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ARTYSTYCZNE I ANIMATORSKIE DZIAŁANIA  
W PRZESTRZENI MIASTA ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ  

 Jedną z charakterystycznych cech wielu artystyczno-animatorskich przedsięwzięć Ośrodka jest to, że 
dzieją się one w otwartych przestrzeniach miasta. Miasto jest doskonałą sceną do takich wydarzeń, tworząc dla nich 
naturalną scenogra'ę. W wielu z tych działań chodziło o wydobycie z przestrzeni miasta – naznaczonej konkretnymi 
zdarzeniami – jej ukrytych czy też zapomnianych znaczeń.
 Pierwszym artystycznym działaniem Teatru NN w przestrzeni miasta, które miało charakter widowiska 
było Oratorium „Poemat o mieście Lublinie” (1997). Rok później w opuszczonej kamienicy Grodzka 19 został 
zrealizowany projekt „Dom – Grodzka 19”. Te dwa projekty zostały zamieszczone w dziale „Varia”.
 Wszystkie artystyczne i animatorskie działania Ośrodka w przestrzeni miasta można uporządkować w 
następujące charakterystyczne grupy:

1. Działania nawiązujące do pamięci o Zagładzie

Misterium „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie” (2000)
Misterium „Dzień Pięciu Modlitw” (2000)
Listy do Getta (od 2001)
Misterium „Światła i Ciemności” (od 2002)
Misterium „Poemat o Miejscu” (2002, 2004)
„Latarnia Pamięci” (od 2004)
„Marsz Pamięci – Ochronka” (od 2007)
„Listy do Henia” (od 2002)
Henio na Facebook'u (od 2009)
Misterium „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła” (2008) 

2. Działania związane z poezją

„Podróż między wierszami” (2001)
„Misterium Druku i Papieru” (2001)
„Misterium Ulicy Szerokiej” (2001)
Jednodniowy pomnik Józefa Czechowicza (2003)
„Spacer z Czechowiczem” (od 2003 )
„Miasto Poezji” (od 2008)
Śmierć Czechowicza (2009)

3. Działania związane z historią współczesną

„Trolejbus historii” (2005)
„Wagon.lublin.pl” (2005)
„Wagon2010.lublin.pl” (2010)
„Święto Historii Mówionej” (2008)
„Urny Wyborcze – Duch Wolności” (2009)

4. Działania nawiązujące do legendarnych wydarzeń w historii miasta

„Misterium Dzwonu” (od 2001)
„Pożar Miasta” (od 2006)

5. Varia
Oratorium „Poemat o mieście Lublinie” (1997)
„Dom – Grodzka 19” (1998)
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KRĘGI PAMIĘCI – ZAGŁADA 

 Potrzebowałem kilku lat, żeby dojrzeć i znaleźć swoją własną drogę do opowiadania o Zagładzie. 
 W tym czasie powoli zaczynałem patrzeć na przestrzeń wokół Bramy nie jak na (zyczne miejsce do przeprowa-
dzenia jakiejś artystycznej akcji, lecz jak na miejsce pełne symbolicznych znaczeń.
 Dwa pierwsze Misteria Pamięci zostały zrealizowane w roku 2000. Były to: „Jedna Ziemia – Dwie 
Świątynie” oraz „Dzień Pięciu Modlitw” (Majdanek). W latach późniejszych: „Poemat o Miejscu” (2002, 
2004), „Misterium Światła i Ciemności” (od 2002), „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła” (2008). Dzia-
łania o innym charakterze niż Misteria Pamięci to: „Listy do Getta” (2001), „Listy do Henia” (od 2002), „La-
tarnia Pamięci” (2004), „Marsz Pamięci – Ochronka” (od 2007).
 Odkrywając przeszłość naszego miasta, Teatr NN uczył się trudnej i bolesnej sztuki pamiętania. Opi-
sane tu działania są świadectwem drogi, jaką przeszliśmy.
 Zmiany jakie przyniósł Polsce upadek komunizmu w roku 1989 związane były również z odzyski-
waniem przez polskie społeczeństwo Pamięci. Wiele osób i środowisk zaczęło powoli interesować się historią 
swoich miast i miasteczek odkrywając ze zdumieniem, że przed wojną żyli w nich nie tylko Polacy. 
 Lublin był również jednym z wielu polskich miast, które musiało zmierzyć się ze swoją zapomnianą 

przez lata przeszłością.  Wiele osób kojarzy to miasto z tytułem książki noblisty Icaaka Bashevisa Singera Sztuk-

mistrz z Lublina. W roku 1939 mieszkało tu prawie 120 tysięcy mieszkańców włączając w to około 45 tysięcy 
Żydów.
 W czasie wojny Niemcy wymordowali żydowskich ludzi Lublina, a dzielnica żydowska została znisz-
czona. Symbolem tamtych czasów stał się Majdanek, znajdujący się blisko Lublina niemiecki obóz śmierci.
 Po upływie lat mieszkańcy Lublina zapomnieli o swoich żydowskich sąsiadach. Lecz jak można żyć 
w Lublinie i nic nie wiedzieć o kulturze i historii tych, którzy stanowili przed wojną prawie jedną trzecią liczby 
mieszkańców miasta? Przecież historia lubelskich Żydów jest integralną częścią historii Lublina.
 Tworząc w tym mieście, na początku lat 90., Teatr NN z siedzibą w Bramie Grodzkiej, będącej kiedyś 
przejściem z dzielnicy chrześcijańskiej do dzielnicy żydowskiej, ja również nic nie wiedziałem o historii lubel-
skich Żydów. Nie byłem świadomy tego, że olbrzymia, pusta przestrzeń po jednej stronie Bramy ukrywa Pamięć 
po mieście żydowskim. Nie zdawałem sobie sprawy, że Brama prowadzi do nieistniejącego miasta – żydowskiej 
Atlantydy. W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe drogi i 
trawniki. Duża część tego terenu została pokryta betonową nawierzchnią. Pod tą betonową skorupą, razem z 
fundamentami dawnych żydowskich budynków, schowana została pamięć o tych, którzy kiedyś tu mieszkali. 
Nie da się zrozumieć historii Lublina bez tych pustych miejsc wokół Bramy. Przez lata Brama zamieniła się w 
miejsce, w którym, jak w Arce Pamięci, ocalamy dla przyszłych pokoleń stare fotogra(e, dokumenty, wspo-
mnienia. Ta pusta przestrzeń, mieszcząca się w pobliżu Bramy, stała się dla Teatru NN naturalnym miejscem 
do realizowania działań artystycznych, odkrywających pamięć o przeszłości, ale będących też opłakiwaniem 
o(ar Zagłady. Czesław Miłosz kilkakrotnie w swoich wypowiedziach mocno podkreślał, że po Zagładzie zosta-
ła „tylko ziemia, która jest obciążona, skrwawiona, zbezczeszczona”. Komentując myśl Miłosza Jan Błoński w 

