Szeroka 28
obecnie/currently, nie istnieje

Szeroka 28

Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,

Fragment panoramy lublina, lata 30., ul. Szeroka/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,
Szeroka street,

Fragment panoramy lublina, lata 30., Szeroka 28/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,
Szeroka 28,

Szeroka 28
obecnie/currently, nie istnieje

Dawny numer policyjny / Former police number:
Numer hipoteczny / Morgage number:
Numer przed 1939 / Number before 1939:
Numer po 1944 / Number after 1944:
Numer obecny / Current number:
Właściciele / Owners:
dane z dnia 12.X.1896
1915
dane z dnia 15.II.1937

406
264
Szeroka 28
nie istnieje
Cukierfajn Lejba
Brochsztejn &
Helfman Hajna i in.

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940/Shops and workshops in 1918-1940:
Ankieta z dnia 15.II.1937 r. [Inspekcja budowlana 5252]
1937
sklep

Szeroka 28

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)/Tennants by religion, sex and age in 1940
Ogólna ilość mieszkańców
Chrześcijan

śydów

-

75

MęŜczyzn

Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od
7-18 lat
włącznie

16

22

14

23

Uwagi

Szeroka 28

Wzmianki/Various notes:
Inspekcja budowlana sygn. 5913 – Zamkowa 4, dane według karty realności z 1940 r.
- Wajsberg Gawryjel, zameldowany pod adresemSzeroka 28, był wraz z Szmulem, Jankielem i Perlą Band
(Zamkowa 4), Josefem Finkelsztejn (Krawiecka 18), Ickiem Huf (Szeroka 9), Szlasem Munysz (Szeroka 3),
oraz Josefem Oksenberg (Zamkowa 8) właścicielem budynku mieszczącego się przy ulicy Zamkowej 4.
śydowskie miejsca w Lublinie
Dom Ickaka Horowitza Szternfelda, Widzącego z Lublina;
słynna Ŝydowska piekarnia

Szeroka 28

Informacje dodatkowe/Additional information:
Ankieta z dnia 15.II.1937 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 5252]
PołoŜenie:
Szeroka 28
Numer hipoteczny:
264
Właściciele:
Helfman Hajna i in.
Zarządca:
Icek Mesinger
Dozorca:
Jan Kość
Rodzaj budynku:
dom mieszkalny, murowany z cegły
Data rozpoczęcia uŜytkowania:
brak danych
Liczba mieszkań:
11 (wszystkie 1-izbowe)
Liczba mieszkań w suterenach:
nie ma
Liczba piwnic:
nie ma
Liczba pięter:
2
System wodociągowo – kanalizacyjny: brak wodociągów i kanalizacji, brak łazienek
Oświetlenie:
brak danych
Ogrzewanie:
piece grzewcze
Liczba balkonów:
1 balkon od frontu
Klatka schodowa:
główna klatka schodowa, schody drewniane
Pokrycie dachu:
dach kryty blachą
Karta realności z 1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 5252]
Właściciele:
nie podano
Powierzchnia:

ogółem: 225 m2

zabudowana:

174 m2

niezabudowana:
długość frontu:

51 m2
8 mb

Szeroka 28

Miejsce połoŜenia domu modlitwy / boŜnicy: ul. Szeroka 28
Nazwa gminy wyznaniowej:
Siedziba gminy:
Miejscowość wchodząca w skład gminy:
Nazwa synagogi lub domu modlitwy:
Data powstania:
Godziny otwarcia:
Powody zamknięcia:
Własność domu (prywatna):
Własność domu (Gmina śydowska):
Ogólna liczba (boŜnice):
Ogólna liczba (domy modlitwy):
Frekwencja dzienna (domy modlitwy):
Frekwencja dzienna (boŜnice):
Informacje dodatkowe:

Prywatny dom modlitwy
przed 1914 r.
brak danych
Pinches Szechter
-

Miejsce połoŜenia domu modlitwy / boŜnicy: ul. Szeroka 28 (Nadstawna 23)
Nazwa gminy wyznaniowej:
Siedziba gminy:
Miejscowość wchodząca w skład gminy:
Nazwa synagogi lub domu modlitwy:
BoŜnica de Chassidim
Data powstania:
1794 r. (załoŜona przez cadyka Jakuba Icchoka HorowitzaSzternfelda)
Godziny otwarcia:
Powody zamknięcia:
brak danych
Własność domu (prywatna):
Własność domu (Gmina śydowska):
śydowska Gmina Wyznaniowa oraz spadkobiercy Horowitza
Ogólna liczba (boŜnice):
Ogólna liczba (domy modlitwy):
Frekwencja dzienna (domy modlitwy):
Frekwencja dzienna (boŜnice):
Informacje dodatkowe:
Pierwsza chasydzka boŜnica w Lublinie, załoŜona na tyłach
domu "Widzącego z Lublina". Współwłaścicielami byli synowie: Josef, rabin w Tarczynie i Izrael, lubelski
kupiec, oraz Kopel Endelsberg i Mordko Rappaport.

Szeroka 28

Miejsce połoŜenia domu modlitwy / boŜnicy: ul. Szeroka 28 / Nadstawna 23
Nazwa gminy wyznaniowej:
Siedziba gminy:
Miejscowość wchodząca w skład gminy:
Nazwa synagogi lub domu modlitwy:
Data powstania:
Godziny otwarcia:
Powody zamknięcia:
Własność domu (prywatna):
Własność domu (Gmina śydowska):
Ogólna liczba (boŜnice):
Ogólna liczba (domy modlitwy):
Frekwencja dzienna (domy modlitwy):
Frekwencja dzienna (boŜnice):
Informacje dodatkowe:

Prywatny dom modlitwy
przed 1914 r.
brak danych
Ajzyk Rozenfeld
-

Historia mówiona

Szeroka 28

Fragmenty Historii Mówionych/Fragments of Oral History
Aleksander Szryft
„Znanym miejscem na Szerokiej była bóŜnica w domu pod numerem 28. Mieściła się tu dawna
bóŜnica Widzącego z Lublina. Na parterze tego domu znajdowała się piekarnia, która wypiekała
ciastka dla cukierni. Piekarzem tam był Mordechaj. Na piętrach kamienicy mieszkali lokatorzy.
Sama bóŜnica usytuowana była za piekarnią, a wchodziło się do niej przez wejście prowadzące
od uliczki przebiegającej od Szerokiej do Nadstawnej. Była to niewielka bóŜnica, pozostająca
pod administracją Gminy śydowskiej i mówiło się o niej, Ŝe jest przeznaczona dla modlących się
w biegu. Tu zawsze był minjan i kaŜdy, kto szedł ulicą, a chciał się pomodlić, mógł tu zawsze wejść i
wiedział, Ŝe będzie tutaj dziesięciu śydów gotowych do modlitwy”.

Ikonografia

Szeroka 28

Fotografie przedwojenne/Pre-war photographs

Szeroka 28, fragment kamienicy, autor Stefan Kiełsznia, ok. 1938, własność Jerzego Kiełszni.

Ikonografia

Fotografie współczesne/Contemporary photographs

Szeroka 28, fot. Marcin Fedorowicz, 2010.

Szeroka 28

Ikonografia

Szeroka 28

Szeroka 28, fot. Marcin Fedorowicz, 2010.

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

