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„Ostatnie kresowe miasto Rzeczypospolitej”.  
Tak napisał o Lublinie Gustaw Herling-Grudziński.

W tych czterech słowach zawiera się prawda o tym 
mieście. W zamierzchłej przeszłości atakowane przez 
Mongołów, Tatarów, Jadźwingów, jako niemal przygranicz-
ny gród Polski, po latach stało się bramą przez którą Wła-
dysław Jagiełło zmierzał, by objąć polską koronę. Dzięki 
temu władcy i jego potomkom Lublin stał się jednym z naj-
świetniejszych miast polskiej korony. Na jarmarki lubelskie 
ściągali kupcy z całej Europy, a leżące w centrum wielkiej 
polsko-litewskiej monarchii Jagiellonów miasto zostało 
wybrane na miejsce sejmu, który dał początek Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów.

Dziś można w Lublinie oglądać liczne historyczne miej-
sca, z których bije potęga dawnej Rzeczpospolitej, która 
narodziła się właśnie tutaj. 

Ten, kto Lublin odwiedza, szybko przekonuje się, że 
czas tu spędzony nie będzie czasem straconym. Co więcej, 
dobrze by było zostać w Lublinie dłużej niż na chwilę - ot, 
choćby na weekend. W Lublinie jest tyle do zobaczenia, że 
warto spędzić u nas więcej niż jeden dzień. 

_______

SłOwO wStępU
_______

MaRCiN BiELEsZ,
MałGORZaTa DOMaGała

W wielu opisywanych przez nas miejscach można 
znaleźć detale, jakich często nie znają nawet mieszkańcy 
miasta - a warto je zobaczyć, bo są unikatowe. Czasem to 
miejsca zaniedbane, których świetność już dawno minęła, 
ale jakimś cudem i kaprysem dziejów trwają, mimo że nikt 
o nich nie pamięta - a czegoś podobnego nie znajdzie się 
nigdzie w Polsce. 

Opisujemy też miejsca, których już nie ma. Bo co praw-
da gdy porównać Lublin z Warszawą, Gdańskiem, czy Wro-
cławiem, które wiatr historii przemielił na popiół, okaże 
się, że dla miasta nad Bystrzycą ten huragan był dość ła-
skawy i wojenne zniszczenia nie były wielkie - ale jednak 
wymazały niemal doszczętnie wielką dzielnicę, która, gdy-
by dziś istniała, byłaby ważną częścią śródmieścia.

Przypominamy też na każdym kroku, że Lublin to mia-
sto Unii. Lubiany przez Jagiellonów gród stał się symbolem 
związku obu państw jagiellońskiej monarchii. 

Król Zygmunt ii august, który chciał, by Unię zawarto 
w Lublinie, lepiej wybrać nie mógł, bo Lublin był jak Rzecz-
pospolita Obojga Narodów w pigułce. Obok katolików żyli 
tu prawosławni, a wokół ich cerkwi żyli z kolei przez setki 
lat religijni Żydzi. Przedsiębiorczy mieszczanie mieli ko-
rzenie w Niemczech, szkocji, armenii czy Grecji. Taki misz-
masz trwał w Lublinie przez wieki. 

Często powtarza się slogan o wielokulturowym Lubli-
nie. Brzmi to banalnie, ale rzeczywiście na każdym kroku 
widać, że ludność miasta tworzy mozaika różnych kolorów 
skóry, religii i narodowości. W cerkwi nadal odbywają się 
nabożeństwa, w małym domku obok luterańskiego kościo-
ła mieszka jego proboszcz z rodziną, a częstymi klientami 
licznych pubów są studiujący w Lublinie obcokrajowcy. Jak 
przystało na europejskie miasto.
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_______
najStarSZy LUbLin,
najStarSZa parafia_______

Warto przedrzeć się przez najbrzydszą najpraw-
dopodobniej część zabytkowego Lublina, czyli okolice 
dworca PKs i rozciągające się obok targowisko. Mijamy 
nieprzyjemne uliczki, kolejne targowisko i już możemy 
piąć się w górę ulicą szkolną - po prawej stronie widać 
górujący nad okolicą kościół św. Mikołaja na wzgórzu 
Czwartek.

To jest najstarszy Lublin. Tu powstała wczesnośre-
dniowieczna osada, która wzięła nazwę od czwartego 
dnia tygodnia, kiedy przypadał dzień targowy. To był 
znakomity punkt, by się osiedlić. Wzgórze z natury 
dobrze nadawało się do obrony przed napastnikami, 
a w dodatku w pobliżu płynęła rzeka.

Prawdopodobnie tutaj powstała pierwsza chrze-
ścijańska parafia w Lublinie. Najstarsza świątynia, być 
może niewielka kaplica, stała właśnie w miejscu, gdzie 
dziś stoi kościół św. Mikołaja. Historia tego miejsca 

liczy sobie ponad tysiąc lat, sam kościółek, niewielka 
jednonawowa budowla, jest znacznie młodszy, bo bu-
dowano go w czasach, gdy w Lublinie zawierano Unię 
Lubelską. Chociaż niektórzy historycy twierdzą, że 
jeszcze wcześniej istniała tu świątynia pogańska.

Jak podaje przewodnik po Lublinie z 1923 r. przy ko-
ściele św. Mikołaja na Czwartku istniał kiedyś szpital 
na dziesięć łóżek, a także bractwo św. Mikołaja ma-
jące na celu: „wspomaganie wdów i sierot, udzielanie 
posagów dla biednych panien, godzenie zwaśnionych 
małżeństw, wyszukiwanie osób bez żadnych środków 
do życia, wspieranie ich, a po śmierci grzebanie po 
chrześcijańsku”.

Obok wznosi się dzwonnica. Warto stanąć obok 
niej i spojrzeć w stronę starego Miasta. stamtąd bo-
wiem rozciąga się widok na tę część Lublina. Panora-
ma efektowna, szczególnie w słoneczne dni, niestety 
na pierwszym planie efekt psuje brzydki dworzec au-
tobusowy.

Z drugiej strony, chociaż dzisiaj targ prezentuje 
się niezbyt atrakcyjnie (delikatnie mówiąc), to trzeba 
pamiętać, że jest on kontynuacją 1000-letniej, jeszcze 
z czasów przed lokacją Lublina, tradycji handlu w tym 
miejscu.
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Zwiedzanie Lublina zaczniemy 
od zakątków odwiedzanych rzadko.  
Na razie omijamy więc Zamkowe 
Wzgórze i Stare Miasto.  
Wkrótce tam wrócimy, 
ale najpierw wybierzmy się tam, 
gdzie wszystko się zaczęło...
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rELikwiE dLa ZakOChanyCh

To fakt nieznany, a bardzo ciekawy. W Lublinie 
znajdują się prawdopodobnie największe na świecie 
relikwie świętego Walentego, patrona zakocha-
nych. Niewielka ich część znajduje się w kościele na 
Czwartku, większą można zobaczyć na własne oczy 
w kościele św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej. spoczy-
wają one w jednym z bocznych ołtarzy w przezroczystej 
trumience. Jest wśród nich m.in. spory fragment 
czaszki patrona zakochanych. 

Czy to jednak na pewno kości świętego Walen-
tego, skoro i księża z Chełmna na Kujawach twierdzą, 
że to w tamtejszym kościele farnym spoczywa-
ją fragmenty szczątków świętego? Tam również  
w srebrnym relikwiarzu przechowywana jest część 
ludzkiej czaszki, która miała należeć do Walentego.

_______

OkaLECZOnE pOdZamCZE
_______

Obszar pomiędzy Czwartkiem a Wzgórzem Zam-
kowym i staromiejskim zwany jest Podzamczem. 
Nie wygląda ono dziś zbyt dobrze, ale tak naprawdę 
to jedno z najważniejszych miejsc w historii miasta. 
Tu obok siebie żyli chrześcijanie, prawosławni i Żydzi. 
U stóp wzgórza Czwartek, nad którym góruje świątynia 
katolicka, stoi prawosławna cerkiew, skąd było już tylko 
kilka kroków do najważniejszej świątyni lubelskich 
Żydów - synagogi Maharszala.

Niestety władze PRL-u poprowadziły przez Pod-
zamcze kilkupasmową aleję Tysiąclecia, która jest głów-
ną trasą prowadzącą z Zamościa do Warszawy, więc 
codziennie przejeżdżają tędy setki tirów. W później-
szych latach umieszczono tu dworzec autobusowy, 
z ogromnym placem manewrowym w bezpośrednim 

sąsiedztwie cerkwi, przez co czasem trudno ją nawet 
dostrzec zza zaparkowanych autobusów. Wokół roz-
rósł się bazar i powstały budki handlowe. Jest jednak 
szansa, że to miejsce odzyska jeszcze dawną świetność, 
bo lubelski ratusz robi przymiarki do konkursu archi-
tektonicznego dla tej części miasta. 

_______

CErkiEw jEdyna w SwOim rOdZajU
_______

Obok dworca autobusowego stoi nieduża świąty-
nia. To katedralna cerkiew prawosławnego metropolity 
lubelsko-chełmskiego. Nie przypomina innych prawo-
sławnych kościołów. Wzniesiono ją bowiem na począt-
ku XVii wieku w stylu renesansu lubelskiego. 

Obok biegnie ul. Ruska, w przeszłości biegł tędy trakt 
z Lublina na Ruś. Prawdopodobnie prawosławna świąty-
nia stała tu już w XV wieku. i to z niej prawdopodobnie 
pochodzi niezwykle bogaty ikonostas, który można po-
dziwiać we wnętrzu cerkwi. Niektóre jego ikony są od niej 
starsze o 100 lat.

Ściany cerkwi są bogato zdobione malowidłami. 
W niektórych miejscach widać stare polichromie, któ-
re odnaleziono pod młodszymi warstwami. Np. XViii-
wieczne wyobrażenie ukrzyżowania Jezusa odkryto 
dopiero w 1993 roku. Większość malowideł wykonał 
na początku XX wieku malarz Piotr Kasztur, którego 
los tragicznie związał się z cerkwią - w czasie pracy 
Kasztur spadł z rusztowania i poniósł śmierć.

Na środku cerkwi (we wnętrzu nie ma siedzeń - 
prawosławni stoją w czasie nabożeństw) znajduje się 
charakterystyczne podwyższenie. To znak, że właśnie 
ta świątynia jest siedzibą biskupa.

     Relikwiarz z relikwiami św. Walentego         Tzw. carskie wrota    

     w cerkwi katedralnej    

     Dawna miejska studnia     

     na Podzamczu    

     W czasie prawosławnego    

     nabożeństwa     
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Dla Żydów Lublin był jednym z ważniejszych miast 
w całej Europie, nieprzypadkowo określano go czasem 
Jerozolimą Północy. Tu przez szereg lat obradował par-
lament Żydów polskich - sejm Czterech Ziem zwany 
Waad arba aracot, utworzony w 1580. 

Żydzi nie mogli osiedlać się w obrębie murów mia-
sta, ponieważ mieszkańców królewskiego Lublina obo-
wiązywał przywilej „de non tolerandis Judaeis”, 
który miał przede wszystkim ograniczyć konku-
rencję w handlu. Mieli natomiast zgodę, by osiedlać się 
m.in. na terenie dzisiejszego placu Zamkowego i dworca 
autobusowego. Ponieważ teren ten leżał poniżej dzi-
siejszego starego Miasta, to mówiono o dzielnicy ży-
dowskiej „miasto dolne”. „Górne” było chrześcijańskie. 
W XiX wieku Żydzi stanowili blisko połowę wszystkich 
mieszkańców Lublina.

CO tO jESt rEnESanS LUbELSki?
 

To pojęcie warto przyswoić sobie przed zwiedza-
niem Lublina ponieważ jeszcze nieraz się z nim 
spotkamy. To zjawisko w historii architektury, 
które charakteryzuje zestawienie cech gotyku, 
renesansu, baroku z lokalną tradycją budowla-
ną oraz posługiwanie się gotowymi wzornika-
mi do dekoracji pochodzenia niderlandzkiego.  
Wizytówką stylu są charakterystyczne sztukate-
rie pokrywające sklepienia.

     Kościół św. Mikołaja na Czwartku     

     Renesans lubelski:    

     kościół św. agnieszki    

     na Kalinowszczyźnie     

_______

wiELka SynagOga
_______

Główną ulicą dzielnicy żydowskiej była nieistniejąca już 
dziś szeroka, główną synagogą - synagoga Maharszala.

To właściwie kompleks składający się z trzech syna-
gog: wielkiej zwanej Maharszalszul, mniejszej Maharana 
i niewielkiej bożnicy szywe Kryjem. Pierwszą z nich na-
zwano od imienia salomona Lurii, bardziej znanego jako 
Maharszal. 

Żył on w latach 1510-1573, najpierw był rabinem 
w Brześciu Litewskim, po czym został powołany na prze-
łożonego jesziwy w Ostrogu. Rabinem w Lublinie został 
mianowany w 1555 r. i dwanaście lat później kierował 
tutejszą szkołą talmudyczną. Murowany budynek, który 

     Tablica upamiętniająca synagogę Maharszala     
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pełnił funkcję synagogi, stanął w miejscu wcześniejszej 
drewnianej w 1567 r.  

Hitlerowcy zburzyli ją w 1943 r., ale ruiny przetrwały 
do lat 50. XX w. Rozebrano je dopiero, gdy porządko-
wano Podzamcze i wytyczano przebieg dzisiejszej alei 
Tysiąclecia. Jedynym śladem po synagodze jest tablica 
pamiątkowa ustawiona w miejscu świątyni z rysunkiem 
przedstawiającym budynek. Znajdziemy ją u podnóża 
zamku od strony al. Tysiąclecia. W dawnej dzielnicy ży-
dowskiej dokładnie tędy przebiegała ul. Jateczna.

Gdy spod tablicy pamiątkowej popatrzymy w górę, 
zobaczymy pozostałości wieży gotyckiej, pochodzącej z ii 
połowy XiV w. Zwana jest kazimierzowską (bo powstała 
w czasach Kazimierza Wielkiego) lub żydowską (bo zo-
stała usytuowana nad dzielnicą żydowską i synagogą).

czyć na makiecie przechowywanej w Ośrodku „Brama 
Grodzka - Teatr NN” (ul. Grodzka 21, tel. 0-81 532 58 67). 
Zarys ulic dzielnicy żydowskiej przedstawiony został 
również na granitowej tablicy u podnóża schodów 
prowadzących na zamek.

_______

CO pOZOStałO?
_______

Z przedwojennego miasta żydowskiego zostało 
naprawdę niewiele. Nieopodal cerkwi odnajdziemy 
dawną studnię, a właściwie pompę - element wodo-
ciągu miejskiego, wokół której koncentrowało się życie 
Podzamcza. Na zachowanych zdjęciach z tego okresu 
zawsze widać kolejki ludzi. Wewnątrz murowanej bud-
ki, w której znajdowało się urządzenie zdrojowe, sie-
dział człowiek sprzedający wodę. Przed wojną wiadro 
wody kosztowało grosz, ale jeśli ktoś chciał skorzystać 
z usług nosiwody, musiał zapłacić znacznie więcej, bo 
10 groszy. W całym śródmieściu takich studni było 
kilkanaście. 

