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Legendy: - Nieszczęsna Rusałka; Złoto Bernardynów; 

 

1.  Legendy lubelskie 

"Nieszczęsna Rusałka" 

Budynek letniego teatru chętnie wynajmowano na cyrkowe przedstawienia. Zawsze były na nich 
komplety. Józio, bo chyba tak było paniczowi na imię, często tu z kolegami zaglądał. Na całe życie 
zapamiętał wieczór, kiedy w teatrze występowała przejezdna grupa akrobatów. Światło naftowych 
lamp odbijało się w wyszywanych cekinami kostiumach pięknych dziewcząt śmigających na trapezach 
pod kopułą teatru. I nagle Józio zobaczył coś bardziej migotliwego niż cekiny i gwiazdy. 

To były oczy jednej z akrobatek, kruczowłosej piękności o scenicznym pseudonimie Inez. I zakochał 
się młodzian z Lublina w cyrkowej artystce. Chadzali na spacery przy blasku księżyca. Józio gorąco 
zapewnił dziewczynę o swym dozgonnym uczuciu. I serce pięknej Inez odwzajemniło uczucia panicza 
z Lublina. Każdego świtu tuż po rozstaniu z ukochanym, dziewczyna z trwogą odliczała, jak niewiele 
dni zostało już do końca kontraktu. - Wyjadę i o mnie zapomni - zamartwiała się. W końcu podjęła 
decyzję. W wieczór przed ostatnim występem oznajmiła wybrankowi: - Zdecydowałam, możesz 
przedstawić mnie mamusi - zostaję. 

Panicz był bliski omdlenia, ale nie z powodu nadmiaru uczuć spełnionych, tylko z powodu perspektywy 
poinformowania rodzicielki, że oto jej wychuchany jedynak wybrał sobie latawicę bez majątku i 
reputacji. Wyjaśnił więc słodkiej Inez, że nie musi się tak dla niego poświęcać i łamać sobie scenicznej 
kariery. - Będę cierpiał straszliwie - cedził słodko nikczemnik - ale będę dzielny. Inez popatrzyła na 
panicza strasznym wzrokiem i zniknęła. A w czasie ostatniego występu, gdy szybowała pod samym 
teatralnym dachem, zamiast chwycić trapez - runęła w dół.  
 
Dusza nieszczęsnej samobójczyni zamieniła się w rusałkę, skąd nazwa całej dzielnicy się wzięła. A do 
dziś w tutejszych zakamarkach słychać  pojękiwania i westchnienia. 

Złoto Bernardynów 

Noc była ciemna jak smoła, a wiatr przetaczał nad Lublinem ulewę. Gdy kolejny piorun strzelił, 
oświetlając trupim blaskiem rynek, oświetlił także stojący przed ratuszem wóz. Zdumieli się wszyscy, 
którzy przed burzą schronili się do ratusza, bo bramy miasta dawno już były zamknięte i żaden wóz 
nie mógł wjechać. Zdumieli się jeszcze bardziej, gdy zobaczyli, że wóz zaprzężony w dwa ukraińskie 
woły był bez woźnicy. Na wozie stała skrzynia. 

Gdy pachołkowie ciężko dysząc, wnieśli ją do wnętrza i odbili skobel, aż odskoczyli z wrażenia. Po 
brzegi wypełniona była złotem i kosztownościami. Na wierzchu leżał list adresowany do Jakuba 
Kwanty. Tego samego, który wraz z Mikołajem, synem Krystyna i Maciejem Kuminogą podarowali 
bernardynom ziemię pod murowany kościół. Natychmiast jeden z mieszczan wybiegł przed ratusz 
sprawdzić, czy coś jeszcze na wozie nie zostało. Nie zobaczył ani wozu, ani wołów. A bramy miasta 
nadal były zamknięte.  
 
– Skarby te przekazuję na dokończenie budowy świątyni - odczytał Mikołaj, któremu słudzy dostarczyli 
pismo. I tak to dzięki tajemniczej skrzyni dokończono budowę kościoła i klasztoru. Stoją one po dziś 
dzień przy placu Wolności. 
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1.Brama Grodzka  

2.Ulica Rynek 3 - tablica memoratywna na fasadzie 

budynku.  

3.Teatr Stary  

4.Fontanna na placu Wolności - legenda Złoto 

bernardynów. 

5.Kościół św. Pawła - skrzynia z legendy, obraz 

przedstawiającego Św. Walentego, relikwie  

6.Teatr J. Osterwy.  

7.Cmentarz przy ulicy Lipowej -  znicz na grobie harcerzy 

z Szarych Szeregów.  

 

  

 

 

Brama Grodzka 

2.  Ośrodek „Brama Grodzka” - Teatr NN 

Tutaj obejrzeliśmy wystawę  „Lublin. Pamięć miejsca” , która znajduje się  

w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, poświęcona jest przedwojennemu Lublinowi. 

W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe domy  

i droga szybkiego ruchu. Duża część tego terenu została pokryta betonową nawierzchnią, pod którą – 

razem z fundamentami dawnych żydowskich budynków – została schowana pamięć o tych, którzy kiedyś 

tu mieszkali. Przez lata Brama zmieniała się w miejsce, w którym – jak w Arce Pamięci – ocalane są dla 

przyszłych pokoleń stare fotografie, dokumenty, wspomnienia. Wszystkie te materiały można zobaczyć 

na wystawie „Lublin. Pamięć Miejsca”. 
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 Makieta Lublina przy końcu wystawy. 

Pierwsza część wystawy, opowiadająca o życiu Żydów w Lublinie (do 1939 roku), kończy się  

w miejscu, gdzie prezentowana jest makieta Lublina. 

