SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII Z WYKORZYSTANIEM WYCIECZKI PRZEDMIOTOWEJ
Temat: „Unia Lubelska w Lublinie – Lublin w czasie Unii Lubelskiej”
„Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska, Litwa i Ruś zjednoczone Unią Lubelską 12 sierpnia 1569*”
* napis na Kopcu Unii Lubelskiej we Lwowie a słowa odnoszą się do Unii Hadziackiej z 1658 r.

Czas trwania lekcji: 2 godz. lekcyjne w sali lekcyjnej lub 2,5-3h zegarowych wycieczki przedmiotowej.
Cele lekcji po której uczeń:
➔ rozumie jakie znaczenie miała Unia Lubelska i potrafi wskazać jej główne postanowienia
➔ umie wskazać na mapie jak zmieniała się granica państwa po unii
➔ potrafi wykorzystać i zinterpretować źródła historyczne
➔ rozumie potrzebę uchwalenia aktu unii
➔ ocenia konsekwencje polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe Unii Lubelskiej.
➔ przedstawia różnice między unią personalną a realną.
➔ umie wskazać najważniejsze postacie związane z unią: m.in. Zygmunt August, Filip
Padniewski, Stanisław Hozjusz, Mikołaj Radziwiłł Rudy, Jakub Uchański, Stanisław
Żółkiewski oraz Jan Matejko.
Celem jest także przybliżenie dziedzictwa historycznego regionu lubelskiego w jego naturalnej
postaci i naturalnym środowisku, oraz pobudzenie zachowań refleksyjnych w odniesieniu do
zabytków historii.
Metody pracy: praca ze źródłem historycznym - polimetodyczność
Środki dydaktyczne:
➔ akt Unii Lubelskiej
➔ mapa Rzeczypospolitej i Litwy
➔ obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”
➔ pomnik Unii Lubelskiej
➔ zabytki Lublina

Tok lekcji:
1. Nauczyciel nawiązuje do historii unii polsko-litewskich przed rokiem 1569 unie polsko-litewskie:
1385 – unia krewska
1401 – unia wileńsko-radomska
1413 – unia horodelska
1432 (1432–34) – unia grodzieńska
1499 – unia krakowsko-wileńska
1501 – unia mielnicka
W trakcie wycieczki rozpoczynamy od spotkania na Placu Litewskim w Lublinie pod pomnikiem
Unii Lubelskiej. Nauczyciel prosi o odczytanie opisu okoliczności zebrania się sejmu lubelskiego z
podręcznika do historii lub innego źródła np. ze strony www.teatrnn.pl
Cytat:
Gdy sejm unijny rozpoczął obrady, król konsekwentnie usuwał przeszkody stojące na drodze do
traktatu… Litwini wystąpili z własnym wnioskiem, który ograniczał związek państw do unii
personalnej i sojuszu przeciw wrogom zewnętrznym. Wywołało to oburzenie posłów polskich
(poseł Sienicki krzyczał, że „na Litwę nie listu, nie mandatu, ale korda trzeba”). I tym razem biskup
krakowski odegrał rolę rozjemcy, uspokajając zwaśnione strony. Pierwszego marca 1569 roku Litwini
pod wodzą Mikołaja Radziwiłła potajemnie opuścili Lublin, chcąc zbojkotować obrady sejmowe. Cała
dotychczasowa praca nad porozumieniem została zaprzepaszczona, co potem gorzko wypominał
Litwinom sam król… (źródło: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/unia-lubelska-1569/)
Zobacz: wirtualną makietę 3D Lublina z XVI wieku na stronie www.teatrnn.pl
POMNIK UNII LUBELSKIEJ