O mieszkańcach dawnej dzielnicy przypomina jesz-
cze zachowana przedwojenna latarnia przy ul. Podwale, 
która świeci się całą dobę. Co roku 17 marca odbywa 
się tu Misterium Światła i Ciemności, które ma przy-
wracać pamięć o mieszkańcach miasta zamordowanych 
przez Niemców w czasie ii wojny. Najpierw odczytywane 
są nazwiska ofiar, później na terenie dawnego getta 
gasną latarnie. Oprócz tej jednej.

W ciągu miesiąca, od 17 marca do 16 kwietnia 
1942 r. ok. 26 tys. Żydów ze starego Miasta zostało 
wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu. Pozostałe 
ok. 8 tys. osób musiało przenieść się do mniejszego 
getta na Majdanie Tatarskim. 

     Makieta dawnego żydowskiego Lublina     

     Zawsze świecąca się latarnia     

_______

miaStO, ktÓrEgO jUż niE ma
_______

Podzamcze zamieszkiwała przede wszystkim 
uboga ludność. Przewodnik po Lublinie z 1931 r. wy-
dany przez lubelski oddział towarzystwa krajoznaw-
czego, tak opisywał tę część miasta: „ Przechodzimy 
koło cerkwi i zaraz zwracamy się na lewo, by dojść do 
ul. Jatecznej. Jesteśmy w środku dzielnicy żydowskiej. 
Nędzne domki, brud i ciasnota, oto jej cechy charak-
terystyczne. Takie osiedle jak tutaj, rzadko możemy 
oglądać. Uwiecznione ono zostało nawet w literatu-
rze, bo Żeromski o niem w „Ludziach bezdomnych” 
wspomina”. 

Z powodu tragicznych warunków sanitarnych na 
Podzamczu, w 1938 r. lubelski ratusz postanowił 
je przebudować i wyburzyć najbardziej zaniedba-
ne, najuboższe części. Dzięki zachowanym planom 
z przeprowadzonej wówczas inwentaryzacji może-
my doskonale odtworzyć każdy szczegół zabudowy 
sprzed lat, ponieważ wykonano dokumentację foto-
graficzną każdego zakamarka.

Na zlecenie ówczesnego miejskiego konserwato-
ra zabytków Józefa Dutkiewicza zdjęcia robił m.in. stefan 
Kiełsznia, który oprócz samej architektury i szyldów lo-
kali znajdujących się w parterach kamienic, fotogra-
fował życie codzienne dzielnicy - kobietę zamiatająca 
ulicę czy ludzi stojących w bramach. Wiele tych zdjęć 
zostało po raz pierwszy wywołanych dopiero w latach 
70. Fotografie Kiełszni, dokumentujące życie polskich 
Żydów przed wojną, w latach 80. pokazywane były 
w Bostonie, san Francisco, Paryżu i Tel avivie.

ambitne plany przebudowy Podzamcza udarem-
niła ii wojna światowa. Ulice zamieszkane przez 
Żydów znalazły się w getcie, które Niemcy utwo-
rzyli w marcu 1941 roku.

Jak wyglądała dzielnica żydowska, można zoba-
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tu mieszkał hans kloss

Plac Zamkowy jest uznawany za jedno z cie-
kawszych urbanistyczo-architektonicznych założeń 
socrealistycznych w Polsce. Powstał na X-lecie 
PRL-u na gruzach zburzonej przez Niemców dzielni-
cy żydowskiej. Nazywano go lubelskim Marienszta-
tem, bo przypominał osiedle wybudowane po wojnie  
w Warszawie, ale oficjalnie był to plac Zebrań Ludo-
wych. Tutaj powstały jedne z pierwszych mieszkań 
po wojnie w Lublinie. Charakterystycznym elemen-
tem placu Zamkowego są kamienice ustawione  
w łuku, niegdyś wyróżniające się czerwoną dachówką 
( dziś dachy pokrywa zwykła blacha). Obok stanęły 
też stylizowane ławki i latarnie, tak by przestrzeń 
korespondowała z pobliskim starym Miastem. 
Wiele przyjeżdżających do Lublina osób daje się 
zwieść tej estetyce i żyje w przekonaniu, że wiek 
stojących tu kamienic należy liczyć w setkach lat.

Jednym z pierwszych lokatorów placu Zam-
kowego był aktor sTaNisłaW MiKULsKi znany 
później z roli Hansa Klossa ze „stawki większej niż 
życie”. Jak na tamte czasy były to całkiem niezłe 
mieszkania: widne i przestronne, ale ze względu 
na brak centralnego ogrzewania szybko przegrały 
z osiedlami z wielkiej płyty. Dziś plac Zamkowy, 
na co dzień służy jako parking, ale to także ważna 
przestrzeń publiczna miasta, bo odbywają się tu 
koncerty oraz inne imprezy. 

_______

prZEdmiEŚCiE 
Z wyjątkOwym ZabytkiEm

_______

Ślady żydowskiego Lublina znajdziemy również na 
ulicy Kalinowszczyzna, dokąd spod prawosławnej cer-
kwi jest zaledwie pięć minut drogi, a wybrać się trzeba 
koniecznie.

Musimy pójść ulicą Ruską, przejść ul. Podzamcze 
i Lwowską i dalej kierować się w stronę kościoła salezja-
nów. Gdy tylko go miniemy, zobaczymy stary żydowski 
cmentarz. Jest otoczony wysokim, ceglanym murem, 
zza którego widać bujną roślinność. 

kLUCZ na kirkUt

Brama starej żydowskiej nekropolii jest  zamknięta. 
aby dostać się do środka, należy najpierw skontaktować 
się z lubelską filią gminy żydowskiej w Warszawie 
(ul. Lubartowska 85, Lublin, tel.: 81 747 09 92).  

Osoby odwiedzające kirkut mogą odnieść wrażenie, 
że to kolejny z wielu cmentarzy żydowskich, tymczasem 
to jedna z cenniejszych i najstarszych nekropolii juda-
istycznych w całej Europie, która kryje w sobie napraw-
dę wyjątkowe macewy. M.in. jest tu pochowany słynny 
Widzący z Lublina. To właśnie sława tego cadyka jest 
magnesem przyciągającym chasydów z całego świata.

Jego ohel, czyli obudowany nagrobek, rzuci nam się 
w oczy właściwie zaraz po wejściu na schody. Zawsze 
jest pełen kwitlechów, czyli karteczek z prośbą o wsta-
wiennictwo Boga.      Jeden z domów „lubelskiego Mariensztatu”     

     Macewy na starym kirkucie     
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kim był  widzący

Naprawdę nazywał się jakUb iZaak hOrOwiC. 
Urodził się w 1745 r., a zmarł w 1815. Był cadykiem 
chasydzkim, współtwórcą ruchu chasydzkiego 
w Polsce oraz bohaterem wielu legend.

Gdy mieszkał na Wieniawie - kiedyś podlubel-
skiej miejscowości, dziś dzielnicy - po radę przy-
chodzili do niego Żydzi z całego Lublina. Znany 
był z pobożności i mądrości. Wierzono, że potrafił 
podać np. dokładną liczbę liści na drzewie. 

Osiedlaniu się Widzącego na Wieniawie sprze-
ciwiał się rabin azriel Horowitz z Lublina, który 
zarzucał jego uczniom, że po to, aby wejść w mi-
styczny trans, muszą pić alkohol. azriel Horowitz 
przezwany został Żelazną Głową, bo nie potrafił 
przyjąć niczego, czego nie rozumie.  W końcu 
Widzący przeprowadził się do Lublina, na ul. sze-
roką 28. Legendy krążą również o jego śmierci. 
Trzech cadyków z terenu Królestwa: Dawid z Le-
lowa, izrael icchak zwany Magidem Kozienickim 
oraz Widzący, po klęsce Napoleona miało przypu-
ścić „szturm niebios”, by przyśpieszyć nadejście 
Mesjasza. Bóg miał ukarać śmiercią niecierpli-
wych cadyków. Dwaj z nich zmarli w 1814 r., Wi-
dzący, jako nieustępliwy, miał być przez tajemne 
siły wyrzucony z i piętra swojego domu na ulicę, 
gdzie skonał. 

ale cmentarz kryje w sobie znacznie więcej inte-
resujących macew, i to znacznie starszych od tej, pod 
którą pogrzebano Widzącego. Lubelski kirkut został 
założony w miejscu grodu warownego, który funkcjo-
nował do przełomu Xiii i XiV w. Powstanie żydowskie-
go cmentarza datuje się na drugą połowę XV wieku. 

W XVii w. gmina żydowska nie miała już możli-
wości poszerzenia kirkutu, a trzeba było pomieścić 
kolejne groby pobożnych Żydów. Ponieważ juda-
izm zabrania naruszania grobów, by zrobić miejsce 
dla następnych pochówków, na cały teren kirkutu 
nawieziono metr ziemi. istniejące nagrobki pozo-

stawiano na swoich miejscach lub przenoszono na 
wyższy poziom. 

Zwiedzając kirkut koniecznie należy zatrzymać się 
przy stojącym na tle bloków przy ul. Kalinowszczyzna 
nagrobku ogrodzonym niewysokim płotkiem. spo-
czywa tu rabin Jaakow Kopelman i właśnie jego ma-
cewa, pochodząca z 1541 r. uważana jest za najstar-
szą nowożytną macewę w granicach obecnej Polski.  
Na kirkucie odnajdziemy też grób Maharszala, tego, 
którego imię nosiła największa lubelska synagoga. 
aby do niego dojść, musimy pójść w głąb cmentarza. 

Dalej w głąb napotkamy kolejne nagrobki, chociaż 

     stary kirkut     

często trudno je znaleźć wśród zarośli. W sumie na 
cmentarzu przy ul. Kalinowszczyzna jest 105 macew. 
Wszystkie chroni rejestr zabytków. 

Wychodząc z cmentarza warto skręcić w prawo 
w ul. Floriańską, a następnie - znów w prawo - w ul. 
sienną. To niezwykle urokliwe miejsce, m.in. ze wzglę-
du na zachowany stary bruk a także zarośnięty mur 
kirkutu. i chociaż zza znajdujących tam budynków wi-
doczna jest ruchliwa al. Tysiąclecia, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że czas się tu zatrzymał. Pod numerem 25 
odnajdziemy dawny żydowski szpital, ale do środka 
nie wejdziemy, bo dziś jest to dom prywatny. 
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    Kościół salezjanów     

     Wnętrze muzeum Wincentego Pola     

     Kolekcja globusów     

kOŚCiÓł SaLEZjanÓw

Świątynia na rogu ul. Kalinowszczyny i Lwowskiej 
to kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Przylega do niego klasztor salezjanów. Nie zawsze 
jednak to miejsce pełniło funkcje sakralne. 

Drewniana świątynia, która służyła zakonowi 
franciszkanów, powstała w 1621 r., murowana - 
między 1635 a 1649. W 1817 r. zakonnicy opuścili 
podupadające zabudowania, które zamieniono 
m.in. na wojskowy magazyn. W latach 20. XiX w. 
kupił je przedsiębiorca antoni Domański i urządził 
we wnętrzu  fabrykę sukna, a gdy budynki prze-
szły w ręce kolejnych właścicieli, mury kościoła 
mieściły zakład produkujący mydło i świece. Świą-
tynia z klasztorem w 1927 r. została przekazana 
salezjanom przez kolejnego właściciela Żyda 
Tomasza Wajsberga, który przeszedł na kato-
licyzm. salezjanie urządzili tu  szkoły rzemieśl-
nicze, a wnętrze podzielili na dwie kondygnacje. 
Dziś budynek znów pełni funkcję świątyni. 

_______

gLObUSÓw mOC
_______

Zwiedzania Kalinowszczyzny absolutnie nie kończy-
my na odwiedzeniu żydowskiego cmentarza. Dosłownie 
kilka kroków od nekropolii, też przy ul. Kalinowszczyzna, 
znajdziemy jedyne w Polsce muzeum poety i geografa 
Wincentego Pola, które zostało urządzone w uroczym, 
niewielkim klasycystycznym dworku.

Pierwotnie budynek znajdował się przy dzisiej-
szej ul. Firlejowskiej. Został wzniesiony pod koniec 
XViii w., a w latach 1804-1810 należał do Franciszka 
Ksawerego Pola, ojca Wincentego. Rodzina Polów 
sprzedała jednak swoją posiadłość i wyjechała do 
Lwowa. ale w 1860 r. dworek powrócił na kilkanaście 

lat do rodziny, jako dar Obywateli Województwa 
Lubelskiego.

Dworek nie stoi więc na swoim pierwotnym miejscu 
i na Kalinowszczyznę został przeniesiony z myślą o stwo-
rzeniu tu skansenu. Miał być jego pierwszym eksponatem. 
ale zmieniła się koncepcja i skansen w Lublinie powstał 
przy al. Warszawskiej (swoją drogą, również warto go od-
wiedzić, ale to temat na inny przewodnik). Dworku Pola 
z Kalinowszczyzny nikt już nie zabierał i dziś jest oddzia-
łem Muzeum Lubelskiego, który otworzono w 1972 roku.

Do wnętrza dworku Pola warto wejść nie tylko po to 
by zobaczyć pamiątki po poecie, wśród których są m.in. 
rękopisy takich utworów, jak: „abecadło myśliwego”, 
„Wachmistrz Dorosz” czy „Z puszczy”.

W muzeum na uwagę zasługuje przede wszystkim 
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unikalna kolekcja polskojęzycznych globusów, która li-
czy ponad 100 eksponatów, wśród nich tzw. polityczny 
z 1938 r., globusy przedstawiające rozmieszczenie zwie-
rząt na świecie, czy też szlaki wielkich odkrywców. 

Na niższej kondygnacji znajduje się zbudowana na 
początku lat 90. sala wystawowa, w której czasami pre-
zentowana jest sztuka współczesna. Trzeba przyznać, 
że podpiwniczenie dworku było wyjątkowo trudną ope-
racją techniczną. 

_______

tO jESZCZE niE kOniEC
_______

Ulicą Kalinowszczyzna idziemy dalej, aż do ko-
ścioła św. agnieszki, przy którym koniecznie trzeba 
się zatrzymać chociaż na chwilę. Mimo że jesteśmy 
praktycznie w centrum Lublina, mamy wrażenie, że 
znaleźliśmy się w małym miasteczku. Wszystko za 

sprawą niewysokich, często parterowych domów 
wzdłuż ulicy. 

Kościół św. agnieszki na początku XVii w. ufundowali 
mieszczanie lubelscy. Świątynia zbudowana z drewna 
i cegieł stanęła przy ówczesnym trakcie ruskim, a osiedlili 
się w niej augustianie sprowadzeni z Krasnegostawu. 
Rok później kościół został spalony przez Kozaków, po czym 
wprawdzie go odremontowano, ale w latach 1655-57 znów 
został zniszczony. Tym razem zdewastowali go szwe-
dzi. skutkiem tego pod koniec XVii w. świątynia chyliła 
się ku upadkowi. Jednak do 1692 r. udało się postawić 
nowe mury nawy, rok później gotowa była fasada. Tak więc 
dziś mamy trójnawowy kościół z niewielkim, zamkniętym 
półkoliście prezbiterium. szczyt fasady, a także sztukate-
rie na sklepieniu w prezbiterium to przykłady renesansu 
lubelskiego. Ołtarz patronki kościoła z obrazem świętej 
znajdziemy w lewej nawie. 

