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ZEMBORZYCE - SULISLAWICE - LUBLIN
 

Kosciöl pw. sw. Marcina
 

Zanirn pod ro zujacy z Krak owa da Wilna w kroczyli 
do Lub lina przejezdza li przez w ies Zemborzyce, stano
wi aca wlasnosc krolewska Jej p rzywile] lokacyjn y 
z czas öw Kazimierza Wielk iego po rwierd zil w 1507 r. 
Zyg mu nt Sta ry. W naste pn yrn roku kr öl nakazal , a by 
poslaricy ud ajacy sie ze sto liey Po lsk i na Litw e je idzili 
p rze z Dz ierzkowice i Ze mborzyee . 0 0 czasö w Zyg
munta III Wazy u slu g i ko mun ikaeyjne na po trzeby k r6
la sw iadczyli rniej scow i podwodniey. Znajdowalo sie 
tu te z ki lka ka rcz rn, kto re obstugi waly pod roznych . 

Najp6inie j oel 1429 r. w Ze mbo rzycach istniala pa
rafta rzyrnskokato licka pw. sw. Marcina, nalezaca do 
a rc hid iakona tu lubelskiego i di ece zji kra kow skiej. K o 
sc iö l pierwotn ie byl d rew niany, 81 e w po lo w ie XVI w . 
dobudowano do niego mu row an a zakry stie . Obecni e 
zas te puje go kosci öl neogo tyeki (u l, Krezrucka 134). 
R öwniez d zwon z 1539 L , o pa trzony her bem Awda
niec , o trzy mal im ie pat ro na parafli. Na wyposaze niu 
swlqtyni b yl m .in . k ielich z 1)60 L , ufundow any p rzez 

Kosci6/pio su: siarcina prepozyta Andrze]a z Opatowa . Przy ko se tele d zta lala 
u: lublinie - Zemborzvcacb (1HZ) sz ko la parafialna . 

Da le] na trakcie , jadac z Zem borzyc do Lubl ina, zna jdo
w ala sie w ies Su lislaw ice , ktora w po lowie XVI w. zostala 
wchlonleta p rzez sqsiedn ie Zemborzyce . 0 0 Lub lina trakt 
wi6d! wzdluz Bystrzycy, trasa zbli zo na elo wsp6tezesne j 
drogi : u l. Krezn icka - u l, j anowska - ul . Naelbys trzycka - u l. 
Naru towicza . 

W poblizu dawnego tra ktu , p oczawszy od Zalewu Zem
bo rzyekiego , p rze b iega sclezka p ieszo-rowerowa , k t öra 
moi na elo trzec w okoliee ce n trum o raz da dawnej d rog i 
wylo towej na Wilno . 

Dzu:on Marcin z 1539 r. umicszczolI l' 
IV nowe;i dzu'onuicy (.1 [Z) . 

Scieikapieszo-l'O/rerO/nl 
IUI odcillku od Zaleu '// le"; (': ~; .'i"";,,, 
da DII'Orku Gmfa I.ll l J . -

Ll
 

Panorama kt 

Na tra ke ie , kt6ry laczyl sto lice Po l:.; ~ i' 
i Lirwy liczacym s ie os rodkiem bvl Li blin. 
o czym swiadcza zw olywane turn] od 1'11.' r 
wsp ölne zjazdy p olsko-litew skie . a na s e o
n ie sejmy. Dokument sp rzedazy w6 i to~ :.1, 
wystaw io ny przez ksieci a \'(!bd\'sb '''; a Lo
kietka w 1317 r., przew id yw al, ze mia-to 
o be jm ie 100 lanow ziem i up raw nej i nie
uprawnej. W granicach Lu blina fu nk cjono
walo zarowno miasto w rnurach . jak i p rzed
miescia, a w sasiedzrw te zna jdowal sie L..
mek Kr61ewski. Slad y dawnej pano ra rn v k 
turowej dostrzezerny ze wsp ölczesnych pun
kt öw widokowyc h: Bramy Krak ows kle]. 
Wieiy Tryn ita rskiej, p lacu Po Farze, ul icv Zan 

Cenna pomoc d Ia zwl edzajacych sta iowi 
bomelsk ieh p rzy Rynku 8 zachowala sie , 
na polowe XVI w . (Ga le ria Sceny P l a ~t\ '~z·r.ei 
na p t. "Civ itates orbis terraru rn". wv d anej w 
w idok miasta z poczatku XVII w . D~ l ze walor 
lina w 1719 L" , znajdujacy sie \\ ' kosete le [ 
o fe ru je Muzeu rn H istorii Miasra Lub lina . u ...\ , _ 

\l?idok Luhlinü napoczqrku Xl 71 I/'. lerdlug .4 H' ."., : ",~; .i 



l pu:$1/'. Marcilla 
'inic - Zemborzycacb (MZ) 

Z,EMBORZYCE - SULISLAWICE - LUBLIN 

Kosciö l pw. sw, Marcina 

Zanirn pod rö zu jacy z Krak o wa do Wilna w kroczyli 
do Lublina p rzejezd zali przez w ies Zem bo rzyce, sta no 
wlaca w lasnosc kröl ew sk a . ] e j p rzywile j lokacyjn y 
z czas öw Kazimie rza Wielk iegü porwi erdz il w 1507 L 

Zygmunt Stary . W nastep nyrn rok u krol nak azal, aby 
poslancy uda jacy sie ze stolicy Polski na Li tw e je id zili 
przez Dzie rzkow lce i Zernborzyce. Da czas ow Zyg 
munta III Wazl' uslugi kornun ika cy jne na p orrzeby k ro
la sw iadcz yl l miejscow i po elwo elnicy . Znajelowalo sie 
tl1 tez kilka karezm , kt öre obslugrwaly podr oznych . 

Najp özni e] od 1429 L W Ze rn bo rzyc ach istni ala pa 
rafla rzyms ko karolicka p w . sw . Marcina , n ale zaca do 
archid iakonatu lubelsk iego i di ecezji k rakowsk iej . Ko 
sc i öl pie rwotnie byl dr ewruany. a le w polowie XVI w . 
do budow ano do niego mu row an a zakrystie . Obeeni e 
zasrep ule go kosci öl neogo tyck i (ul . Kreznick a 134) . 
Rowniez dzw o n z 1539 L , opa trzony herbem Aw da
ni ec, o trzymal lm le pa trona parafii . Na wy posaz e niu 
sw iatyni byl m .in . kie lich z 1560 L , ufundowany pr zez 
prep ozyt a And rze ja z O pa rowa . Przy kose te le d ziala la 
szkola parafialna . 

lalej na trakeie , jad '1e z Zcmbo rzyc do Lublina , zna jdo
siy \vies Sulislawiee , k t6ra w polo wie )(Vl w . zosta la 
oni~ ta p rze z sqs ied nie Ze mborzyce . Do Lu blina Irakt
 
11 w zclluz ßystrzl'ey , tras'! zb lizo n'! clo wsp6lczesne j
 
i: u !. Kr~ znick a - ul. Janow ska - ul. Naclbystrzycka - ul.
 
towi eza.
 
IJ po blizu clawnego traktu , POCZ;!wszy od Zalewu Ze m

j'c kiego, przebiega se iezka pies zo-rowerowa , kto q
 
1a clo trzec w o kü liee ce ntru m oraz do clawnej clrog i
 
towej na Wilno .
 

T \ 

DzU!oll Marcill z 1539 r., umieszczolIY 
WI/owej dZW0I111 icy (MZ) 

Scieikapieszo-rou'('f/III'lI, 
IW odci l/L~ t od7a/('I/'l/ 1./·ml. ,r : I'<( ' i/ :~" 

duDIWlku G'm/it1.\11.1 

LUBLIN 

Panoram a kulturowa miasta 

Na trak cie , kt öry laczyl sto lice Po lsk i 
j Litwy liczqcyrn s i ~ osrodk iern byl Lubli n , 
o czyrn sw iadcza zwolywa ne tut aj oel 1413 L
 

w sp ölne zjazdy polsko-Iitewski e , a na step 

n ie se jmy. Do kume nt sp rzedazy wojtostwa ,
 
wys tawiony przez ksiecia Wlad yslawa Lo 

kie tka w 1317 L , p rzewidywa l, ze m iasto
 
obejm ie 100 lano w ziemi up rawn e] i n ie

up raw ne], W granicac h Lublin a funkcjono

walo za r öw no miasto w rn urach, jak i pr zed

rniescia , a w sasied ztw ie zna jdowal sie Za

rnek Kr ölewsk i. Slad y dawne j pan oramy ku 1
tu ro wej dostrze ze rny ze wsp ölczesnych pun- PUI/OJaIl1<1 miasta z pO/Ol~)1 XVIW. tu kamienicy l ubomelshicb (Sn
 

k t öw w idokow ych: Bramy Krakow skiej ,
 
Wie zy Trynir arskie], placu Po Farze , uliey Zarnkowej, dzied zirica Zarnku oraz wzg örza Czwa rtek.
 

Cenna pornoc d la zw iedzajacych stanow i rowniez zabytkow a ik on ografl a. W kam ieni cy Lu
bomelskich przy Rynku 8 zac howala sie po lieh ro mia z najstarsza panorarna Lubli na, datow ana 
na po low e XV I w . (G ale ria Sce ny Plasryc zne] KUt). Na to rnias t w VI ksied ze d ziela Geo rga Brau
na pt. "Civ itates o rb is te rrarum" , wy danej w Kolo nii w 1618 L , Abra ha m Hoge nb e rg zamiescil 
w ido k miasra z POCZ'1 tku A'VII w. Duze w alory po znaw cze ma r öw niez ob raz "Po zar miasta Lub
lina w 1719 r.", znajd ujacy s ie w kose tele Dominikan ow . Wie k informacji 0 d zieja ch Lublina 
ofe ruje Muzeurn Historii Miasta Lublina , usytu owa ne w Bramie Krako wskiej. 

lrIidok Lub/iua ua poczqlkll XVII w. lI'edlug A Hogeuberga 

J 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE I(RAI(OWSK]E
 

Kosci61 pw. Swietego Krzyza
 

]ecJnym z obiektow prezentow anych na wid oku A. Hogenberga 
jest drewniany koscio l pw. Swietego Krzyz a , okres lo ny w przypisie 
jako ob ie kt poza miastem. Wedlug tracJycji swi atynle ufu ndowal w 
1434 r. kupiec gdariski Henryk, jako zadoscuczynienle za kr ad ziez 
re likw ii Krzyza Sw ietego z kosciola Dominikan 6w . ZgocJ n ie z legen
da wykorzys tal oka zje, ze ich nie pilnow ano , skraell je i ucieka l trak 
tem . W pewnym miejscu konie stanely jak wryte i n ie chc ia ly elalej 
jechac , Wyd arzenie to kupiec odczytaJ jako znak z nieba , dl atego re 
likwie zwr6cil zakonnikom, a w miejscu , gdzie konie od m6w ily po
slusze risrwa ufuncJowal kosciol. 

Kosci61pw. Swif legoKrzyia 
uedlugA. HogenlJerga 

Drewniana swiatynla (o becnie murowa 
ny Kos ci öl Aka demicki Kato lickiego Un iwer
sy te tu Lubelskiego ] ana Paw la 11 , przy ul. Ra
dzi sz ewsk iego) p owiazana byla w fu nk c]o 
na lna ca los e z innymi obiektami , usytu owa
nymi na g ran icy miasta. Byly to: szubienlca 
miej ska (dokurn en tac]a konserwatorska uto z
sarnia jq z budynkiem przy ul. DJugosza 4) 
o raz tzw. Boza Meka, wzmiankowana juz w 
>-'VI w ., czyli krz yz, a nastepnie kapliczka 
(przy Ogrodzie Saskim) . 

Obraz io koieiele Dominieanoto,
 
naunqzujqc» dolegendy 0 eupcuHenryku (57)
 

Ksieza opiekujacy sie koscio
lem pw. Swietego Krzyza zobo
wi az ani byli do zapewnienia os
tat n ie] poslugi skazarico rn. Gdy 
p rowadzono ich na szubienice, 
na kt öre] wykonywano publiczne 
eg zekucje , wspom n ia n a BOla 
Meka przypominaJa 0 potrzebie 
nawr6cenia . 

