3

Lublin, którego nie ma.indd 3

16.11.2018 14:37

Opieka redakcyjna: Teresa Łozowska
Redakcja: Monika Ulatowska
Tłumaczenie: Tadeusz Wejchert
Projekt okładki i skład: Wojciech Miatkowski
Plany: Izabela Wojtyczka

Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów
naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać
i rozbudzać miłość mieszkańców do ich małych ojczyzn.
Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów
mających pomysły na książki związane z miastami, regionami
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także
o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki
nawiązujące do interesujących nas tematów.

© Copyright by Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2018
© Copyright by Joanna Zętar, Łódź 2018
© Copyright by autorzy zdjęć, Łódź 2018
Drogi Czytelniku
Książka, którą trzymasz w dłoni, jest efektem pracy m.in. autora,
zespołu redakcyjnego, grafików i wydawcy. Prosimy, abyś uszanował
ich pracę. Nie kopiuj większych fragmentów, nie publikuj ich w internecie. Cytując fragmenty, nie zmieniaj ich treści i podawaj źródło
ich pochodzenia. Dziękujemy.
ISBN 978-83-7729-438-3
KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
tel./faks 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 34 98 02
infolinia: 604 600 800 (codziennie 8-22, także sms), gg 414 79 54
www.km.com.pl; e-mail: biuro@km.com.pl

Partner wydania: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Łódź 2018. Wydanie 1

Lublin, którego nie ma.indd 4

16.11.2018 14:37

WSTĘP / INTRODUCTION

M

Miasto i przestrzeń jest to księga, jak palimpsest.
Władysław Panas

iasto jest księgą. Na kolejnych jej kartach zapisane są
historie miejsc, budynków, ludzi i wydarzeń. Budynki,
choć pozornie trwałe i niezniszczalne – znikają. Znikają
z przestrzeni i pamięci. Przebudowy, zmiany ustrojowe, wojny, katastrofy budowlane i inne, mniej lub bardziej tragiczne zawirowania
powodują, że obiekty, które nawet całkiem niedawno mijaliśmy, przemierzając miasto, już nie istnieją, a upływ czasu powoduje, iż traci je
też nasza pamięć. Twórca lubelskiej geopoetyki, Władysław Panas,
porównywał Lublin do palimpsestu – księgi pisanej na używanym
wcześniej materiale piśmienniczym, z którego usunięto poprzedni
tekst, aby stworzyć całkiem nowy. Podobnie, warstwa na warstwie,
powstaje opowieść o mieście.
Wędrując po Lublinie, co krok natrafiamy na miejsca o niezwykłej
historii. To miasto wielowiekowej tradycji zachwyca bogactwem
i różnorodnością swojej architektury, ale równie fascynujące są
w nim nieistniejące punkty, z których prowadzą wyłącznie ścieżki
w przeszłość. Jak jednak uczył Władysław Panas, trzeba potrafić
patrzeć, by móc je dostrzec. Można też znaleźć odpowiedniego przewodnika: poetę Józefa Czechowicza, fotografa Edwarda Hartwiga,
odkrywcę niezwykłych lubelskich narracji Tomasza Pietrasiewicza.
Ponieważ aby widzieć, trzeba wiedzieć.
Przez siedem wieków biografii w przestrzeni Lublina zmieniło się
wiele, czas odcisnął na mieście swoje piętno. Ulice, świątynie, pomniki, kina, zakłady przemysłowe uległy zniszczeniu lub znacznemu
przekształceniu. Nawet ostatnie sto lat, dokumentowane przez lubelskich fotografów, to bardzo ciekawy portret miasta, także Lublina,
którego nie ma i jakiego wygląd znamy wyłącznie dzięki utrwalonym
na kliszach fotograficznych ujęciach.
Miejscem w Lublinie, które całkowicie się zmieniło, jest obszar
dzielnicy żydowskiej zwanej Podzamczem. Jej główna ulica – Szeroka, na której skupiało się życie lubelskich Żydów – dziś nie istnieje,
a w miejscu, gdzie przebiegała, rozciąga się pl. Zamkowy. Natomiast
tam, gdzie stała największa lubelska synagoga, znajduje się ruchliwa al. Tysiąclecia. Wieniawa, tor wyścigów konnych, targ na ulicy
Świętoduskiej, hotel Victoria, kino Kosmos, topola czarna zwana
baobabem, sobór prawosławny przy pl. Litewskim, chłodnia kominowa Fabryki Samochodów Ciężarowych, dom kultury na osiedlu
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The city and space is a book, like a palimpsest.
Władysław Panas