Od 1884 r. w budynku położonym w pobliżu klasztoru 
prowadzono ochronkę dla sierot i dzieci z biednych rodzin. 
Klasztor poaugustiański stanowi obecnie dom parafialny.

Przed kościołem zachowała się stara studnia 
kołowrotowa z 1775 r. Mieszkańcy Kalinowszczyzny 
czerpali z niej wodę jeszcze 60 lat temu, dlatego 
regularnie ją remontowano. Jednak, gdy powstało 
widoczne za kościołem osiedle XXX-lecia, stud-
nia przestała być potrzebna i napraw zaniechano.  
W latach 80 odrestaurowały ją Pracownie Konser-
wacji Zabytków, ale kilka lat temu jej stan znów był 
fatalny, ale na szczęście w 2008 r. znów udało się 
ją wyremontować. Tym razem Lubelskiej Fundacji 
Odnowy Zabytków 

_______

SłOmiany rynEk
_______

Kalinowszczyzna to dawna jurydyka czyli obszar wy-
łączony spod władzy miejskiej. Jurydyki funkcjonowały 
w Polsce od XV do XViii, najczęściej należały do rodzin 
szlacheckich czy duchowieństwa. Kalinowszczyzna była 
jurydyką królewską. Jej centrum stanowił słomiany Ry-
nek, który dziś jest zielonym skwerem z placem zabaw 
przy końcu ulicy. Kiedyś handlowano tu zbożem. Można 
powiedzieć, że w jakiś sposób tradycja handlu zachowała 
się w tym miejscu do dziś, bo na przyległą do słomianego 
Rynku ul. Towarową rozlewa się pobliska giełda, działają-
ca co niedzielę na pobliskim stadionie przy ul. Kresowej. 
Zboża już tu jednak nie kupimy, co najwyżej kwiaty czy 
buty. Na słomianym Rynku zachowała się jeszcze pa-
miątka po XiX-wiecznej technice, czyli miejska studnia. 
Niewielki budynek, tuż obok placu zabaw, mieścił kiedyś 
nie tylko urządzenie zdrojowe, ale także pomieszczenie 
dla pompiarza, który brał pieniądze za wodę. Kilkadzie-
siąt lat temu w budynku został urządzony kiosk z gaze-
tami, dziś jest niewykorzystywany. 

_______

ZdrOwiE krÓLa jEgOmOŚCi
_______

Z ulicy Kalinowszczyzna wychodzimy na ul. ander-
sa i dochodzimy do skrzyżowania z ul. Mełgiewską, 
gdzie znajdziemy budynek prawdopodobnie bezpo-
średnio związany z zawarciem unii polsko-lubelskiej. 
Przy ul. Turystycznej 2 stoi dawna karczma, położona 
przy dawnym trakcie prowadzącym do Wilna.  

Po podpisaniu aktu w Lublinie jednym z miejsc, 
gdzie bawiła się szlachta polska i litewska i gdzie wzno-
szono toasty za króla Zygmunta augusta, mogła być 

właśnie ta karczma. Całkiem niedaleko, na łąkach nad 
Bystrzycą obozowali bowiem posłowie, którzy przybyli 
na unijny sejm z Rusi.

Oczywiście budynek, który pod tym adresem znaj-
duje się dziś, wzniesiono znacznie później niż ten, 
w którym świętowano Unię ( tzw. „Czerwona Karczma” 
pochodzi z ok. 1830 r.), ale stoi w miejscu wcześniejszej 
drewnianej karczmy. Od lat 40. XX wieku w budyn-
ku mieszczą się mieszkania komunalne, łatwo jednak 
można zauważyć, że zaprojektowany został jako zajazd 
z pokojami gościnnymi oraz stajnią dla koni i pojazdów 
dobudowaną na osi od tyłu. W dokumentach z 1515 r. 
(czyli kiedy karczma była jeszcze drewniana) można 
znaleźć informację, że król Zygmunt i postanowił „aby 
w karczmie Budzyń za mostem na Tatarach nie sprze-
dawano innego piwa, tylko samo lubelskie, a to aby się 
fundusz miejski nie uszczuplił”. Ówczesny właściciel 
musiał ignorować to polecenie, skoro 17 lat później król 
wydał nakaz zlikwidowania lokalu za to, że można tam 
było kupić trunki sprowadzane z innych miast. Lokal nie 
został jednak zamknięty, bo zdaniem starosty lubel-
skiego likwidacja karczmy niekorzystnie wpłynęłaby na 
dochody Rzeczpospolitej. 

stojący po drugiej stronie skrzyżowania budynek 
restauracji Varietes to Dworek Emanuela Grafa, do któ-
rego niegdyś należały Tatary - dawna wieś, dziś dzielni-
ca Lublina. Dworek stoi na tle osiedla mieszkaniowego, 
które powstało jako zaplecze dla działającej w pobliżu, 
już nie istniejącej Fabryki samochodów Ciężarowych 
w Lublinie ( założonej w 1951 r.), która swego czasu pro-
dukowała znane w całej Polsce samochody dostawcze 
marki Żuk.

     studnia przed kościołem św. agnieszki     
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_______

widOk, ktÓry ZapiErał 
dECh w piErSiaCh

_______

„Nie wjeżdżaj do Lublina z gościńca warszawskie-
go, lecz raczej z zamojskiego, a niezawodnie uznasz, że 
mało jest miast nie tylko w naszej Polsce, lecz nawet 
w Europie, które by równie uroczo się przedstawiały.[...] 
Przez szerokie, bujną trawą okryte łąki bieży i dzwoni 
bystra Bystrzyca, a nad tymi łąkami, o jakie dwie do-
bre staje, piętrzy się na wspaniale wzdętym wzgórzu 
poczciwy staropolski gród i jaśnieje licznymi kościołami, 
starodawnym zamkiem i okazałymi gmachami” - tak 
napisał w 1858 r. o Lublinie, przebywający tu Francuz 
Teodor Teuttold Tripplin. 

Panoramę, o której mówił, można oglądać ze ścieżki 
rowerowej biegnącej wzdłuż Bystrzycy. aby dojść do miej-
sca, z którego roztoczy się przed nami piękny widok staro-
miejskiego wzgórza, potrzebujemy 15-20 minut, licząc od 

dawnej karczmy przy ul. Turystycznej. Zobaczymy bazylikę 
i klasztor Dominikanów z przykrytą pozieleniałym dachem 
kaplicą Tyszkiewiczów, archikatedrę i Wieżę Trynitarską. 

Ten widok został uwieczniony na wielu rycinach, 
m.in. na tej autorstwa abrahama Hogenberga z 1618 roku. 
Krajobraz na rysunku różni się trochę od dzisiejszego, 
bo oprócz urokliwego wzgórza staromiejskiego widać 
na nim wodę. To Wielki staw Królewski, który roz-
ciągał się na wschód od zamku aż po młyn Krauzego 
(również widoczny ze ścieżki, dziś budynek Lubelli). 
Było to naturalne rozlewisko powstałe z wód Bystrzy-
cy i Czechówki, podnoszące walory obronne wzgórza. 
staw zaczął stopniowo wysychać w XVii w., mokradła 
rozciągały się tam jeszcze w XiX wieku. Bagniste tere-
ny, które po nim pozostały, uchroniły ten obszar przed 
miejską zabudową i podobno ten, kto się dokładnie 
przyjrzy, znajdzie ślady po stawie - jego obecność 
zdradza m.in. ukształtowanie skarp i charakterystycz-
ne wybrzuszenia terenu. Dziś miejsce dawnego stawu 
Królewskiego zajmują ogródki działkowe.

Lublin przecina rzeka Bystrzyca, która  
kiedyś szeroko rozlewała się pod miastem.  
Dziś wzdłuż rzeki jeżdżą rowerzyści.
Głównym punktem tego spaceru jest Zamek, 
ale by pokazać trochę nieznanej historii 
Lublina zboczymy nieco z traktu. Zobaczymy 
budynki z XIX wieku, gdy miasto zaczęło 
przeżywać swoją rewolucję przemysłową.
Później znów wzdłuż brzegu rzeki wrócimy  
w kierunku górującego od wieków  
nad Lublinem Wzgórza 
Zamkowego.
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_______

LUbLin prZEmySłOwy
_______

Po lewej stronie ścieżki rowerowej zobaczymy 
niewielką charakterystyczną wieżę, niestety przysło-
niętą przez dobudowane do niej magazyny. To część 
dawnej fabryki Eternit, zakładu produkującego łupki 
azbestowo-cementowe do krycia dachów, założone-
go w latach 1913-14 przez pochodzących z Baku braci 
Rylskich. Wieża wyróżnia się oryginalną architekturą 
na tle innych tego typu przemysłowych obiektów. 
Zaprojektował ją Jan Koszyc-Witkiewicz, architekt bar-
dzo popularny na terenie Lubelszczyzny. Projektując 
tę fabrykę zrezygnował z wielkich hal fabrycznych na 
rzecz mniejszych form. 

fabryka pLagEgO i LaŚkiEwiCZa

Do dziś stoją hangary dawnej fabryki samo-
lotów Plagego i Laśkiewicza. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku był to jeden 
z głównych dostawców samolotów dla polskiego 
lotnictwa. Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laś-
kiewicz zaczęły pracować dla armii na początku lat 
dwudziestych XX wieku. Początki były trudne, bo 
produkowane w Lublinie samoloty ansaldo na wło-
skiej licencji tak często ulegały awariom, że zasłu-
żyły na miano „latających trumien”. Wielka tra-
gedia miała miejsce w kwietniu 1922 r., gdy dwóch 
wojskowych pilotów skierowanych do fabryki obla-
tywało kolejny model ansaldo. W powietrzu chorą-
ży Józef Ryba i sierżant Wiktor Górski zorientowali 
się, że z maszyną dzieje się coś złego. Do dramatu 
doszło nad łąkami nad Rusałką. samolot tracił 
wysokość, więc Ryba zdecydował się na szaleńczy 
krok i na wysokości ok. 300 metrów wyskoczył 
z maszyny. Nie miał oczywiście żadnych szans na 
przeżycie. Gdy płatowiec zwalił się na łąkę, siła 

     Hangary fabryki Plagego i Laśkiewicza     

uderzenia wbiła ciało Górskiego w ziemię po kola-
na. szczątki rąk i głowy nieszczęsnego pilota leżały 
rozrzucone wokół resztek samolotu. Gapie z całego 
miasta zbiegali się, by to zobaczyć. Widok musiał 
być szokujący.

Co ciekawe - w historii samolotów ansaldo 
może kryć się wątek szpiegowski. Otóż w czasach, 
gdy w Lublinie produkowano feralne aeropla-
ny, w fabryce pracował niejaki Józef Tyrański vel 
Gebauer, jak się okazało szpieg czechosłowacki. 
Czy jego zadaniem była tylko infiltracja polskiego 
przemysłu zbrojeniowego, czy może prowadził 
w Lublinie sabotaż, czego skutkiem byłyby kolejne 
katastrofy ansaldo? Nie wiadomo.

W 1936 r. zakłady przejęło państwo i fabryka 
zmieniła nazwę na Lubelska Wytwórnia samolo-
tów. Działała do 1939 r. Hangary dawnej LWs stoją 
przy ul. Wrońskiej. Bez trudu znajdą je ci, którzy 
będą wybierać się do dawnego niemieckiego hitle-
rowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

     Wieża ciśnień przy ul. Firlejowskiej          Kościół św. Michała     

     widziany ze starego mostu na Bystrzycy     

Wieża ciśnień to dopiero początek trasy obejmu-
jącej zabytki przemysłowe Lublina. Ulicę Zamojską 
otwiera kolejny ciekawy obiekt, a mianowicie most  
zbudowany w latach 1908-1909 r. Jego żelbetowa 
konstrukcja należała wówczas do nowatorskich roz-
wiązań. Projektantem mostu był Marian Lutosław-
ski, ale charakterystyczne balustrady z neogotyckimi 
zdobieniami to już dzieło Jana Heuricha Młodszego. 
Z zabytkowego mostu widać powstały pod koniec lat 
30. kościół św. Michała archanioła zaprojektowanego 
przez cenionego architekta warszawskiego, profesora 
Politechniki Warszawskiej Oskara sosnowskiego . 
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_______
ZamEk krÓLÓw_______

Leżący na szlaku z Krakowa do Wilna lubelski zamek 
szczególnie upodobali sobie Jagiellonowie. Właśnie tu-
taj, pod opieką Jana Długosza wychowywali się synowie 
Kazimierza Jagiellończyka. Około 1520 r. Zygmunt stary 
zapoczątkował przebudowę zamku na okazałą rezyden-
cję królewską, zatrudniając do tego włoskich mistrzów 
sprowadzonych z Krakowa. 

Zachowały się dokumenty, że około 1530 r. na zam-
ku w Lublinie przebywał królewski architekt Bartłomiej 
Berecci, twórca Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. 
Jego głównym zadaniem była inwentaryzacja zamku, 
ale niewykluczone, że według jego projektów zostały 
wykonane jakieś prace. Właśnie na zamku w 1569 r. 
obradował sejm, podczas którego podpisano akt unii 
polsko-litewskiej. 

Nad dziedzińcem zamku góruje Xiii-wieczna mu-
rowana wieża obronno-rezydencjonalna ze słynnym 
biforium. Tak właśnie historycy sztuki określają arkado-
we okno z podziałem na dwie części, gdzie elementem 
dzielącym jest kolumienka lub mały filar. W czasie sejmu, 
który obradował nad aktem Unii Lubelskiej w wieży trzy-
mano szlachciców, którzy dopuścili się przestępstw. 

Wewnątrz grubych na 3-4 metry murów cylindrycz-
nej wieży pnie się w górę spiralna klatka schodowa, a na 
poszczególnych kondygnacjach znajduje się wystawa po-
święcona więźniom lubelskiego zamku z okresu ii wojny 
światowej. Na razie w wieży urzędują głównie pająki 
i kuny (tak!), ale jeszcze w tym roku zacznie się jej remont. 
Na dachu dyrekcja muzeum planuje taras widokowy.

Zamek został zniszczony podczas Potopu szwedz-
kiego i do początku XiX w. pozostał w ruinie. W 1820 r. 
namiestnik Królestwa Polskiego generał Józef  Zają-
czek zatwierdził projekt lokalizacji więzienia na zamku, 
więzienie zaprojektowane zostało w stylu neogotyc-
kim przez architektów Jana stompfa i Jakuba Hempla. 

