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Gra miała za zadanie przybliżyć nam historię 

Lublina. Pokazać sekrety naszego miasta. 

 

 



Jakiś czas temu nasza Pani wychowawczyni 

poleciła nam wykonać przydzielone do 

poszczególnych osób zadania. Były one 

niezbędne do tego, aby bezbłędnie 

przeprowadzić naszą grę. Musieliśmy 

odpowiedzieć na zadane nam pytania w 2-4 

osobowych grupach oraz przedstawić swoje 

wysiłki na wycieczce. 



Na początku odbył się apel, na którym 

wysłuchaliśmy  krótkich, ciekawych 

przemówień naszych nauczycieli. 





Brama Grodzka, będąca kiedyś przejściem z 

dzielnicy chrześcijańskiej do nieistniejącego 

już miasta żydowskiego, jest obecnie 

siedzibą Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 

NN”. 

 



W miejscu, gdzie 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 nią, razem z fundamentami dawnych żydowskich 

budynków, została schowana pamięć o tych, którzy tu 

kiedyś mieszkali. Przez lata Brama zmieniała się w miejsce, 

gdzie ocalane są dla przyszłych pokoleń stare fotografie, 

dokumenty, wspomnienia. Wszystkie te materiały można 

zobaczyć na wystawie „Lublin. Pamięć Miejsca”. 

 





Wystawa ta została zbudowana jak wnętrze 

archiwum, dlatego ważnym elementem 

tworzącym jej charakter są metalowe regały z 

tysiącami segregatorów. Przechodząc przez 

wystawę, oglądamy setki zdjęć, słuchamy 

wykreowanych dźwięków przedwojennego 

miasta. Jednocześnie, w ułożonych na półkach 

segregatorach, możemy przeczytać informację 

o konkretnych domach i ulicach.  



Pierwsza część wystawy opowiada  

o życiu Żydów w Lublinie. 

 



Przejście przez wystawę rozpoczyna się od sali 1, 

w której zostało umieszczone archiwum Historii 

Mówionej. Zbudowana jest tutaj instalacja 

artystyczna (Ściana Pamięci – Ściana Głosów) 

poświęcona wspomnieniom o przedwojennym, 

polsko-żydowskim Lublinie. W skrzyneczkach 

tworzących Ścianę Pamięci można odsłuchiwać 

wspomnienia mieszkańców miasta o jego 

atmosferze i charakterystycznych miejscach 

(ulice, place). Możemy też posłuchać języka 

jidisz i hebrajskiego, czy też legendy o przybyciu 

Żydów do Lublina. Znajduje się tu też mapa 

przedwojennego Lublina i zdjęcie lotnicze 

miasta żydowskiego. 



Drugą częścią wystawy była makieta Lublina 



   W Sali umieszczona jest 

makieta Starego Miasta i 

dzielnicy żydowskiej z 

okresu przed II wojną 

światową. Są tu też 

mniejsze makiety: 

Wieniawy, Starego Kirkutu i 

ul.  Lubartowskiej.  

   Znajduje się tu również 

archiwum fotografii miasta 

Lublina.  



Trasa Wędrowca z „Poematu o mieście Lublinie” 

Józefa Czechowicza  



 „Poemat o mieście Lublinie” Józefa 

Czechowicza powstał w 1934 roku. Wiemy 

o tym, bo w zachowanym rękopisie utworu, 

na stronie tytułowej tę właśnie datę napisał 

sam Czechowicz. Akcja „Poematu” dzieje 

się w lipcu, przy pełni księżyca, kiedy to w 

nocną wędrówkę po mieście zabiera nas 

tajemniczy przewodnik- wędrowiec.  

Jesteśmy uczestnikami podróży w czasie do 

samego dzieciństwa Czechowicza i do miejsc, 

które były Poecie szczególnie bliskie. (…) 




