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Dawny numer policyjny / Former police number:                109
Numer hipoteczny / Morgage number:                                    72 bądź 673 b
Numer przed 1939 / Number before 1939:                            Grodzka 13
Numer po 1944 / Number after 1944:                                     -
Numer obecny / Current number:                                           Grodzka 13
Właściciele / Owners: 
dane z dnia 12.X.1896                                                              Ochronka Żydowska [?]
1915                                                                                             Gliklich Mendel
dane z dnia 12.X.1936                                                              Gliklich Rubin - Mendel s. Pinkwasa 
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Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1941 rok)/Tennants by religion, sex and age in 1941

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet Dzieci do lat 6 włącznie Dzieci od  7-18 lat
włącznie

Uwagi

chrześcijan Żydów

9 62 21 26 8 16

Mieszkańcy nieruchomości wg. Zawodu (1941 r.)
Inhabitants according to profession (1941) 

Zawód
Liczba osób zamieszkałych

uwagina parterze na piętrze na poddaszu w suterenie w bud. frontowym w oficynie

Pracownicy umysłowi

Wolne zawody

Robotnicy 1 1 2

Kupcy i przemysłowcy 2

Rzemieślnicy 2 1
Rolnicy

Inne zawody

Bez zawodu 1
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Wzmianki/Various notes:

Inspekcja budowlana, sygn. 1667
- Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 20.I.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia
uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Grodzkiej 13 w dniu 16.XII.1936 r. do dnia
15.V.1937 r. Adresatem pisma jest Gliklich Rubin.

-  Odwołanie  do  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Lublinie  za  pośrednictwem  Zarządu  Miejskiego  w  Lublinie
od  zarządzenia  o  wykonanie  robót  budowlanych  z  dnia  20.I.1937  r.  Pismo  zawiera  m.  in.  prośbę
o przedłużenie terminu wykonania remontu o 3 lata ze względu na podeszły wiek właściciela nieruchomości
przy Grodzkiej 13 (80 lat). Odwołanie sporządzone zostało w dniu 03.II.1937 r. przez Rubina Gliklicha. 

- Protokół oględzin sporządzony dnia 27.IV.1939 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa
Oddział Inspekcji Budownictwa a dotyczący domu przy ul. Grodzkiej 13 należącego do Gliklicha Rubina
Mendla s. Pinkwasa w obecności właściciela.

-  Pismo z dnia  04.VII.1939 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina zawierające Deklarację
mistrza  mularskiego  o  podjęciu  się  wykonania  robót  mularskich  tynkowania  domu  w  budynku
projektowanym na nieruchomości stanowiącej własność Rubina Gliklicha, a położonej przy ul. Grodzka 13.
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Informacje dodatkowe/Additional information:

Ankieta z dnia 12.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1667]

Położenie:                                                      Grodzka 13
Numer hipoteczny:                                       72
Właściciel:                                                      Gliklich Rubin - Mendel s. Pinkwasa 
Dozorca:                                                         Jan Rohak
Rodzaj nieruchomości:                               2-piętrowy dom mieszkalny z podwórkiem, plac niebudowlany 

górzysty od ul. Podwal 
Data rozpoczęcia użytkowania:                 „nabyty jeszcze przeze mnie w roku 1900”
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegieł i łopom
Liczba mieszkań:                                          13, w tym:
                                                                      5 mieszkań – 1 izba 
                                                                      6 mieszkań – 2 izby
                                                                      2 mieszkania – 3 izby
Liczba mieszkań w suterenach:                 2 mieszkania – 1 izba
Liczba piwnic:                                                1
Liczba pięter:                                                 2
System wodociągowo – kanalizacyjny:       wodociąg – krany w mieszkaniach, urządzenia kanalizacyjnego 

brak, 2 ustępy nieskanalizowane, łazienki brak 
Oświetlenie:                                                   naftowe
Ogrzewanie:                                     11 pieców 
Liczba balkonów:                                          2 balkony od frontu, 1 balkon drewniany od podwórza�
Klatka schodowa:                                          1 główna od ul. Grodzkiej 13, oświetlenie górne, parterowe schody 

drewniane
Pokrycie dachu:                                            dach kryty blachą 
Kiedy remontowano budynek:                    1936 
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie wymaga 
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego?: Nie ma 

Dane dot. PodwórzaDane dot. PodwórzaDane dot. PodwórzaDane dot. Podwórza
Wymiary:                                                        nie 
Nawierzchnia:                                                bruk
Czy   są stajnie, obory, chlewy, komórki:      nie ma
Śmietnik:                                                       ruchomy
Roślinność:                                                     nie ma
Urządzenia do trzepania:                            jest
Jak    często  wywożone  są  nieczystości  domowe  i  przez  kogo?:   Śmiecie  wywożono  prywatnie  co  2  dni,

a zawartość dołów ustępowych wywożono co 2 miesiące 
Gdzie odpływają ścieki kuchenne:             od zlewów do terenu od ul. Podwal 
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Karta realności z dnia 08.I.1941 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1667]

Położenie:                                                       Grodzka 13
Powierzchnia:                                                 ogółem: 325 m2 
zabudowana:                                                  271 m2 
niezabudowana:                                            54 m2 
długość frontu:                                             10 mb (głębokość 34 mb)