słynnym eseju Biedni Polacy patrzą na Getto pisze:

Krew została na ścianach, wsiąkła w ziemię, czy chcemy, czy nie. Wsiąkła w naszą pamięć, w nas samych. 

Więc nas samych musimy oczyścić, czyli zobaczyć siebie w prawdzie. Bez tego dom, ziemia, my sami pozo-

staniemy zbrukani. Taki jest sens słów poety (...) [Ta krew] domaga się pamięci, modlitwy, sprawiedliwości. 

(...) Poezja, literatura – albo ogólniej, pamięć, zbiorowa świadomość – nie może o tym krwawym i ohyd-

nym  znaku zapomnieć. Nie może zachowywać się tak, jakby go nie było... (...) Skażenie, zbezczeszczenie 

polskiej ziemi miało miejsce i dalej ciąży na nas obowiązek oczyszczenia. Chociaż na tym cmentarzu – 

sprowadza się już tylko do jednego: do obowiązku zobaczenia naszej przeszłości w prawdzie.
 Odkrywając przeszłość naszego miasta, uczyłem się trudnej i bolesnej sztuki pamiętania. 
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Brama na mnie czekała, a ja do niej dojrzewałem. Wychowałem się obok Majdanka. Do dziś czuję w sobie grozę 
tego miejsca, mimo że nic z tego nie rozumiałem. Te wielkie odrutowane przestrzenie, wieże strażnicze, baraki, 
trupie główki na tablicach i ten budynek z wielkim kominem...
 Kiedy przeprowadziłem się do innej dzielnicy obraz Majdanka zatarł się. I oto, jako dorosły już człowiek, 
znalazłem się w Bramie, tuż przy miejscu, w którym żyli Ci, których zabrano do obozów śmierci – w tym na Maj-
danek. Uświadomiłem sobie, że moje życie zatoczyło jakiś krąg od Majdanka do Bramy. Od Śmierci do Życia.
 Wtedy też zaczęły przychodzić do mnie duchy żydowskich dzieci.
 Pierwszy był chłopiec z Kamionki, małego miasteczka niedaleko Lublina. Przyszedł do mnie, kiedy 
byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej. Jego historię opowiedziała na jednej z lekcji moja nauczycielka. 
Podczas okupacji w Kamionce była naocznym świadkiem tego, jak niemiecki żołnierz prowadził na egzekucję, 
małego, żydowskiego chłopca. Ten mały chłopiec osiwiał w ciągu kilku minut. Nauczycielka umarła wiele lat 
temu i jestem ostatnią osobą, która pamięta i opowiada o tym chłopczyku.
 Następny mały żydowski chłopiec, który przyszedł do mnie, miał już imię i nazwisko. Nazywał się 
Henio Żytomirski. Urodził się w Lublinie w 1932 roku na ulicy Szewskiej – blisko Bramy. Zobaczyłem kilka 
jego fotograQi, które co roku robili mu jego rodzice. Widzimy na nich Henia, który ma rok, dwa lata, trzy lata. 
Ostatnia fotograQa została zrobiona Heniowi na jednej z ulic Lublina w maju 1939 roku. Stoi w podkolanów-
kach na tle wejścia do budynku. We wrześniu tego roku miał pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej – ni-
gdy nie poszedł, zginął w komorze gazowej na Majdanku w listopadzie 1942 roku. Dodam jeszcze, że miejsce, 
gdzie stoi Henio na ostatniej fotograQi, mijałem wcześniej tysiące razy. Nic ono dla mnie nie znaczyło. Teraz 
zawsze myślę tam o Heniu.
 Te dwie historie dzieci żydowskich nie dawały mi spokoju. Wróciło do mnie również we wspomnie-
niach moje dzieciństwo w pobliżu Majdanka. Czułem, że muszę coś z tym zrobić. W ten sposób zrodził się 
pomysł na wystawę poświęconą dzieciom w obozie na Majdanku. Nazwałem ją „Elementarz”. 
 W trakcie przygotowywania wystawy przyszła do mnie historia małej dziewczynki Elżuni. Historia 
związana jest z karteczką papieru i zapisanym na niej wierszykiem. Kartka, odnaleziona już po wojnie, w czasie 
sortowania obozowego obuwia - była ukryta w małym dziecięcym buciku.

Była sobie raz Elżunia
Umierała sama
Bo jej tatuś na Majdanku
W Oświęcimiu mama

Nazywam się Elżunia, mam 9 lat i śpiewam tę piosenkę na melodię 
„Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga”.

 Dodajmy, że piosenka i melodia Z popielnika... jest jedną z najbardziej znanych polskich kołysanek.
Wystawa powstała i wszystkie te historie są na niej obecne. 
 Świadomość zagłady miasta żydowskiego i niepamięci o nim coraz głębiej osadzała się we mnie. Bar-
dzo wtedy chciałem coś z tym zrobić jako artysta ale z drugiej strony w obliczu tego, co podczas wojny tu się 
stało zacząłem wątpić w możliwości i sens sztuki, w język teatru. Dobrze oddają moje wątpliwości słowa Czesła-
wa Miłosza z przemówienia z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzymskiego w 1992 
roku:

Oto spostrzegamy, że środki artystyczne do naszej dyspozycji wyczerpują się jeden po drugim (...) i że oglą-
dając się wstecz na nasze stulecie, stoimy wobec rzeczywistości nienazwanej, tak że młode pokolenia już nie 

dowiedzą się, jak to naprawdę było.