     Zamek Lubelski      

Elewacja z tego czasu, z charakterystycznymi dwiema 
wieżyczkami zwieńczonymi toporami, zachowała się 
do dziś. Od połowy XiX w. do 1915 r. władze carskie 
przetrzymywały tu działaczy niepodległościowych, 
wśród nich był m.in. Bolesław Prus. Z kolei w latach 

1918-1939 funkcjonowało tu więzienie karno-śledcze. 
W cytowanym już przewodniku po Lublinie z 1931 r. 
czytamy, że mimo to zwiedzanie zamku było możliwe 
po odpowiednim wylegitymowaniu się - obiekt najwy-
godniej było odwiedzić o godz. 16 po wcześniejszym te-

lefonicznym porozumieniu się z zarządem więzienia.
Najtragiczniejszy okres w dziejach zamku zaczął 

się wraz z niemiecką okupacją, kiedy to w jego mu-
rach mieściło się owiane złą sławą więzienie śledcze. 
stąd przewożono więźniów na przesłuchania do równie 
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to właśnie ten zamkowy kościół zbudowany za czasów 
Kazimierza Wielkiego był pierwszą katolicką świąty-
nią, jaką litewski książę zobaczył w swoim przyszłym 
polskim królestwie. Po kilkunastu latach rządów w Pol-
sce król polecił pochodzącym z Rusi mistrzom ozdobić 
wnętrze kaplicy. Prace trwały przez trzy lata. Zachował 
się napis fundacyjny i dzięki temu wiemy, kiedy malarze 

     Xiii-wieczna wieża     

złowieszczego gmachu gestapo, nazywanego „Pod 
Zegarem”. Kaplica zamkowa służyła jako sala, w któ-
rej ogłaszano wyroki. Niemieccy sędziowie zasiadali 
za ołtarzem, który służył jako sędziowski stół. Wielu 
więźniów trafiło z Zamku na Majdanek i innych nie-
mieckich obozów koncentracyjnych.

Niemcy opuścili Zamek 22 lipca 1944 roku, kiedy do 
Lublina wkroczyła armia Czerwona, ale przed ucieczką 
gestapowcy zamordowali jeszcze ponad 300 więźniów. 

To nie był koniec tragedii, jakie miały miejsce na  
Zamku. Niecałe dwa miesiące po ucieczce Niemców 
cele znów zapełniły się więźniami, wrogami „władzy 
ludowej”. Już jesienią 1944 roku sądy wojskowe złożo-
ne często z sowietów w polskich mundurach zaczęły 
wydawać wyroki śmierci na żołnierzy aK.

W 1954 roku komuniści postanowili świętować 
w Lublinie X-lecie Polski Ludowej. Więzienie w ser-
cu miasta nie było najlepszą wizytówką „ludowej” 
władzy, więc Zamek najpierw stał się placówką kul-
turalną, a od 1957 r. mieści się tam siedziba Muzeum 
Lubelskiego

Przez ostatnich kilka lat Zamek przechodził inten-
sywny remont, położono nowe tynki, stare popękane 
płyty z posadzki dziedzińca zostały zastąpione przy-
wiezionym z Chin marmurem. Przy okazji remontu od-
kryto kamienne relikty dawnego zamku zbudowanego 
przez Kazimierza Wielkiego. Odkryte resztki mają być 
po konserwacji pokazywane w zamkowym lapidarium.

_______

kapLiCa trÓjCy ŚwiętEj
_______

Niewielki kościół na Zamku uważany jest za jeden 
z cenniejszych zabytków Lublina, a to dzięki zdobią-
cym jego wnętrze malowidłom rusko-bizantyjskim. 
ich fundatorem był król Władysław Jagiełło. Być może 

pod kierunkiem mistrza andrzeja zakończyli pracę. Było 
to 10 sierpnia 1418 roku.

Malowidła znikły w XiX wieku, gdy na miejscu 
dawnego piastowskiego i jagiellońskiego zamku zbu-
dowano więzienie, a kościółek stał się więzienną 
kaplicą. Ściany wówczas pobielono i otynkowano ukry-
wając dzieło ruskich mistrzów.

OdkryCiE frESkÓw

Po urządzeniu więzienia na zamku ściany 
z zewnątrz i wewnątrz, również te w kaplicy, 
pokryto białym tynkiem. W 1897 r.  malarz Józef 
smoliński zwrócił uwagę, że miejscami pod tyn-
kiem można było dostrzec kolorowe fragmenty 
malowideł.  Zainteresowała się tym m.in. Carska 
Komisja archeologiczna w Petersburgu i w 1903 r. 
rozpoczęły się pierwsze prace konserwacyjne. 
Polichromię odnawiano do 1923 r., ale podczas 
ii wojny światowej znów uległa  zniszczeniu, 
bo dolna kondygnacja kaplicy wykorzystywana 
była do składowania węgla. Dopiero w 1954 r., po 
przekazaniu kaplicy Muzeum Lubelskiemu, roz-
poczęto jej gruntowną renowację. Od 1995 roku 
kaplica jest udostępniona zwiedzającym. Pier-
wotnie wchodziło się do niej z dziedzińca. Widać 
wyraźnie, że wejście znajduje się nad poziomem 
gruntu, więc kiedyś wiodły do niego schody. Dziś 
żeby wejść do wnętrza należy przejść przez jedno 
skrzydło zamku. 

     Kaplica Trójcy Świętej     
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     Kaplica Trójcy Świętej     

_______

maLOwidła - ZabytEk ŚwiatOwy
_______

Kaplica otrzymała Znak Dziedzictwa Europej-
skiego, jako zabytek najwyższej klasy. Na lewo od 
dzisiejszego wejścia do kaplicy na osłonie schodów 

niEZnana kapLiCa

To, co można podziwiać w kaplicy, to zaledwie 
część tej świątyni. Niższe poziomy średniowiecz-
nej budowli nie są bowiem dostępne dla zwiedza-
jących. Ozdobiona freskami kaplica to właściwie 
górny kościół. idąc w dół wąskimi schodkami 
można zejść do obszernego kościoła dolnego. To 
duże pomieszczenie dzisiaj zaniedbane. Jeszcze 
niżej znajduje się krypta, w której podobno chciał 
spocząć król Władysław Jagiełło. Być może rze-
czywiście tak było. Król miał powody, by czuć do 
Lublina szczególny sentyment, jak do żadnego in-
nego polskiego miasta. Trzeba pamiętać, że litewski 
książę, jadąc do Krakowa na ślub z królową Jadwi-
gą właśnie w czasie postoju w Lublinie 2 lutego 
1386 roku został obwołany królem przez polskich 
panów i rycerstwo. Później często załatwiał spra-
wy państwowe podczas pobytów w Lublinie. 
Na przykład w 1421 roku na lubelskim zamku 
przyjmował posłów czeskich, którzy proponowali 
mu, by objął tron Czech.

_______

ObraZ Unii LUbELSkiEj
_______

sporą część zbiorów Muzeum Lubelskiego można zo-
baczyć w drodze do kaplicy, bo żeby do niej dotrzeć trzeba 
przejść przez jedno skrzydło Zamku. ale warto odwiedzić też 
drugie, gdzie zgromadzone są bogate zbiory malarstwa. 

Najważniejszym, symbolicznym dziełem, jakie moż-
na obejrzeć w Muzeum Lubelskim, jest wyobrażenie 
momentu zawarcia Unii Lubelskiej namalowane w 1860 r. 
przez Jana Matejkę. Mierzy dokładnie 5,12 na 2,89 me-
tra, praca nad obrazem zajęła artyście dwa lata. 

Wśród uczestników sejmu lubelskiego Matejko 
umieścił na obrazie osoby, których tak naprawdę w Lu-
blinie 1 lipca 1569 r. w ogóle nie było. Na przykład w dniu 
zawarcia Unii Lubelskiej nie żył już kasztelan krakowski 
Marcin Zborowski - na obrazie „Unii” klęczy obok króla 
i przysięga na Ewangelię.

Warto przyjrzeć się obrazowi nawet tylko dla ideal-
nie namalowanych szczegółów. Gdy obraz w 1870 roku 
wystawiano w Paryżu, pewna Francuzka oglądając 
dzieło nie odmówiła sobie z tego powodu odrobiny 
złośliwości wobec Matejki. 22 maja 1870 roku pismo 
„Le Temps” donosiło: „Madame Jeanne Herton, w iro-
nizująco-kpiącej krytyce tego obrazu opowiada, iż tak 
pogrążyła się w podziwianiu plastycznie namalowane-
go krucyfiksu i innych drobiazgów, że... nie zauważy-
ła innych figur na tym obrazie. Jest to złośliwość, ale 
złośliwość wyrosła na tle tego rzadkiego daru, jaki 
w wyższym stopniu posiadają jedynie kobiety - na tle 
intuicji” - pisała francuska gazeta.

Obraz był wystawiony we Lwowie aż do 1944 roku, 
czyli do czasu, gdy zrabowali go Niemcy. Przez ponad rok 
nie było wiadomo co się z nim stało, podobnie jak z wie-
loma innymi obrazami Matejki. Na szczęście w 1945 roku 
udało się „Unię” odnaleźć. Leżała w skrzyni w gospodzie 
Waldschlösschen w miejscowości Hain (dziś Przesieka 
niedaleko Jeleniej Góry).

Kradnąc dzieło Niemcy nie zadbali o nie odpowiednio 
i wilgotne płótno trzeba było przez kilka lat odnawiać. 
Wreszcie w 1957 roku stanisław Lorentz, dyrektor Mu-
zeum Narodowego przekazał „Unię Lubelską” w depozyt 
Muzeum Lubelskiemu, dziękując w ten sposób miastu za 
ukrycie przed Niemcami w czasie wojny innych dzieł Ma-
tejki: „Bitwy pod Grunwaldem” i „Kazania skargi”.

prowadzących na chór freski ukazują fundatora malo-
wideł, czyli Władysława Jagiełłę. To prawdopodobnie 
najstarszy znany wizerunek króla. Powstał jeszcze za 
jego życia. Jagiełło z fresków niezbyt przypomina mo-
narchę z nagrobka znajdującego się na krakowskim 
Wawelu, za to jego lubelski wizerunek zgodny jest 
z opisem, jaki zostawił w swojej kronice Jan Długosz.

 inny portret Jagiełły, tym razem bardzo dyna-
micznie ukazujący władcę na galopującym rumaku, 
można znaleźć w innym miejscu kaplicy, na wąskiej 
ściance łuku przed prezbiterium. Malowidło z pewno-
ścią przedstawia króla, bowiem ukoronowana przez 
anioła postać dzierży tarczę z podwójnym krzyżem, 
osobistym herbem Władysława Jagiełły. 

Poniżej znajduje się herb Śreniawa. Dlaczego? 
Zapewne wyjaśniał to napis, który umieszczono nad 
herbem, a poniżej konnego portretu króla. Niestety 
dziś jest on zatarty.

Dokładnie naprzeciw widać częściowo zrekon-
struowany napis fundacyjny. Jest na nim imię króla, 
data zakończenia prac i imię artysty kierującego ma-
larskimi pracami. Dlatego wiemy, że był nim mistrz 
andrzej.

Warto zadać sobie nieco trudu, albo zapytać któ-
regoś z muzealników - i odnaleźć na ścianie kaplicy 
ślad niewinnego wandalizmu, który jest jednocześnie 
niepowtarzalnym śladem historii. Otóż 1 lipca 1569 roku, 
w dzień zawarcia Unii Lubelskiej w kaplicy odbyła się 
msza dziękczynna za zakończenie trudnego sejmu 
i utworzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Obok 
króla Zygmunta augusta, a także najważniejszych 
dostojników Polski i Litwy uczestniczyli w niej i sze-
regowi posłowie. Jeden z nich, Piotr Jeżewski, stoją-
cy zapewne gdzieś z tyłu i niemal niezauważany, by 
upamiętnić swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu, 
wydrapał na ścianie kaplicy swoje imię i nazwisko 
oraz datę.
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intELigEntny ObraZ

Dzieło Matejki to oczko w głowie i chluba ga-
lerii malarstwa polskiego Muzeum Lubelskiego na 
Zamku, choć płótno wcale nie jest jego własno-
ścią. Właścicielem jest wciąż Muzeum Narodowe, 
ale dwa lata temu niespodziewanie roszczenia do 
malowidła zgłosiło wrocławskie Ossolineum. Jego 
dyrektor adolf Juzwenko zwrócił się nawet do 
ministra kultury o zwrot dzieła, bo przed wojną 
obraz był zdeponowany w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Lwowie. 

Minister roszczenia Juzwenki odrzucił i obraz 
został w Lublinie. Na obchody 440 rocznicy Unii 
Lubelskiej przeszedł gruntowną renowację. Teraz 
błyszczy blaskiem odświeżonych barw wisząc na 
„inteligentnych” krosnach, które rozszerzają się 
lub kurczą w zależności od warunków atmosferycz-
nych i tego, jak obraz „pracuje” zapewniając stałe 
napięcie płótna.

     Unia Lubelska    

Na przełomie 2009 i 2010 roku obraz opuścił 
zamek, bo z okazji 440 rocznicy zawarcia Unii Lu-
belskiej płótno zostało wypożyczone na wystawę do 
Muzeum Narodowego sztuki stosowanej w Wilnie, 
gdzie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 

Obraz podróżuje rzadko, ponieważ opuszczenie 
przez niego murów zamku wiąże się z demonta-
żem płótna z krosien. a to jest dużą ingerencją 
mechaniczną, przez którą mogą osłabiać się jego 
obrzeża.

kiEdy ZwiEdZić ZamEk
W okresie od czerwca do sierpnia zamek czynny jest 

od wtorku do niedzieli od godz. 10 do godz. 17 ( w nie-
dzielę do godz. 18). Od 1 września do maja w godz. 9-16 
( w niedzielę do 17). 
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_______

brama krakOwSka
_______

Ten wspaniały sięgający średniowiecza zabytek 
jest jednym z symboli miasta. Brama była głównym 
punktem miejskich fortyfikacji. Wraz z nimi zaczęto 
ją wznosić w 1341 roku. Później była przebudowywa-
na. Ze szczytu Bramy obserwowano miasto bacząc 
na wybuchające wówczas często pożary. Z balkonu 
Bramy trębacz odgrywał miejski hejnał. 

W XiX wieku zastanawiano się nad zburzeniem 
Bramy Krakowskiej, choć akurat ona była w dość 
dobrym stanie - remontowano ją średnio raz na sto 
lat. Do dziś zostało świadectwo remontu z czasu 
króla stanisława augusta Poniatowskiego, bo jego 

monogram ozdabiał szczyt wieży (obecnie jest zde-
montowany, bo Bramę czeka generalny remont). Pra-
cami kierował wówczas królewski architekt Dominik 
Merlini.

Może to patron Lublina św. antoni swoim wsta-
wiennictwem w niebiosach uratował Bramę przed 
zburzeniem? W 1839 roku w murze ocalonej Bramy od 
strony starego Miasta wybito wnękę, w której zawie-
szono obraz z wizerunkiem świętego - patrona chro-
niącego m.in. przed pożarami. Od strony śródmieścia 
wisi zaś obraz Matki Boskiej. Oba oczywiście znikły 
w czasach PRL. Teraz znów są na swoim miejscu.

