
Zagadka 1: 

To symbol Lublina, pamiątka z czasów, kiedy Lublin napadały hordy wojowniczych Tatarów i 

plądrowały gród. W czasie jednego z takich najazdów mieszczanie stracili wszystkie zwierzęta, poza 

jednym, ukrytym w wąwozie na zboczach lubelskiego wzgórza. Dzieci karmione potem były mlekiem 

tego zwierzęcia, a Lublinianie na cześć historycznych wydarzeń zapragnęli mieć je w swoim herbie. 

Jednak obraz, jaki zamówili w Krakowie daleki był od ich oczekiwań: zamiast winorośli – marna 

gałązka; a zamiast karmicielki – jej męski odpowiednik.  Podobno mieszczanie – delegaci roztrwonili 

pieniądze i malarz z zemsty namalował nie to co chcieli. U jego pomnikowych stóp można odpocząć i 

skosztować chłodnej wody. Kto pogłaska je po rogu – będzie miał szczęście!!! 

Zagadka 2: 

To miejsce na szlaku, który przemierzał kat miejski, dawna trasa skazańców. Prowadzono tędy 

skazańców w łańcuchach i kajdanach, a w swej ostatniej drodze mogli przystanąć przy kapliczce Męki 

Pańskiej i wspomnieć ofiary zarazy morowej, która nawiedziła Lublin w 1723 roku. Zaraz potem byli 

już za granicą miasta, gdzie kat mógł czynić swoją powinność. To tu stał domek kata, czyli miejska 

szubienica- murowana ośmioboczna wieża, zwana potem prochownią (od czasów Austriaków, którzy  

składowali tu broń). W pobliżu jest też rozległy teren miejskiego ogrodu, gdzie można spacerować i 

posiedzieć na ławeczce w cieniu starych drzew.  

Zagadka 3: 

To dawne miasteczko włączone zostało w 1916 roku do granic administracyjnych miasta Lublina. 

Kiedyś sprawiało wrażenie wsi, mimo że miało i rynek i kilka ulic i piękną murowaną bożnicę. Małe 

parterowe domki z werandami i ogrodami, działkami warzywnymi i studniami nie pozwalały w XX- 

leciu międzywojennym rozpoznać ani prastarej osady ani bliskości miasta. Północną granicę dzielnicy 

wyznaczało koryto Czechówki z podmokłym terenem wokół. To tutaj był pierwszy dwór jednej z 

najważniejszych postaci lubelskiej społeczności żydowskiej – Widzącego z Lublina (Jakuba Iccchaka 

Horowitza), zanim przeniósł się na Podzamcze do kamienicy przy ul. Szerokiej 28.   

 

 