Koiciol Akademielei KULJP11 (57) 

LUBLIN - PRZEDl\ 

Wiez 

\\ 'zellL 
wz ie lo na 
nal. we he 
u rzad ze ni 
pol owa X 
wydai p rz 
sta rv mu 
szcz an w 

Przeeopa, rurmus i \Viei a \Vodna 
rzono o s; wedlugA. Hogenberga 

Lukaszowi Czi risce z Nowego Sac za . \\ . 1:;: 
wc zesnie jsze zezwolenie porwi erd zil Zvgrm 
Sta ry. 

W XV1 w. w Lublin ie funk cjon owalv w 

profesjonalne - jak na owe czasy - w odoci; 
Wocl~ pob ie ra no ze stawu we \Xiro tko " 
i spro w adza no ja w poblize kl aszto ru b 
gidkow skiego . Nastepnie rurmus, usvtuowa 
w clolinie Bystrzycy, p omp ow al jq na wz r 
sie n ie do Wiezy Wodnej , sto jacej na rv la 
klasztoru (jest widoczn a oel u1. Do lne j P:1;'" 
Mari i), Dopiero p odnies ie nie wody na \\ ,-2.: 
poziom umozli wialo doprowadze nie jej ru ra 
do miasta w murach , kla sztoröw i browar öw 

Na potrzeby mieszkaric öw ur zad zono 
zbio rcze punkty czerpa nia wody, zwane I' 

pia mi. Obecnie za by tki wodociagowe p rez. 
towa ne Sq w Stacji Ce ntra lnej Miejsk iego Prz. 
s iebio rstw a Woc!oci'!g6w i Kana lizacji (przv 
Pilsu dskiego 15) oraz w Muzeum Histo rii . I 
sta Lubli na . 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE IZRAIZOWSIZIE 

Kosci61 pw, Swietego Krzyza 

ednym z obiekt6w prezentowanych na widoku A. Hogenberga 
:lrewniany kosciol pw. Swietego Krzyza, okreslony w przypiste 
obiekt poza miastem. Wedlug tradycji swiatynie ufundowal w 
r. kupiec gdariski Henryk, jako zadoscuczynienie za kradziez 

wii Krzyza Swietego z kosciola Dominikan6w. Zgodnie z legen
rykorzysral okazje, ze ich nie pilnowano, skradl je i uciekal trak
W pewnym miejscu konie stanely jak wryte i nie chcialy dalej 

ic . Wydarzenie to kupiec odczytal jako znak z nieba, dlatego re
ie zwr6cil zakonnikom, a w miejscu, gdzie konie odmowily po
.eristwa ufundowal kosciol. 

Koscio! pw. S'wiftego Krzyia 
uedlug A. Hagenbergu 

Drewniana swiatynia (obecnie murowa
ny Kosciol Akademicki Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego ]ana Pawla H, przy ul. Ra
dziszewskiego) powiazana byla w funkcjo 
nalna calosc z innymi obiektami, usytuowa
nymi na granicy miasta. Byly to: szubienica 
miejska (dokumentacja konserwatorska uroz
samia j'l z budynkiem przy ul, Dlugosza 4) 
oraz tzw. Boza Meka, wzmiankowana juz w 
XVI W., czyli krzyz, a nastepnie kapliczka 
(przy Ogrodzie Saskim). 

w kasciele Dominilauuno. 
tzujqcy da legendy 0 kupcu Henryleu (SJ) 

(si~za opiekujacy sie koscio
pw. Swietego Krzyza zobo

:ani byli do zapewnienia os
ej poslugt skazaricorn. Gdy 
vadzono ich na szubienice, 
torej wykonywano publiczne 
ekucje , wspomniana Boza 
a przyporninala 0 potrzebie 
r6cenia. 

Kosei61 Ahademicei KUL}P I1 (ST) 

LUBLIN - PRZEDMIESCIE IZRAIZOWSIZIE 

Wieia Wodna 

Wzdluz Bystrzycy, r6wnoleg1e do traktu, od kt6rego 
wzielo nazwe Przedrnicscie Krakowskte, biegly rury oraz ka
nal, wchodzace w sklad wodociagow miejskich. Pierwsze 
urzadzenia wodociagowe pojawily si~ w Lublinie juz przed 
polowa XV W., natomiast w 1471 r. Kazimierz jagtellonczyk 
wydal przywilej na sprowadzanie wody z Bystrzycy do mia
sta w murach. Umowa zawarta przez wladze miasta i mie
szczan w 1506 r. swiadczy, iz wykonanie wodociagu powrePlZekopu. turmus i IVieiu IVodnu 
rzono ostatecznie rurmistrzowi ]anowi i jego pornocnikowiwedlug A. Hogenbergu 

Lukaszowi Czirisce z Nowego Sacza. W 1535 r. 
wczeSniejsze zezwolenie potwierdzil Zygmunt 
Stary. 

W Xvl w. w Lublinie funkcjonowaly wiec 
profesjonalne - jak na owe czasy - wodociagi. 
Wod~ pobierano ze stawu we Wrotkowie 
i sprowadzano jq w poblize klasztoru bry
gidkowskiego. Nastepnie rurrnus, usytuowany 
w dolinie Bystrzycy, pompowal j'l na wznie
sienie do Wiezy Wodnej, stojace] na tylach 
klasztoru (jest widoczna od ul. Dolnej Panny 
Marii). Dopiero podniesienie wody na wyzszy 
poziom urnozliwialo doprowadzenie jej rurami 
do miasta w murach, klasztor6w i browarow. 

Na potrzeby mieszkaricow urzadzono m.in. 
zbiorcze punkty czerpania wody, zwane rza
piami. Obecnie zabytki wodociagowe prezen
towane sa w Stacji Centralnej Miejskiego Przed
siebiorstwa Wodoci'lg6w i Kanalizacji (przy al. 
Pilsudskiego 15) oraz w Muzeum Historii Mia
sta Lublina. 

IVieiu IVodnu w linii muroui obronnych 
klasztoru pobrygidkoUJskiego (Sr) 

Rum uodociqgoioa eksjJonowunu 
w Stacji Centrainej MPIViK (MZ) 

J 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE I,RAI,OWSI,IE 

Kosciöl pw. Wniebowzi<;cia NMP Zwycieskiej 
i klasztor Zakonu sw, Brygidy 

Wymienione o biekty sak ralne znajdowaly s i~ bezpo
sred nio p rzy trak cie krakowski m (u!. Naru towicza 6, 8 , 
10). Na pr zelomie XIV i XV w. stane la tu dr ewni an a ka p
lica pw. Na jswietsze] Maryi Pa nn y, wys tepu jaca w zr ö
d lach rowniez pw . sw. Barbary i sw. Zofii. Natomiast ko 
sc io] pw. Wn iebowz i~c ia NMP Zwycics kie] (o becn ie re
ktoralny) i klasztor Zako nu Najswi etszego Zbawiciela , ina
czej Sw. Brygidy (obe cn ie Si6str Urszu lan ek Unii Rzym 
skie j) ufundowal kr6l Wladys law ]agiello w latach 1412
1426, jako wotum za zwyciestwo grunwa ldz kie . W kla
sz to rze , opr6cz si6s tr, do XVI w . pr zebyw ali rowniez 
zakonnicy. 

Swiatynia o trzym ala bardzo efe ktowny wystr6 j. j uz 
w drug iej po lowie XV w. oz dobiono jq freska mi prz edsta

wiajacyrni przejazd k r öla i rycerzy na tle rn iasta (czesc io
wo zachowane) . Olta rz gl6wny mial fo rme tryp tyku , 
w kto rego sklad wc ho dz il ob raz sw. Brygidy, mistyc zki 
i zalozycielki za ko nu (uczczo nej p rzez j agtehe fundacja 
klasztorna, gdyz przepow iedziala zwyciesrwo nad krzyza
karni). W posia daniu siost r byly m.in . RUlY brygidkowsk ie , 
p rze z ktor e prze chodzil wodociag miejski, za co domagaly 
sie o ne odszko dowania. Byla to jedna z jurydyk, powsta
Iych na obszarze miasta . 

6 

~B.liJl1.n"a:. ' /10 1~~ / 

Kosei61 pw. Wniebowzi9cia 
NMP Zwyei9skiej i elasztorZaeonu 
su: Brygidy uedlugA. Hogenberga 

Zesp61pobrygidkowski, z siedzibq 
Lubelshie]Szkoiy WJliszCJ 
im. Kr61a Wjag ielly (Sn 

Obraz su:Biygidy, ez~{ dawnego 
/lypryku oharza gl6wnego (ST) 

LUBLIN - PRZEDMIESCIE I,RAI,OWSI,IE 

Kosciöl pw, Nawr6cenia SW. Pawla 
i klasztor Bernardyn6w 

Ti.B17I I,' . 

rr
 

Ko;'ci61pio. Naumxcnia su: Patda 
i klaszior Bernardynoui 
uedlugA.Hogenberga 

Poinorenesansoue sztukaterie 
wkOSeieiepio. Natorocenia 
su: Patda (Sr) 

W poblizu traktu, ktory na rym ode inku nosil rr 
ulicy Pan ny Marii (obecnie u l, Naru towicza) , stanal ke 
pw , Nawr6c enia sw, Pawla (dzls parafialny, przy ul. 
nardy riskiej 5) i przylegly do niego klas ztor Bernarcly 
W Po lsee nazyw ano tak franc iszkanow obserwantow 
konnicy przybyli do Lublina w 1459 r. Z funduszy z 
nych pr ze z mie szczan w zn ies li najpierw obiekry drewn 
na stepn ie po uzyska niu zgody Kazimie rza j agielloric 
gmachy murowane . W obron ie p rzed Tata rami zes po 
scielno-klasztomv, obejmujacy rown iez cmentarz, o te 
odrebnyrn mllrem. . 

Kosete l w ie lokrotnie ulegal pozaro rn, ale ko nsckv 
nie go odbudowywa no . 29 czerwca 1569 r. nab o zeri 
dziekczynne za doprowad zeni e do ko rica rokowari 
nych, od p raw iano z udzialem kro la jeszcze w swiaryn 
ryckie]. j ednakze po pozarze na przelomi e XVI i :XV 
przebuclowano jq w stylu re nesansu lube lskiego , dzieki 
mu uzyskala ws paniale sz tukaterie. Posiad ala [uz wov 
kilka kaplic (teraz tylko dawn a kaplice SW. Antoniego) 
cho wa la sie czesc wyposazen ia kosciola z teg o ok 
krzyz, kropielnica, nagrobek ry cerza, plyty nagrobne . 
mietmono w nim m .in. lek arza kro lewskiego - Wojc 
Oczke (epi tafium z kleczaca postacia). 



LUBLIN - PRZEDMIESCIE IZRAIZOWSIZIE LUBLIN - PRZEDMIESCIE IZRAIZOWSIZIE 
Kosciöl pw. Wniebowzi~ciaNMP Zwycieskiej Kosciöl pW. Nawr6cenia SW. Pawla 

i klasztor Zakonu sw, Brygidy i klasztor Bernardyn6w 
Xlymienio ne obiek ty sakralne znajdowaly sie bezpo
nio przy trakcie krakow sk im (u l, Naru to w icza 6, 8, 
Na prze lomie XIV i XV w. st an ela tu d rewniana k ap
pw. Najswietsze] Maryi Panny, wystep ujaca w zro
1 röwniez pw . sw. Barbary i sw. Zo fi i , Natomiast ko

pw. Wniebowz i~e i a NMP Zwycieski e] (obecme re
il ny) i klasztor Zakonu Najswietszego Zbawieie la, ina
Sw. Brygidy (o bec nie Si6s tr Urszulanek Unii Rzyrn
) ufundowal krol Wlad yslaw j aglello w lataeh 1412
" jako wotum za zwyciestwo g runwa ldzk ie . W kla
'ze , op r öcz si6s tr, do )".'VI w . prze byw ali rowniez 
mnicy. 
.wiarynia otrzymala bardzo efektowny wys tro]. Jui 
ugie] po lowi e .XV w . ozdobiono i'l freskami p rzedsta

.
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T'S)Pmtl7.:, tJB.jlff1n"ct I/ ni/ 111M " . tp.+ 

Poznorenesansouie sztuhaterie 
to kosetelepui . Naurocenia 
su:Pauia (ST) 

Zesp6/pobemard)'Jiski (Sr) 

tJ( 

Ko,'ci6/pu: Naumxenia5W. Pawla 
i hlasztor Bernardyrunu 
uedlugA.Hogenberga 

W pobhzu rrak ru , kt6ry na tyrn odcinku no sil miano 
uliey Pan ny Marii (obecnie ul. Narutowicza) , sta nal kosciol 
pw. Nawr öce nia Sw. Pawl a (dzis parafialny, przy u l. Ber
nardyriskiej 5) i przylegly do niego k lasztor Bernardynow . 
W Polsee nazyw ano tak fran ciszka n6w obserwant6w . Za
konnicy pr zybyli do Lub lina w 1459 r. Z funduszy zeb ra
nych prz ez m ieszczan wznies li najp ierw obiekty drew niane , 
nasrepnie po uzyskaniu zgo dy Kazimie rza jagiellori czyka 
gmachy murow ane. W obronie przed Tatarami zesp61 ko
scie lno-klasztorny, obe jmujacy r öwniez cmentarz, otoczyli 
odrebnyrn murem. 