W weekend Brama jest bardzo popularnym 
punktem kontaktowym. Młodzi ludzie spotyka-
ją się pod średniowiecznym zabytkiem, by później 
spędzać czas pubach i restauracjach starego Miasta.  

To dzielnica, gdzie po prostu czuje się  
historię i wspaniałą przeszłość dawnego 
Lublina. Spacer staromiejskimi uliczkami 
wśród kilkusetletnich kamienic to obowiąz-
kowy punkt wizyty w Lublinie. Pamiętajmy 
– dzieje tych budynków liczą sobie czasami 
nawet pół tysiąca lat, bywa że i więcej.
Warto też znaleźć czas, by po przejściu przez 
główny trakt Starego Miasta, czyli od Bramy 
Krakowskiej przez Rynek do Bramy Grodzkiej 
zajrzeć też w zaułki, gdzie czas jakby się 
zatrzymał wiele lat temu.
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Wiele dziewcząt idzie tam z kwiatami, które mło-
dzieńcy kupują swoim wybrankom u kwiacia-
rek zawsze stojących w Bramie, która jest też 
ulubionym miejscem ulicznych muzykantów.  
To kontynuacja odwiecznej tradycji handlu przy Bramie.

W historycznych wnętrzach Bramy mieści się Mu-
zeum Historii Miasta Lublina. Jest czynne od godz. 9 do 16 
(dni powszednie) lub 17 (niedziela). Jest nieczynne 
w poniedziałki.

Brama Krakowska zagrała w filmie. „Wystąpiła” 
wraz z zaułkami starego Miasta w popularnym do tej 
pory serialu przygodowym „Czarne Chmury”. Lublin na 
telewizyjnym ekranie odgrywał siedemnastowieczną 
Warszawę.

_______

trybUnał kOrOnny i rynEk
_______

stary ratusz, bardziej znany jako Trybunał Ko-
ronny, dominuje nad kamienicami Rynku starego 
Miasta. To tutaj miała swoją siedzibę najważniej-
sza instytucja wymiaru sprawiedliwości dawnej 
Rzeczypospolitej. Trybunał stanął w miejscu, gdzie 
władze miejskie miały swoją siedzibę od XiV wie-
ku. W średniowieczu ratusz był drewniany i często 
płonął. spalił się także w 1575 roku w czasie wiel-
kiego pożaru Lublina. Odbudowano go w stylu re-
nesansowym.

Do wnętrza budynku prowadziło wejście na wyso-
kości dzisiejszego i piętra. Wchodziło się po schodach, 
na których według relacji z XVi wieku zmarł poeta Jan 
Kochanowski.

Dzisiejszy kształt Trybunału to efekt XViii-wiecznej 
przebudowy. Jej inicjatorem był król stanisław august 
Poniatowski, który odrestaurował wiele innych zabyt-
ków Lublina.

Na prawo od wejścia znajdują się schody prowa-
dzące do lubelskich podziemi. To licząca sobie 300 
metrów długości trasa turystyczna po odrestauro-
wanych lochach pod starym Miastem. Jest czynna 
cały rok, ale polecamy ją szczególnie latem, bo gdy 
na dworze panuje upał, temperatura w podziemiach 
nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Można się więc 
ochłodzić, ale trzeba też uważać, by się nie prze-
ziębić.

W podziemiach prowadzący trasę Ośrodek Bra-
ma Grodzka - Teatr NN prezentuje na makietach, jak 
miasto rozrastało się od najdawniejszych czasów. 
Główną atrakcją trasy jest krótkie widowisko „świa-
tło i dźwięk” oparte na motywach obrazu „Pożar 
miasta Lublina” wiszącego w bazylice oo. Dominika-
nów. Z podziemi wychodzi się na plac po Farze.

_______

piwniCE pOd fOrtUną
_______

W niedalekiej przyszłości Lublinowi przybędzie ko-
lejna „podziemna” atrakcja turystyczna. Piwnice kamie-
nicy nr 8 przy Rynku kryją jedyne w swoim rodzaju malo-
widła ścienne. Powstały w XVi i na początku XVii wieku, 
gdy działała tam nieźle prosperująca winiarnia. Niezna-
ny artysta ozdobił ściany frywolnymi malowidłami, 
o treści często bardzo odważnej. szczęśliwie przetrwały 
one do naszych czasów. Niedawno piwnice przejął na 
własność lubelski ratusz i staraniem Biura Marketingu 
Miasta udało się pozyskać z Unii Europejskiej pieniądze 
na remont piwnic. Powstanie tam multimedialna ekspo-
zycja o historii miasta. W jednym z pomieszczeń będzie 

     Brama Krakowska     

     Brama Krakowska     

     Trybunał Koronny     
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można zobaczyć komnatę typową dla domu zamożnego 
lubelskiego mieszczanina z epoki renesansu, w innym 
dorobek lublinian wielu kultur i religii. W kolejnym lo-
chu poznamy historie z ciemnej strony Lublina, ludzi ze 
społecznego marginesu sprzed wieków, którym blisko 
było do spotkania z katem. Otwarcie zaplanowano na 
jesień 2011 roku.

_______

Są w LUbLiniE jUż 750 Lat
_______

Od Rynku prowadzi ulica Złota, którą zamyka ma-
sywna bryła bazyliki ojców Dominikanów, którzy od po-
nad 750 lat żyją w sąsiednim klasztorze. Uważa się, że 

pierwszy kościół w tym miejscu zakon wybudował w 1253 
roku. Ten, który stoi dziś, jest o 100 lat młodszy, powstał 
już po zniszczeniu miasta przez Tatarów w 1341 roku. 
Ufundował go król Kazimierz Wielki i do dziś fasada ma 
charakterystyczne cechy architektury gotyckiej. Wielki 
pożar, jaki strawił Lublin w 1575 roku, nie oszczędził i ko-
ścioła. Odbudowa nadała mu taki kształt, jaki podziwiamy 
do dziś. To piękny i efektowny przykład renesansu, choć 
wnętrze jest typowo barokowe. Bazylikę otacza wianu-
szek 11 kaplic. Na prawo od wejścia znajduje się kaplica 
szaniawskich, z pewnością nie najbardziej efektowna 
i nie najstarsza, ale to tam wisi obraz „Pożar Lublina 
w 1719 r.”, na którym można zobaczyć miasto na początku 
XViii wieku. Z pożogi miasto miał uratować cud - ulewny 
deszcz, który spadł, gdy zatrwożeni mieszczanie wyszli 
na ulice z procesją niosąc relikwie Krzyża Świętego.

rELikwiE krZyża ŚwiętEgO

Gdyby nie związek państwowy Polski i Litwy, 
jedne z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa 
nigdy by się zapewne w Lublinie nie znalazły. spo-
ra część krzyża, na którym umarł Chrystus a który 
św. Helena odnalazła na Golgocie i przewiozła do 
Konstantynopola, znalazła się bowiem w Kijowie, 
gdy książę Włodzimierz Wielki postanowił od-
rzucić pogaństwo. Za panowania tam Jagiellonów 
biskupem Kijowa został dominikanin andrzej. 
W 1420 roku postanowił wywieźć świętą relikwię do 
Krakowa, by prawosławni nie „porwali” jej do Mo-
skwy. Trasa jego podróży wiodła przez Lublin, gdzie 
zatrzymał się w klasztorze swoich współbraci. Gdy 
ruszył w dalszą drogę, ujechał zaledwie kawałek. 
Na horyzoncie widział pewnie jeszcze wznoszący 
się na wzgórzu Lublin, gdy konie stanęły w miejscu 
i nawet smagane batem nie chciały dalej na krok 
ruszyć. Jednak gdy słudzy biskupa obrócili dyszel 
wozu w kierunku Lublina, konie znów ruszyły dziar-
sko w kierunku grodu. andrzej uznał, że to znak od 
Boga, który chce, by relikwie pozostały w Lublinie.

sam andrzej też do końca życia pozostał w Lu-
blinie. spoczął w krypcie pod kaplicą, gdzie umiesz-
czono relikwie.

Dominikanie z Lublina byli w posiadaniu naj-
większej istniejącej części Krzyża. Byli, bo w 1991 
roku doszło do jednego z najgłośniejszych prze-
stępstw w Lublinie. Pewnego dnia wcześnie rano 
jeden z braci poszedł otworzyć masywne drzwi 
kościoła, ale zaskoczony zauważył są już otwar-
te a wewnątrz modlą się nieliczni jeszcze wierni. 
Zaskoczenie zamieniło się w przerażenie, gdy 
zobaczył, że ołtarz kaplicy Firlejów, gdzie prze-
chowywano relikwie, jest pusty. szczerozłoty 
relikwiarz z liczącym dwa tysiące lat kawałkiem 
drewna Krzyża znikł. 

Jedyne, czego można być pewnym, to, że 
Krzyż padł łupem złodziei (czy złodzieja?). Mimo 
dochodzenia policyjnego, śledztw detektywów 
-amatorów, a nawet jasnowidzów relikwiarz 
i Krzyż przepadły bez wieści. Do tej pory nie wia-
domo co się z nimi stało. 

_______

kLaSZtOr dOminikanÓw
_______

Dominikańscy zakonnicy nie żyją zamknięci w ode-
rwaniu od miasta. Gdy w ciepłe wiosenne i letnie mie-
siące stare Miasto pęka w szwach od ludzi okupujących 
kawiarniane stoliki, stale przechodzą uliczkami charak-
terystyczne postaci w białych habitach.

     Bazylika Dominikanów     

     Refektarz gotycki w klasztorze Dominikanów     
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Co więcej - klasztor można odwiedzić, bo ojcowie 
chętnie pokazują jego wnętrza. Z mozołem od lat re-
montują swoją wielowiekową siedzibę. idąc do wnętrza 
klasztoru przechodzi się przez niewielki wirydarz pamię-
tający czasy średniowieczne. Warto zwrócić się do które-
goś z dominikanów. Z pewnością nie odmówią pomocy 
w zwiedzaniu klasztoru. Pokażą też na pewno salę Unii 
Lubelskiej, gdzie według niektórych przekazów zawarto 
Unię Lubelską - choć inni twierdzą, że było to w kaplicy 
św. Trójcy na Zamku. Na pewno jednak to dominikanie 
przechowują krucyfiks, na który król Zygmunt august 
miał zaprzysięgać akt Unii.

_______

dąb, wiEża, fUndamEnty
_______

Jeśli z Rynku pójdziemy w kierunku Bramy Grodz-
kiej, dojdziemy do placu, na którym widać fundamenty 
okazałej budowli. To pozostałości kościoła farnego pw. 
św. Michała archanioła.

Wielka szkoda, że już nie istnieje. Gdyby istniał, był-
by prawdopodobnie najstarszą świątynią w Lublinie. 

Z jego powstaniem łączy się piękna legenda. Otóż 
kościół miał ufundować książę Leszek Czarny. Ścigając 
w okolicach Lublina jadźwińskich najeźdźców zdrzem-
nął się w grodzie oparty o pień wielkiego dębu. Przyśnił 
mu się archanioł Michał, który dał księciu miecz. Leszek 
uznał, że to znak, by nadal ścigać wrogów. Tak zrobił 
i odniósł wielkie zwycięstwo. Wdzięczny niebiosom 
książę postanowił ufundować kościół w miejscu szczę-
śliwego snu. Dąb ścięto, a pień posłużył za podstawę 
ołtarza.

W rzeczywistości kościół w tym miejscu istniał za-
pewne wcześniej, bo właśnie wokół dzisiejszego placu 
po Farze istniała w Xii i Xiii wieku umocniona osada. 

W XiV wieku kościół rozbudowano, a sto lat później 
dobudowano od strony dzisiejszej ul. Grodzkiej wieżę 
tak wysoką, że podobno widać ją było z odległości pięciu 
mil od ówczesnego Lublina. Był to najważniejszy wów-
czas kościół w Lublinie, miał rangę kolegiaty. Obok był 
cmentarz, plebania, dom wikariuszy, szpital i szkoła. 

W 1575 roku wieża zawaliła się, budząc przerażenie 
ogromnym hałasem. Odbudowano ją jednak. Na po-
czątku XiX wieku, gdy Lublin stał się siedzibą biskupa, 
fara pełniła funkcję katedry. 

Mimo jeszcze wyższej rangi kościół był w opłaka-
nym stanie technicznym. Gdy biskup przeniósł się do 
dzisiejszej katedry, fara stała się ogromną, nikomu nie-
potrzebną ruiną. Cenniejsze wyposażenie przeniesiono 
więc, a kościół bez jakichkolwiek sprzeciwów zburzono.

     Detal drzwi do zakrystii w bazylice Dominikanów     

     Makieta kościoła farnego     

     stare Miasto, Plac po Farze     

StarE m
iaStO

ŚrÓdm
iEŚCiE

     Drzwi do zakrystii w bazylice Dominikanów     



48 49

Co do dziś ocalało z fary? W jednej z naw archika-
tedry można zobaczyć epitafium sebastiana Klonowi-
ca przeniesione z kościoła farnego. Znajduje się tam 
również tzw. Krzyż Trybunalski. To krucyfiks wiszący 
niegdyś w Trybunale Koronnym. Gdy w 1722 r. Chrystus 
miał zapłakać krwawymi łzami podczas obrad Trybuna-
łu, cudowny krzyż przeniesiono do fary. Został jeszcze 
dzwon „Michał”, ongiś wiszący w farnej wieży. Dziś jest 
w Wieży Trynitarskiej. 

inne relikty fary to efekt czasów znacznie nam bliż-
szych. Po rozbiórce kościoła (co było bardzo trudne, śre-
dniowieczne solidne mury trzeba było wysadzać w powie-
trze) pozostałości zasypano. Dopiero na początku XXi 

wieku odkopano je, wzmocniono i nadbudowano tak, że 
dziś widać zarys kościoła. W budynku obok mieści się 
obecnie dom kultury. Kiedyś był plebanią kościoła. Pod 
jego murem znajduje się płyta z piaskowca, pod którą 
złożono szczątki ludzi pochowanych setki lat temu na 
cmentarzu przykościelnym. Z drugiej strony stoi odlana 
z brązu makieta fary. 

Właśnie z tego miejsca można czasem oglądać plac 
po Farze w relacjach telewizyjnych - w średniowiecznej 
kamienicy tuż obok mieszka poseł Janusz Palikot, który 
często swoje konferencje prasowe, okraszone nieco-
dziennymi happeningami, organizuje przed wejściem 
do swego domu, tuż obok fundamentów fary.

_______

brama grOdZka
_______

Jest rówieśniczką swojej bardziej znanej „siostry”, 
czyli Bramy Krakowskiej, bo wybudowano ją w połowie 
XiV wieku, jako drugą miejską bramę. Jednak z jej gotyc-
kiego pierwotnego kształtu zupełnie nic nie zostało, 
a szkoda, bo niewiele mamy w Polsce (i w Lublinie) przy-
kładów średniowiecznej architektury obronnej. 

