jan Rabinin- historyk i archiwista, badacz dziejów Lublina i jego syn Sergiusz Rabin- przyrodnik, poeta i myśliciel)

8. Widzisz tę jasną, wysoką wieżę z niebieskim dachem przy ulicy Jezuickiej? Jak ona się nazywa? 

(odpowiedź: wieża trynitarska)

9. Chodząc uliczkami Starego Miasta odnajdziesz Plac, przy którym znajduje się Teatr imienia wybitnego bajkopisarza. Może i Ty spróbujesz 
sprawdzić się  w pisaniu? Napisz krótką bajkę o Lublinie.

10. Naprzeciwko Trybunału Koronnego znajduje się Kamienica, w której żył Sebastian Klonovic – polski poeta i kompozytor. Na ścianie 
budynku znajdują się nazwiska trzech innych znanych osobistości związanych z Lublinem. Odnajdź je i podaj.

(odpowiedź: Jan Kochanowski, Wincenty Pol, Biernat z Lublina)

11. Niedaleko Bramy Krakowskiej (strzegącej dostępu do Starego Miasta w Lublinie, historycznego symbolu grodu) znajduje się kamienica, 
w której urodził się Ludomir Michał Rogowski (kompozytor). Podaj nazwę tej kamienicy.

(odpowiedź: Pod czarnym orłem)

12. Obok siedziby Solidarności odszukaj tablicę upamiętniającą 30 lecie pewnego wydarzenia.  Jak do dzisiaj mówią badacze – niezwykłego 
i  unikalnego w skali kraju.

(odpowiedź: strajki nauczycieli)

13. Rozejrzyj się. Nieopodal miejsca, w którym się znajdujesz, odnaleźć możesz piękny Poemat o mieście Lublinie. Gdy go już odnajdziesz, 
napisz kto był jego autorem oraz przepisz 2 pierwsze wersy utworu.

( odpowiedź: Józef Czechowicz; Na wieży furgotał blaszany kogucik na drugiej – zegar nucił.)