 Bardzo długo czułem całkowitą bezradność w znalezieniu odpowiedniej formy artystycznej do zmie-
rzenia się z tą wielką, pustą przestrzenią po mieście żydowskim.



Pocztówka , Brama Grodzka przed 1939 rokiem, fot. T. Przypkowski





Misterium „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”
(2000)
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 We wrześniu 2000 roku, w ramach I Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, odbyło się Misterium Pa-
mięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”. W swojej wymowie nawiązywało ono do historii miejsca, w którym 
znajduje się siedziba Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz do symbolicznej topogra'i przestrzeni wokół 
Bramy Grodzkiej. Przypomnijmy, że po obu stronach Bramy znajdowały się kiedyś dwa miasta: chrześcijańskie 
i żydowskie, a Brama była miejscem ich spotkania. Podczas II wojny światowej miasto żydowskie zostało zgła-
dzone, pozostały po nim puste przestrzenie, wśród nich jedno – szczególne – miejsce po Wielkiej Synagodze. 
W mieście chrześcijańskim jest drugie, bardzo znaczące, puste miejsce – po kościele św. Michała.
 Te nieistniejące już świątynie – kościół i synagoga – stały przez setki lat po obu stronach Bramy, na 
jednej i tej samej ziemi. To właśnie stało się ideą, z której zrodziło się pierwsze Misterium Pamięci „Jedna Zie-
mia – Dwie Świątynie”. Głównym działaniem w Misterium było przeniesienie ziemi wykopanej z miejsc, w któ-
rych kiedyś stały świątynie (synagoga, kościół) do Bramy i tam jej wymieszanie. Następnie w wymieszanej ziemi 
zostały posadzone dwa krzewy winorośli – jeden z Lublina, drugi z Izraela – jako symbole tych nieistniejących 
już świątyń. W wymieszanej ziemi krzewy winorośli posadziła dwójka uczniów – z Polski i z Izraela. Uczeń z 
Izraela był wnukiem Ocalonego, który brał udział w Misterium.
 Ziemię wymieszał ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. To on, będąc małym, żydowskim dziec-
kiem, został ocalony z Zagłady przez Polkę, która w ten sposób stała się jego „polską mamą”. O swojej historii 
dowiedział się będąc już księdzem katolickim. Sam o sobie mówi „Jestem Żydem od Chrystusa”.
 W historii ks. Jakuba odnajdujemy zarówno historię Ocalonego jak i Sprawiedliwego, stąd właśnie 
wzięła się idea, aby takie właśnie osoby wzięły czynny udział w Misterium. Tak więc wykopaną ziemię, umiesz-
czoną w naczyniach, przekazywali sobie z rąk do rąk ustawieni z jednej strony Bramy Ocaleni, a z drugiej strony 
osoby odznaczone medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 Widzowie i jednocześnie uczestnicy Misterium zostali ustawieni w ten sposób, żeby stojąc obok siebie 
utworzyć „żywe” korytarze – od Bramy do kościoła i od Bramy do synagogi. To właśnie wewnątrz tych „kory-
tarzy” stali Ocaleni i Sprawiedliwi. Takie rozstawienie widzów miało jednak poważną wadę, każdy z nich mógł 
zobaczyć z tego co się dzieje tylko moment, podczas którego przenoszone było obok niego naczynie z ziemią. 
Dlatego też w całej przestrzeni wokół Bramy zostały ustawione głośniki, pozwalające słyszeć widzom wszystko 
to, co się działo po obu jej stronach.
 Wykorzystanie radia, nagłośnienia prowadziło do konieczności wpisania w akcję Misterium dwóch 
narratorów z mikrofonami, idących obok przekazywanych z rąk do rąk naczyń z ziemią. Zadaniem narratorów 
było informowanie uczestników Misterium o tym, co się aktualnie dzieje. Elementem prowadzonej przez nich 
narracji było przedstawianie naprzemiennie Sprawiedliwych i Ocalonych, biorących udział w sztafecie przeka-
zywania ziemi od Świątyń do Bramy. Mieli oni bardzo precyzyjnie rozpisane role, a wypowiadane przez nich 
teksty miały powtarzalną formę. Gdy swoją opowieść kończył kolejny Sprawiedliwy, po drugiej stronie Bramy 
zaczynał swoją opowieść następny Ocalony, a ich słowa słyszalne były na wielkiej przestrzeni po obu stronach 
Bramy Grodzkiej.
 W ten sposób żyjący świadkowie historii zostali wpisani w formę parateatralnego działania, jaką sta-
nowiła „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”, stając się w pewnym sensie „aktorami” tego Misterium. Działanie to 
trudno przypisać do jakiegoś konkretnego gatunku sztuki, a do jego opisu używam nazwy „Misterium Pamięci”. 
Podkreślam w ten sposób, że idea tej właśnie formy pozateatralnego zdarzenia nawiązuje do średniowiecznych 
misteriów i że została wykorzystana do mówienia o pamięci. Oto komentarz Jana Pleszczyńskiego:

Cóż może istnieć na styku �zyki i teatru, zimnego rozumu i meta�zyki, konkretu i wyobraźni? Teatralizacja 

faktu i dokumentu, która może przybrać formę m. in. artystycznej instalacji, makiety miasta, multimedial-

nej wystawy, prezentacji reportażu radiowego we wnętrzu świątyni lub ulicznego teatralnego misterium. 