he city is a book. The following pages contain stories of places,
buildings, people and events. Buildings, although seemingly
durable and indestructible, disappear. They disappear from
space and memory. Reconstructions, system changes, wars, construction disasters and other, tragic turbulences, mean that the objects
that we passed quite recently, walking through the city, no longer
exist, and the passage of time means that they disappear from our
memory too. The creator of the Lublin geopoetics, Władysław Panas,
compared Lublin to a palimpsest - a book written on previously used
paper from which the previous text was removed to create a completely new one. Similarly, a layer on a layer, a story about the city arises.
Wandering around Lublin, with every step we come across places
with an extraordinary history. This city of centuries-old tradition
delights with the richness and diversity of its architecture, but
equally fascinating are the non-existing points, from which only
paths to the past lead. However, as Władysław Panas taught, one
must be able to look to see them. You can also find a suitable guide,
poet Józef Czechowicz, photographer Edward Hartwig, or Tomasz
Pietrasiewicz, discoverer of unusual Lublin narratives. Because to
see, you need to know.
For seven centuries of the biography, a lot has changed in the
space of Lublin, time has left its mark on the city. Streets, temples,
monuments, cinemas, and industrial plants have been destroyed or
significantly transformed. Even the last hundred years, documented
by Lublin photographers, is a very interesting portrait of the city, also
of a Lublin that no longer exists and whose appearance we know only
thanks to the photographic frames captured on film.
A place in Lublin which has changed completely is the area of the
Jewish quarter called Podzamcze. Its main street, Szeroka, where
the life of the Lublin Jews focused, does not exist today, and where it
once was, today extends Zamkowy Sq. On the other hand, where the
biggest synagogue in Lublin stood, now there is the busy Tysiąclecia
Avenue. Wieniawa, the horse racetrack, the market on Świętoduska
Street, the Hotel Victoria, the Kosmos cinema, the black poplar
called baobab, the Orthodox cathedral at Litewski Sq., the cooling
tower of Fabryka Samochodów Ciężowych, the house of culture on
the J. Słowacki estate, Bar “Pod Sosnami”, the parachute tower at
5
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im. J. Słowackiego, bar „Pod Sosnami”, wieża spadochronowa przy
Alejach Racławickich – to miejsca, które z upływem lat bezpowrotnie
zniknęły z obszaru miasta. Ich lokalizację pomagają odnaleźć dawne
plany Lublina, a wygląd dokumentują fotografie.
Wybór miejsc, bez względu na to, do jakich celów go się go czyni,
jest zawsze subiektywny. Na liście punktów wybranych do książki
Lublin, którego nie ma na pewno zabrakło miejsc istotnych, ale jak
się okazało podczas kwerendy, nie do wszystkich ciekawych, a nieistniejących już obiektów znaleźć można odpowiednie materiały
ikonograficzne. Lublin nie był, niestety, miastem systematycznie
i systemowo dokumentowanym przez fotografów, choć tradycja jego
fotografowania zaczęła się wraz z przybyciem tego wynalazku do
Lublina, pod koniec XIX w. Uwieczniano jednak głównie najbardziej
charakterystyczne obiekty.
W książce znalazły się przedwojenne fotografie autorstwa Edwarda
Hartwiga, Stefana Kiełszni, Stanisława Magierskiego, Wiktora Ziółkowskiego, a także współczesne, choć mające już wartość archiwalną
zdjęcia Jerzego Marcinka, Rafała Michałowskiego, Dariusza Prażmy,
Natalii Przesmyckiej. Ważną częścią ilustracyjnej części publikacji
są pocztówki z prywatnych zbiorów Zbigniewa Lemiecha i Wojciecha Turżańskiego, a także publikowane po raz pierwszy w formie
książkowej fotografie nieznanych autorów pochodzące z kolekcji
Marka Gromaszka. Większość publikowanych fotografii, w formie
cyfrowych kopii, jest od wielu lat gromadzona przez Pracownię
Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
W tym miejscu chciałabym podziękować fotografom i kolekcjonerom, a także instytucjom, z których zasobów pochodzą fotografie:
Archiwum Państwowemu w Lublinie, Biuru Miejskiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Lubelskiemu w Lublinie, Polska The Times,
Wojewódzkiej Bibliotece Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego,
za udostępnienie zdjęć do publikacji.
Weź tę książkę w ręce i wybierz się na spacer po Lublinie. Znajdziesz tu niejedną ścieżkę, po której – co wydaje się niemożliwe –
idzie się prosto w przeszłość.