Kosci öl w ielo krotn ie ulegal poza rom, a le ko nse kwcnr
nie go od budowywano . 29 czerwca 1569 r. nabozerisrwo 
dziek czynne za doprowaclze nie do konca rok owari uni]
nych, odprawiano z ud zialem krö la jeszcze w sw iatyn! go
tyckiej. jed n akze po pozarze na p rzelomie XVI i XVII w . 
przebu clow ano i'l W srylu renesansu lubelskiego , dzieki cze
mu uzyskala wspaniale sztuka te rle. Posiadala juz w6wczas 
kilka kaplic (teraz tylko dawna kap lice sw . Antoniego) . Za
chowala s i~ czesc wyposaze nia kosciola z tego okresu: 
krzyz, kro pielnica, nagrobek rycerza , plyty nagrobne . Upa
mietniono w nim m.in . lekarza kr61ewskiego - Wojciecha 
Oczke (e pitafium z kleczaca postacia) . 

Zesp61pobIJ'gidkOl/lski, z siedzibq 
tubelskie!Szko(y Uj ,i szfi 
im. Kr61a W.jagielty (ST) 

Kosci61pu: v/ntelxnoziecia 
NIVI? Zwyci~skiej i klasztorZahonu 
su: ßI)i1 idyuedlug A.Hogenberg« 

Obraz su: Brygidy, CZr5Cdaumego 
11J'P/yL~1 oltarzagl6wnego (ST) 

acyml prze jazd kro la i ry ce rzy na tle miasta (czescio
zac howane) . Olta rz gl öwny mial forme tryptyku , 
t6rego sklad we ho dz il obraz Sw. Bry gid y, mistyezki 
:o i yeie lki zak on u (uezezo nej przez j agte ile fundacja 
ztorna, gdyz p rzepowiedzia!a zwyc ies two nad krzyza
0 . W posiadaniu si6str byly m.in. Rury brygid kowskie , 
z kt6re przeehodzil wodociag miejski, za eo dornagaly 
ine oclszkodowani a . Byla ro jedn a z jurydyk , powsta 
na obszarze m iasta . 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE IZRAIZOWSKIE
 

Dwory Sobieskich i Firlej6w
 

Dtuir Sobieseicb ll:ed/ug A. Hogel/herga 

Lub lina (w zmieni onej fo nnie pr ze
trw al do d zis p rzy ul. Berna rdy ri
sk ie] 13). Powstala na Zmigrod zie 
j u rydyk e nazywa no Gorajszczyz na. 

W XVI w . r öwniez Mikolaj Firle j 
wz n i ösl dw ör na p rze dmi e sclu 
Lub lina (o becrue gmach Wyd zialu 
Poli tol ogi i Uniwersyre rn Mari i Cu
ric-Sklod owsk iej p rzy pI. Litew sk im 
3) . Byla to jedn a z lieznych rezy
deneji Firlejow, ro zs ianych po Wo 
[ewodzrwie Lub elskim . Miala o na 
ee ehy bu d owli renesan sowych. Po
d obno podczas sejm u uni jn eg o 
goseil w nie j Zygmum Augu st. 

W mie jseu n ieeo dale j ods uniet ym od tra
k tu, nazywanyrn Zmigrodem, w po lowi e XV! 
w ie ku s ta na l o ka za ly d w ör Sob te sk ic h . 
W kori cu stulec ia nalezal o n do Marka 50 
bieskl ego , kaszt e lana i wo je w ody lubel
sk iego. Widok Lubli na wed lug Hogenberga 
w raz z za miesze zo ny m do ni ego o p ise rn 
sw iadcza , iz dw ör rni al ksztal t rozbudowa ne j 
w iezy ruieszkalnej . Wzn ies iono go na ekspo 
nowanym mie jscu, z w ie lka stara nn oscia o raz 
n iemalym kosztern , dlatego stanowil ozdobe 

Dawny " wor Sobieskicb, stanpo wie/okro/ne; przebudowie (ST) 

Wedlug o p in ii kr61a rod Firle j6w 
z::li ieza l s i~ do najz nakom it s zye h 
w Rze ezypospolitej . W korkow yeh la
taeh jego panowania w Lllb linie bylo 
o kol o 20 dworow, zas na pocz'ltku 
XV! I w iek ll ich liezba w zrosla do po 
nad 60 (wplyw m. in . ulokow ania tu ta j 
Tly bllna lu Koro nne go) . 

Daumy "wor Fir/e;ow, obeoliegmach 
lf/vdzia/u P?Ii/% gii UMCS (sr) 

LUBLIN - PRZEDMIESCIE IZRAIZOWSIZIE 

Obelisk UnH Lubelskiej 

W pobl izu dw oru Firlej öw, zapewne je: 
za zyc ia Zygmunta Augusta , s tana l o be lisk 
mi etn iajacy u ni", polsko-hrewska zawa rta w 
lin ie 1 lipea 1569 r. W jej e fe kcie powsta la 
le g la Rze cz po sp o lita , obejm u jaca teryto 
dwoch paristw , kr öre od 1386 r. mialy w 
nego wlad ce . Pie rw otny o be lisk przypo i 
o poczatk ac h uni i, d zie ki rze i b om prze 
wiajacyrn Wladysla wa j agteile i j ad wige (u 
lo ny na obraz le wystawionyrn w Mu zeum l 
rii Mias ta Lublina) . W pie rwszej po low ie XI 
o be l isk ten uleg l zn iszcz en iu . Wow czas do 
trad ycji nawi azal pornnik Unii Lub e lski e], sr 
d o dz is. Tym razc m par a krolew sk a zc 
przed stawio na na plask orzezbie w syml» 
n ym usci sku c1loni. 

Uczestni cy sejm u unijnego mie li swiadomosc, ii. s:! sw lad kami p rzel omowego wydarz 
Pot wie rd zaja to parn iatko we napi sy wyd ra pane przez ni ch w kapl icy zamkow ej. Pamiec c 
ur rwalona zostala r öwnie z w p ostac i nazwy placu , na kt öryrn sto i p omnik (plac Lirewsk l, 
wotn ie plac Musztry ). Przyw oluje ona na mys l 
l.itw ino w przybylych na sejrn. Podobn o w ryrn 
mie jscu rozbili o b6z. \ '(! pobhzu zna jdowaly sie 
w aly w zmacn iajace obronnosc rniasta , usyp a
ne na lin ii op arte ] 0 kra w edzie doli n rzeczn ych 
Czcchow ki i Byst rzycy. Wzmianki zröd lowe 
porwierdzaja ich istn ien ie od 1560 r. 

Daumy obctis«Unii Lubelseiej; na obrazie 
wMI/ZClIl1 / Hisiorii Mias/(/ iub lina (PM) 

POl/mik Uni i LI/Ix /skiejz /(//20. XIX U'. (SO 

~ J'l lI lJo/iczn a p/askorzei lJa 1111 ponllliku Unii Lubelskiej (S7. 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE I(RAI(OWSKIE LUBLIN - PRZEDMIESCIE I(RAI(OWSI(IE 

Dw o ry Sobieskich i Firlej6w Obelisk Unü Lubelskiej 

.Sobies(; ch Icedlug A. Hogenberga 

l ina (w zmien io nej fo rmte p rze
11 do d zis przy uI. Bernard yri 
j 13). Powstalq na Zmigrodzte 
'dyke nazywan o Go rajszczyzna . 

W XVI w . row ni ez Mikol aj Firl ej 
u ösl d w6r na p r zc drme scru 
Iina (obecn le gmach Wydzialu 
tologü Un iw ersyt etu Mar ii Cu
;k lodowsk iej p rzy pI. Litew sk irn 
Byla to jedna z l icznych rezy
cji Firlej6w, ro zsianych p o \'\/0 
5d ztwie LubeJsk im . Mi ala ona 
1)' budo w li renesansowych . 1'0 

,no p odczas sejm u unijnego 
: i1 w niej Zygmunt Au gu st. 

W m ie jscu n ieco dalej odsuruerym od tra
k tu , nazywany rn Zm lgrodem , w po low ie XVI 
w iek u sta nal o ka za ly d w 6 r So b ie sk ic h . 
W koncu stu lec ia na le za l on do Marka 50
b iesk iego , kas zte lana i w o jewod y lubcl 
sk iego. Wi dok Lub lina w edlug Hogenberga 
wraz z zamieszczonyrn do niego o pise rn 
swiadcza , iz dw 6r rn ial ksztalt rozbudowa ne] 
wiezy m ieszkal nej . W zniesiono go na eks po
now anym mi ejscu , Z w iel ka starannosein o raz 
n iemalym kosztem, dlatego stanowil ozdobe 

Daumyduor Sobiestic b.stan powielokrolliejprzebudoune(Sr) 

Wedlug op in ii k r6 1a r6d Firl ej6w 
za l icza l s i~ d o n aj zn ak o m i tszy c h 
w Rzeczypospo li tej. W k on cowych 1a
tach jego pan ow ania w Lublinie bylo 
okolo 20 dw or6w , zas na poczqtk u 
XV II w ieku ich liczba w zro sla do po
nad 60 (w p lyw m.in . ulokow ania ru taj 
Try buna lu Koronnego). 

Dall1llY dn'ar Firlejow, o!JcCllie gmacb 
lfI)'dziall/ Polilologii UMCS(sr) 

W poblizu dw or u Firlej6w , zapewne jeszcze 
za zyc ia Zyg rnun ra Augusta, sta na l o be lisk u pa
m ietniajacy un ie po lsko- ll tew ska zawarta w Lub
l in ie I lipca 1569 r. W jej efekcie powstala roz
l eg la Rzeczp osp oltta, o be jmu jqca tery to ri um 
dw6ch paristw , kt öre od 1386 r. mi aty wsp öl
nego wladce . Pierw o tn y obelisk przyp orni nal 
o poczatkach u n i i , d zi eki rze zbo rn przeds ta
w ia jacy rn Wl ad yslaw a Ja gi ell ~ i j adwige ( utrwa
lony na ob razie wystawio nyrn w Mu zeu m H isto
ri l Mi asta Lub lina) . W p ierwsze] p olowie XIX w . 
obel isk ten u legl zniszczen iu. W6w czas da jego 
trad ycji nawiaza l porn nik Unii Lubelsk iej, sto iacy 
do d zis . Ty m ra ze rn para k rö lew sk a zos tala 

Dau-nyobelisl: itnii LllbelsNej. na oorazie przedstaw io na na p lasko rzezbi e w sy mbo l icz
IVMIlzeIlIlIHlstorii Miasta Lublina(PM) 

nym u scisku dloni . 

Uczestni cy sejm u un ijnego mi eli swiadornosc, iz sa sw iad k am i przelornowego wyda rze n ia , 
Porwierd zaja to pami atkow e napi sy wydrapa ne przez n ich w kap l icy zarnkow e]. Paruiec 0 n im 
utrw alo na zostala r öw niez w postaci nazwy p lacu , na kt öryrn sto i p omnik ( plac Lirew sk i, pier
w o tnie p lac Musztry ) . Przyw o lu je o na na mysl 
Litwino w przyb ylych na sejm . Podobno w ty rn 
mi ejscu ro zb ili ob öz. W pobli zu znajdow aly sie 
wa ly w zmacniajace obronnosc miasta, usypa
ne na Iinii o parte j 0 k raw ed zie do li n rzecznych 
Czech öwk i i Bystrzycy . Wzmiank i zrodlow e 
po tw ierd zaja ich istn ien ie od 1560 r. 

