
UCZNIOWIE „ZAMOYA" 
ODTWORZYLI PRZEDWOJENNY 

KLIMAT UL. OGRODOWEJ 

Ogrody Sztuk 
W piątek wieczorem 
ul. Ogrodowa nabrała 
przedwojennego klimatu. 
To wszystko dzięki uczniom 
II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Hetmana Jana Zamoyskiego, 
którzy realizowali projekt 
pod nazwą „Ogrody Sztuk". 
W jego realizację zaangażowali 
się również mieszkańcy 
ul. Ogrodowej. Str.15 
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Ogrody Sztuk 
W piątek wieczorem 
ul. Ogrodowa nabrała 
przedwojennego klimatu. 
To wszystko dzięki 
uczniom II Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Hetmana Jana Zamoyskiego, 
którzy realizowali projekt 
pod nazwą „Ogrody 
Sztuk". W jego realizację 
zaangażowali się również 
mieszkańcy ul. Ogrodowej., 

- Za pomocą tego projektu 
chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom 
Lublina historię i klimat ul. Ogrodo-
wej z czasów jej wielkiej świetności. 
Była to również okazja do zapre-
zentowania swoich talentów przez 
naszych uczniów - tłumaczy Mag-
dalena Kowalska, koordynatorka 
projektu „Ogrody Sztuk". 

Uczniowie „Zamoya" dzielili się 

swoją wiedzą o historii ulicy. Ponadto 
młodzież szeroko zaprezentowała 
swoje osiągnięcia twórcze. Goście 
mieli okazję oglądać wystawę ob-
razów, fotografii ulicy Ogrodowej, 
zapoznali się z twórczością poetycką 
uczniów. Czas cofnął się do począt-
ków XX wieku. Rozbrzmiewały pio-
senki Mieczysława Fogga i muzyka 
z lat przedwojennych. W bramach 
kamienic odbywały się spektakle te-
atralne. Odtwarzając międzywojenny 
klimat ulicy Ogrodowej, młodzież II 
LO zapraszała do ulicznych kawiarni, 
w których zabrzmiały przedwojenne 
melodie, były gry, harce i tańce. 

Ogrodowa uchodziła niegdyś 
za najładniejszą ulicę śródmieścia. 
Słynęła z przepięknych willi otoczo-
nych sielskimi ogrodami. 

- Obecnie jest to miejsce za-
pomniane, nieco zaniedbane, ale 

nadal urocze. Projekt ma służyć 
stworzeniu przestrzeni, w której 
uzdolnieni uczniowie naszej szkoły 
prezentują swoje osiągnięcia arty-
styczne z dziedziny teatru; poezji, 
muzyki, fotografii - tłumaczy Beata 
Szczerbińska-Budzyńska, organi-
zatorka projektu. 

Wielbiciele ul. Ogrodowej ocho-
czo dołączyli do realizacji projektu. 
Dzielili się swoimi wspomnieniami, 
zdjęciami i pamiątkami z dawnej 
Ogrodowej. Dzięki nim można 
było oglądać zabytkowe rowery i 
samochody: Była to również oka-
zja do obejrzenia strojów z epoki, 
w których uczniowie spacerowali 
ulicami miasta. 

„Ogrody sztuk" wpisane są w 
program trwającego w Lublinie od 
poniedziałku do piątku festiwalu 
„Miasto Poezji". JD 
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