2. Nauczyciel prosi o przedstawienie lub sam przedstawia historię pomnika:
„… Wzniesiony został zapewne w okresie panowania Zygmunta Augusta, ale brak jest na ten temat
dokładnych wiadomości. Nie wiemy również, jak ów pierwszy pomnik wyglądał. Krótki jego opis
zachował się w kronice kapucynów lubelskich, których kościół i klasztor wystawiony był w pierwszej
połowie XVIII wieku przy Krakowskim Przedmieściu naprzeciwko pomnika. Był to czworoboczny
obelisk, mający 12 łokci wysokości, wybudowany z kamienia i cegły, nakryty dachówką. W obelisku,
w jego elewacji frontowej, znajdowała się nisza, w której stały dwa posągi kamienne przedstawiające
Władysława Jagiełłę i królową Jadwigę. Pomnik wzniesiony został w miejscu, gdzie obozowała
szlachta przybyła na sejm i gdzie odbywały się obrady…” (źródło: O pomnikach lubelskich, fragment
książki H. Gawareckiego: za www.teatrnn.pl)
Obecny pomnik został ufundowany w roku 1826 z inicjatywy Stanisława Staszica i Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Całą sumę wypłacono z funduszu skarbowego, znajdującego się w dyspozycji
namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka.
3. Nauczyciel prosi o interpretację płaskorzeźby na pomniku:


uczniowie zwracają uwagę na dwie postacie kobiet symbolizujące Polskę i Litwę z tarczami
herbowymi w przyjacielskim uścisku. Następnie przemieszczamy się na Zamek Lubelski
szlakiem jaki przebyli także posłowie na sejm lubelski i wchodzimy do galerii malarstwa
pod obraz Jana Matejki.*

 Nauczyciel zapoznaje uczniów z krótką historią zamku i wyjaśnieniem dlaczego właśnie
tutaj zaprzysięgano akt Unii. Początki zamku związane są z powstaniem w XII wieku
kasztelanii lubelskiej za czasów Kazimierza Sprawiedliwego. W XIV wieku za panowania
Kazimierza Wielkiego wzniesiono murowany zamek otoczony murem. Zamek, leżący na
królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się szczególnym uznaniem Jagiellonów. Tu
pod opieką Jana Długosza wychowali się synowie Kazimierza Jagiellończyka. Zygmunt
Stary przebudował zamek na okazałą renesansową rezydencję królewską. Przez 128 lat
zamek pełnił funkcję więzienia. W latach 1831–1915 było tu więzienie carskie, w okresie
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niemieckiego więzienia, przez które przeszło 40 tys. osób, głównie członków ruchu oporu.
Duża część więzionych zginęła w egzekucjach i obozach śmierci. 22 lipca 1944 roku, przed
opuszczeniem Lublina, funkcjonariusze SS dokonali masowego mordu 300 więźniów
zamku. W latach 1944–1954 więziono tu około 35 tys. Polaków przeciwstawiających się
komunistycznemu zniewoleniu. Spośród 515 wydanych wyroków śmierci życie straciły 333
osoby. Po likwidacji więzienia w 1954 roku
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Okręgowego. W 1569 roku w murach zamku obradował sejm, na którym podpisano akt unii
polsko-litewskiej – unię lubelską. Natomiast 19 lipca 1569 książę pruski Albrecht Fryderyk
Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi. W galerii malarstwa
zatrzymujemy się pod obrazem Jana Matejki „Unia Lubelska”.
* Z powodu remontu Zamku Lubelskiego obraz Jana Matejki może być niedostępny – wówczas
należy analizę przeprowadzić przy obrazie wirtualnym lub jego dostępnej kopii.
4. Nauczyciel wprowadza krótko w historię obrazu:
Obraz namalowany został dla upamiętnienia 300. rocznicy unii Polski i Litwy w 1869 r. zawartej na
sejmie walnym w Lublinie. Po prezentacji w Krakowie Unia lubelska była pokazywana we Lwowie,
Wiedniu, Pradze i Paryżu (podczas Salonu w 1870 r.) gdzie Matejko został nagrodzony za obraz
Orderem Legii Honorowej. W 1877r. Unia lubelska za 18.000 złotych reńskich zebranych ze składek
publicznych została zakupiona dla narodu polskiego.
5. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom materiały znajdujące się w dyspozycji muzeum z opisem
postaci na obrazie. Uczniowie odszukują postacie, które uczestniczyły w ceremonii zawarcia unii
oraz te, które na pewno nie mogły brać w tym udziału. Uczeń zwraca się do uczniów z prośbą o
wyjaśnienie powodów takiej kompozycji obrazu dokonanej przez Jana Matejkę. Uczniowie wskazują
na czas powstania obrazu - okres zaborów oraz przesłanie symboliczne postaci tam
zamieszczonych. Zwracamy uwagę na osoby, które pozowały do obrazu – rodzina malarza. Obraz
nie jest ilustracją wydarzenia, ale artystyczną wizją artysty. Nie wszystkie przedstawione postaci
uczestniczyły w wydarzeniu.
6. Uczniowie zwracają uwagę na elementy symboliczne:
➔ porozrzucane bez ładu dokumenty n stóp króla są aktami poprzednich unii,

