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Oddział Martyrologii “Pod Zegarem” 

 

 

Podczas gry miejskiej "Odkrywamy Lublin" szczególną uwagę poświęciliśmy Muzeum 

Martyrologii  "Pod Zegarem". Wcześniej z rodzicami wiele razy mijaliśmy to miejsce, ale nie 

zdawaliśmy sobie sprawy z funkcji, jaka ten budynek pełnił w czasie II wojny światowej.  

 



Dowiedzieliśmy się, że w  budynek przy ul. Uniwersyteckiej w Lublinie potocznie zwany 

podczas okupacji „Pod Zegarem” (nad głównym wejściem znajduje się zegar) wybudowany 

został w latach 1928-1930 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Ziemskiego. Był to budynek 

trzypiętrowy nowocześnie wyposażony. Przed wojną w jego pomieszczeniach pracowało 150 

urzędników stałych i ok. 100 pracowników sezonowych.  

 

Z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo, w roku 1940 wnętrze jego zostało przebudowane i 

dostosowane do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały 

na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania. Natomiast piwnice od strony 

Uniwersyteckiej przebudowano tworząc w nich cele więzienne. Większość cel położona była 

wzdłuż jednej ściany korytarza od strony ulicy Uniwersyteckiej. Oznaczone były numerami: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i D-1 (Dunkellzelle-1) czyli ciemnica. Była to bardzo mała cela, 

szerokość jej wynosiła ok. 75 cm. Dwie z wymienionych cel przeznaczone były dla kobiet. Po 

drugiej stronie korytarza, od strony podwórza, naprzeciwko celi nr 6 znajdowała się duża cela 

oznaczona nr 12. Naprzeciwko cel 4 i 5 położona, była druga ciemna cela, niemal trzykrotnie 

większa, od tej, która znajdowała się od strony ul. Uniwersyteckiej. Do ściany dużej ciemnicy 

przylegała najmniejsza Dunkellzelle, będąca raczej załomem muru, w którym przebiegały 

rury kanalizacyjne i wodociągowe. Kapiąca z nich woda była dla więzionych tam ludzi 

dodatkowym elementem tortur.  

 



 

Obecnie w muzeum trwają prace remontowe i niestety nie mogliśmy wejść do środka. 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w swoich zbiorach posiada dużą kolekcję 

korespondencji więźniów politycznych Zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) z więzienia jak i 

obozów koncentracyjnych do, których trafiali ( Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, 

Sachsenhausen) obwieszczeń i zarządzeń niemieckich z lat 1939-1944. Osobną grupę 

stanowią dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku (dowody tożsamości, 

legitymacje, świadectwa szkolne, krzyże harcerskie, tarcze szkolne, fotografie rodzinne, 

zeszyty i podręczniki szkolne). 

 

Mimo że obecnie jest remontowane i nie mogliśmy wejść do środka, na pewno  tu wrócimy 

po zakończeniu prac.  Dowiedzieliśmy się, w sposób szczególny wiąże się ono z patronem 

naszej szkoły - Szarymi Szeregami. Jak wynika z relacji Kazimiera Łęczyńskiego "Kajo" w 

listopadzie 1943 r. harcerze postanowili zdjąć flagę z obiektu i powiesić polską. Lubliniacy 

znali ten gmach nad wyraz dobrze jako Gestapo lub „Pod Zegarem". Był to obiekt duży o 

powierzchni powyżej jednego hektara, strzeżony przez żołnierzy SS. Zaczęli od starannej 

obserwacji. Z prawej strony wejścia przy dzisiejszej ulicy Nowotki wisiała trójkolorowa flaga 

niemiecka, zaś z lewej flaga partyjna NSDAP. Budynek był strzeżony przez dwóch 

wartowników zmieniających się co dwie godziny. Przemarsz jednego zajmował ok. 2 minut. 

Rzecz polegała na tym, aby ten drugi wartownik od ul. Skłodowskiej nie maszerował w stronę 



ul Uniwersyteckiej. Wybrali późny wieczór. Gmach był słabo oświetlony, tylko gdzieniegdzie 

paliły się pojedyncze światła. Najsilniej była oświetlona wartownia, ale ponoć najciemniej 

pod latarnią. "Kajo"  ubezpieczał. Na jego sygnał, że droga odwrotu jest wolna,  

„Don Pedro" i „Władek" jak koty podbiegli pod flagę, tę hitlerowską. Była zawieszona na 

wysokości 2 metrów plus długość rurki, w którą wetknięte były drzewce. „Władek" wskoczył 

na plecy silniejszego i lepiej zbudowanego „Don Pedra", zdjął flagę i zawiesił polską, 

wykonaną z prześcieradła i wsypy na poduszkę. Drzewce to kij od szczotki. Wartownik nie 

zdążył przemierzyć połowy drogi, gdy było już po robocie.  

 

O przebiegu akcji przeprowadzonej przez  lubelskich harcerzy podczas wojny 

opowiedzieliśmy napotkanej na ulicy pani. Z dużym zainteresowaniem wysłuchała naszej 

opowieści i podziękowała za nietypową lekcję historii.  

 

 

 

 

 