Bramę, którą w średniowieczu opiekował się cech 
sukienników, przebudowywano a dzisiejszą formę nadał 
jej architekt króla stanisława augusta Poniatowskiego 
Dominik Merlini. Dlatego klasycystyczna Brama bardziej 
przypomina kamienicę. 

W lecie 2008 roku przy okazji kosmetycznego re-
montu tynków zabytku niespodziewanie okazało się, że 
Lublin o włos uniknął wielkiej katastrofy. Robotnicy po 
skuciu tynków odkryli, że sklepienie Bramy jest popę-
kane i XVi-wieczne cegły w każdej chwili mogły runąć 
na przechodniów, którzy codziennie w wielkiej liczbie 
przechodzą przez Bramę. Podczas generalnego remon-

tu konstrukcja została wzmocniona i powinna teraz 
przetrwać kolejne setki lat. 

Wewnątrz Bramy w obszernych pomieszczeniach 
działa Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, który groma-
dzi i w niezwykle atrakcyjnej formie prezentuje wielo-
kulturową przeszłość Lublina. W dni powszednie można 
odwiedzić Ośrodek, by zobaczyć stałą wystawę, „Pamięć 
miejsca”, która pokazuje dawny, polsko–żydowski Lublin.

_______

mUry ObrOnnE LUbLina
_______

Niewielu turystów odwiedzających miasto i space-
rujących po starym Mieście wie, że ze średniowiecznych 
obwarowań lubelskiego grodu zostały nie tylko Bra-
ma Krakowska i Brama Grodzka. Przechodząc przez tę 
pierwszą można od razu skręcić w prawo, by znaleźć się 
na sporym podwórzu na tyłach kamienic ul. Jezuickiej. 
Na samym końcu podwórza wznosi się jedyna istnieją-
ca dziś baszta, która stanowiła kiedyś część systemu 
obronnego miasta. To tzw. Baszta Półokrągła, zwana 
inaczej Gotycką. Była jedną z 14 takich budowli w miej-
skich murach, zrekonstruowano ją w latach 80. 

Oprócz nich istniały furty: Olejna, Gnojna, Rybna, 
Jezuicka, Dominikańska. Zamykały ulice o tych nazwach, 
więc mniej więcej wiadomo, gdzie się znajdowały.

same mury zbudowano po wielkim najeździe tatar-
skim, który spustoszył Lublin w 1341 roku. W czasach Unii 
Lubelskiej już traciły swoje znaczenie, bo coraz silniejsza 
artyleria bez trudu skruszyłaby średniowieczne ceglane 
obwarowania. Poza tym Lublin, jako miasto Unii, lubia-
ne i odwiedzane przez władców Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, a wreszcie jako siedziba Trybunału Koronnego 
stale się rozwijał. Wiele znacznych rodów szlacheckich 
stawiało swe rezydencje poza murami miejskimi, budo-
wano więc nowe linie obronne. Ziemne szańce biegły 

w poprzek placu Litewskiego, kolejna linia umocnień po-
wstała w XVii wieku na wysokości ul. Lipowej.

Niepotrzebne, zaniedbane mury niszczały, więc pod 
koniec XViii wieku miejskie władze uznały, że skoro 
miejska kasa świeci pustkami, najlepiej je rozebrać.

     Brama Grodzka     

     Baszta Półokrągła     
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_______

Świątynia LUbELSkiCh biSkUpÓw
_______

Tuż obok starego Miasta stoi największy obiekt sa-
kralny w Lublinie. archikatedra, bo o niej mowa, to jedno-
cześnie najważniejszy kościół w mieście. Śmiało można 
ją nazwać perłą polskiego baroku. imponuje zarówno for-
mą zewnętrzną, jak i przebogatym wystrojem wnętrza. 
stojąc przed kościołem warto rzucić okiem na jego ele-
wację, by zauważyć drobny, ale znaczący szczegół. 
To umieszczony nad jednym z okien kartusz z napisem 
„soli Deo” - „Jedynemu Bogu”. Znalazł się tam po ii wojnie 
światowej, gdy pod egidą ówczesnego biskupa lubelskie-
go stefana Wyszyńskiego odbudowywano zniszczoną 
katedrę. Napis to dewiza Prymasa Tysiąclecia.

archikatedra budowana była na przełomie XVi i XVii 
wieku. Kościół miał służyć jezuitom, którzy tuż obok, 
na placu przed świątynią, wybudowali swoje kolegium. 
Gdy w 1773 roku zakon zlikwidowano, kościół i kolegium 
przejęli trynitarze, ale nie potrafili utrzymać kompleksu. 
Zrujnowane kolegium zostało rozebrane, a w kościele, 
który był w niewiele lepszym stanie, urządzono maga-
zyn zboża. W 1805 roku utworzono diecezję lubelską  
i katedrą stał się właśnie dawny jezuicki kościół. Jednak 
nabożeństwa zaczęły się tam ponownie odbywać do-
piero w 1832 r. Za sprawą architekta antonio Corazziego 
kościołowi nadano charakter klasycystyczny z sześcioko-

Opisujemy tę część  
śródmiejskiego Lublina,  
którą śmiało można by  
nazwać nieco młodszym 
Starym Miastem.  
Archikatedra na granicy 
Starego Miasta istniała już 
w XVII wieku, kościół przy 
ul. Narutowicza wybudowali 
krzyżaccy jeńcy, a zabudowa 
wzdłuż Krakowskiego 
Przedmieścia zaczęła 
powstawać w XVI wieku. 
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lumnowym portykiem. W latach 70. XiX wieku katedrę 
jednak przebudowano i kolumnada stała się czteroko-
lumnowa. 

We wrześniu 1939 roku Niemcy zbombardowali ka-
tedrę, która uległa poważnym zniszczeniom. Zburzony 
został portyk, a także zawalił się dach. Po wojnie zde-
cydowano, by odbudować katedrę w formie nadanej jej 
przez Corazziego.

W ostatnich latach archikatedra została pieczoło-
wicie restaurowana. Teraz wnętrze kościoła prezentuje 
się olśniewająco, bo malowidła pokrywające mury od-
zyskały żywe barwy, takie jakie nadał im Józef Meier, 
nadworny malarz króla augusta iii sasa. Główną nawę 
zamyka imponujący rozmiarami i kunsztem wykona-
nia barokowy ołtarz. swoją ciemną barwę zawdzięcza 
drewnu czarnej gruszki libańskiej. 

Po zwiedzeniu wnętrza kościoła warto zajść do 
otwartej dla turystów zakrystii nazywanej akustycz-
ną. Pomieszczenie ma niecodzienną właściwość, którą 
warto sprawdzić. Wystarczy poprosić kogoś, by stanął 
w najbardziej oddalonym zakątku zakrystii, a samemu 
odwrócić się twarzą do ściany. Jeśli powiemy cokolwiek 
najcichszym szeptem, to mimo odległości druga osoba 
dokładnie to usłyszy. Według legendy pomieszczenie 
zbudowano w ten sposób, by lubelski biskup mógł pod-
słuchiwać gości przyjmowanych w zakrystii.

Zwiedzać można również krypty, w których spoczy-
wają lubelscy biskupi.

CUd LUbELSki

Po wojennych zniszczeniach katedrę odbudo-
wywano w niesprzyjającym Kościołowi klimacie 
komunistycznego gorsetu duszącego swobody 
obywatelskie. W lipcu 1949 roku doszło w katedrze 
do wydarzenia, które zwróciło oczy całej Polski na 
Lublin. Otóż na wiszącym w bocznej nawie świątyni 
obrazie Matki Boskiej jedna z zakonnic dostrzegła 
łzy. Domniemany cud ściągnął do Lublina tysiące 
ludzi wierzących w nadprzyrodzoną naturę wyda-
rzenia. Komunistyczne władze potraktowały wy-
darzenia jako atak na swój monopol władzy. Lublin 
otoczono kordonem wojska, którego zadaniem 
było niedopuszczanie nikogo do miasta. W samym 
Lublinie zaczęły się aresztowania osób, które od-
wiedzały katedrę, księży i ludzi zupełnie z wyda-
rzeniami niezwiązanymi.

Co roku rocznica wydarzeń jest świętowana 
bardzo uroczyście, choć Kościół nigdy nie uznał 
cudu za autentyczny.

     Wnętrze archikatedry Lubelskiej     

     archikatedra Lubelska     

     Zakrystia akustyczna     
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Zygmunt august trzyma krucyfiks w otoczeniu Po-
laków i Litwinów, widać fragment wieży nieco do niej 
podobnej. Jeśli Matejko rzeczywiście chciał namalować 
Wieżę Trynitarską - pomylił się. Przedstawił ją w jej XiX-
wiecznym (i obecnym) kształcie, w czasie zawarcia Unii 
była znacznie skromniejsza.

W Wieży mieści się Muzeum archidiecezjalne. 
Na kilku kondygnacjach zgromadzone są zabytki 
sztuki sakralnej z całej Lubelszczyzny. Niektóre z nich 
pochodzą nawet z XV wieku. Drewnianymi schodami 
można wejść na szczyt Wieży i z tarasu widokowego 
podziwiać panoramę Lublina. Przy dobrej pogodzie, 
gdy niebo jest przejrzyste, widać stamtąd najdalsze 
dzielnice miasta. ale uwaga - jeśli ktoś cierpi na lęk 
wysokości, niech wchodzi na Wieżę na własną odpo-
wiedzialność. Widok zapiera dech, ale patrząc w dół 
można doznać zawrotów głowy.

W czasie trwającego w Muzeum archidiecezjalnym 
dość długo sezonu letniego (od 25 marca do 15 listo-
pada) wieża wraz z tarasem widokowym jest otwarta 
codziennie w godz. 9-17. W ostatnią niedzielę miesiąca 
wstęp jest darmowy. Poza okresem letnim Muzeum i ta-
ras są czynne tylko w weekendy. Grupy liczące minimum 
10 osób mogą zarezerwować nocne wejście na Wieżę. 

_______

kiEdyŚ pałaCE, 
dZiSiaj ZwykłE kamiEniCE

_______

Ulicę Królewską biegnącą od Bramy Krakowskiej 
do archikatedry kiedyś nazywano Korce lub Lwowskie 
Przedmieście. Zabudowania powstały w większości 
w XVii wieku. Dziś wyglądają jak zwykłe kamienice, wy-
różniają się jedynie wykonanymi z dbałością detalami 
elewacji. Powstały jednak jako rezydencjonalne pałace 
bogatej szlachty i magnatów. Np. dom przy ul. Królew-

skiej nr 11 nazywany jest czasem Pałacem Biskupim, 
bo według tradycji (choć brak na to dowodów) była 
tu pierwsza siedziba biskupów lubelskich. Obok, 
oddalony nieco od ulicy, stoi budynek o numerze 13. 
Właśnie to oddalenie od jezdni wskazuje, że kiedyś 
była to rezydencja. Pod wejściem do pałacu zajmo-
wanego przez rodziny Jabłonowskich i sapiehów 
znajdował się podjazd dla karet i powozów. W tym 
budynku w 1823 r. zatrzymał się w czasie poby-
tu w Lublinie car aleksander. i jeszcze jeden pałac, który 
nie jest już pałacem. To dom przy ul. Królewskiej 17, 
dawny pałac Pociejów. 

Paradoksalnie najbardziej efektownie wygląda 
dziś budynek na rogu Królewskiej i ul. Wyszyńskiego, 
naprzeciw Pałacu Biskupiego. a jest to zwykła czyn-
szowa kamienica, wybudowana na początku XX wie-
ku i nosząca cechy secesji.

     Wieża Trynitarska     

     Krakowskie Przedmieście    

_______

wiEża trynitarSka
_______

Tuż obok archikatedry wznosi się górująca nad 
starym Miastem Wieża Trynitarska. Dziś pełni funkcję 
jednej z bram wejściowych do starej dzielnicy, jednak 
w przeszłości nie była bramą miejską, a Furtą Jezuicką, 
niewielkim przejściem w murach, zamurowywanym 
w razie konieczności. Gdy powstała dzisiejsza archika-
tedra, furtę podwyższono, by spełniała rolę kościelnej 
dzwonnicy. Na początku XiX wieku architekt antonio 
Corazzi nadał jej dzisiejszą neogotycką formę. Nie-
którzy przypuszczają, że to właśnie Wieża Trynitarska 
zainspirowała Jana Matejkę, gdy tworzył obraz „Unia 
Lubelska”: w uchylonym oknie komnaty, w której król 

     Pałac Biskupi     
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Biegnąca w dół od ul. Królewskiej ulica Żmigród na 
początku XX w. cieszyła się nie najlepszą sławą a to 
ze względu na dom rozpusty znajdujący się w okoli-
cy. Henryk Gawarecki w książce „O dawnym Lublinie” 
pisze: „W jednodniówce >>Urocza Lublinianka<<, wy-
danej w Lublinie w 1907 roku, czytamy następujące 
żartobliwe ogłoszenie o wysokich kwalifikacjach >>za-
kładu<<: >>Mamka. Posiada język francuski i angielski, 
podejmuje się przygotować do egzaminu maturyczne-
go z gwarancją za dobry skutek. Wiadomość: Ciocia 
Borowska, ul. Żmigród, dom własny<<.” i to właśnie 
ze względu na pracujące tam panie, proboszcz kościoła 
nakazał zlikwidować schody prowadzące przez mur do 
katedry, bo pensjonariuszki tego lokalu lubiły w chwi-
lach wolnych wygrzewać się na słońcu. Dopiero budo-
wa placu katedralnego w ostatnich latach przywróciła 
ogrodzeniu pierwotny wygląd.
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_______

maLOwniCZa miSjOnarSka
_______

Przy końcu ul. Królewskiej stromo w dół biegnie 
wspomniana już ul. Podwale, w prawo skręca się 
w ul. Wyszyńskiego. Niewielki pałac, który widać na 
wprost, to siedziba lubelskich metropolitów. Nie niepo-
kojeni przez nikogo możemy wejść na zadbany dziedzi-
niec, gdzie stoi pomnik biskupa lubelskiego, kardynała 
i prymasa Polski stefana Wyszyńskiego. Jeśli pójdziemy 
w prawo wzdłuż muru wejdziemy za zabudowania 
pałacu do arcybiskupiego ogrodu. 

piaStOwiE Są, a gdZiE jagiELLOnOwiE?

idąc ul. Wyszyńskiego kierujmy się w stronę wi-
docznego po lewej stronie ulicy kościoła. To świątynia 
Wyższego seminarium Duchownego, które znajduje 

się tuż obok. Z seminarium i kościołem turysta ma 
problem - są dostępne jedynie dla księży i kleryków. 
a szkoda, bo oba budynki kryją wiele tajemnic i ciekawo-
stek. Ot, choćby taką, że budynek seminarium powstał 
na początku XVii wieku jako niewielki dwór. Potem 
Bernard suchorabski zbudował w tym miejscu duży 
pałac. Przez jakiś czas był on własnością Radziwiłłów, 
którzy pałac ozdobili medalionami z wizerunkami pol-
skich władców. ale są tam tylko Piastowie, którzy już 
w XVii wieku należeli do zamierzchłej przeszłości. 
Jagiellonów próżno tam szukać, bo Radziwiłłowie, 
najświetniejszy ród magnacki Litwy, mieli z pocho-
dzącą również z tego kraju dynastią władców na pień-
ku. szczególnie Zygmunt august darł z Radziwiłłami 
koty, choć jego żona była Barbara Radziwiłłówna. To 
jej brat, Mikołaj „Rudy” Radziwiłł postarał się, by król 
zwrócił uwagę na jego siostrę licząc, że zyska przez 
nią wpływ na władcę. Przeliczył się, a po jej śmierci 
król pochował żonę w Wilnie. Choć tego życzyła sobie 
Barbara, to „Rudy” i jego krewny Mikołaj „Czarny” Ra-
dziwiłł chcieli, by spoczywała na Wawelu myśląc o jej 
grobie jak o pomniku chwały Radziwiłłów w sercu Pol-
ski. Lublin był zresztą areną zajadłego sporu między 
„Rudym” Radziwiłłem a królem. Dumny litewski pan 
przyjechał wiosną 1569 r. do Lublina na sejm, który 
zakończył się zawarciem Unii Lubelskiej. ale „Rudy” 
należał do największych wrogów idei Unii. Uważał, że 
doprowadzi do zupełnej likwidacji odrębności Litwy 
i jej spolszczenia (dlatego w polskiej historiografii nie 
ma najlepszej opinii, na Litwie - wprost przeciwnie). 
„Rudy” demonstracyjnie opuścił zresztą Lublin i sejm 
licząc na to, że król nie ośmieli się bez zgody najbardziej 
wpływowego Litwina doprowadzić do uchwalenia Unii. 
ale Zygmunt august posunął się do szantażu: jednym 
podpisem wcielił Ruś do Polski i zapowiedział, że po 
swojej bezpotomnej śmierci jego prawa do tytułu wiel-
kiego księcia litewskiego przekaże Koronie Polskiej. 
i posłowie ostatecznie zgodzili się na Unię.