➔ przypominają długi i trudny proces pełnego jednoczenia się obu krajów – od unii personalnej
do unii realnej klęczący książę Mikołaj Radziwiłł, który trzyma obnażony miecz
symbolizujący wrogość wobec unii
➔ mszał jest otwarty na stronie z tekstem Ewangelii o Zmartwychwstaniu Chrystusa według
św. Marka .
W Unii lubelskiej, podobnie jak w przypadku innych swoich dzieł, Jan

Matejko starał się

przedstawić najważniejsze problemy związane z głównym tematem obrazu. Dlatego pojawiły się
akcenty ruchu egzekucyjnego oraz problem tolerancji religijnej - np. postać Jana Łaskiego.

Akt Unii Lubelskiej 1569r. potwierdzony 78 pieczęciami uczestników.
Najważniejsze postanowienia Unii:
➔ Litwa nie została „przyłączona” do Polski, zachowała też swoją nazwę, ale nie pozostała
całkowicie suwerennym państwem.
➔ Litwa zachowała odrębność skarbu, administracji, wojska i sądownictwa.
➔ Wprowadzono oddzielne języki urzędowe (w Wielkim Księstwie obowiązywał język ruski).
➔ Wspólna miała być polityka zagraniczna (w tym sprawy wojenne) i moneta.

➔ Sejm Walny miał zbierać się w Warszawie, izba poselska miała liczyć 120 posłów koronnych
i 48 litewskich, zaś w skład senatu miało wejść 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.
➔ Oba państwa miały wspólnie wybierać władcę, koronowanego na króla Polski i wielkiego
księcia Litwy.
➔ Szlachta litewska (i ruska) zostały zrównane w prawach z polską, zniesiono istniejące dotąd
ograniczenia w nabywaniu majątków przez szlachtę z Korony na Litwie i litewską w Polsce.
➔ Ziemie Wielkiego Księstwa miały być bezpieczne przed ruchem egzekucyjnym.
➔ Unia polsko-litewska była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla
połączonych nią krajów, ale dla Europy Środkowo-Wschodniej. Rzeczpospolita Obojga
Narodów przetrwała niemal 250 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech
zaborców.
Najważniejsi uczestnicy sejmu:
➔ król Zygmunt August
➔ biskup warmiński Stanisław Hozjusz
➔ biskup krakowski Filip Padniewski
➔ biskup wileński Walerian Protasewicz
➔ arianin Mikołaj Siennicki
➔ wojewoda wileński, hetman, kanclerz Mikołaj Radziwiłł „Rudy”
➔ kasztelan wileński, administrator Inflant Jan Chodkiewicz
➔ wojewoda bracławski Roman Sanguszko
➔ hetman wielki koronny Jan Firlej
➔ książę Albrecht Fryderyk Hohenzollern
➔ kasztelan lubelski Stanisław Słupecki - należał do możnej rodziny różnowierczej
Słupeckich herbu Rawicz. Posiadali oni w Lublinie dom przedmiejski z ogrodem. Po
zburzeniu w 1627 roku przez katolików zboru kalwińskiego, Barbara Słupecka przeniosła
nabożeństwa do pałacu. Po śmierci ostatniego z rodu Słupeckich dwór często zmieniał
właściciela, i w 1701 roku trafił w ręce rodziny Tarłów herbu Topór. W latach 1750 – 1758

