
Odkryj na nowo ulicę Zamojską! 

Znajdź opisane miejsca i odgadnij hasła. 
To ty wybierasz odpowiednią porę na grę    
i towarzystwo, z którym wyruszysz na 
poszukiwania. 

Miłej zabawy!

KARTA GRY

Na pierwszej stronie karty gry znajdziesz zaznaczone 
na mapie punkty, które przejdziesz. Na drugiej stronie 
przeczytasz pytania dotyczące każdego z tych miejsc. 
Wpisz odpowiedzi w miejsca wskazane przy zagad-
kach. Z liter zaznaczonych cyframi utwórz hasło. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o miejscach, 
które odwiedzisz, podążając za zagadkami gry, 
zeskanuj smartfonem kod QR . Link przekieruje 
Cię do strony z szerszymi informacjami.
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Zaczynamy podróż po ulicy Zamojskiej!

Gotowi na zagadki? Zaczynamy!

1

Nasza gra zaczyna się na skwerze im. bł. ks. Antoniego Zawistowskiego przy ulicy Wyszyńskiego 4. Czy 
wiesz, że jesteś u podnóża wzgórza Żmigród? Jego nazwa może wywodzić się z legend słowiańskich 
czasów, kiedy to jednym z bogów był Wielki Żmij o postaci ogromnego orła, ale z ogonem podobnym do 
wężowego. Nazwa może pochodzić też od tego, że kiedyś w osadzie ostrzegano przed najeźdźcami dzwo-
nieniem (w języku staropolskim „dzwonić” to „zwnieć”).
Dawniej w tym miejscu zamiast drogi były klasztorne ogrody. Żaden wóz nie wjechałby pod to strome 
wzgórze. Dopiero w latach dwudziestych XIX w. wytrasowano drogę wraz z wiaduktem (pod nim są gruzy 
ze zniszczonego kościoła jezuitów), która prowadziła z Lublina w kierunku Zamościa. Nazwano ją ulicą 
Zamojską. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nazwano ulicę nazwiskiem Mariana Buczka, 
działacza socjalistycznego i komunistycznego. Obecnie ulica znów nosi nazwę Zamojska, ale już nie            
w całym biegu, tylko jedynie na odcinku od rzeki do ulicy Bernardyńskiej. Powyżej biegnie ulica Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.
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Kieruj się w dół ulicą Misjonarską. Gdy po lewej stronie zobaczysz stare drzewo – jesion, przystań przy 
nim. To dobry punkt, by spojrzeć w kierunku Starego Miasta i podziwiać jego panoramę z widocznymi 
zabudowaniami klasztoru oo. Dominikanów. Kontynuuj spacer ulicą Misjonarską, a zobaczysz jeszcze po 
lewej stronie odremontowaną kamienicę (Misjonarska 12) zdobioną przy samym dachu, z podobizną 
anioła. 

Brawo, to już wszystkie punkty naszej gry. Odczytaj teraz hasło z zaznaczonych liter poszczególnych 
odpowiedzi. Z rozwiązaną grą przyjdź do Arche Hotel Lublin (ul. Zamojska 30). W dniach 22 i 23 maja 
2021 na pierwsze 200 osób będą czekały upominki i rabaty na dania z karty menu hotelu. Rabaty 
pozostaną dostępne do końca września 2021r.
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Jesteś przed budynkiem zwanym dworem Bentkowskich. Kiedyś znajdowała się tu miejska 
łaźnia. Jaka była jej nazwa? Podpowiedzią jest to, co widzisz na płaskorzeźbie widniejącej na 
dawnym budynku łaźni:
_ _ _ _ _ _   8
Spójrz na drugą stronę ulicy. Zobaczysz tam biurowiec, w którym znajduje się siedziba znanej 
Lubelskiej Spółdzielni Spożywców. Przyjrzyj się dokładnie logo z nazwą spółdzielni i wpisz ją        
w puste miejsce:
Lubelska Spółdzielnia Spożywców  _ _ _ _ _ _  3 