W warstwie znaczeniowej, Pietrasiewicz wychodząc do teatru, który zadawał ważkie pytania doszedł do 

teatralnych misteriów, które dają ważkie odpowiedzi: Jak przez sztukę pokonać nietolerancję, uprzedzenia 

i religijne waśnie? Jak wychodząc od przeszłości wytyczać kierunki dla przyszłości? W wydarzeniu „Jed-
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na Ziemia - Dwie Świątynie” udało się zaaranżować symboliczną przestrzeń porozumienia o wymiarze 
religijnym, a jednak bez uciekania się do religijnych symboli. Nasuwają się analogie do nieudanej próby 
wybudowania kiedyś na Majdanku Świątyni Pokoju, jako miejsca modłów wielu religii i symbolicznego 
obszaru pojednania. W Bramie Grodzkiej okazała moc godzenia, sztuka oparta na odwołaniach do pier-
wotnych, ponadczasowych znaków: ziemi, gliny, rośliny i człowieka. Z podobnego tworzywa Pietrasiewicz 
lepi obecnie na prośbę księdza arcybiskupa kolejne zdarzenie misteryjno-teatralne „Dzień Pięciu Modlitw” 

na Majdanku. Liczę, iż będzie on – tym razem udaną – realizacją idei Świątyni Pokoju. Szkoda tylko, że 
jednodniową.
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O pracy nad widowiskiem plenerowym „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”
Tomasz Pietrasiewicz

 W 1999 roku ksiądz arcybiskup Józef Życiński zwrócił się do mnie z propozycją przygotowania arty-
stycznego wydarzenia, które mogłoby towarzyszyć planowanemu na 2000 rok Kongresowi Kultury Chrześci-
jańskiej. Dostałem pełną swobodę działania.
 Od kilku lat moje życie było bardzo głęboko związane z zupełnie wyjątkowym miejscem w Lublinie 
– Bramą Grodzką. To tutaj jest siedziba Teatru NN. O symbolicznym znaczeniu tego miejsca pisze pięknie 

Władysław Panas w swoim eseju Brama wskazując na to, że w tej Bramie spotkały się kiedyś dwa miasta: chrze-
ścijańskie i żydowskie. Podczas II wojny światowej miasto żydowskie zostało zgładzone i pozostały po nim 
tylko puste przestrzenie. Od tego czasu Brama prowadzi do nieistniejącego miasta, jest milczącym strażnikiem 
pamięci o tym, co tu było.
 W tworzeniu scenariusza skupiłem się na symbolicznej topogra)i przestrzeni wokół Bramy, na tym, 
że po jej obu stronach mamy dwa znaczące puste miejsca - jedno po Wielkiej Synagodze, drugie po kościele św. 
Michała.
 I jeszcze coś - te nieistniejące świątynie stały przez setki lat po obu stronach Bramy na jednej i tej samej 
ziemi. Tak więc trzeba po prostu wymieszać w Bramie Grodzkiej, w symbolicznym działaniu, ziemię wykopa-
ną z miejsc, w których stały te świątynie! Kto ma ją przynieść do Bramy? Oczywiście kapłani. Z jednej strony 
ksiądz arcybiskup, z drugiej rabin. W sposób oczywisty zrodziła się też nazwa dla całego działania: „Jedna 
Ziemia – Dwie Świątynie”.
 W pierwszej wersji projektu mieli oni wykopać ziemię i przynieść ją do Bramy, tyle że wówczas punkt 
ciężkości całego wydarzenia spoczywałby na dwóch osobach i symbolice wyłącznie religijnej. Tego chciałem 
uniknąć. Dlatego pomyślałem o stworzeniu rodzaju sztafety przenoszącej wykopaną ziemię. Z jednej strony 
Bramy mieli wziąć w niej udział Ocaleni z Holocaustu, a z drugiej odznaczeni medalem Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata. Ten sposób myślenia i tą symetrię zaczęła narzucać symbolika Bramy jako miejsca spotkania.
 Jeden pomysł konsekwentnie budował następny i zupełnie naturalnie pojawiły się w projekcie żywe 
rośliny jako symbole nieistniejących świątyń - synagogi i kościoła. Jeżeli mają być rośliny to przecież zarówno w 
herbie Lublina, jak i izraelskiego miasta partnerskiego Rishon LeZion widnieją krzewy winorośli. Niech więc 
to będą winorośle. Rishon LeZion ma na dodatek piękną legendę. Podobno pierwsi osadnicy natra)li na terenie 
przyszłego miasta na zasuszony korzeń winorośli, który liczył sobie około 2000 lat i z tego korzenia wyhodowali 
szczep, uprawiany do dzisiaj, który jest ich chlubą.
 Skoro mieliśmy ziemię i rośliny, trzeba je było posadzić, najlepiej w jednym naczyniu z wymieszaną 
ziemią. Kto miał tę ziemię wymieszać? Naturalnie, ktoś, kto sam jest wewnętrznie „wymieszany”, a tu pierwsze 
skojarzenie miałem z ks. Romuladem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem. To przecież on będąc małym, żydow-
skim dzieckiem został ocalony z Zagłady przez, jak to mówi, swoją „polską mamę”. O swojej historii dowiedział 
się będąc już księdzem katolickim. Sam o sobie powiedział „Jestem Żydem od Chrystusa”. A kto posadzi do 
wymieszanej ziemi krzewy winorośli? Zdecydowałem, że zrobi to dwójka uczniów – z Polski i z Izraela. Uczeń 
z Izraela był wnukiem Ocalonego, który również wziął udział w działaniu.
 Zarys działania był już gotowy. Ale jak w to wszystko wpisać widzów? Nie ma przecież takiego miej-
sca, z którego można by śledzić jednocześnie to co się dzieje po obu stronach Bramy. Może widzowie powinni 
przemieszczać się obok podawanych z rąk do rąk naczyń z ziemią? Nie wydawało mi się to zbytnio przekony-
wujące. Szukałem dalej. Czułem, że należy coś zrobić, żeby widzowie byli też uczestnikami wydarzenia, a nie 
tylko jego biernymi obserwatorami. Rozwiązaniem było ustawienie widzów w ten sposób, że stojąc obok siebie 
utworzą „żywe” korytarze od Bramy do Świątyń. Wewnątrz korytarzy będzie działa się akcja – przenoszenie 
przez Ocalonych i Sprawiedliwych ziemi.
 Niestety, takie rozstawienie widzów miało poważną wadę, każdy z nich mógł zobaczyć akcję tylko 
przez moment, wtedy kiedy obok niego przenoszone będzie naczynie z ziemią. Uznałem, że dobrym rozwiąza-
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niem tego problemu powinno być takie nagłośnienie przestrzeni wokół Bramy, aby każdy z uczestników mógł 
słyszeć w czasie trwania zdarzenia to, co się dzieje po jej obu stronach. W jakimś sensie było to wprowadzenie 
do działania nowego elementu – przekazu radiowego.
 Decyzja o wykorzystaniu radia prowadziła do konieczności wpisania w akcję dwóch narratorów z 
mikrofonami, przemieszczających się razem ze Sprawiedliwymi i Ocalonymi. Mieli oni bardzo precyzyjnie roz-
pisane role a wypowiadane przez nich teksty miały powtarzalną formę. Ich zadaniem było informowanie o tym, 
co się aktualnie dzieje i zapowiadanie opowieści kolejnych Sprawiedliwych i Ocalonych biorących udział w 
sztafecie przekazywania ziemi.
 W chwili, kiedy powstał gotowy scenariusz nie wiedziałem tylko o jednym, czy potencjalni uczestnicy 
działania zaakceptują moją propozycję. Z każdym spotkałem się osobno, tłumaczyłem sens przygotowywanego 
działania. Wszystkim projekt „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie” bardzo się spodobał. Jednocześnie wyrażali 
swój niepokój, o to, czy są w stanie sprostać „roli” jaką na nich nałożyłem. Rzeczywiście z obawy, czy rzecz się 
uda, można było całą tą sytuację wyreżyserować, mogłem napisać uczestnikom teksty i mogli je czytać z kartek. 
Zastanawiałem się nawet nad wykorzystaniem przygotowanych wcześniej nagrań, doszedłem jednak do wnio-
sku, że największą wartością tego wydarzenia powinna być autentyczność.
 Ocaleni i Sprawiedliwi zaczęli mi pomagać, proponowali kolejne osoby do zaproszenia, namawiali 
tych, którzy wahali się czy wystąpić. Poczułem ich pełną akceptację.
 Zostało niewiele czasu do września i zaczynały się gorączkowe przygotowania, którym towarzyszyła 
konieczność rozwiązywania najprzeróżniejszych problemów technicznych. W tym działaniu po raz pierwszy 
w moich artystycznych projektach użyłem, jako element akcji miejskiej, infrastruktury. Było to m.in. zgaszenie 
świateł na dużej przestrzeni i wyłączenie ruchu drogowego na drodze, w miejscu, w którym stała kiedyś Synago-
ga. Doszedł jeszcze taki pomysł, jak świeczki trzymane przez widzów, to miało pomóc w utworzeniu pewnego 
rodzaju wspólnoty wśród uczestników. Czułem, że to nie będzie zwykłe wydarzenie artystyczne, ale nie przy-
puszczałem, że wyzwoli wśród uczestników aż tak intensywne emocje.
 W końcu przyszedł ten wrześniowy, sobotni wieczór. Wokół Bramy Grodzkiej zgasło światło. Pa-
trząc na to, co się dzieje zrozumiałem, że sytuacja przerosła moje wyobrażenia, że tym działaniem dotknąłem 
czegoś głębszego, że ludzie doświadczają niezwykłych emocji. Idąc, wraz z ludźmi niosącymi naczynie z ziemią 
środkiem korytarza utworzonego z widzów, czułem ich wielkie skupienie, jakby mieli pełną świadomość, że są 
świadkami i współtwórcami czegoś ważnego, wyjątkowego i niepowtarzalnego. Ludzie zobaczyli, że przypomi-
nanie trudnej historii może łączyć a nie dzielić.
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Zapis ścieżki dźwiękowej Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”

