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Temat: Lublin w czasie pandemii- miejsca za, którymi tęsknię… 

 

 W Lublinie znajduje się wiele wspaniałych zabytków min.: Zamek Lubelski, Plac po 

Farze, kaplica Trójcy Świętej, pomnik Unii Lubelskiej, Pałac Lubomirskich, Pałac Morskich, 

Brama Rybna. Najbardziej intrygującym z miejsc jest Domek Kata. 

 Urzędy kata pojawiły się w granicach naszego kraju, gdy miasta polskie przyjęły 

prawa niemieckie. Prawo to, było o wiele bardziej restrykcyjne niż do tej pory obowiązujące.  

Każde małe przestępstwa były surowo karane. Tak więc dla co większych przestępców, 

których w tamtych czasach nie było mało, powstać musiały miejsca egzekucji.  

Jednym z takich miejsc była szubienica w Lublinie. Pierwsze wspominki 

w dokumentach o szubienicy pojawiają się w XIV wieku. Szacuję się więc że lubelska 

szubienica w pierwszej wersji drewniana, powstała w 1468 roku. Murowana budowla w 

formie znanej również dzisiaj, powstała dopiero w 1595r. Lublin należał do jednych 

z najpopularniejszych miast królestwa polskiego, więc dla prawidłowego działania wymiaru 

sprawiedliwości takie miejsce było obowiązkiem. Budowę szubienicy fundowało miasto. 

Ośmioboczny, niski budynek stanął poza murami miasta Lublin. W tamtych czasach 

wszystkie szubienice budowane były w ten sam sposób. Składały się z dwóch części. 

Murowana, dolna część pełniła funkcję podwyższenia. Zaś na niej dopiero stała drewniana 

szubienica. Taka budowa miała swoje zastosowanie, podwyższenie było idealne by 

eksponować skazańców po wyroku. Wiszące, nie żywe ciała, przez wiele kolejnych dni miały 

służyć jako przestroga dla innych.  

 Skazańcy przebywali swój ostatni odcinek na ziemi, w kondukcie 

od bramy krakowskiej. Jednym przystankiem ostatniej wędrówki, był Kościół pw. św. 

Krzyża, gdzie skazańcom udzielano sakramenty. Drugim i przed ostatnim przystankiem była 

kapliczka Bożej Męki, w której winni mogli ostatni raz pomodlić się. Często gdy skazani 

odbywali tą drogę, wzdłuż niej ustawiali się mieszkańcy miasta którzy obrzucali winnych 

błotem oraz kamieniami. Szubienica była trzecim i zarazem ostatnim przystankiem życiowej 

wędrówki skazanych.  

 Niestety jednak 300 lat później budynek stracił swoje oryginalne zastosowanie.  

W czasach zaboru austriackiego, w 1809 roku budynek został przekształcony. 

Wtedy również przykryty został on dachem przez władze austriackie. Nowym zadaniem 

niewielkiego budynku, była prochownia. O której nie wiele wiadomo. Około 150 lat temu, 



murowany dwu piętrowy budynek, zyskał miano budynku mieszkalnego. Mitem jest, 

iż w szubienicy mieszkał kat. Od którego pochodzi potoczna nazwa, znana wśród 

mieszkańców Lublina - "Domek Kata". Owszem budynek pełnił funkcję mieszkalną, lecz 

dopiero gdy nieopodal powstał park. W owym czasie, Dom Kata stał się mieszkaniem 

ogrodnika. 

Który odpowiedzialny był za Park Saski. Przez krótki czas po zakończeniu II wojny 

światowej, budynek oddany był dla mieszkańców jako mieszkania kwaterunkowe. Jego stan 

jednak 

był bardzo zły, dlatego zamknięto go pod koniec XX wieku. W czasach współczesnych, 

budynek miał pełnić wiele funkcji. Jednak stał się on własnością prywatną. 

Przez co niedostępny jest do zwiedzenia. Nadal jednak pełni on funkcje historyczne, 

przypominając o historii miejsca oraz miasta.  
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