
МіСЬКА ГРА 
„СЛіДАМИ ЛюбЛінА”



ЛюбЛін
Люблін століттями був польськими воротами на Схід і за весь період 
свого існування неодноразово згадувався в польських хроніках. Початок 
поселення на пагорбах, яке в даний час є центром міста, сягає VI століття.

1 липня 1569 в Любліні, в ході засідання сейму підписано унію Королівства 
Польського і Великого Князівства Литовського, яка сьогодні відома як 
Люблінська унія. Це був акт, який вплинув на долю Польщі протягом 
наступних столітть. Люблінська Унія створила державу Річ Посполита, яка 
мала спільний герб, валюту, сейм і монарха, а також зовнішню та оборонну 
політику.

Розвитку і багатству Любліну сприяло місце розташування, на перехресті стратегічних торгових 
шляхів. Під кінець Другої світової війни, Люблін служив на протязі часу, як столиця держави, 
визволеної від німецької окупації.

Зараз місто є столицею регіону і одним з найважливіших центрів культури, науки, економіки і 
транспорту.

Беручи участь в міській грі “Слідами Люблінe” у вас є можливість пізнати місто, його будівлі, 
людей, пов”язаних з ним. І, можливо, навіть вам вдасться підписати договір і отримати титул 
Любліняна? Вирішіть всі головоломки. 

До справи!



1. Вежа 
Ви бачите цю яскраву, високу вежу з синім дахом біля вулиці Єзуїтської? Як вона називається?

2. Замкова площа
Неподалік, ймовірно, ви бачите Люблінський замок. Це місце з XII століття було резиденцією каштелянів, а пізніше польських 
королів. У 1569 році тут була підписана Польсько-Литовська унія. У другій половині дев’ятнадцятого, першій половини двадцятого 
століття замок служив в якості в’язниці, а тільки з 1954 року, там знаходиться Люблінський Музей.
Знайдіть пам’ятник Армії Крайовій і напишіть, на честь якого угрупування було створено пам’ятник?

3. Себастіян Кленович
Навпроти Коронного трибуналу знаходиться кам’яниця, в якій жив Себастіян Кленович - польський поет і композитор. На стіні 
будинку знаходяться прізвища трьох інших відомих осіб, пов’язаних з Любліном. Знайдіть їх і напишіть.

4. Кам’яниця
Знайдіть і запишіть ім’я і прізвище польського письменника, який жив недалеко Ґродської брами

5. Площа po Farze
В якому столітті була збудована церква,  фундамент якої розташований на площі po Farze?

6. Театр Андерсона
Гуляючи вулицями старого міста ви знайдете площу, при котрій знаходиться театр, названий  ім’ям видатного казкаря. Можливо, 
ви спробуєте себе в ролі письменника? Напишіть коротку казку про Люблін.

7. Резиденція Солідарності
Поруч з  Резиденцією Солідарності ви знайдете пам’ятний знак 30-річчя певної події. На сьогоднішній день, кажуть дослідники 
- незвичайної і унікальної на державному рівні.

8. Музей Чеховича
Юзеф Чехович - це польський поет міжвоєнного періоду, який народився в Любліні. Хто жив на місці, де зараз знаходиться музей 
Чеховича?