Idąc dalej Misjonarską, po lewej stronie zobaczysz okazały gmach z cegły. To dawna słodownia 
powstała jako zakład należący do  browaru K.R. Vetter. Budynek wieńczy charakterystyczna 
wysoka suszarnia chmielu wraz z kominem. Przyjrzyj się uważnie i znajdź datę zakończenia 
budowy, która widnieje na budynku. Jaka cyfra jest ostatnia?
_ _ _ _ _ _ _ _ 10
Z ulicy Misjonarskiej wkraczasz na ulicę Farbiarską, aby zobaczyć dawną Pralnię Chemiczną          
i Zakład Kąpielowy Łabęckich – raczej to, co z nich zostało. Za ogrodzeniem możesz obejrzeć 
front budynku i wyobrazić sobie, jak kiedyś wyglądał. Zniszczenie obiektu podkreśla instalacja 
artystyczna Pawła Korbusa ułożona z cegieł „Game over”. Jakie napisy są wytłoczone na 
cegłach? 
_ _ _ _ _ _ 11 

Mijając kościół i Seminarium Duchowne, zejdź w dół, w ulicę Misjonarską. Zatrzymaj się przy 
bramie posesji Misjonarska 4 i spójrz w górę, w stronę ulicy Zamojskiej. Na jednej ze ścian 
znajdziesz dwa przybory kreślarskie – cyrkiel i kątownicę. Symbolizują one pracownię architek-
toniczną Franciszka Papiewskiego, który wraz z żoną Wandą mieszkał i pracował w pałacu 
Bentkowskich. Jaka data widnieje przy cyrklu i kątownicy? Wpisz słownie trzecią cyfrę.
_ _ _ _  1

Podejdź do tablicy z ogłoszeniami przy ulicy Zamojskiej. Odszukaj na niej mozaikę, którą zrobili 
cudzoziemcy i cudzoziemki wraz Pracownią Społeczną Mozaiki. Przyjrzyj się jej. Jaką zabłąka-
ną literę odnajdziesz w mozaice?
      15

Przejdź na drugą stronę ulicy. Zamojska 23 to adres kamienicy, na której elewacji ukryte jest 
kolejne zadanie. Charakterystycznym elementem jej secesyjnych zdobień są znane kwiaty. Dla 
ułatwienia – w ramach artystycznej akcji zostały one pomalowane na żółto. Jak się nazywają?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 i 14

Obok mozaiki znajduje się Mapa Sentymentalna. Zapoznaj się z nią – może okazać się pomocna w dalszej 
części gry.

Idź w dół ulicy. Kolejny punkt to obecnie pusty budynek pod numerem 29. Jeszcze niedawno znajdo-
wał się tu sklep sprzedający sprzęt gospodarstwa domowego. Różnie go nazywano: Eldom, Domar 
lub po prostu Dom Handlowy  _ _ _ _ _ _ _ 7
Brakujące słowo znajdziesz na eleganckim szyldzie zaprojektowanym we współpracy z Pracow-
nią Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”.
Ulica Zamojska od dawna miała charakter handlowy, można było tu kupić wszystko. W tym 
miejscu nadal istnieje wiele wyjątkowych sklepów. Przejdź kawałek niżej, by pod numerem 37 
znaleźć jeden z najstarszych sklepów w okolicy. Powstał on w 1956 roku. Co w nim możesz kupić?
 _ _ _ _ 12
Przejdź przez przejście na drugą stronę, znajdź ulicę Przemysłową. Oprócz handlu tradycją okolicy 
były też różne zakłady rzemieślnicze i rękodzielnicze. Jeden z nich znajdziesz przy ulicy Przemy-
słowej 2, rozpoznasz go po pomarańczowych okiennicach. Jaki rzemieślnik tam pracuje?
_ _ _ _ _ _ _ 2
Wróć na ulicę Zamojska i przejdź na drugą jej stronę. Skieruj się teraz w stronę rzeki, a gdy 
miniesz ulicę Rusałka, zatrzymaj się, rozejrzyj i poszukaj nietypowego neonu na ścianie budynku 
naprzeciwko sklepu Biedronka. To dwaj bracia, którzy swym światłem rozjaśniają nocną Zamoj-
ską. Znajdź ich podpis, a dowiesz się, jak lublinianie i lublinianki mówią na swoich braci.
_ _ _ _ _ _ _ _ 5 i 9 
Czas dotrzeć nad Bystrzycę. Wkraczasz na bulwar im. Stanisława Zalewskiego. Poszukaj tablicz-
ki, aby dowiedzieć się, w jakiej dyscyplinie sportowej odnosił sukcesy.
 _ _ _ _  6 
Most to nasz ostatni przystanek. Jego konstrukcja zaprojektowana przez Mariana Lutosław-
skiego była dużą innowacją w swoich czasach. Poszukaj oryginalnej tabliczki, która mówi, jakiego 
typu to konstrukcja.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13