Narrator l: Jest godzina 20:15. Rabin Michael Schudrich wykopuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka 
Synagoga.

Narrator 2: Jest godzina 20:15. Metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński wykopuje ziemię z miej-
sca, w którym stał kościół farny.

Narrator l: Rabin Michael Schudrich przenosi i przekazuje wykopaną ziemię, umieszczoną w glinianym naczy-
niu, Icchakowi Karmi, ocalonemu z Holocaustu.
 
Icchak Karmi: Nazywam się Icchak Karmi, poprzednio Wajnryb. Urodziłem się w Lublinie na ulicy Lubartow-
skiej 61. Tutaj uczęszczałem do szkoły powszechnej. 6 września 1939, po pamiętnym bombardowaniu Lublina, 
na rozkaz komendanta obrony miasta udaliśmy się z rodziną na wschód, gdzie zaskoczyła nas Armia Czerwona. 
Ponieważ nie chcieliśmy przyjąć sowieckiego paszportu, zostaliśmy zesłani na Sybir, skąd po umowie generała 
Sikorskiego, zwolniono nas. Wtedy udaliśmy się do Kazachstanu. W 1946 roku, w ramach repatriacji, wróciłem 
do Polski, a w 1950 wyjechałem do Izraela. Tam ukończyłem szkołę o^cerską i doszedłem w wojsku do stopnia 
podpułkownika. Potem skończyłem uniwersytet i założyłem rodzinę. Mam żonę, dwóch synów, wnuki. Jestem 
głęboko wzruszony dzisiejszą uroczystością. Wróciłem do Lublina po raz pierwszy od 1939 roku.
 
Narrator 2: Ksiądz arcybiskup Józef Życiński przenosi i przekazuje wykopaną ziemię, umieszczoną w glinianym 
naczyniu, Bazylemu Chmielewskiemu, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Bazyli Chmielewski: Urodziłem się w Rawie Ruskiej, w ówczesnym województwie lwowskim. Obecnie miasto 
to znajduje się pięć kilometrów od polskiej granicy. W okresie wojny pomagałem ludziom narodowości żydow-
skiej. Byli to: Post Klara - po mężu Rygier, mieszka obecnie w Monachium, Post Efraim - mieszka w Nowym 
Jorku, Post Dawid - mieszka w Izraelu, Post Abe - mieszka w Izraelu, Grax Herman - zmarł 14 lat temu, Grax 
Regina - jego żona, mieszka w Tel Awiwie, Grax Rachela - siostra Hermana, nie żyje, Klak Abraham - adres nie-
znany, Hoh Mendele - adres nieznany, Lewin - małżonka Mojżesza Lewina, adres nieznany, Diller Łazarz - adres 
nieznany, Diller Saba - adres nieznany.