POII/l1 ik Ullii lllbeiskiejz laI 20,XIX IV. (sr; 

Symboliczllo plas('OI'zribo 1/(/ pomlliku lJllii Lubelskiej (S7) 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE I(RAI(OWSI(IE 

Kosciöl pw. Ducha Swietego i szpital 

Przedmiescie Krakowskie , przez ktore przebiegal trakt wio
da cy ze stolicy PoJski na Litwe, te tnilo intensywnym zyciem. 
Zgodnie z öwczesna prakryka dzialaly tu warszraty rzemiesl
nieze (np , ga rncarski, odkryty na terenie Poezty Glownej 
w 2005 r.) . Wznoszono tez domy mieszka lne z d rewna (jeden 
z nich , usytuo wany na poczatku obecnej ul. Krak owsk ie 
Przedrruescie , byl wlasnoscia Mikola]a Reja) , jak i nie liezne ka
mien ice . Röwni ez handel wy prow adzano coraz srniele j poza 
mury miejskie, 0 czym swiadczy chociazby Jokalizacja Stodo ly 
Solnej. W drugic] po lowie XVI w . niedalek o Bramy Krakow 
skie] powstalo na wet targow isko, nazwane Nowy m Rynkiem. 

j ednakze znacznie wczesniej, bo od XIV w. funkcjonowal 
Kosci61 pu: DucbaS'wif lego tu szpual, czyli przytulek d la os6b sta rszych i chorych. Na ich 
i szpital tcedlugA. Hogenwrga potrzeby najpozniej na poczatku XV w. wzniesiono kosciol 

pw . Ducha Sw ietego (obec nie rektoralny, pr zy ul. Krakowskic 
Przedmi escie I). W XV stuleciu zesp öl kosclelno-szpi talny rn ial juz wlasne urnocnienia. Prawo 
pa tro natu nad swi'ltyni'l nalezalo do rady mie jskiej. Pomirno duzych uposazeri fundac ja do
broczynna przezywala trudn osci Iinansowe. Kosciol wiel ok rotnie niszczyly pozary. Na poc zatku 

XVII w. opieke nad nim przejeli cza
sowo karme lici bosi. 

Gbraz Malki BozejDobrej Rady, 
zioane] Swif lOduskl} (MKo) 

KoscUJ/ PU!. D Uc/HI SllJiflego, slan wsp61czesny (ST) 

#ö 

LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Brama Krakowska 

Oel stron y Przed miesc ia Krakowskiego usyruo
byl gl6wny wjazd do mias ta w rn urach , czy!i tej e 

Po rfil~ Lublina, kt6r a znalazla s i~ w obrebie pierscienia 01 
,P. nego. Ze w zgledu na strategiczne znaczen ie miejs. 

zos talo szczegolnie ufort yfikowane . Obro ne prze: 
[ezdzcarru stano w ila sucha fosa, nad kt öra przerzu 
zwodzony most, a tak ze Brama Krakowska, zao patr 
w brone . W linii mu röw rniejskich , oel czas öw Kaz 
rza Wielk iego w ie lokro tnie wzmacn ianych , znajdc 
sle takze: Baszta Polokragla. bas zta przy farze, B 
Grodzka, Baszta Okragla itd . 

Najbarel ziej wyeksp onowana Brarna Krakowska, 
na tez Wyzsz'l, stano wila najwazniejszy pu nkt obr 
miasta. Dlatego w ie lokrotnie byla pod wyzszana i ( 
mala przedbramie . Z czasem jednak zaczela tra cic 
wo tnc fun kcje na rzecz zewne trznych linii obroru 
Sluzy la jako rnieszkanie d ia obslugi i urzadzono "" 
katusze. Na wiezy znajdowal sie zegar i dzwon, a t 

Brama KrakolUska [(:edlug A.Hogenbelga 

cze oz na jmiali sta d goelzin y. 
Rownicz ganek sluzyl rnu zykan
tom . Obe cnie w Bra rnie Kra
kowskiej miesci sie Muzeum Hi
storii Miasta LubJina (pl. Lok let
ka 3), z cennymi ekspozycjami 
i pu nktern wid okowym na pi'l
tym pietrze . 

Plomba eupieclza zezbiorowMuzeum 
Historii Miasfa Lublina (PM) 

BramaKrakolVska, Slilll u~p6lczesny (ST) 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE I,RAIZOWSIZIE 

Kosciöl pw. Ducha Swietego i szpital 

Przed miescie Krako wskie, p rze z kt öre przebi egal trakt w io
dacy ze stolicy Polski na Litwe , tetn ilo inrensywnym zyc iern . 
Zgodn ie z öwczesna praktyka dzialaly tu warszraty rzem iesl
nicze (n p . ga rn ca rsk i, o d kryty na tere n ie Po czty GI6w nej 
w 2005 r.) . Wzn oszo no rez domy rrueszkalne z drewna (jeden 
z n ich, usytuow any na poczatku o becne j u l. Krak ow sk ie 
Przedmiescie . by l wlasnoscia Mikolaja Re]a) , [ak i n ieliczn e ka
mienice . Rowniez handel wyp rowadza no coraz sm ie lej po za 
mUIY miejskie , 0 czym sw iadczy chociazby lokalizacja Stodo ly 
So lne j. \Y,1 d ru gie] polowi e XVI w. niedaleko Bram y Krak ow 
sk iej p owstalo naw et targ owisko , nazw ane Nowym Rynkiern . 

jednakze znac zn ie wczesnie], bo od XIV w . funkcjonow al 
tu sz pital, czyli p rzytu lek d ia os6b stars zych i ch oryc h. Na ich 
potrze by najp6iniej na poczatku XV w . wzniesiono ko sciol 
pw. Du ch a Sw ie tego (obecnie rek toralny, p rzy ul. Krak owskie 

dmiescie 1) . \Xl XV stu leciu zes p61 koscielno- szp i talny mial ju z w lasne um ocnieni a . Praw o 
m atu nad sw iqtynlq na lezalo do rady miejsk ie]. Pomimo du zych up osazeri fund acja do 
zynna pr ze zywala trud nosci finansowe . Koscio l w ielokrotn ie niszczyly poza ry. Na poczatku 

}"'VII w . opieke nad nim p rzejel: cza
sow o karm elici bos i. 

;/pu: Ducba Swif tego 
11uodlug A. Hogenberg« 

~ 

Obraz Mmi.?i Boze] DcbrejRady, 
zuanej Swif /odllSkq (MKo) 

Kosei61pw Ducba SlV/{?/egO. stall wsp6lezesllY (57) 

Plomba kupiecka zezbior6wMuzeum
 
His/orii Mias/aL/lb/illa (PM)
 

LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Brama Krakowska 

Od stro ny Przedrniesci a Kra kow sk iego usytuow an y 
byl gl6w ny wja zd do miasta w murach, czyli te] czesci 
Lublina, kt6ra zna lazla s ie w obrebie p iers cie ru a obron
nego . Ze w zgledu na strateg iczne znaczen ie miejsce to 
zostalo szczeg ölnie ufo rtyfikowanc . Ob rone p rzez na 
je iclicami stanowi la sucha fosa , nad kt öra p rzerzucan o 
zw odzo ny most, a ta kze Brama Krakowsk a, zaopatrzo na 
w brone. W linii muro w miejskich, od cz as öw Kazim ie
rza Wie lk iego w ielok rotn ie w zmac nianych , znajdo waly 
s i<; tak ze . Baszta P ölok rag la, baszta p rzy far ze , Bram a 
Grodzka, Baszta O krag la itd . 

Na jbarclziej wyeksponowana Bram a Krako wska, zw a
na tez Wyi sz,!, stanow ila najwazniejszy p unkt obronny 
miasta . Dla tego w ielo kro tn ie byla podwyzszana i ot rzy
mala p rzedb ramie . Z ezase m jednak zaczela trac ic p ier 
wotne fun kcje na rzecz zew ne trznych linii obro nnych. 
Sluzyla jak o mieszkani e d la obslugi i urzad zo no w niej 

~~'f!:'C"i ..:..:.&- . karusze . Na w iezy znajdowal sie zega r i dzwo n, a treba-
Brama KItI('O Il~ka wedlug A. Hogellberga 

cz e o zn ajmiali s tad god zi ny. 
Row niez gane k sluzyl mu zykan
torn . Obe cn ie w Bramie Kra 
kow skiej m iesci sie M uzeurn H i
sto rii Miasta Lublina (p l. Lo kle t
ka 3), z ce nnymi e kspo zycjami 
i p unk te m w idokowym na p ia
ryrn pi etrze. 

Brama Krakolvska, stall wsp6/czesny (S7) 
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LUBLIN - POZA MURAMI MIASTA 

Kosciöl pw. sw. Jana Chrzciciela,
 
sw, Jana Ewangelisty i koiegiumJezuit6w
 

Bezpieczensrwo osiagmete za osratnich ]agiellon6w spra
T , 5".Io an lli~) T'r'f I!/ta wilo, ze zaczeto przekraczac granice nienaruszalnego wczes

nie] piersclenia obronnego mlasta. W 1585 r. jezuici wyjed
nali u Stefana Batorego, a w 1611 r. u Zygmunta III Wazy, 
zezwolenie na budowe zespolu koscielno-klaszrornego poza 
murarm (ul. Krolewska 10). Inicjarywe sprowadzenia na Zie
mie Lubelska jezuit6w, podjeta przez Bernarda Maciejow
skiego i Mikolaja Zebrzydowskiego, poparl ks. Piotr Skarga. 
Rektor uczelni wileriskiej na miejsce fundacji, zarniast propo
nowanego Chodla, wybral Lublin. Zadanie orwarcia nowego 
domu przelozeni zakonni powierzyli ks. Stanislawowi War
szewickiemu. 

Na potrzeby fundacji dokonano niwelacji terenu na obec
nym placu Katedralnyrn oraz ulicy Krolewskie]. Postawiono 
tymczasowa kaplice i rozpoczeto wznoszenie docelowego 
kosciola, jednej z pierwszych w PoJsce budowli barokowych. 
Zaprojektowal go architekt zakonny jan Maria Bernardoni, 
wspomagany przez wspolbrara ]6zefa Briccio. W 1604 r. kon
sekracji swi'ltyni pw. sw. jana Chrzciciela i sw. jana Ewan
gelisty dokonal Bernard Maciejowski, wowczas juz biskup 
krakowski (prace przy nie] jeszcze trwaly). Pierwotne mury 
obecnej archikaredry mozna obejrzec w kryptach. Natomiast 
wsrod wyposazenia odnajdzierny starsze od niej zabytk], po
chodzace z lubelskiej fary. Rowniez zakrystie i skarbiec prze
znaczono na ekspozycje zabytkow sztuki sakralnej. 

Zesp6/ jJOjezuieki: archikatedra, 
Wifia TIYllilarska -Muzeum Arehidiecezialne • iiL 

Szlukl Rehglfll'!/, Arc!Jlwum Panslwowe (Sr) -; .a; 

Zcsp6/ koscie/no-k/aSZlorny jezu iuuo 
wed/ug A Hogenherga 

Chrzeielnica poehodzqea zfary (ST) 

LUBLIN - POZA MURAMI MIASTA 

Kosciöl pw. sw. Jana Chrzciciela, 
sw.Jana Ewangelisty i koiegiumJezuit6w 

Umowa miasta z rurmistrzem janem i Lulec 
Cziriskq, J1a uivbonanie wodociqgaw z 150 

Przyunle]Kazimierza jagiell 
na cztery jarmarhi Z 1148r 

Klasztor oraz szkola jezuicka po
czatkowo miescily sie w karnieni
cach przy murze miejskim. Q tyra, ze 
czasy byly wowczas burzliwe swiad , 
czy fakt, iz jezuici orrzymali kamie
nice Tcczyriskich, w kt6rej znajdowal 
ste wczesnie] zbor i szkola ariariska. 
Na poczatku XVII w. przystapili do budowy bardzie] przestronnego gmachu szkolnego. 
nie miesci sie w nim Archiwum Paristwowe (ul. ]ezuicka 13). Natorniast obok, w Wiezy 
tarskiej (ul. Krolewska 10) - wzniesionej nad brarna w linii mur6w miejskich - znajduje si 
pozycja Muzeum Archicliecezjalnego Sztuki Religijnej oraz wspanialy punkt widokowy. 