Uczniowie dowiedzieli się, że na stronie Teatru NN można zobaczyć wirtualne makiety i aplikacje 

internetowe, które powstały ramach projektu "Lublin 2.0 - Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta". 

Makiety Lublina obrazują rozwój terytorialny i architekturę miasta. Projekt jest realizowany w ramach 

szerszego programu Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, związanego z przygotowaniami do obchodów 

700. rocznicy lokacji Lublina na prawie magdeburskim.  W 2010 roku Ośrodek zbudował wirtualną 

makietę fragmentu Lublina z okresu 20-lecia międzywojennego. Doświadczenie zdobyte podczas jej 

realizacji zostało wykorzystane podczas kolejnego etapu polegającego na stworzeniu czterech 

wirtualnych makiet Lublina pozwalających zwizualizować miasto w różnych fazach jego rozwoju: 

w latach 60-te XIV w., u schyłku XVI w., w połowie XVIII w. oraz w latach 30-tych XX w. Do każdej z 

makiet zostały przygotowane wizualizacje pojedynczych obiektów 3d oraz wizualizacje wytworów kultury 

materialnej pochodzące z wykopalisk archeologicznych. 

Kamienica Rynek 3 

3.  W tej kamienicy narodził się w 1877 roku w kamienicy urodził się Aleksander Zelwerowicz. Fakt ten 

został upamiętniony umieszczeniem na fasadzie domu tablicy pamiątkowej.  

Aleksander Zelwerowicz był polskim aktorem, reżyserem, dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie, 

pedagogiem, oraz w 1949r. Członkiem Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. 

Trzy najbardziej rozpoznawalne role Aleksandra Zelwerowicza: Grabiec w „Balladynie” J. Słowackiego 

(1902), Czepiec w „Weselu” S. Wyspiańskiego (1905), Major w „Fantazym” J. Słowackiego (1917) 
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Teatr Stary 

4.  Teatr Stary został wybudowany w 1822 roku według projektu Łukasza Rodakiewicza. Początkowo 

mieściły się w nim: lubelska scena dramatyczna i operowa, oraz w XX wieku także kino. Oryginalnie 

budynek podzielony był na cztery piętra: parter, krzesła na 1 piętrze, balkon i galerię. Teatr Stary w 

Lublinie jest najstarszym po Starym teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, zachowanym teatrem 

w Polsce. Pierwsze przedstawienie w tym teatrze odbyło się 20 października 1822r. 

 

Fontanna na placu Wolności - legenda Złoto Bernardynów. 

5.  Noc była ciemna jak smoła, a wiatr przetaczał nad Lublinem ulewę. Gdy kolejny piorun strzelił, oświetlając trupim blaskiem rynek, 
oświetlił także stojący przed ratuszem wóz. Zdumieli się wszyscy, którzy przed burzą schronili się do ratusza, bo bramy miasta 
dawno już były zamknięte i żaden wóz nie mógł wjechać. Zdumieli się jeszcze bardziej, gdy zobaczyli, że wóz zaprzężony w dwa 
ukraińskie woły był bez woźnicy. Na wozie stała skrzynia. 

Gdy pachołkowie ciężko dysząc, wnieśli ją do wnętrza i odbili skobel, aż odskoczyli z wrażenia. Po brzegi wypełniona była złotem 
i kosztownościami. Na wierzchu leżał list adresowany do Jakuba Kwanty. Tego samego, który wraz z Mikołajem, synem Krystyna 
i Maciejem Kuminogą podarowali bernardynom ziemię pod murowany kościół. Natychmiast jeden z mieszczan wybiegł przed 
ratusz sprawdzić, czy coś jeszcze na wozie nie zostało. Nie zobaczył ani wozu, ani wołów. A bramy miasta nadal były zamknięte.  
 
– Skarby te przekazuję na dokończenie budowy świątyni - odczytał Mikołaj, któremu słudzy dostarczyli pismo. I tak to dzięki 
tajemniczej skrzyni dokończono budowę kościoła i klasztoru. Stoją one po dziś dzień przy placu Wolności. 
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Kościół nawrócenia św. Pawła - skrzynia z legendy, obraz przedstawiającego Św. Walentego, 

relikwie 

6.  Kościół Nawrócenia Św. Pawła 

Św. Paweł Apostoł i Św. Antoni z Padwy Choć kościół jest pod wezwaniem, to istnieje jeszcze jeden 

Opiekun, św. Antoni Padewski. Jego obraz od 400 blisko lat otoczony jest wielką czcią wiernych. 

Umieszczony w głównym ołtarzu, codziennie odsłaniany rano i zasłaniany wieczorem. Warto 

przypomnieć, że św. Antoni jest Patronem Miasta Lublina. 

                                                                                                                                   

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

7.  Aktorzy Teatru przyjęli na swojego patrona Juliusza Osterwę 18 sierpnia 1949 r. 

Mija 130 lat nieprzerwanej działalności lubelskiego 

przybytku Melpomeny, jednego z najstarszych - 

po Starym Teatrze w Krakowie (1799), 

Narodowym w Warszawie (1833) i Polskim w 

Poznaniu (1875) - budynków teatralnych w kraju. 

Gmach według projektu Karola Kozłowskiego 

wybudowany w 1886 roku, w ciągu zaledwie 

dwóch lat, przez Spółkę Cywilną "Teatr Lubelski", 

powstał wyłącznie ze składek społecznych. 

 

Wznieśli go „Lublinianie – sobie”, dzięki inicjatywie 

lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i 

okolicznych ziemian. 
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Cmentarz przy ulicy Lipowej -  znicz na grobie harcerzy Szarych Szeregów. 

8.  Znicz zapaliliśmy na cmentarzu przy ul. Lipowej na mogile harcerzy Szarych Szeregów. 

                                                                       

 