Narrator l: Icchak Karmi przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Davidowi 
Efrati, ocalonemu z Holocaustu.

David Efrati: Jestem urodzony w Warszawie. Przeżyłem okupację niemiecką w getcie. Uciekałem kilka razy z 
pociągu do Treblinki, uciekłem z Trawnik, potem żyłem jako Polak we Lwowie i Tarnopolu. Dzisiaj mieszkam 
w Izraelu i działam w Instytucie Yad Vashem, w komisji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Serdecznie 
dziękuję społeczności Lublina za zorganizowanie tej uroczystości.

Narrator 2: Bazyli Chmielewski przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny panu Stefa-
nowi, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Stefan M.: Nazywam się Stefan. Mieszkałem w czasie wojny w Nowym Sączu. Gdy Niemcy likwidowali getto, 
znajomi Żydzi poprosili mnie, bym pomógł ich dzieciom. Wyprowadziłem z getta dwie dziewczyny Bertę Ko-
renman i Helenę Szancer. Umożliwiłem im przez krótki czas schronienie, a później wyprawiłem w dalszą drogę. 
Uciekały przed śmiercią. Obie dożyły końca wojny. Hela wyjechała w 1968 do Izraela. Berta Korenman założyła 
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rodzinę i zamieszkała w Lublinie, gdzie w 1992 zmarła i gdzie jest pochowana.

Narrator 1: Dawid Efrati przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga pani Wan-
dzie, ocalonej z Holocaustu.

Wanda L.: Wojna, okrutny czas, który pozbawił mnie tożsamości i z Oksany zrobił Wandę. Życie zawdzięczam 
Polakowi, przybranemu ojcu, który uratował mnie i moją matkę. Jeżeli mnie słyszy, a zmarł trzy lata temu, chcia-
łabym mu złożyć hołd i za jego pośrednictwem podziękować wszystkim szlachetnym, heroicznym ludziom, 
którzy niejednokrotnie nie tylko ratowali, ale potraFli wychować i dać miłość, jak mój ojciec. Cześć jego i ich 
pamięci. Dziękuję również organizatorom dzisiejszej uroczystości, którą zapamiętam na długie lata.

Narrator 2: Pan Stefan przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Wandzie Michalew-
skiej, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 
Wanda Michalewska: Nazywam się Wanda Michalewska. Uratowałam małą dziewczynkę, którą przyprowa-
dziłam do domu. Przebywała u nas od 1942 do 1948 roku. Nazywała się Róża Bejman i pochodziła z Lublina. 
Teraz mieszka w Izraelu, ma rodzinę i czworo dzieci.

Narrator l: Pani Wanda przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, panu Ludwi-
kowi, ocalonemu z Holocaustu.

Ludwik B.: Moje imię Ludwik. Urodziłem się w Warszawie w 1933. Przenieśli mnie z rodziną do getta, z które-
go w 1941 uciekłem. Ocalałem dzięki zakonnicom, które ukrywały mnie w domu dziecka w Turkowicach. W 
1948 roku zostałem przewieziony do Lublina. Tu uczyłem się, założyłem rodzinę, mam trzech synów i córkę.

Narrator 2: Wanda Michalewska przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Francisz-
kowi Kirylukowi, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
 
Franciszek Kiryluk: Mieszkałem na wsi, gdzie przechowałem dwoje dzieci, trzynastoletniego chłopca i dwuna-
stoletnią dziewczynkę. Po zakończeniu wojny, z moją pomocą, wyjechali za granicę. Obecnie żyją w Brazylii. 
Chłopiec nazywał się Chaim Romysz, a dziewczyna miała na imię Hinda. Nie pamiętam jej nazwiska, bo nie 
była miejscowa.

Narrator 1: Pan Ludwik przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Krystynie 
Budnickiej, ocalonej z Holocaustu.

Krystyna Budnicka: Nazywam się Krystyna Budnicka, przed wojną Hena Kuczer. Urodziłam się w Warszawie 
jako najmłodsze, ósme dziecko w religijnej rodzinie żydowskiej. Z czternastoosobowej rodziny przeżyłam jed-
na, ukrywając się w warszawskim getcie w bunkrze, skąd wyszłam kanałami. Po stronie aryjskiej przetrwałam w 
klasztorze sióstr szarytek. Bardzo się cieszę, że zorganizowano tę uroczystość, by upamiętnić życie i męczeństwo 
narodu żydowskiego.

Narrator 2: Franciszek Kiryluk przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Helenie 
Kuśmierz, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Helena Kuśmierz: Nazywam się Helena Kuśmierz, z domu Cygan. W czasie okupacji hitlerowskiej moi rodzice 
wraz ze mną i bratem uratowali Żydówkę Sarę Zylbersztajn, z domu Rajs, a moi wujowie, bracia mamy, zapłacili 
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za ratowanie Żydów życiem.

Narrator 1: Krystyna Budnicka przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, pań-
stwu Marii i Janowi, ocalonym z Holocaustu.

Maria: Jestem Maria, jako sześcioletnie dziecko przeżyłam Holocaust i chwile grozy na Kresach. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że ta uroczystość odbywa się i życzę z całego serca, żeby więcej wojen nie było, i żeby ludzie szanowali 
jeden drugiego. Wtedy świat będzie piękny.
Jan: Jestem Jan, też przeżyłem Holocaust. Byłem w obozie, potem pomogli mi państwo Stankiewiczowie.