Racławickie Av. – these are all places that have disappeared from
the city over the years. Old plans of Lublin help to locate them, and
how they looked is documented by photographs.
The choice of places, no matter for what purpose, is always subjective. The list of points selected for the book A Lublin that no longer
exists certainly does not include every important place, but as it
turned out during the research, not all interesting and non-existent
objects can be found in the relevant iconographic materials. Lublin,
unfortunately, was not a city systematically and consistently documented by photographers, although the tradition of photographing
the city began with the arrival of this invention in Lublin at the end
of the 19th century. However, it was mainly the most characteristic
objects that were captured.
The book includes pre-war photographs by Edward Hartwig,
Stefan Kiełsznia, Stanisław Magierski, Wiktor Ziółkowski, as well
as contemporary photographs, which today are of archival value, of
Jerzy Marcinek, Rafał Michałowski, Dariusz Prażmo and Natalia
Przesmycka. Photographs of unknown authors from Marek Gromaszek‘s collection, for the first time published in book form, as
well as postcards from private collections of Zbigniew Lemiech and
Wojciech Turżański are an important part of the illustrative part of
the book. Most of the published photographs, in the form of digital
copies, have been collected for many years by the “Brama Grodzka
– Teatr NN” Iconography Studio Center.
At this point, I would like to thank the photographers and collectors, as well as the institutions from which the photographs come
from: the State Archives in Lublin, the Office of the Municipal Conservator of Monuments, the Lublin Museum in Lublin, Polska The
Times, and the Hieronim Łopaciński Provincial Public Library, for
providing images for publication.
Take this book in your hand and take a walk around Lublin. Although it seems impossible you will find more than one path that
leads straight to the past.

Joanna Zętar

Joanna Zętar
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Bernardyńska

Widok ulicy
Ulica Bernardyńska ukształtowała się na przełomie XIX i XX w. Wcześniej była trasą komunikacyjną łączącą śródmieście Lublina ze Żmigrodem.
W 1819 r. została wybrukowana i wyposażona
w latarnie olejowe. W okresie międzywojennym
w górnej jej części, w parterowym budynku pod
numerem 5, wchodzącym w skład zabudowań
klasztornych dawnego zakonu bernardynów, znajdowało się kino Zachęta, przemianowane na kino
Uciecha, a następnie kino Gwiazda. W dolnej
części ulicy, w bliskim sąsiedztwie ul. Zamojskiej,
mieściło się wiele sklepów. Charakterystycznym
obiektem położonym przy Bernardyńskiej 17 był
drewniany kiosk, w którym sprzedawano owoce. Zmiana w przestrzeni ulicy dokonała się w 1990 r., kiedy w jej górnej części wybudowano
Dom Księży Emerytów zwany popularnie „Malborkiem”.