należał do rodu Lubomirskich potem przekazany pijarom. W początkach XIX wieku służył
władzom carskim do różnych celów administracyjnych. Od 1850 roku przez kolejne sto
dwadzieścia lat, z przerwą w latach 1939–1945, pałac był siedzibą różnego typu placówek
edukacyjnych. Od Instytutu Żeńskiego dla Panien poczynając, poprzez Gimnazjum Żeńskie,
szkołę podstawową, a na Liceum im. Unii Lubelskiej kończąc. W 1970 liceum przeniosło
się do nowego budynku, a pałac stał się siedzibą Wojewódzkiego Domu Kultury.
(źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2429&from=pubstats)
Po wizycie w galerii malarstwa warto przejść do kaplicy zamkowej św. Trójcy gdzie odbyła się
uroczysta Msza św.
KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Gotycka, dwukondygnacyjna kaplica, będąca częścią gotyckiego zamku wzniesionego przez króla
Kazimierza Wielkiego, powstała w drugiej połowie XIV wieku. Jako kaplica królewska służyła
głównie potrzebom monarchów, którzy przebywali tu często, szczególnie w czasach dynastii
Jagiellońskiej. W czasie 48-letniego panowania Władysław Jagiełło gościł w Lublinie 35 razy, tutaj
w 1386 roku na zjeździe szlachty koronnej został powołany na tron polski. To on nadał świątyni
królewski charakter. Na jego zlecenie w początku XV wieku malarze ruscy pod kierunkiem bliżej
nieznanego mistrza Andrzeja pokryli wnętrze kaplicy malowidłami bizantyńsko-ruskimi.
(źródło: http://www.muzeumlubelskie.pl/_KAPLICA_TROJCY_SWIETEJ-1-126-30.html)

Ciekawostka:
W trakcie obrad sejmu w 1569 roku, na którym podpisano unię lubelską przez kilka miesięcy gościł
na Zamku król Zygmunt II August. 29 czerwca 1569 roku w kaplicy odbyło się uroczyste
nabożeństwo dziękczynne. Na ścianach kaplicy zachowały się wyryte daty, a na obudowie schodów
prowadzących na chór napis „unia facta est cum Ducatus Lytwanie” potwierdzający zawarcie unii..
W drodze powrotnej na Stare Miasto mijamy fundamenty kościoła farnego p.w. św. Michała
Archanioła, gdzie zapewne także modlono się za unię. W 1282 roku podczas wyprawy przeciw
Jadźwingom Leszek Czarny zatrzymał się w Lublinie. Podczas odpoczynku pod dębem miał sen, w
którym Archanioł Michał wręczając miecz królewski, zachęcił go do walki. Po odniesionym
zwycięstwie książę ufundował kościół usytuowany w miejscu, w którym miał sen. Pień dębu,
stanowiący jakoby podstawę ołtarza, miał zostać odnaleziony podczas rozbiórki kościoła w roku
1855.
PO DRODZE WARTO SIĘ ZATRZYMAĆ W BAZYLICE P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA
OO. DOMINIKANÓW
Jest to jedna z najstarszych świątyń Lublina, wraz z klasztorem jest jedną z najdłużej istniejących
instytucji tego miasta. Za datę pierwszej fundacji kościoła klasztornego przyjmuje się rok 1253,
jednakże dominikanie mogli przybyć do Lublina z Krakowa już w latach 30. XIII wieku. Obecny
kościół został zbudowany w 1342 r. z fundacji Kazimierza Wielkiego. Wycieczkę możemy zakończyć
w kościele

Brygidek - pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Kościół

ufundowany został w roku 1412 przez Władysława Jagiełłę, jako wotum wdzięczności za
zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem. Według legendy wotum króla Władysława Jagiełły
budowali jeńcy krzyżaccy wzięci do niewoli po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem.
Opracowanie scenariusza: Krzysztof Styczyński, nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii
Lubelskiej w Lublinie