Zbiory Archiwum Panstwowego wyrnagaja oddzielnego potraktowania. Najstarszy je 
kumenr ksiccia Wladyslawa Lokietka, wystawiony w6jtowi Maciejowi z Opatowca w 1 
Przechowywane sa tu rowniez przywileje: wielkiego ksiecia litewskiego ]agielly i jego 
Skirgielly dla kupc6w lu
belskich na wolny wjazd 
na Litw~ z 1383 r., Wla
dyslawa ]agielly - juz ja
ko kr61a poJskiego - do
tycz'lcy prawa skladu dIa 
Lublina z 1392 r., a tahe 
Kazimierza ]agiellonczy
ka z 1448 r. na cztery jar
marki w Lublinie. 

lest tez umowa na v-,y
konanie wodoci')gu miej
skiego z 1506 r. i inne 
cenne archiwalia. 

Widok z Wiezy T'J!lülarskiei
 
na Rynek(ST)
 

,-J 

L ~ 
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LUBLIN - POZA MURAMI MIASTA 

Ko sci öf pw. sw. Jana Chrzciciela,
 
sw. Jana Ewangelisty i kolegium Iezuitöw
 

Bezpieczeristwo osiagniete za ostatnich ]agiellon6w spra
T . S".IO f!J/1I I~'T'(/flltll wilo, ze zaczeto przekraczac granice nienaruszalnego wczes

J~~	 niej picrscicnia obronnego miasta. W 1585 r. jezuici wyjed
nali u Stefana Batorego, a w 1611 r. u Zygmunta III Wazy, 
zezwolenie na budow e zespolu koscielno-klasztornego poza 
murami (ul. Krolewska 10). Inicjarywe sprowadzenia na Zie
mie Lubelska jezuit6w, podjeta przez Bernarda Macie jow 
skiego i Mikolaja Zebrzyclowskiego, poparl ks. Piotr Skarga. 
Rektor uczelni wileriskiej na miejsce Iundacji, zamiast propo
nowanego Chodla, wybral Lublin. Zadanie otwarcia nowego 
dornu przelozeni zakonni powierzyli ks. Stanislawowi War
szewickiemu. 

Na potrzeby fundacji dokonano niwelacji terenu na obec
nym placu Katedralnyrn oraz ulicy Krolewskiej. Postawiono 
rymczasowa kaplice i rozpoczeto wznoszenie docelowego 
kosciola, jednej z pierwszych w Polsce budowli barokowych. 
Zaprojektowal go architekt zakonny Jan Maria Bernardoni, 
wspomagany przez wsp61brata]6zefa Briccio. W 1604 r. kon
sekracji swiatym pw. sw, ]ana Chrzciciela i sw. ]ana Ewan
gelisty dokonal Bernard Maciejowski, w6wczas juz biskup 
krakowski (prace przy niej jeszcze trwaly). Pierwotne mury 
obecnej archikatedry rnozna obejrzec w kryptach. Natomiast 
wsrod wyposazenia odnajdziemy starsze od niej zabytki, po
chodzace z lubelskiej fary. Rowniez zakrystie i skarbiec prze
znaczono na ekspozycje zabytk6w sztuki sakralnej. 

Zesp6! pojezuicki arcbihatedra, 
Trynitarsea - MuzewnArcbidiecezjalne ~ 

rk/ Religijnej. Anhiwum Pmis!woll;C (Sr) ~ 

eosciclno-lelasztornvjezuiunu 
i iJ. Hogenberga 

elnicapocbodzqca z[a,)' (ST) 

LUBLIN - POZA MURAMI MIASTA 

Kosciöl pw. sw. Jana Chrzciciela, 
sw. Jana Ewangelisty i kolegium jezuitöw 

Umotca miasta z ntrmistrzem [anem i l.uiuszem 
Cziriseq, na ioyhonanie uixlcciqgou. z 1506r. (ST) 

PtzyunlejKazimierza jagiel101iczyka 
na cztervjarmarei z 1448 r. 

\ 
r \ 

Klasztor oraz szkola jezuicka po
czatkowo miescily sie w· kamieni
cach przy murze miejskim. 0 tyra, ze 

..... 
czasy byly w6wczas burzliwe swiad

czy fakt, iz jezuici otrzymali kamie "\
 

nice Teczyriskich, w ktorej znajdowal "----' '
 

si<;: wczesniej zbor i szkola ariariska.
 
Na poczatku XVII w. przysrap!lt do budowy bardziej przestronnego gmachu szkolnego. Obec

nie miesci si<;: w nim Archiwum Paristwowe (ul. ]ezuicka 13). Natomiast obok, w Wiezy Tryni

tarskiej (ul. Krolewska 10) - wzniesionej nad brama ", linii murow miejskich - znajduje sie eks

pozycja Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej oraz wspanialy punkt widokowy.
 

Zbiory Archiwum Panstwowego wyrnagaja oddzielnego potraktowania. Najstarszy jest do
kument ksiecia Wladyslawa Lokietka, wystawiony w6jtowi Maciejowi z Opatowca w 1317 r. 
Przechowywane sa tu rowniez przywile]e. wielkiego kslecia litewskiego ]agielly i jego brata 
Skirgielly dia kupc6w lu
belskich na wolny wjazd 
na Litwe z 1383 r., Wla
dyslawa ]agielly - juz ja
ko krola polskiego - do
tyczacv prawa sklaclu clla 
Lublina z 1392 r., a takze 
Kazimierza jagielloriczy
ka z 1448 r. na cztery jar
marki w Lublinie. 

lest rez umowa na wy
konanie wodociagu miej
skiego z 1506 r. i inne 
cenne archiwalia. 

Widok z Wiezy Tryni!arskiej
 
/Ja RY/Jek (Sr)
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1. Kosci61pw. SIV. Mareina 
2. Traktkrak öwski: ul. krezntcka - ul.Janowska

• ul.Nadbyslrzyeka - ul.Narutowicza - pI.womosc: - ul.Kozia 
3. Kosei6/ pw. Swiltego Krzyia, ob. kosei6/ Akademieki KUL JP 11 
4. Kapliezka, tzw. Boza MI ka 
. Dawna szubienica 

6. Mogilazpoeh6wkami larnyminaementarzu przy ul.Lipowej 
7. Wystawa wcdociaqowa wStaeji Centralnej MPWiK 
8. Wieia Wodna 
9. Kosei6/ pw.Wni e bowzi~eia NMP i d. klasztor Zakonu s«.Brygidy 

. Kosei6/ pw.Nawr6eenia SIV. Pawla i d.klasztor Bernardynow 
11. Dawny dw6r Scbieskich 
12. Dawny dw6r Hrlejow, obeenle Wydzia/ Polilologii UMCS 
13. Obelisk,obeeniepomnik Unii Lubelskie] 
14, karmemce przyul.Krakowskie Przedmieseie 

. Kosei61pw. Dueha Sw i ~leg o i dawny szpital 
16. BramaKrakowska- MulOum Hislorii Miasta Lublina 
17. Kosei61pw. s«. JanaChrzclciela i sw. Jana ElVangelisty 

i dawne kolegiumJezuil6w- Arehiwum Paristwowe, 
MulOumArehidieeezjalneSztuki Religijnej 

18. Trakt: ul krakowska, obeenieul.Bramowa 
19. Rynek, m.tn. : Ratusz-Trybuna/ Koronny i kamieniea Rynek 8 

. Kamieniee przv ul. Zlotej
 
- pod nr3 MulOum Literaekie Im.J. Czecnowlcza
 

21. Kosei6/ pw, Sw. Stantslawa i klasztor Dominikan6w 
22. Kamieniee przyul.Rybnej 
23. Rynek Rybny 
24. Mennicaprzy ul.Oleine] 6, obeenieplae 

. Trakt: ul.Grodzka i karnemce 
26. Zesp61 kosclelny tary pw. SIV. Miehala 

- obecniepi. Po Farze, plebarua i mansjonaria 
27. Kamieniee przy ul Arehidiakonskiej - podnr5Maly Ratusz 
28. Brama Grodzka, wystawa wOsrodkuBramaGrodzka - Teatr NN 
29. Kosei61pw. sw. Wojeieeha i dawny szpual s«. Iazarza 

. Most natrakeie, obeenieul.Zamkowa 
31. Zamek, kaplieaTr6jey Sw i~tej , donzon 

- MuzeumLubelskie nala mku 
32. Trakt litewski, tnaczei wilenski: ul.Krakowskie Przedmiescte

- ul. Sw i~toduska - przezPodzameze - dawnaul.Ruska
- kuprzeprawieprzezBystrzye~ 

33. Zesp61 synagogalny, obecrne parruatkowetaouce 
34. Kosei61 pw. sw. Mikolaja 

. Cerkiewpw. PrzemienieniaPanskiego 
36. SlaryKirkul . 
37. Siomiany Rynek 
38. PrzeprawaprzezBystrzy e~, obecnlemost 
39. Dawny m/ynpapierny 

. Dawna karezma Budzyn 

PARKLUDOWY 

Ki 

. ~".J7 
~..:-

Trasy historyczne : Dosl ~pnosc obiekt6w: 

---- traktkrakowski • obiekt og6 lnodos t~pny 
• obiekt dostepny wewnatrz \'I oznaezonym czasie 

- - - traktlitewski, inaezej wllenskl obiekt dostepnv wewnatrz nieregularnie 
(przerywana liniq przebieg zbliiony) (w oznaezonym czasiesezonowo, pouzgodnieniu lub tylkodiagrup) 

• nbiektdostepny tylkozzewnatrz
 
.,., punktwlcokowy • obtektniezachowany
 

wiecej informacji: na stronie www.krakow-Iublin-wilno.pl 



Ratusz - Tryounal Koronny 
uedlugA. Hogenberga 

LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Rynek 

00 Rynku prowa dzi la u lica Krakowsk a, zwa na obecnie Brarno
wa . Usytuowa ne wokoio ni ego drewniane do rny zas tapiono z cza
sem kamien icami. Na srod ku sta nal Ratusz, wzrnlan kow any w 1419 
ro ku, w kt6rym urzed owa l w 6jt i rada miejska (Ryne k 1, obecn ie 
Urzad Stanu Cywiln ego). P6iniej pi erwszeristwo mi al Trybunal Ko
ronny, czy l i najwy zszy sa d d ia szlachty i d uchow ie risrwa, ustano
w io ny w 1578 r. przez Stefa na Barerego. W Lublinie rozs trzygano 
sp rawy z obsza ru Malo po lsk i i Rusi Czerwonej , a od 1590 r. ta kze 
wojew6dz tw : w ol y risk iego , bradawsk iego i k ijowsk iego. Gotyck i 
g rnach byl juz po renesansowej przebudowie, a takze odbudowie 
po pozarze miasta w 1575 r. j ego ozdo ba byla wieza z zegarem. 

Rynek stanowil d ia m iasta n ie ty lko centrum osad n icze i ad mi n i
stracy jne, ale r öwniez handl owe . Stad smatruz (kramnica, kt öra do
budow ano do ra tusza) o raz krarn y i jatki. Dzieki przywilejom 

kro lew skim na : praw o sklad u, [arrna rk (1392 r.), 
cztery jarmark i (1448 r.) i innym, mi eszczan ie tu
belscy cze rpali wielk le ko rzysci z mied zynaro
dowego handlu . Swladectwe rn tego jest wystr6 j 
karnien ic: Lubo melskich , z po lich romia mi na kil
ku kondygnacjaeh (Ryne k 8) i Konopn ic6w, 
p ro wad zacych interesy z Krakew em i W il nem, 
z p öznore ne sa nsowa de koracia rzezbiarska (Ry
nek 12) . 

Warto obejrzec r öwniez zabytkow e pi wnice, 
z kto rych czesc wlaczona zo stala do p od ziemne] 
trasy tu rystycznej. 

RaIIlS:: - TI}'blllwl Koronnv, 
s/an 1I ~p6/c=es I/Y (SV . 

LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Staromiejskie ulice i Rynek Rybny 

Zabudowa rniasta w murach kon cent row ala sie 
r öwn ie z p rzy ul icach w ych o d zacych z Ryn k u. 
O pr6cz w spomniane] juz ul iey Krakow skie], czyli 
Bramo we], glowna os kornurukacyjna stano w ila ul i
ca Grodzka, znaj dujaca s te na jej p rzed lu zeniu . Pro 
sto pad le do n ie] usytuowana by la uli ea Zlota. Po 
kil ku wiekac h jed na z zabytkowyeh ka mienlc za
adaptowa no na siedzibe Mu zeum Literackiego im. J. 
Czechowicza (ul. Zlota 3) . Plac öwka ta specjalizuje 
sie w gromadzeniu i udosrepn ianiu zb io rö w doty
czacyc h p isarzy zw iaza nych z Lubelszc zyzna , Nieco 
da lej znajdowala sie ul ica Archidiakoriska, z kami e
ni ca zwa na - ze wzgled u na funkele pelnion a pod
ezas sesji trybunalskich - Ma lym Ratu szem (u l. 
Archid tako riska 5) . 

Po p rzeciwne] stron ie uliey Zlote] wyehodzila 
z Rynku ulica Rybn a, Na jej zarnk niec iu fun kcjon o
wal Rynek Rybny, przeznaczo ny zgodn ie z nazwa 
na ha ndel rybami. Stanowily on e isto tny sklad n ik 
kuehni na szych p rzod k öw , eo w iazalo s ie m .in. 
z d lugimi okresa rnl p ostu. Na uw age zaslugu]e p o
na d to uliea O lejna, zwa na n iegd ys R özan a , a takze 
Mennicza, od menniey fun kcjonuj qce] tu w czasach 
Zygmunta III Wazy (w dawnej kam ieni cy przy ul. 
Olej ne] 6) . W latach 1595-1601 w Lublinie b ito szu
stak i, trojaki i grosze. Kolekejo nerzy do liezy li sie k il 
kuset oclmia n tych mo net. 

RYl/ek Rylmy (ST) 

Kamienica przy ul. l lo/ej 3. siedziba 
Muzeum/.l1erackiego im.]. Czecbouncza (St) 

Kamienicaprz)' 11/. Arcbidiako/iskiej , 
z/Val1a Ma~vm Ratuszem (MZ) 

/ 7 
/ 6 



Ratusz - Tryounal Koronny 
uedlugA. Hogenberga 

LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Rynek 

00 Rynku prowa dzi la u lica Krakowsk a, zwa na obecnie Brarno
wa . Usytuowa ne wokoio ni ego drewniane do rny zas tapiono z cza
sem kamien icami. Na srod ku sta nal Ratu sz, wzrnlan kow any w 1419 
ro ku, w kt6rym urzed owa l w 6jt i rada miejska (Ryne k 1, obecn ie 
Urzad Stanu Cywiln ego). P6iniej pi erwszeristwo mi al Trybunal Ko
ronny, czy l i najwy zszy sa d d ia szlachty i d uchow ie risrwa, ustano
w io ny w 1578 r. przez Stefa na Barerego. W Lublinie rozs trzygano 
sp rawy z obsza ru Malo po lsk i i Rusi Czerwonej , a od 1590 r. ta kze 
wojew6dz tw : w ol y risk iego , bradawsk iego i k ijowsk iego. Gotyck i 
g rnach byl juz po renesansowej przebudowie, a takze odbudowie 
po pozarze miasta w 1575 r. j ego ozdo ba byla wieza z zegarem. 

Rynek stanowil d ia m iasta n ie ty lko centrum osad n icze i ad mi n i
stracy jne, ale r öwniez handl owe . Stad smatruz (kramnica, kt öra do
budow ano do ra tusza) o raz krarn y i jatki. Dzieki przywilejom 

kro lew skim na : praw o sklad u, [arrna rk (1392 r.), 
cztery jarmark i (1448 r.) i innym, mi eszczan ie tu
belscy cze rpali wielk le ko rzysci z mied zynaro
dowego handlu . Swladectwe rn tego jest wystr6 j 
karnien ic: Lubo melskich , z po lich romia mi na kil
ku kondygnacjaeh (Ryne k 8) i Konopn ic6w, 
p ro wad zacych interesy z Krakew em i W il nem, 
z p öznore ne sa nsowa de koracia rzezbiarska (Ry
nek 12) . 

Warto obejrzec r öwniez zabytkow e pi wnice, 
z kto rych czesc wlaczona zo stala do p od ziemne] 
trasy tu rystycznej. 

RaIIlS:: - TI}'blllwl Koronnv, 
s/an 1I ~p6/c=es I/Y (SV . 

LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Staromiejskie ulice i Rynek Rybny 

Zabudowa rniasta w murach kon cent ro w ala sie 
r öwn ie z p rzy ul icach w ych o d zacych z Ryn k u. 
O pr6cz w spomniane] juz ul iey Krako w skie], czyli 
Bramo we], glowna os kornurukacyjna stano w ila ul i
ca Grodzka, znaj dujaca s te na jej p rzed lu zeniu . Pro 
sto pad le do n ie] usytuowana by la uli ea Zlota. Po 
kil ku wiekac h jed na z zabytkowyeh ka mienlc za
adaptowa no na siedzibe Mu zeum Literackiego im. J. 
Czechowicza (ul. Zlota 3) . Plac öwka ta specjalizuje 
sie w gromadzeniu i udosrepn ianiu zb io rö w doty
czacyc h p isarzy zw iaza nych z Lubelszc zyzna , Nieco 
da lej znajdowala sie ul ica Archidiakoriska, z kami e
ni ca zwa na - ze wzgled u na funkele pelnion a pod
ezas sesji trybunalskich - Ma lym Ratu szem (u l. 
Archid tako riska 5) . 

Po p rzeciwne] stron ie uliey Zlote] wyehodzila 
z Rynku ulica Rybn a, Na jej zarnk niec iu fun kcjon o
wal Rynek Rybny, przeznaczo ny zgodn ie z nazwa 
na ha ndel rybami. Stanowily on e isto tny sklad n ik 
kuehni na szych p rzod k öw , eo w iazalo s ie m .in. 
z d lugimi okresa rnl p ostu. Na uw age zaslugu]e p o
na d to uliea O lejna, zwa na n iegd ys R özan a , a takze 
Mennicza, od menniey fun kcjonuj qce] tu w czasach 
Zygmunta III Wazy (w dawnej kam ieni cy przy ul. 
Olej ne] 6) . W latach 1595-1601 w Lublinie b ito szu
stak i, trojaki i grosze. Kolekejo nerzy do liezy li sie k il 
kuset oclmia n tych mo net. 

RYl/ek Rylmy (ST) 

Kamienica przy ul. l lo/ej 3. siedziba 
Muzeum/.l1erackiego im.]. Czecbouncza (St) 

Kamienicaprz)' 11/. Arcbidiako/iskiej , 
z/Val1a Ma~vm Ratuszem (MZ) 
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LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Kosciöl pw. sw. Stanislawa 
i klasztor Dominikan6w 

Ulica Zl ota prowadz i do zespolu kosclel no-klasztornego Dominika
n öw (ul. Zlo ta 9), kt6rego poczatki sic:gaj:) XlII w . Murowany ksztalt 
uzyskal on dzlekl fundacji Kaz irnierza Wi elkiego . Kosc iol pw. sw. Stani
slawa bm, poczatkowo gory cki , po w ielkim pozarze miasta w 1575 r. 
otrzyrnal wystr6 j renesansowy . K or zen ie goryc kie ma röwn iez w oln o 
sto jaca budowla z sala jednoslupowq (z wana Sala Un i i Lube lskiej), 
w chl on ieta p6 i niej przez ro zbu dowujacy sie k lasztor. Dominikanie 
uezyni li go miejscem mod litwy i stud i öw, a takze przygotow an ia kan
dyda t öw do zyc ia konsekrowane go . Po siada li w yjatk owo bogara 
bibliotek e. 

Koseto t Dom inikan6w zas lynal pr zed wie ka rni jako sanktuarturn re
likwii Krzyza Swietego . Bracia kaznodzie]e szerzyli row niez kult ma
ryj ny, 0 czym swiadczy m.in . poznogotyck i obraz Matki Boze] z owo
cem . Ich swiarynia sta la sie miejscem spoezynku biskupa An d rzeja (k t ö
remu czesc hlstoryk öw przyp isuje przyw iezien ie relikwii Krzyza Sw ie
tego da Lublina), a takze Mikolaja i Piot ra Fir lejow (dos to jnik öw sp ra
wujacych liczne funkcje paristw owe) . 0 ranclze kosc io la dorninikarisk iego sw iadczy r öwn iez 
jego wyb6r w 1569 r., pr zez kr öla Zygmunta Augus ra, na nabo ze risrwo d ziek czynne po zawar
ciu unii polsko-l irewskie]. 

Koici61 klasztol'lly Dominikanou. (SV 

Nagrobki M/kolaj a / Piotra Firlejou; 
obecniewkapticyF/rlej6w (SV 

Zesp<5/ kosciell1o-klosZfOmy 
Dominiluuun» uoecllug 
A.Hogenbergo 

LUBLIN - MIASTO W MURACH
 

Kosciöl farny pw. sw. Michala
 

1I 

Kosciollomy 
P/II.su: M/cbala 
uedlug A. itcgenberga 

PlacPo Farze, 
miejscepo {w/q/Ylli parafialnej 

/ daumaplebania (SV 

Panoramaz placu Po Farze 
//{/ daumytrakt litewski (SV 

Przy ul. Grocl zkiej znaj dowa l sie kosci öl pa rafia lny , kt6rego pow
stanie tradyc]a w iaze z cud owna ingerencja sw. Miehala Ar chan iola 
(o bec nie p lae Po Farze). Rezydowal p rzy nim archidiakon i pleban . 
Rzut swi ary n: wskazu je , iz by la to budow la jedno nawowa z prez
bi te rium , su kcesywnie o tacza na kapllcam i. Po siadala wy soka wieze 
z zegarem , w idoc zna z odleglosct k ilku m il. Obok znajdo wa l sie 
przykoscie lny cmenrar z (s zcz a tk t zmarlych spocze ly osta teczn ie 
w mogile na cmentarzu pr zy ul. Lip owei) , Inne obiekry w zespo le to . 
pJebania (ul, Grodzka 11, obecnie M lod ziezowy D om Ku ltUIY) or az 
dom mansjona rzy , poznie] w ik ariuszy (ul, Archidia konska 9) . 

Przed k ilku w iekarn l fara byla jedynq sWiqtyni'l parafi alna w rnie
sc ie, d latego mies zczan ie szczeg61nie dba li 0 jej wy posa zenie . Zali
cza la s ie do ni ego brazowa ehrzcie ln ica z XV w. (przechowywa na 
obecn ie w ar chikat ed rze ) . Pr zy sw iqtyn : sku p ia ly sle ro zrna it e 
b rac twa i eeehy . Dziala la röwniez szko la pa raf ialna. 

Okolo pol owy XVI w . 
utworzono naw et ju rydyke 
farna. Natomiast w latac h 
1574-7 5 de cyz ja b isku pa 
Fra nciszka Krasiriski ego po
wolano kapitu!~ kol egi<l clq. 

Sw i 'l ty n ia znajd ow al a 
si~ w poblizu mur6w m iej
sk ieh na skarpie, skqd ro z
c i'lga si~ w spaniala pano
rama w zg6rz<l zamkow ego 
oraz dawnego tralau litew 
sk iego. 

18 19 



LUBLIN - MIASTO W MURACH 

Kosciöl pw. sw. Stanislawa 
i klasztor Dominikan6w 
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Koici61 klasztol'lly Dominikanou. (SV 

Nagrobki M/kolaj a / Piotra Firlejou; 
obecniewkapticyF/rlej6w (SV 

Zesp<5/ kosciell1o-klosZfOmy 
Dominiluuun» uoecllug 
A.Hogenbergo 

LUBLIN - MIASTO W MURACH
 

Kosciöl farny pw. sw. Michala
 

1I 

Kosciollomy 
P/II.su: M/cbala 
uedlug A. itcgenberga 

PlacPo Farze, 
miejscepo {w/q/Ylli parafialnej 

/ daumaplebania (SV 

Panoramaz placu Po Farze 
//{/ daumytrakt litewski (SV 

Przy ul. Grocl zkiej znaj dowa l sie kosci öl pa rafia lny , kt6rego pow
stanie tradyc]a w iaze z cud owna ingerencja sw. Miehala Ar chan iola 
(o bec nie p lae Po Farze). Rezydowal p rzy nim archidiakon i pleban . 
Rzut swi ary n: wskazu je , iz by la to budow la jedno nawowa z prez
bi te rium , su kcesywnie o tacza na kapllcam i. Po siadala wy soka wieze 
z zegarem , w idoc zna z odleglosct k ilku m il. Obok znajdo wa l sie 
przykoscie lny cmenrar z (s zcz a tk t zmarlych spocze ly osta teczn ie 
w mogile na cmentarzu pr zy ul. Lip owei) , Inne obiekry w zespo le to . 
pJebania (ul, Grodzka 11, obecnie M lod ziezowy D om Ku ltUIY) or az 
dom mansjona rzy , poznie] w ik ariuszy (ul, Archidia konska 9) . 