Za zabudowaniami kurii w prawo biegnie ulica Mi-
sjonarska. Warto tam zboczyć. Ta ulica i jej przedłużenie 
- ul. Farbiarska są poza trasami turystycznymi poleca-
nymi przez przewodników, ale my gorąco polecamy, by 
poświęcić im czas. Chociaż Misjonarska znajduje się 
w samym centrum miasta, jest wyjątkowo cichą i spo-
kojną uliczką. Po prawej stronie na całej jej długości wzno-
si się mur otaczający seminarium, po lewej zaś malow-
nicze zabudowania, a za nimi łąki nad Bystrzycą.  

spośród budynków na tej ulicy wyróżnia się przede 
wszystkim kamienica z dekoracyjnym portykiem i szysz-
kami zdobiącymi naroża gzymsów. Do jednej ze ścian 
zabytku przylega współczesna willa. 

Kolejny zabytek przy ul. Misjonarskiej znajdzie-
my pod numerem 24 i tu koniecznie musimy wejść na 
podwórze, by przyjrzeć się pozostałościom dawnego 
browaru Vetterów. Główne urządzenia zakładu znajdo-
wały się przy ul. Bernardyńskiej, ale przy Misjonarskiej 

     słodownia na Misjonarskiej          Kamienica na Misjonarskiej     

wytwarzany był słód, czyli surowiec służący do produk-
cji piwa. Zakład został wzniesiony ok. 1846 r. , a roz-
budowany w 1899. Wtedy powstała m.in. suszarnia 
słodu w formie charakterystycznej wieży zwieńczonej 
wysokim kominem. Na początku XX w. przemysłowiec 
Mirosław Górski przerobił budynek na wytwórnię papie-
rosów, ale ta upadła w czasie kryzysu z lat 20. 

Ze słodownią Vetterów sąsiaduje kolejny daw-
ny zakład przemysłowy Lublina – łaźnia łabęckich 
(główne wejście od ul. Farbiarskiej 4). Niestety dziś to 
już kompletna ruina, która prawdopodobnie niedługo 
przestanie istnieć - właściciel obiektu ma już nakaz 
rozbiórki. Historia budynku sięga początku XX w. Przed 
i wojną działała tu pralnia, a w następnych latach za-
kład tak rozbudowano, że na tyłach znalazła się far-
biarnia, a w głównym budynku - łaźnia. Po ii wojnie 
pod tym adresem spółdzielnia Tęcza prała dywany 
i kożuchy. 
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_______

niEpOZOrna wiEża
_______

Z Farbiarskiej wyjdziemy na mały placyk, gdzie ulica 
Wyszyńskiego przechodzi w ulicę Zamojską. Radzimy 
przejść na drugą stronę i pójść w górę ulicą Bernardyń-
ską. Od razu w oczy rzuci się budynek Perły - Browa-
rów Lubelskich. Dzisiaj mieszczą się tam jedynie biura, 
ale jeszcze kilka lat temu po całej okolicy roznosił się 
charakterystyczny zapach warzonego piwa. Właśnie 
tam w XiX wieku założył browar Karol Rudolf Vetter, 
z pochodzenia Niemiec. Jego synowie august i Juliusz na 
początku XX wieku ufundowali szkołę handlową, której 
imponujący neogotycki gmach wznosi się na tej samej 

ulicy - nieco wyżej, po drugiej stronie. Vis a vis wznosi 
się inny ceglany budynek, zwany z powodu charaktery-
stycznego budulca „Malborkiem”. To dom księży emery-
tów dużo nowszy od szkoły, powstał dopiero w latach 
80. XX wieku.

W ten sposób kończymy przydługi wstęp do za-
proszenia na ulicę Dolnej Panny Marii. ale nie tylko 
warto w nią zboczyć - to trzeba zrobić! To stromo bie-
gnąca w dół od placu Wolności uliczka. senna, pusta, 
czasem przejedzie przez nią samochód, nie ma tam 
nawet chodnika z prawdziwego zdarzenia. Na samej 
górze, po lewej, wznosi się kościół Nawrócenia św. 
Pawła, zbudowany pod koniec XV wieku. Świątynia 
była kilka razy przebudowywana. Wewnątrz oprócz 
barokowego wystroju wrażenie robią podpierające 
chór rzeźby aniołów dmących w trąby. Pisaliśmy już 

chałupki. Za nimi masywny, solidny mur ze sta-
rych cegieł. Kiedyś wyznaczał posiadłości klasztoru 
sióstr brygidek. Dziś to klasztor urszulanek. 

idąc wzdłuż muru po kocich łbach w górę ulicz-
ki dociera się do górującej nad parterową zabudo-
wą budowli z kamienia. Dziwnej, jakby zupełnie nie 
pasującej do reszty. Nawet mieszkańcy ulicy Dolnej 
Panny Marii - jak większość lublinian - nie wiedzą, 
że ta kamienna wieżyczka to jeden z najstarszych 
budynków w mieście. To licząca sobie już ponad pół 
tysiąca lat wieżyczka wodna.

Kiedyś, w XVi wieku, przypominała obronną 
basztę. Wewnątrz był zbiornik wody, która potem 
płynęła do miasta drewnianym rurociągiem.

Wyraźnie widać wieżę na rycinie abrahama Ho-
genberga z 1618 r. przedstawiającej ówczesny widok 
Lublina, jeszcze lepiej na młodszym o dwa wieki ma-
lowidle Filipa Dombecka „Wjazd generała Zajączka 
do Lublina w roku 1826”. Wieżyczka stała w najwyż-
szym punkcie ówczesnego miasta. Gdy wodociąg 
zniszczono, to i ona przestała być potrzebna, więc 
niszczała. To wielkie szczęście, że w ogóle dotrwała 
do naszych czasów. Może dlatego, że stoi na ubo-
czu? Dziś jest bardzo niepozorna, bo widać tylko jej 
drugą kondygnację. Zasłaniają ją bowiem wyrosłe 
wokół parterowe domki-przybudówki. Kiepski stan 
kamiennej budowli widać gołym okiem i niestety nie 
bardzo wiadomo, kto powinien o nią zadbać.

stojąc twarzą do wieży wystarczy obrócić się za 
siebie, by zobaczyć tyły wspaniałego pałacu sobie-
skich. Zbudował go pod koniec XVi wieku wojewo-
da lubelski Marek sobieski, dziad króla Jana iii. Jako 
właściciel pałacu pogromca Turków przebudował go 
na okazałą barokową rezydencję. Dzisiaj jest ona 
własnością Politechniki Lubelskiej. Uczelnia wyre-
montuje zabytek i stworzy w pałacu Wschodnie inno-
wacyjne Centrum architektury. Pieniądze na ten cel 
da Unia Europejska.

     ul. Dolna Panny Marii     

     Kościół św. Pawła     

o spoczywających w kościele relikwiach św. Walentego.
Naprzeciw budynków parafii św. Pawła stoi pię-

trowy niepozorny budynek. To dawny pałac Tarłów, 
w którym mieści się wojewódzki ośrodek kultury. 
Niebawem pałac ma przejąć Uniwersytet Polsko-
Ukraiński, wspólna zorganizowana przez oba pań-
stwa wyższa uczelnia, której siedziba ma znajdować 
się w Lublinie. 

Poniżej kościoła i pałacu oczom ukazuje się prze-
dziwny krajobraz. Ni to pustkowie, ni to ugór, ni to 
małomiasteczkowy bałagan. Odgrodzona ceglanym 
murem duża pusta przestrzeń, asfaltowa jezdnia 
opadająca ku rzędowi kamienic, za którymi rozciąga 
się łąka, skarpa porośnięta dzikimi krzakami, pnąca 
się po niej uliczka wyłożona kocimi łbami, przy niej 
duży dom wybudowany kilka lat temu i jakieś małe 

     Pałac sobieskich     
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LUbELSkiE wOdOCiągi

stojąca przy ul. Dolnej Panny Marii wieża wodna to 
właściwie jedyna widoczna pozostałość lubelskich wo-
dociągów, chluby renesansowego Lublina. Od czasów 
ostatnich królów z dynastii Piastów Lublin musiał zy-
skiwać na znaczeniu i na bogactwie, skoro w XV wieku 
gród mógł sobie pozwolić na bardzo rzadko spotykane 
wówczas inwestycje w infrastrukturę. Już wtedy bo-
wiem zbudowano pierwszy wodociąg. Wiadomo o nim 
tylko tyle, że bardzo szybko przestał wystarczać coraz 
bardziej ludnemu Lublinowi, bo miejskie władze zwró-
ciły się w 1471 roku do króla Kazimierza Jagiellończyka 
z prośbą o pozwolenie na jego rozbudowę. Choć król się 
zgodził (ale pod warunkiem, że nowy kanał nie spowo-
duje szkód w jego dobrach), to do prac przystąpiono 
ponad 30 lat później. 

W 1506 r. rada miejska podpisała umowę z rurmi-
strzem Janem i jego czeladnikiem Cziriską z Nowego 
sącza w sprawie budowy nowego wodociągu. To wła-
śnie Jan z Nowego sącza stworzył system pobierania 
wody. Ujęcie zbudowano na Wrotkowie, skąd „przeko-
pą” czyli kanałem biegła do rurmusa, czyli pompowni 
pod wieżą wodną. stamtąd przepompowywano ją do 
wieży, z której woda biegła drewnianym rurociągiem do 
miasta. Na pewno istniała publiczna studnia na Rynku, 
ślady innej archeolodzy odkryli przy ul. Grodzkiej 16. 

Według współczesnych obliczeń rurociąg pod mia-
stem liczył około pięciu kilometrów długości. Zapewne 
odchodziło od niego sporo odgałęzień doprowadzają-
cych świeżą wodę do browarów, winiarni, czy do do-
mów bogatszych mieszczan. Dlatego gdy w 1569 roku 
na sejm, który zakończył się zawarciem unii lubelskiej, 
zjechali się posłowie z Polski, Litwy i Rusi wody nie bra-
kowało i miastu nie groziła epidemia.

Tak wspaniała instalacja była jednak niezwy-
kle kosztowna i miasto coraz gorzej sobie radziło 
z konserwacją i utrzymaniem wodociągu. Po woj-
nach z Kozakami i szwedami władze miasta uzna-
ły, że najcenniejsze urządzenia z rurmusu i wieży 
trzeba zdemontować. Był to 1673 rok - wodociąg 
przestał wtedy działać.

Ponad 200 lat mieszkańcy Lublina obywali się 
bez bieżącej wody. Dopiero w 1899 r. inżynier adolf 
Weisblatt wybudował nowy wodociąg, którego 
centralnym punktem była wspaniała neogotycka 
wieża ciśnień na placu Wolności. Niestety dziś już 
ona nie istnieje. W czasie walk o Lublin w lipcu 
1944 roku została spalona, a jej resztki rozebrano 
po wojnie. Kilka lat temu Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji ufundowało tam 
niewielką fontannę. Pośrodku wodotrysku usta-
wiono miniaturę wieży ciśnień odlaną z mosiądzu.

     Kościół powizytkowski     

_______

kOŚCiÓł - dar krÓLa
_______

Po powrocie z Dolnej Panny Marii na ul. Narutowicza 
proponujemy pójść w lewo. Dojdziemy do stojącego przy 
ul. Narutowicza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny Zwycięskiej. To kolejne świadectwo bli-
skich związków króla Władysława Jagiełły z Lublinem. 
Władca ufundował świątynię jako wotum za pomoc 
niebios w zwycięstwie nad Krzyżakami pod Grunwal-
dem. Kościół powstawał w latach 1412-1426, a według 
legendy przy wznoszeniu jego murów pracowali jeńcy 
krzyżaccy, którzy dostali się w ręce polskich rycerzy na 
polach Grunwaldu.

     Wieża wodna     

     Pomnik 500-lecia      

     kościoła powizytkowskiego     
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     Krakowskie Przedmieście     

W XVii w. kościół przebudowano w stylu renesan-
su lubelskiego, ale jego gotyckie pochodzenie nadal 
jest widoczne.

Kościół czeka poważny remont, po którym dla tu-
rystów dostępna będzie zamknięta dziś wieża. Z wieży 
turyści będą mogli przejść na poddasze kościoła, któ-
re skrywa jeden z najcenniejszych zabytków kościoła 
i Lublina, dziś niedostępny dla tych, którzy chcieliby 
go zobaczyć. Gdy kościół budowano, miał tylko drew-
niany strop podobny do tego, jaki do dziś przetrwał 
w kościele św. Jakuba w sandomierzu. Dlatego fryz 
ozdobiono malowidłami. Pod koniec XV w. powstało 
jednak sklepienie, które zakryło malowidła. ich frag-
menty odkryto dopiero pod koniec XiX w. Te freski z ii 
połowy XV wieku przedstawiają przejazd monarchów 
na tle miasta. To prawdopodobnie wyobrażenie Pokło-
nu Trzech Króli, ale niektórzy doszukiwali się na fresku 
wizerunku króla Kazimierza Jagiellończyka, za którego 
czasów malowidło powstało, lub podobizny jego ojca 
Władysława Jagiełły.