Budynek frontowyBudynek frontowyBudynek frontowyBudynek frontowy
Liczba kondygnacji:                                      3
1 główna klatka schodowa
Liczba mieszkań:                                            8, w tym:
                                                                      4 mieszkania – 1 izba
                                                                      2 mieszkania – 2 izby
                                                                      2 mieszkania – 3 izby
Liczba izb:                                                      14
Liczba piwnic:                                                4
Liczba suteren niemieszkalnych:               -
Liczba strychów:                                           1

Budynek oficyny mieszkalnejBudynek oficyny mieszkalnejBudynek oficyny mieszkalnejBudynek oficyny mieszkalnej
Liczba kondygnacji:                                      3
1 główna klatka schodowa
Liczba mieszkań:                                          3, w tym:
                                                                      1 mieszkanie – 1 izba
                                                                      2 mieszkania – 2 izby
Liczba izb:                                                      6
Liczba piwnic:                                                -
Liczba suteren niemieszkalnych:               -
Liczba strychów:                                           1

Dopiek:                                                           S.S. Gliklich Rubin Mendel (ur. 1857 r.) Grodzka 13 



Historia mówiona                               Grodzka 13

Fragmenty Historii Mówionych/Fragments of Oral History 

Aleksander Grinfeld
„ Z Rynku moją rodzinę wyrzucono na ulicę Grodzką. Zrobiono to wtedy, kiedy ustalono, że Żydzi
mają  mieszkać  w  getcie.  Rynek  był  ponad  gettem  a  Grodzka  już  była  w  getcie.  Odległość
geograficzna 300 metrów może pomiędzy jednym a drugim mieszkanie, ale jedno było w getcie,
jedno było. Niemy, na ile ja pamiętam, ogłosili datę i nie przyszli wyrzucać z mieszkania tak jak
przychodzili.  Nas  wyrzucili  z  naszego  oryginalnego  mieszkania,  wprawdzie  nie  Niemcy  tylko
urzędnicy  magistratu  którzy  pracowali  w  urzędzie  mieszkaniowym  ale  pod  instrukcją  
i  wymaganiem  Niemców,  nie  była  inicjatywa  wydziału  mieszkaniowego.  Lokal  do  którego  nas
przeniesiono  to  był  lokal,  który  Judenrat przydzielał  tym których wepchnęli  do getta.  To była
Grodzka 13. Pamiętam że tam mieszkali jacyś znajomi mojej matki i u nich myśmy się ukrywali
przez pewien czas, znaczy nie my tylko cała rodzina, a myśmy ich zamykali w tej kryjówce. Jeżeli
chodzi o ukrywanie się to już było w czasie akcji kiedy wysuwano ludzi do Bełżca. Zamknęli getto 
i 17 marca 42r. zaczęło się to co nazywali wysiedlenia na wschód. To nie było tylko łapanie osób na
ulicy albo wyciąganie ich z mieszkań ale również strzelanina, bicie, mordowanie. To było ukrywanie
się  na  poddaszu w  tym samym domu w  którym myśmy  mieszkali  tylko  w  innej  części  domu,
mieszkali znajomi mojej matki i tam pozwolili nam przechować tam, a chowanka była urządzona
tak,  że  w kuchni  stała  szafa  i  półki  tej  szafy  można  było  wyjąć  i  przed  górną  część  tej  szafy
wchodziło  się  na  to  poddasze.  To  poddasze,  jeżeli  ma  pan  topografię  tej  ulicy  to  poddasze
wychodziło w kierunku Podwala, znaczy że prawie nie można było widać że istnieje takie poddasze
z  normalnym  biegu  spraw  w  mieście.  I  na  tym  poddaszu  chowali  się  jakieś  20-30  osób.  
Myśmy zamykali  odkładali z powrotem te półki,  zamykali tąszafę i lecieli po schodach na inne
poddasze  i  leżeliśmy  na  dachu  a  to  znaczy  ja  z  bratem  leżeliśmy  na  dachu,  przykryci,  
na czerwonym dachu, przykryci czerwonymi kołdrami watowymi i tak to były kilkakrotnie takie
zamknięcie  tego schowka myśmy przeprowadzali.  To ukrywanie rozpoczęło się w momencie  tej
akcji 17 marca 42r.”
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Ikonografia/Iconography

Inspekcja budowlana, sygn. 1667
- Plan kanalizacji i wodociągu ul. Grodzka 13 wł. Gliklich R. opatrzony pieczęcią Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie.



Ikonografia                                                                                                   Grodzka 13

Fotografie przedwojenne/pre-war photographs:

Grodzka 13, kamienica druga od prawej, autor nieznany, przełom XIX i XX wieku, kolekcja pocztówek

Zbigniewa Lemiecha.                                                                                                 
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Fotografie współczesne/Contemporary photographs 

Fasada, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Fasada detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Klatka schodowa, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Klatka schodowa, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Klatka schodowa, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Klatka schodowa, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Klatka schodowa, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Elewacja tylna, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Elewacja tylna detale, Grodzka 13, fot. Marcin Moszyński, 2010.

Opracowanie zrealizowano z udziałem �rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu: Modernizacja wystawy "Portret Miejsca" 