Przed k ilku w iekarn l fara byla jedynq sWiqtyni'l parafi alna w rnie
sc ie, d latego mies zczan ie szczeg61nie dba li 0 jej wy posa zenie . Zali
cza la s ie do ni ego brazowa ehrzcie ln ica z XV w. (przechowywa na 
obecn ie w ar chikat ed rze ) . Pr zy sw iqtyn : sku p ia ly sle ro zrna it e 
b rac twa i eeehy . Dziala la röwniez szko la pa raf ialna. 

Okolo pol owy XVI w . 
utworzono naw et ju rydyke 
farna. Natomiast w latac h 
1574-7 5 de cyz ja b isku pa 
Fra nciszka Krasiriski ego po
wolano kapitu!~ kol egi<l clq. 

Sw i 'l ty n ia znajd ow al a 
si~ w poblizu mur6w m iej
sk ieh na skarpie, skqd ro z
c i'lga si~ w spaniala pano
rama w zg6rz<l zamkow ego 
oraz dawnego tralau litew 
sk iego. 

18 19 



LUBLIN - MIASTO W MURACH
 

Brama Grodzka
 

0 0 kom untkacjt rniasta w murach z sas led rum w zg6 rzem za rnko
wym s luzyla Brarna Grodzka, zwa na te z Nizsza. Przed k il k u w ieka mi 
byla ona podobna do Bram y Krakowskie] (inaczej n iz [est to obec
n ie) . Posiad ala m .in . p rzedbrarrue , wyko rzystywane clo pod noszen ia 
zwodzo nego m ostu . \XI 1576 r. Ste fan Bato ry zezwol il na pob ierani e 
oplat od pod rözn ych przejezd za jacyc h przez bra me, co w iqzaio sie 
z zatrudnien iern w rotnego . Pod kon iec XVI w , u traci la ona cechy go
tyckie na sk utek przebudow y . Na poczqtku nastepnego stulecia wo
dy opadowe spowodowaly jej czesc iowe zaw alenie, ale zos ta la od
budowann. 

\XI Osrodku Brarna Grodzka - Teatr NN (ul , Grodzka 36/21), kt 6 ry 
zgo dn ie z nazw a m iesci sie w zabytkow e] b ram le, obejrzec rnozna 
multimed laln q w ystaw e pt. "Portr et mi ejsca". Przypomina ona 0 lu 
belski e] spolecznoscl zydowsk iej, kt öra jeszcze w okresie rnledzywo
[ennyrn przewazala na Sta ryrn Mieseie i Pod zarn czu . Na w ystawie 
p rezenro w ane s'l m .in . arc h iw alne zd jec ia. plan o raz mak ieta 
p rzedw o jennego Lublina. Umo zliw iaja one zapoznarue sie z elawny m 
ukl adern komunik acy jnym, a takze z nieistniejacym i [uz dzis o biek
tarnt , m .in . zespo lern synagoga lnyrn , kt6ry zna jdowal sie w po bl izu 
Zam k u. 

Brama Grodzka oraz zesp61 
koSciolaPI/!.SI/!. woj ciecba 

i szpitala SI/!. lazarza 
lL'edlllg A. Hogel1berga 

Makiela przedwoj el1 11egoLllblil1a 
I/!Osrodku Bmma Grodzka - TealrNN (MKII) 

BramaGrodzka, slal1 UlspOlczesl1Y (S1J 

LUBLIN - PODZAMCZE 

Kosci61 pW. SW. Wojciecha i szp ital SW. Lazarza 

U st öp w zg örza starorn iejskie go , w poblizu Bramy Grod zkiej , w zn iesion o drug i w Lublin ie 
zespö l kosclel no-szptt alny (ul, Podwale 15) . \XI kori cu XVI w . pow staly ob iek ty d rewniane, a [uz 
na po czatku XVII w . p rzys tap lon o do budowy mu ro wanych, Dzie la tego pod je lo sre stowarz y
szenie dobroczynn e, powstale dzieki polacze niu Bracrwa Mil osierd zia z Bractwern sw. Lazarza. 
O b ie ins tytucje ro zwi ne ly dz iala lnosc z in ic jatywy ks. 
Piot ra Ska rgt, Fun daterem i opiekunem szpi tala sw . 
Lazarza (obecn ie Arch idiecezja lny Dom Reko lekcyjny) 
byl Miko la] Zebrzydow sk i. 

\XI kosetele pw. sw . \XIoj ciecha (dzls rekto ralnym) 
na szczeg ölna uw ag~ zas luguja trzy p özno ren esan 
sowe oltarze, przeniesion e z kap licy zarnkowe ]. \XI 01
tarzu gl6 w ny m zachowa l sie ob raz, ukazu jacy ko ro 
nacje Najsw ietsze] Maryi Pann y, wykonany p rzez Sta
ni slaw a j anow iecki ego w 1611 r. Natomiast w jed nym 
z o ltarzy bocznych umieszczon o obraz sw , Antoniego 
z XVI w . 

Z koscio la na Podw alu juz bardz o blisko do w zg ö
rza za rnko we go . Daw niej e d leglose te pokonywano 
korzysrajac ze zwodzo nego rnostu. ü becni e prz echo
c1 zi sie w to rniejsce uli ca Zarnkow a, zbudow anq na 
nasyp ie. Spaceruj,!c n i,j zwr6cmy u wa g~ na n iep owta
rzalny w idok m iasta w mllrach . 

Dawl/Y zesp6/ L'OScieil/o-szpilaII/Y, obeCllieArcbidiecezja/I/Y DomRekolekcyjl/Y (ST) 

Oltarz boczllYz kaplicvzamkou-ej. 
z obrazemSw. t1 l1fol/iego (57) 
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LUBLIN - ZAMEI( 

Zamek, kaplica Tr6jcy Swietej i donzon 

Ro wnie z wzg örze zamkow e um ocn ione zos talo ! S-TTinifflH.s. pi erseien tern rnurö w obronnyeh, kt o rych re liktem jest 
tzw. Baszta Zydowska . Mijajqc strzezony bu dynek 
bramn y goscie zam ko w i wk racza li na d ziedziniec. Na 
fun kcje administra cyjne prz e zna czony byl nte zach o
wa ny gorycko-renesansowy o bie kt zamkowy, sluzacy 
rowniez do ce l öw mieszkalnyeh . j ego przeb udowe 
w sty lu re nesan su za poczatko wal Zygmu nt Stary. Na 
pierw szyrn pie trze mies eil sie urzad starosry i sad 
ziemski , naromiast drugie zareze rw ow ane bylo dla 
krola . 1 lipca 1569 r. w Zamku nastapilo zawarcie 
unii polsko- lite wskie]. 

0 0 dzis zachowala sle na torn iast wsp aruala ka 
plica pw. Tr6jey Swiete], wlaczona do sys te mu ob
ro nnego wzg örza zamko wego . Spotyka ja sie w n iej 
dwie w ielkie , euro pejsk ie tradycje ku lturow e: za 
chodnia - repre ze ntowana pr ze z gorycka arc h ite kture 
oraz wschodnia - do kt öre] naleza fresk i b izan tyrisk o
ruskie ukoriczone w 1418 r. Malow idla 0 rem aryce re

ligijnej wy ko n ano na zycz eri ie 
Wladyslawa j agieHy, za rnilowane
go w sz tuce p raw oslawia. Na clzie
d zlri cu zna jclow a ly s iy p onadto : 
ma ns jo na ria, donzon (wowczas 
w iezieni e), a takze studn ia. Zame k 
posiacla l rowniez wodoc iag . 

iubelsk! Zamel: wedlugA. Hogenberga 

Donion i eaplica zameoioa pw. Tr6jcySwiflej(57) 

Freski bizantynsko-ruslue 
IVI! llfllj!lrZU/wplicy Troj cy SW/flej (PM) 

zz 

LUBLIN - ZAMEI(
 

Zamek, kaplica Tr6jcy Swi~tej i donzon
 

Obrazj anaMUlejki p: "Unia lubelsea", depozyi Muzeum Numdou:ego WWurszawie(PM) 

Lubelski Zamek odegra l w ielka rol e w d ziejach Po lsk i, a nawet Europy. Dose przypomniec 
wy bor ] agie lly na "opieku na Kr ölesrwa Po lski ego" 2 lutego 1386 L, pobyt w latach 1473-1476 
slynnego kronikarza ] an a Dlugosza jako wychowawcy sy n6w Kaz imie rza j ag ic llonczyka oraz 
se]m zwolany p rzez Zyg munta Augusta, kt örego zwiericze niern bylo utworzen ie przez Po lsk e 

i Litwe w 1569 L wsp6 lne j Rzeczyp ospol itej . Osobliwy rn upami erni e 
niem tego wyda rze nia s'! napisy w kapli cy za rn ko wej, wydra pa ne przez 
jego uczestni kow. Uwieeznil je takze ] a n Matejk o na monumenta lnym 
obrazie pt. "Unia Lubelska", e ks ponowa ny m w Mu zeurn Lube lskim na 
Zamku Cu!. Zam kowa 9). 

0 0 odczytania panora rny ku lturowe] histo rycznego traktu , opr öcz 
ga lerii rna larstwa po lskiego XVII-XIX w. , pomocne beda ro wniez inn e 
wys tawy miejseo wego mu zeurn : areh eo logiezna (w zb iorac h dz ia lu 
zna jd uja sie zabytki ruchome od na lezio ne na wzgörzu za mkowym), nu
mizrn aryczna i meda lierska (d uza kolekcja monet, m .in . polgrosz ko 
ro nny Wladyslawa ] ag ielly zna leziony w kaplicy za mkowej oraz me dale 
ostatnich ] ag iello n6 w i pierwszych krolow e lekcyjnych), a tak ze milit a 
ri öw (rn.in. miecze). Natomiast na dz iedziricu obejrzec mozna pa no ra
rne ro zciagajaca sle w kierunku trakt u litewskiego. 

~'~ - . ...... .. ,.I---,
P6/grosz koronny ~
W/adys/awa jagie/Iy 

ze zbior6w 
Muzeun: Lube/sk/ego 

na Zameu (PM) 
Miecze na wyslawiemilitaritnu 
WMuzeum l ubelskim nu Zarneu (PM) 
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Zesp6! sYlIlIgogalny P'ZYul.jateczncj 
l/I oeresiemiedzyuojennym 

LUBLIN - PODZAMCZE 

Zesp6lsynagoga1ny 

Z Zarn ku istnial za pewne be zp osredn i wyja zd 
na trakt lite wsk i. Natorniast pod r özru , kt6rzy do 
Wiln a udaw ali sie z rniasta w murach , korzystali z 
Bramy Krakow skie], a na stepnie ul, Sw ierodu 
sk ie]. Dalej trak t litewskt przebiegal p rzez dziel
nice zydow ska na Podzarnczu . juz w 1474 r. d zie
ki przywilejow i Kazim ierza ] agiello riczyka w Lub 
lin ie os ied lil s i~ j akub z Trydentu. Miejseowa 
g mina zyd owska zyska la z ezase m w ie lka rang\" 
skoro obradowal tu Se jm Czte rech Ziem, usrano
w iony w 1580 r. pr ze z Stefa na Bare rego. Nato
mias t zamieszkani e i handel Zyd öw w obreb le 
rnurow m iej sk ich ogra nicza l zakaz "De n on 
tolera nd is ]udaeis". 

Giowna uli ca Podzamcza byla ullca Zydow
ska (pozn ie jsza Szero ka) . j ednakze najwiekszy 
zesp öl synag oga lny wznies iono dziek i p rzywil e 

" .,",. ~----...,,....., ~~~~--
jowi Zygmunta Augus ta pr zy pob lisk le] uli cy 
] atec zne j (upa mietniony tab llc am i). Obejmowal 
on m.in.: Wiel k ~ ! Synagoge - zwana Maha rszala 
(od przydomka Salomo na Lutii, rab ina i rektora 
jesziwy), Mal') Synagoge - zwana Mahararna (na 
czesc rabi na Maje ra ben Gidali), jeszlwe (wyzsza 
uczeln ie zydow ska) i szp ital. 