Naprzeciwko kościoła stoi gmach wybudowanego 
w drugiej połowie XiX wieku teatru im. Juliusza Oster-
wy. Jeśli ktoś zatrzymuje się w Lublinie na nieco dłużej 
niż jeden dzień, może odwiedzić teatr, by zobaczyć ak-
tualnie grany spektakl. Przy tej okazji warto zobaczyć 
salę teatru z drewnianymi balkonami.

_______

krakOwSkiE prZEdmiEŚCiE
_______

Z kościoła proponujemy przejść na drugą stro-
nę ulicy, by ul. Kapucyńską dojść do Krakowskiego 
Przedmieścia. To główna ulica śródmieścia Lublina. 
Biegła tędy niegdyś główna droga do miasta zwana 
Traktem Krakowskim.

W XVi wieku wokół osi Krakowskiego Przedmie-

ŚrÓdm
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     Krakowskie Przedmieście. Deptak     

     Ratusz     

ścia, która stawała się główną ulicą rozrastającego 
się miasta, zaczęły powstawać nowe kościoły i ka-
mienice, a także magnackie rezydencje. 

W tamtych czasach stał tu już kościół św. Ducha 
sąsiadujący z Nowym Ratuszem. Ten ostatni budynek 
ze swoją charakterystyczną architekturą pierwotnie 
był klasztorem oo. Karmelitów, jednak w 1803 r. jednak 
klasztor doszczętnie spłonął i zakonnicy opuścili 
jego zabudowania. Cztery lata później wystawiono 
wypalone mury na licytację, ale dopiero w 1826 r. ku-
pił je ówczesny magistrat. Do dzisiaj przebudowany 
wówczas budynek jest siedzibą władz miasta. Można 
wejść do środka i zobaczyć salę obrad rady miasta. 
Na schodach prowadzących na piętro budynku często 
można zobaczyć również wystawy sztuki, które orga-
nizuje galeria Ratusz.
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ZaChEUSZE U Św. dUCha

Kościół św. Ducha liczy sobie równo 590 lat 
i jego najstarsza, dzisiejsza nawa główna po-
wstała jeszcze w średniowieczu. Prośbę o zgodę 
na budowę świątyni ze szpitalem za murami ów-
czesnego miasta mieszczanie lubelscy wysłali 
do biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca 
w 1419 roku. a właśnie w murach najstarszej 
części kościoła niedawne badania odkryły ta-
jemnicę, jakich kościół może skrywać wiele.

To tzw. zacheusze, miejsca na murze, które 
biskup błogosławił dokonując ponownego po-
święcenia kościoła. Badania przed renowacją 
odsłoniły dwa takie fragmenty z początku XVii 
wieku. Wtedy kościół święcono po pożarze z 1602 
roku. Teraz są wyraźnie widoczne.

Północna nawa, znajdująca się na lewo od 
wejścia jest najmłodszą częścią świątyni. Ufun-
dował ją w ii połowie XVii wieku jako Kaplicę 
Matki Boskiej bratanek stefana Czarnieckiego, 
bohatera wojny ze szwedami, także stefan, któ-
ry uczestniczył w odsieczy wiedeńskiej. Niedaw-
no ją odrestaurowano.

     Kościół św. Ducha, dalej Ratusz i Brama Krakowska     

stojące dzisiaj przy Krakowskim Przedmieściu ka-
mienice powstały głównie w XiX wieku. Niektórzy bada-
cze literatury uważają, że w kamienicy pod numerem 6 
mieszkał i swój sklep kolonialny miał Jan Mincel. sklep 
kolonialny Mincla opisał w „Lalce” Bolesław Prus. Wpraw-
dzie akcja powieści toczy się w Warszawie, ale nie ulega 
wątpliwości, że książkowy sklep Mincla to echo gimna-
zjalnych lat pisarza, który pobierał nauki w Lublinie.

Od połowy lat 90. odcinek Krakowskiego Przed-
mieścia od Nowego Ratusza do hotelu Europa i placu 

_______

LitEwSki ObÓZ
_______

Wprost z deptaka wchodzimy na plac Litewski, 
największy miejski plac Lublina. Jego obecna nazwa po-
chodzi z czasów zawarcia Unii Lubelskiej. Właśnie tutaj 
mieli obozować Litwini, którzy przybyli na sejm. W poło-
wie XVii wieku zbudowano tam drewniany kościół i klasz-
tor Bonifratrów. W XViii wieku postawiono je od nowa 

z cegły, jednak na początku XiX wieku były zrujnowane 
i już ich nie odbudowano.

Wtedy właśnie władze Królestwa Polskiego i jego 
namiestnik gen. Józef Zajączek postanowiły uporządko-
wać ten teren, aby stał się centralnym punktem miasta. 
Powstały wówczas plac nazwano Placem Musztry, od-
bywały się tu wojskowe parady i rewie.
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Litewskiego jest wyłączony z ruchu samochodowego. 
Teraz to deptak, którym można swobodnie spacerować. 
Wiosną rozkwita parasolami licznych kawiarnianych 
ogródków, w których można siąść, zamówić dobry obiad 
i wypić coś zimnego.

Nie wszystkie kamienice na deptaku są zabytko-
we, ale niemal każda ma jakiś ciekawy detal architek-
toniczny, na który warto zwrócić uwagę w czasie spa-
ceru po ulicy, która w dni powszednie jest zatłoczona 
przechodniami. 
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Znak rOSyjSkiEj władZy

W drugiej połowie XiX wieku, po powstaniu stycz-
niowym, rosyjskie władze postanowiły wykorzystać 
przestrzeń placu, by zademonstrować Polakom swą 
potęgę. Podobnie jak na placu saskim w Warszawie 
wybudowano sobór prawosławny, który miał górować 
nad miastem i być wizytówką oraz znakiem rosyjskich 
rządów.

Poświęcony w 1876 r. sobór był budowlą bardzo 
okazałą i zgodnie z intencjami inicjatorów jego budowy 
dominował w krajobrazie centrum Lublina. Ten ogrom 
dobrze widać na widokówkach z początku XX wieku. 
Nic dziwnego, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku jego losy były przesądzone. W latach 1924-25 so-
bór został rozebrany, a cegła z rozbiórki posłużyła do 
budowy Domu Żołnierza przy ul. Żwirki i Wigury.

pOmnik Unii LUbELSkiEj

Pierwszy pomnik upamiętniający zawarcie Unii 
Lubelskiej został wystawiony w jeszcze w 1569 r. na po-
lecenie króla Zygmunta augusta przed nieistniejącym 
kościołem Bonifratrów, ale został stamtąd usunięty 
podczas budowy placu musztry na początku XiX wieku.

Obecny obelisk stanął na placu Litewskim w 1826 r. 
z inicjatywy księdza stanisława staszica, na specjalnie 
usypanym  kopcu. Pomnik został wzniesiony w stylu 
neoklasycznym. Zdobią go złocone płaskorzeźby uosa-
biające Polskę i Litwę. ich wykonawcą był profesor rzeź-
by na Uniwersytecie Warszawskim Paweł Maliński. 

Polskę symbolizuje kobieta w rzymskiej todze 
i królewskiej koronie, z tarczą u stóp przedstawiającą 
orła piastowskiego, Litwę - kobieta w greckim chitonie 
z książęcą mitrą na głowie, z herbem Pogoni. Złocone 
napisy na cokole informują o dacie podpisania Unii. 

    Pomnik Unii Lubelskiej     

jako ślizgawka. Jednocześnie władza ludowa postano-
wiła się odwdzięczyć swoim radzieckim mocodawcom 
i postawiła pomnik wdzięczności armii radzieckiej. Na 
cokole ozdobionym batalistycznymi płaskorzeźbami 
stanął monument przedstawiający sowieckiego sołda-
ta z charakterystyczną pepeszą i sztandarem. Władza 
ludowa zbudowała także na pl. Litewskim, który prze-
zwała „placem Józefa stalina”, fontannę w miejscu po-
niemieckiego zbiornika.

Jedynymi większymi zmianami od tamtego czasu 
były odbudowa pomnika Konstytucji 3 maja w 1981 r., 
likwidacja pomnika ku czci armii radzieckiej i postawie-
nie w tym miejscu pomnika marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

sam plac z zielenią i alejkami w niezmienionym 
kształcie trwa od prawie pięćdziesięciu lat. Od lat mówi 
się o jego przebudowie.

_______

w StrOnę OgrOdU SaSkiEgO
_______

idąc dalej Krakowskim Przedmieściem mijamy inte-
resujące budynki. Jeszcze z placu Litewskiego z pewno-
ścią zauważymy zwieńczony charakterystyczną kopułą 
budynek dawnej Kasy Przemysłowców Lubelskich. Dziś 
to Grand Hotel Lublinianka. Kilkadziesiąt metrów dalej 
po tej samej stronie ulicy wznosi się jednopiętrowy pa-
łac Morskich uznawany za perłę klasycyzmu. Dziś mie-
ści się tu Krajowa szkoła sądownictwa i Prokuratury. 
Naprzeciwko znajdziemy przykład architektury użytko-
wej drugiej połowy XiX wieku - gmach wzniesiony na 
potrzeby Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, który 
dziś jest siedzibą sądu okręgowego. Za nim znajduje się 
biurowiec również należący do sądu. Zwracamy na niego 
uwagę tylko dlatego, że naprzeciw wejścia do wieżowca 
wznosi się XViii-wieczny kościół ewangelicko-augsbur-

     Plac Litewski     

W czasie i wojny światowej placowi przybyły 
dwa pomniki - Konstytucji 3 Maja i nieznanego żoł-
nierza, które istnieją do dziś. 

W okresie ii Rzeczpospolitej plac stał się praw-
dziwym centrum wojewódzkiego miasta. Tak jak 
dziś odbywały się na nim uroczystości i parady 
wojskowe. Pałace, które stanowią północną część 
placu i mieszczą dziś wydziały UMCs, były wówczas 
siedzibami władz wojewódzkich i wojskowych. sam 
plac z uporządkowaną zielenią był terenem wypo-
czynku i rekreacji mieszkańców miasta. 

Kampania wrześniowa i zajęcie miasta przez 
Niemców przyniosło placowi nową nazwę. Niemcy 
przechrzcili pl. Litewski na adolf Hitler Platz. 

W pierwszych latach po wojnie osuszony ponie-
miecki zbiornik przeciwpożarowy służył dzieciom 
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ski, czyli luterański. Gdy nie ma nabożeństw, kościół 
o charakterystycznym dla protestantyzmu surowym 
wystroju jest niestety zamknięty. Obok wciąż istnieje 
niewielki cmentarzyk, na którym chowano lubelskich 
luteran.

Już u końca Krakowskiego Przedmieścia, po drugiej 
stronie ulicy, stoi przestronny budynek sądu rejonowego.

U wylotu Krakowskiego Przedmieścia zaczyna się 
Ogród saski, pierwszy miejski park, jaki powstał w Lu-
blinie. Powstał w 1837 roku według projektu inżyniera 
Feliksa łodzia Bieczyńskiego. Tak jak w wielu europej-
skich miastach, wybudowano w nim chińską altanę; 
atrakcją ogrodu była także sadzawka. Od lat 60. XiX 
wieku park był pilnie strzeżony przez woźnych i miejską 
policję. Pod koniec XiX wieku wybudowano obok wejścia 
neogotycki domek odźwiernego. Jest ogólnodostępny 
dopiero od początku XX wieku. 

_______

dOmEk kata
_______

Gdy dojdziemy do skraju Ogrodu saskiego (po dru-
giej stronie wznosi się gmach Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego) za parkiem skręćmy w prawo, w ulicę 
Długosza. Można tu znaleźć jeden z najciekawszych 
zabytków Lublina, jak wiele przez nas prezentowanych 
niemal kompletnie nieznany i zapomniany.

Przy ul. Długosza 4a znajdziemy bowiem prawdzi-
wy unikat w skali kraju - dawną szubienicę. Pierwsze 
wzmianki o niej pochodzą z 1408 r., ale zachowany do 
dziś ośmioboczny budynek datowany jest na drugą 
połowę XVi wieku. Prawdopodobnie służył do prze-
chowywania narzędzi kaźni. Wewnątrz mieściły się też 
pomieszczenia dla kata. Egzekucji skazańców dokony-
wano na zewnątrz, na drewnianym pomoście, który 
podobno był skonstruowany tak, by był dobrze widocz-
ny z daleka. Tak ku przestrodze. Niedaleko szubienicy 
powstała kaplica dla skazańców, którą później otoczył 
klasztor Dominikanów Obserwantów (dziś mieści się 
w nim KUL). Na początku XiX w. domek kata został 
przebudowany na prochownię, później zaadaptowany 
na domek ogrodnika. Pod koniec XX w. mieściło się w 
nim mieszkanie, dziś jest nieużywany. Obecnie domek 
kata to własność prywatna i możemy oglądać go jedy-
nie zza ogrodzenia. 

     Domek kata     
Małgorzata DoMagała

Od 2007 roku jest w Gazecie Wyborczej 

Lublin jako dziennikarka miejska. 

Zaczęła pracę jeszcze na studiach, 

jest z wykształcenia historykiem sztuki, 

więc najchętniej pisze o tym,  

co można szeroko określić jako uroda  

(lub jej brak...) Lublina. Lubi dzielić się  

z czytelnikami swoją fascynacją dziwny-

mi zakątkami miasta - zarówno  

w tekstach, jak podczas spacerów  

organizowanych przez Gazetę.

Interesuje ją świat - ostatnio była  

w Kambodży, ale dobrze zna także Eu-

ropę. Kocha zwierzęta, w domu ma psa, 

kota, wiewiórkę i rybki w akwarium. 

Marcin Bielesz

Marcin po raz pierwszy pojawił się  

w Gazecie Wyborczej Lublin na przełomie 

lat 2004-2005. Potem na jakiś czas 

zniknął, ale wrócił w listopadzie 2006 

roku. Jego tematem również jest miasto. 

Obserwuje działalność urzędników  

i radnych, przygląda się miejskim inwe-

stycjom. Szczególnie interesują go spor-

towe - być może ma to pewien związek 

z tym, że jest fanem Arsenalu Londyn.

Jako historyk wyszukuje chętnie nie-

zwykłe, nieznane, czasem dramatyczne 

wydarzenia sprzed lat i opowiada o nich 

czytelnikom.

iwona BurDzanowska

Fotoreporterka, w Gazecie Wyborczej Lublin 

od listopada 1991 roku, dłużej od niej  

w redakcji nie pracuje już prawie nikt. 

Fotografuje wszystko: wydarzenia, rośliny, 

architekturę, piłkę nożną i żeglarstwo, 

a z największą przyjemnością - teatr.

Czasem również pisze. Najchętniej 

o obyczajach zwierząt, ale również o samo-

lotach, o morzu, o niezwykłych miejscach 

Lubelszczyzny. Przepada włóczyć się po 

świecie - najbardziej pociągają ją wszelkie 

wyspy, jeśli z braku czasu nie może pojechać 

na Kubę, zadowala się Bornholmem albo 

i Wolinem. Przywozi stamtąd pomysły na 

jedzenie, tysiące zdjęć i dziesiątki opowieści. 

Od czasu, kiedy jest w GWL, hoduje jaszczurki.

aUtOrZy
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