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Prace nad odbudową lubelskiego Starego Miasta prowadzono w war iack im tempie. W lecie 1954 roku 
PRL miał obchodzić dziesięciolecie swojego istnienia. Władzom zależało, żeby do lipca wykonać jak 
najwięcej prac, bez względu na cenę. 

Na naszej stronie internetowej można od dzisiaj oglądać kolekcję fotografi i autorstwa Edwarda 
Hartwiga, który uwiecznił przebieg prac remontowych w 1954 r. Zdjęcia otrzymal iśmy dzięki 
uprzejmości Ośrodka Arch iwum Brama Grodzka - Teatr NN, na którego stronie http://teatrnn.pl  
znajduje się więcej materiałów dotyczących wydarzeń sprzed prawie 60 lat. 

Odbudowa Starego Miasta była przeprowadzona w iście socja l is tycznym stylu, czyli byle szybciej. 
Wprawdzie podnoszenie z ruin lubelskich zabytków zaczęło się wcześniej, jednak dopiero w marcu 
1954 roku prace nabrały tempa. 

Miejska Rada Narodowa uznała nagle, że Lublin jest zaniedbany i nadal widać liczne ślady działań 

wojennych. 

Rozpoczęła się walka z czasem, rządzącym zależało, aby wszystko było gotowe na 22 lipca, czyli w 

dniu największego święta Polski Ludowej. 

Budowy prowadzono w kilku miejscach. Kończono remonty wszystk ich kamienic przy Rynku, poza 
tym zajęto się także budynkami przy ulicach: Bramowej, Grodzkiej , Jezuickiej, Olejnej i Złotej. Ekipy 
remontowe koncentrowały się głównie na tym, aby ich prace były widoczne od zewnątrz. 

W czasie odbudowy z 1954 roku zapadła także decyzja, która przekreśl i ła szanse na odbudowę ulicy 
Szerokiej - głównej arteri i dzielnicy żydowskiej . Władze zadecydowały, że na ruinach Szerokiej 
zostanie utworzony plac Zebrań Ludowych. 

http://www.kur ier lubelsk i .p l/artykul/793956,odbudowa-starego-miasta-w- lubl in ie-w-1954-r-zobacz-zdjec . . 
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