Narrator 2: Helena Kuśmierz przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Tadeuszowi 
Stankiewiczowi, synowi odznaczonych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Tadeusz Stankiewicz: Przyjechałem z Warszawy, gdzie mieszkam. Reprezentuję tu rodziców, którzy zostali od-
znaczeni. Ja również pomagałem w ukrywaniu Żydów, bo już byłem sporym dzieckiem. Udało się nam przecho-
wać około sześciu osób, w tym obecnego tu pana Jana. Działo się to obok Opola Lubelskiego, gdzie ojciec był 
leśniczym. Rodzice pomagali Żydom w imię miłości do bliźniego. Żałuję, że nie dożyli tej uroczystości.

Narrator l: Państwo Maria i Jan przenoszą i przekazują ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, 
doktorowi Dov Biran z Izraela.

Dov Biran: Przyjechałem z Izraela. Jestem synem Shandeli Ajdelsson z Warszawy i Mundka Blumenfelda z 
Rawy Ruskiej. Moja mama straciła w czasie wojny męża i dziecko. Mój tata stracił żonę i troje dzieci. Po wyzwo-
leniu rodzice wzięli ślub i wyjechali do Izraela, gdzie się urodziłem. Jestem drugim pokoleniem po Holocauście, 
nie wolno mi o tym zapomnieć.

Narrator 2: Tadeusz Stankiewicz przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Edwardowi 
Cyganiewiczowi, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Edward Cyganiewicz: Od lutego do października 1942 razem z rodzicami i siostrą Heleną dawaliśmy schronie-
nie Żydówce Sarze Rajs, obecnie Zylbersztajn. Kiedy byliśmy zadenuncjonowani, Żydówka został przeniesiona 
do Warszawy, gdzie przetrwała wojnę. Po wojnie wróciła do Lublina, założyła rodzinę, urodziła czworo dzieci 
i w 1950 roku wyjechała do Izraela. Odwiedziłem ją w 1988 roku. Przygotowała nam tam wspaniale przyjęcie 
wraz z całą swoją dużą rodziną.

Narrator 1: Dov Biran przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Rinie Shiponi 
z Izraela.

Icchak Karmi: Rina Shiponi pochodzi z Włoch i nie mówi po polsku. Urodziła się we Florencji. Przeżyła Ho-
locaust jako dziecko, uratowana przez siostry franciszkanki. One ją wychowywały, uczyły i dlatego może być 
dzisiaj z nami. Cała jej rodzina zginęła w czasie Holocaustu.

Narrator 2: Edward Cyganiewicz przenosi i przekazuje naczynie z ziemią z miejsca, w którym stał kościół farny, 
Zbigniewowi Bytniewskiemu, mężowi osoby odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zbigniew Bytniewski: Moja żona Danuta Lisicka, mieszkająca w czasie okupacji z rodzicami w leśniczówce, w 
powiecie radzyńskim, przechowała żydowską dziewczynkę Ewę Wasserman, która obecnie mieszka w Izraelu.
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Narrator 1: Rina Shiponi przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, grupie mło-
dzieży żydowskiej z Warszawy.

Grupa młodzieży żydowskiej z Warszawy: Jesteśmy z Polskiej Unii Studentów Żydowskich. Wiemy, że należy-
my do organizacji, która funkcjonuje w społeczeństwie otwartym na wszystkie odmienności. Żyjemy w świecie, 
w którym, mamy nadzieję, już nigdy nie dojdzie do podobnej tragedii.

Narrator 2: Zbigniew Bytniewski przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, Janinie 
Zajączkowskiej odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Janina Zajączkowska: Pochodzę z Wołynia, z miejscowości Andresówka koło Włodzimierza Wołyńskiego. 
Przechowała się u nas sześcioosobowa rodzina, którą brat przywiózł z getta. Ukrywali się w ziemnym schronie 
wykopanym pod kuchnią. Przeżyli wszyscy, po wojnie zamieszkali w Kanadzie. Byli to: Dawid Wapniarski, 
jego żona Maria, ich dzieci Regina, Szymon i Jankiel, a także brat Marii Wapniarskiej, imienia nie pamiętam. 
Państwo Wapniarscy już nie żyją, brat Marii prawdopodobnie też. Mamy sporadyczny kontakt z ich dziećmi.

Narrator l: Żydowska młodzież z Warszawy przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka 
Synagoga, Romanowi Litmanowi, ocalonemu z Holocaustu.

Roman Litman: Urodziłem się w 1933 roku w Łęcznej. Po wybuchu wojny rodzice uciekli przed Niemcami 
na wschód. W 1940 zostaliśmy zesłani na Syberię, w Góry Ałtaj. W 1941, po zawarciu umowy Sikorskiego z 
Rosją, otrzymaliśmy z powrotem obywatelstwo polskie i wyjechaliśmy do Kazachstanu. Po zakończeniu wojny 
wróciliśmy do Lublina, gdzie mieszkam z rodziną do dzisiaj.

Narrator 2: Janina Zajączkowska przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny, mężowi 
Ryszardowi Zajączkowskiemu, odznaczonemu medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Ryszard Zajączkowski: W czasie wojny mieszkałem we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie razem z mamą Reginą 
przechowywaliśmy od 1942 roku aż do wyzwolenia uciekinierki ze Lwowa - Irenę Franziak z dwuletnią córką 
Anią. Rodziny, moja i żony, ocaliły łącznie osiem osób narodowości żydowskiej.

Narrator l: Roman Litman przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, Adamowi 
Altmanowi, ocalonemu z Holocaustu.

Adam Altman: Jako ocalony z Holocaustu, który przeżył getto warszawskie, jestem głęboko wzruszony dzisiej-
szą uroczystością, zbyt wzruszony, by coś powiedzieć.

Narrator 2: Ryszard Zajączkowski przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny Wandzie 
Spychalskiej, córce Stefanii Laurysiewicz, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Wanda Spychalska: Nazywam się Wanda Spychalska, z domu Laurysiewicz. Razem z siostrą i matką przecho-
wałyśmy w Warszawie starsze małżeństwo Bernarda i Felicję Fejlgut oraz ich wnuczkę Ewę. Oni przed wojną 
mieszkali w Krakowie. Po wojnie Ewa wyjechała do Chile. Wiem, że ukończyła tam studia i jest lekarką. Ma 
prawdopodobnie córkę Andreę i męża lekarza. Chciałabym ją odnaleźć. Jeżeli ktoś jest z Chile, to proszę prze-
kazać wiadomość.