Street view
Bernardyńska Street was formed at the turn of
the 19th century. Previously, it was a communication route linking the city center of Lublin with
Żmigród. In 1819, it was paved and equipped with
oil lanterns. In the interwar period, in the upper
part of it, in the one-story building at number 5,
which was part of the monastery buildings of the
former Bernardine order, was the Zachęta cinema, renamed the Uciecha cinema, and then the
Gwiazda cinema. In the lower part of the street,
in the close vicinity of Zamojska St., there were
many shops. The characteristic object located at
Bernardyńska 17 was a wooden news-stand in
which fruits were sold. The change in the street space took place in
1990, when in its upper part a House of Retired Priests was built,
popularly called “Malbork“.
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Bramowa
Widok ulicy
To jedna z najstarszych ulic Lublina. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego jej zabudowa była bardzo podobna do zabudowy ul. Nowej. Po obu stronach znajdowały się murowane
trzykondygnacyjne kamienice, na parterach
których mieściły się sklepy. Podczas bombardowania Lublina we wrześniu 1939 r. zabudowa
ulicy uległa zniszczeniu. W 1947 r. rozpoczęto
stopniowe odgruzowywanie tego kwartału, co
zapoczątkowało dyskusje na temat odbudowy
Starego Miasta. Rekonstrukcję budynków przy
ul. Bramowej rozpoczęto w 1950 r., wg projektu
Jana Ogórkiewicza. Zostały one przeznaczone
na potrzeby Centrali Farmaceutyczno-Sanitarnej „Centrosan” (potem Cefarm).

Street view
It is one of the oldest streets in Lublin. During
the interwar period, its buildings were very
similar to the development of Nowa St. On both
sides there were brick four-storey tenement
houses in which stores were located on the
ground floor. During the bombing of Lublin in
September 1939, the development of the street
was destroyed. In 1947, the rubble was gradually cleared of this quarter, which triggered
discussions on the reconstruction of the Old
Town. Reconstruction of buildings at Bramowa
St, was started in 1950, according to the design
of Jan Ogórkiewicz. They were intended for the
Centrosan Pharmaceutical and Sanitary Center
(later Cefarm).
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Bema
Bramowa
23–29
2
Brama Krakowska
Budynek Bramy Krakowskiej pochodzi z XIV w. i jest
pozostałością murów obronnych otaczających miasto.
Największa przebudowa bramy miała miejsce po 1778 r.
Autorem projektu był Dominik Merlini. W późniejszych
czasach również wprowadzano pewne modyfikacje. W latach 1844–1845 na wysokości dawnych ganków wybudowano galerię otaczającą bramę. Została ona zlikwidowana
w 1954 r., kiedy oprócz przywrócenia dwóch balkonów
naprawiono i przetarto tynki. Podczas remontu w latach 1959–1965 dokonano regotycyzacji bramy. Polegała
ona na zbiciu tynków i odsłonięciu gotyckich wątków
murów oraz rekonstrukcji łuku gotyckiego wraz z wprowadzeniem zmian w przejeździe. W tym czasie obiekt
został zaadaptowany na potrzeby muzeum. W okresie
PRL-u z budynku zdemontowano umieszczony w 1839 r.
obraz św. Antoniego oraz pochodzący z końca XIX w.
obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Wizerunki
wróciły na elewację Bramy Krakowskiej w latach 90. XX w.

Krakowska Gate
The building of the Krakow Gate dates back to the 14th
century and is a remnant of the defensive walls surrounding the city. The largest reconstruction of the gate took
place after 1778. The was designed by Dominik Merlini.
In later times, some modifications were also introduced.
In the years 1844–1845, a gallery surrounding the gate was
built at the height of the old porches. It was liquidated in
1954, when, in addition to the restoration of two balconies,
plasters were repaired and rubbed. During the renovation
in 1959–1965, the gate was regothicized. It consisted in
breaking the plaster revealing the Gothic threads of the
walls and reconstructing the Gothic arch along with the
introduction of changes in the passage. At that time, the
building was adapted for the needs of the museum. In the
period of the Polish People‘s Republic, a picture of Saint
Anthony, which was placed in 1839 as well as a picture of
Antoni Our Lady of the Immaculately Conceived, dating
from the end of the 19th century were dismounted from
the building. Images returned to the elevation of the
Krakowska Gate in the 1990s.
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