Z drugie j strony Zamk u utwo rzono [urydyke 
kt6ra stano w ila w las nosc krölewsk a . W 1595 r. 
uzyskala ona stat us samod zie lnego m iasta, zw a 
nego Podzameze m. 

ßima,ynagogiMabarszala IV oereste mirdzywojennym 

Tablica upamietntajqca synagogr Mabarszala(S't') 

LUBLIN - CZWARTEI( 

Kosciöl pW. SW. Mikolaja 

Za rzeka Czech öwka ro zp o znaw aln y pun kt w e1awn ej pa no ramie 
miasta stanow il kosete l pw. sw . Mikol a]a , usytu owany na w zg6rzu 
Czw ar tek . Miejsce to by lo rowruez, tak jak i obec nie, dobrym punktem 
widokowy m na w zg6 rze staro miejskie oraz zamkow e . Tradyc]e pie rwot
n e] sw iatyn i, jednej z najsta rszych w Lublinie , konrynu u]e zabytkowy ko
sci öl mu ro w a rry (u l. ks . SJow ikowskiego 1). W XVI w. patronat nad swiq
tynia naleza l do okoliczne j sz lac hty, m .in . Konirisk ich , Maciejow sk lch , 
a nastepnle Ze b rzyelowski ch . Skup ialy s i~ w niej niekt6 re ceehy . Na 
pr ze lo mie XVI i XVlJ w . funkcjo nowa la ro w nlez szkola. 

W czasach Dlu gosza dz ie

sieeine z Czwartku przekazy

w an o do klasztoru Be neely

kty n öw na Swi ety rn Krzyzu ,
 
a tak ze arc hielia ko now i i ple
banowi lubelsk iemu . Na tut ejszym p rzedmiesciu ist

n ialy rn.in . fol war ki koscio la pw . sw . Miko laja i bry

g ielko ws ki. Zygrnunt S t~l1Y ustanow il na Czwartku
 
w poczarkac h panowan ia ju rydyke, wyjm ujac mie sz 

karic öw spod wlad zy mias ta i przekazujac pod za

rzqd rniejscowego prebendarza (Probostwo 0. ]ej
 
rniesz karicy u zyskali od krola w 1541 r. zwolnien ie
 
z o pia t ce lnych, jakie w czesn ie] uzyskal i rnieszczan ie
 
lube lscy . Przywileje te po tw ie rdzi l Zygrn unt IJI Waza .
 

Kosci61pw.su: Miko!aja, stan uspäczesny (ST) 
Panorama ze wzg6rza Czuunee (Sl') 

Kosci6/ pu: su:Mika/a;a 
uediugA Hogenberga 

I 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE LWOWSKIE 

Cerkiew pw. Przemienienia Panskiego 

Kolejnym obiektem przy trakcie litewskim, a zarazem ruskim (na 
tym odcinku mialy wsp6Jny przebieg) byla swiatynia wyznawcow 
prawoslawia. Pierwsze cerkwie, kt6re Rusini wzniesli w Lublinie 
byly drewniane, ale u/ega/y one pozarom. Najstarszym porwier
dzeniem istnienia tutejszej swiaryni prawoslawnej jest wzmianka 
zrodlowa z 1390 r., zwiazana z zab6jstwem kobiet, kt6re ze wsi Ko
lechowice podazaly na swieto do Lublina. Poznie] zapisano intry
gujaca informacje, iz w 1447 r. ksiezna kijowska Maria Iwanowna 
ufundowala cerkiew Spasa przy S/omianym Rynku. 

Cerleieie
 
pw. Przemienienia Panskiego,
 

stanwsp61czesny (ST)
 

Ostatecznie na poczatku ),.TVII w. roz
poczcto budowe murowanej ccrkwi pw. 
Przemieruenla Panskiego (ul. Ruska 15), ale 
d/ugo oczekiwano na jej poswieccruc. 
o starszych tradycjach spolecznosci prawo
s/awnej przypornlnaja ikony z XVI w., 
umieszczone w poznorenesansowyrn iko
nostaste. W drugiej polowie tegoz stulecia 
przy cerkwi istnial monaster, zas w jego 
koricu utworzono w Lublinie jeclno z pierw
szych w Polsee bractw cerkiewnych. Funk
cjonowala rowniez jurydyka cerkiewna (na 
Bazylianowce). Miejscowa parafia nalezala 
w6wczas clo prawoslawne] cliecezji chelm
skiej (obecnie do lubelsko-chelmskiej). 

Cerleiein prauoslau.na 
uedlugA. Hogenberga 

Poznotenesansoioy ihonostas,
 
kt6rego cz?Sc ikon
 
pochodzi z XVI tu. (57)
 

LUBLIN - PRZEDMIESCIE LWOWSKIE 

Stary Kirkut i Slomiany Rynek 

W tej czesc! Lublina trakt litewski przebiegal przez 
Przedrniescie Lwowskie (obecna Kalinowszczyzna). 
Spolecznosc zydowska zalozyla przy nim kirkut, zwany 
dla odroznicnia od nowego - staryrn (przy ul. Siennej 
i ul. Kalinowszczyzna). Zachowala si~ macewa rabina 
Kopelmana z 1541 r. oraz inne nagrobki z XVI w., 
dlatego uwazany jest za najstarszy cmentarz zvdowski 
w Polsce. Pochowano na nim m.in. rabina Szalorna 
Szachne (uczen rabina Polaka z Krakowa, nadrabin 
Malopolski, za lozyciel pierwszej lubelskiej jesziwy, 
zmarly w 1558 1'.) i wspornnlanego juz Salornona Lurie, 
zwanego Maharszalern (zmarJ w 1573 r.). 

W poblizu kirkutu powstala jurydyka Bialkowska 
G6ra. Istnia/ tez SJomiany Rynek, ktory w XVI w. pe/nil 
funkc]e handlowe. Poznle] nazwe te przejela jurydyka, 
wzmiankowana po raz pierwszy w 1552 r. Rozrastala sie 
ona dosc szybko skoro na poczatku XVII w. bylo juz tu
taj duze osiedle. Do dzis zachowal sre plac, usytuowany 
we wschodniej czesci dawnej jurydyki. Stad trakt wi6c11 
[uz do przeprawy przez Bystrzyce, na kt6rej z czasem 
zbudowano most (obecnie most wspolczesny). W ten 
sposob zblizylismy si~ do historycznej drogi wylotowe] 
na Wilno. Maceuiajakuba Kopelmana z 1541 r.(Sr) 

I 

lnne nagrohkiz XVI w. na Starym Kirleueie (ST) 

Najstarsza cz~sc Starego Kirlnuu (57) 
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LUBLIN - PRZEDMIESCIE LWOWSI(IE
 

Stary Kirkut i Siomiany Rynek
 

W tej czesci Lublina trak t litew ski p rzebiega l przez 
Przedrruescie Lwowskie (obecna Kalinow szczy zna) . 
Spolecznosc zydowska zalozyla przy nim kirkut , zwa ny 
dla odröznierua od now ego - sta ryrn (przy ul. Siennej 

ul. Kalinowszczyzna) . Zaehowa/a sie rnacewa rab ina 
Kopelmana z 1541 r. o raz inne nagrobki z XVI w ., 
dlatego uwazany jest za najstarszy cme nta rz zydowski 
w Pol see. Poch ow ano na ni m m.in. rab ina Szalo ma 
Szach ne (ucze ri rabi na Polaka z Krakowa , nad rabin 
I'vIa lopolsk i, zalozyctel pierw sze] lu bel skie] jeszi w y , 
zma rly w 1558 r.) i ws pomnianego ju z Salo mona Lurie, 
zwa nego I'vIaharsza lem (z marl w 1573 r.) . 

W poblizu kirkutu po wstala ju ryelyka B ialkowska 
G6ra . Istn ial te z Siom iany Ryn ek , kt öry w XVl w . pe/nil 
funkeje handlo we. P6iniej nazwe te pr zeiela [urydyka, 
w zmia n kowana po raz pi erwszy w 1552 r. Rozrastala sie 
o na dosc szybko skoro na poczatku XVII w. by lo juz tu
ta] du ze osied le. Do dz is zac howa l s re plac , usytuow any 
we wse hodn iej czesct dawnej jurydyki. St,!d trak t w i6dl 
juz do przeprawy przez Bystrzyce, na kt6rej z czasern 
zbudowa no most (o becnie most ws polczesny). W ten 
sposob zblizylismy sie do hi sto rycznej d ro gi wy lotowe] 
na Wilno. Macnoa jaenbaKopelmana z 15411'. (ST) 

Inne nagrobkiz XVI1/!. na Starym Kirleueie (57) 

Najstarsza czescStarego Kirkutu (51) 
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LUBLIN - TATARY - HAJDOW
 

Mlyn papierny i karczma Budzyri
 

Mlynpapierny uediugA Hogenberga 

Zak/adprzemys/owy, 
kontYl/lIujqcytradycje /II/VI/apapiemego (MZ) 

Co najmnie] od XVI w . na Tatarac h 
istniala ka rczrna Budzyri (p rzy ul Tu
rysryc zne] 2). Lustraeta z 1565 r. wska
zu]e, iz sp rzedawano w niej kazimler
s kie piwo, Zna jdowa la s ie o na bezpo
sredni o p rzy trakcie. Co w iece], za
pe w ne przy n iej, naste po walo roz 
w idlen ie trak tu Iitewskiego z traktern 
ruskim. Podr ozni ud ajacy sle do Wilna 
pr ze je zd zal i nas teprue p rze z osade 
zwana Zydows kie, ba dz Hajdow (d ru 
ga na zwa funkcjon uje da d zis) . 

W gra nicacb tospolcz esnego mia
sta leonczymy prezentacje traletu , ale 
zacbeca my Pa nsttoa do odbycia pelne] 
podrozy do przesz losci. z Krakowa 
p rzez Lub lin do 1Vi/na. 

Kto ehce jecbac bezp osredn io z 
Polski na Lituie - om ijajqc Biaiorus 
powinien le ierotoa c sie na przejscie 
gran iczne w Ogrodnikaeh . 

Obiekl l/u miejscu daumej karczmy Budzyti (MZ) 

Da Jej trakt wi6dl p rze z Tatary . Poczatkowo bylo 
to p rzed miescie , a najpozrue] od 1461 r. wies kr ö
lewska . Byc moze zamieszkali tu [ericy tata rscy, po
daro wani j agte ile prze z Witolda. Pod w zgledem ju
rysdy kcji koscie lne] Tata ry przynalezaly do parafii lu 
be lsk iej. We wsi fun kcjono wal fo lwark za rnkowy, 
a tak ze mlyn pap ie rny p rzy Wielkim Staw ie Kr6 lew
skim (o bec nie zaklad prze myslowy przy ul. Dzla l
kowe j 45). Pic rwsza pa p ierni e wy budow al jan Fe i
fe r, za zgodq Zygrnunta Starego z 1532 r. Dziek i 
p rzyw ilejowi Zyg mu nta Augu sta z 1565 r. nowy 
mlyn z muru i dre wn a, na miejscu pog or zeli , wysta 
wil To rnasz Wqs . Czynsz przekazywal na Zarnek . 

Lublin - przyjazny turystom!
 

* bezplatna informacja turystyczna 

* mapy,przewodniki, albumy 
* pamiqtki regionalne, widok6wki 

*	 autobusowe bilety
 
komunikacji mifdzynarodowej
 

* karta euro <26 

. ~ ~ 
lubelski Osrodek Informacji Turystycznej 

. 20-113 lublin, UI. Jezuicka 1/3tlt 
e-mail: itlublin@onet.pl tel. (081) 53-244-12, tel.!fax (081) 442-35-56 

Realizowane kolejq turystyanCl z trzema wagonikami (54 miejsca) 
oraz przewodnikiem. Trasy i aas wycieaek SCl uzgadniane ze zlecer:wiodaw ~. 

Program standardowy trwa od 4 do 8 godz. 

Weltall PO LaBURlt I OKOUCY •DLA SIK6l1 ZAK D6w PUCV 

I 

e-mail: lublin@almatur.pl; www.almatur.lublin.pl 
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