Narrator 2: Andrzej Spychalski, syn Wandy Spychalskiej, przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał 
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kościół farny Zo#i Dygdale, odznaczonej medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zo#a Dygdała: Pomagałam w czasie okupacji członkom rodziny Majstrów. Do dzisiaj żyje w Warszawie jedna 
z tych osób. Jestem bardzo wzruszona dzisiejszą uroczystością. Chciałabym, żeby takie spotkania miały miejsce 
częściej, by nauczyć młodzież życia w zrozumieniu i miłości braterskiej, żeby nie było nienawiści i braku zaufa-
nia człowieka do człowieka.

Narrator 1: Adam Altman przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga, prezyden-
towi miasta Rishon LeZion Meirowi Nitzanowi, ocalonemu z Holocaustu.

Meir Nitzan: Shalom. Okropności II wojny światowej przeżyłem w Rumunii. Od niechybnej wywózki do 
Oświęcimia uratowało mnie wyzwolenie Bukaresztu 26 sierpnia 1944 roku. Moje oczy widziały ogrom ludz-
kiego cierpienia. Nie wolno nam zapomnieć o nazistowskich zbrodniach i ludziach, których pochłonęła ta 
straszliwa wojna. Wśród nich było sześć milionów Żydów i trzy miliony Polaków i choć wspomnienia przejmu-
ją bólem, jestem dumny z uczestnictwa w dzisiejszej ceremonii.

Narrator 2: Zo#a Dygdała przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stał kościół farny prezydentowi 
Lublina Andrzejowi Pruszkowskiemu.

Andrzej Pruszkowski: To wielki zaszczyt otrzymać tę ziemię z rąk osób, dzięki którym, my Polacy, możemy dzi-
siaj nosić podniesione głowy, osób, które potra#ły przełamać barierę strachu i ratować życie innych, narażając 
własne, w imię miłości do bliźniego (...).
 Przekazując tę ziemię, liczę na to, że drzewka z niej wyrosłe symbolizują nadejście nowych czasów, w 
których miłość przezwycięży nienawiść, a wojny pozostaną złym wspomnieniem. Shalom przyjaciele.

Narrator 1: Prezydent Rishon LeZion Meir Nitzan przenosi i przekazuje ziemię z miejsca, w którym stała Wiel-
ka Synagoga księdzu Romualdowi Jakubowi Wekslerowi-Waszkinelowi, ocalonemu z Holocaustu.

Narrator 2: Prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski przenosi i przekazuje ziemię wykopaną z miejsca, w któ-
rym stał kościół farny księdzu Romualdowi Jakubowi Wekslerowi-Waszkinelowi.

Narrator: Ksiądz Romuald Jakub Weksler-Waszkinel miesza ziemię wykopaną z miejsca, w którym stała Wielka 
Synagoga z ziemią wykopaną z miejsca, w którym stał kościół farny. W naczyniu z wymieszaną ziemią posa-
dzone zostaną dwa krzewy winorośli. Krzew winorośli przywieziony z Rishon LeZion posadzi Nave Karmi, 
szesnastoletni wnuk ocalonego z Holocaustu. Krzew winorośli z Lublina posadzi Milena Migut, uczennica 
jednej z lubelskich szkół średnich.

Narrator: Oba krzewy zostały posadzone. W Bramie Grodzkiej znajduje się już rabin Michael Schudrich oraz 
metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński.

Rabin Michael Schudrich: Szawua Tow. Dobry wieczór. Początkowo myślałem, że będę mówił po angielsku, 
który jest moim pierwszym językiem, potem myślałem, że być może będę mówił po hebrajsku, który jest języ-
kiem mojego narodu i religii, ale spróbuję mówić po polsku, który jest moim trzecim językiem.
 Dzisiaj wieczór usłyszałem dramatyczne, bolesne historie o ludziach mojego narodu. Nie rozumiem, 
jak mogło wydarzyć się na świecie coś tak okrutnego, ale z drugiej strony usłyszałem też wspaniałe historie o 
wyznawcach innej religii i też nie rozumiem, jak można było być tak dobrym w tamtych okrutnych czasach. Ale 
rozumiem jedno. Kiedy patrzę na twarze młodzieży zgromadzonej tutaj, wiem, że dopóki mamy tak wspaniałą 
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młodzież, na pewno jest nadzieja na szczęśliwą przyszłość.

Ks. abp Józef Życiński: Aank you, my Dear Brother rabin Michael.
 Drodzy Siostry i Bracia, przeżywamy dzisiaj wieczór zadumy i wyjątkowych wzruszeń. Za każdym ge-
stem solidarności i miłości, o których dzisiaj słyszeliśmy, kryły się dramatyczne decyzje i w nich właśnie możemy 
dostrzec inspirującą rolę kultury chrześcijańskiej, która w czasach przemocy, pogardy i nienawiści do człowie-
ka kazała mimo wszystko pomagać cierpiącym i próbować tworzyć świat bardziej ludzkim. Młode pokolenie 
uczestniczące w uroczystości jest nadzieją, że u progu trzeciego tysiąclecia zbudujemy świat piękniejszy, spra-
wiedliwszy (...).
 Ta zieleń winnego krzewu jest dla mnie nadzieją, że wchodzimy w nowy etap naszych relacji. Dziękuję 
organizatorom i wszystkim uczestnikom, których obecność i zaduma jest dla nas źródłem optymizmu.

Narrator: W Bramie Grodzkiej, obok księdza arcybiskupa i rabina, znajdują się również Sprawiedliwi Wśród 
Narodów Świata i ocaleni z Holocaustu. Wszystkie te osoby podchodzą teraz do donicy, w której zostały po-
sadzone krzewy winnej latorośli. Pozostałych Państwa proszę o symboliczne przejście przez Bramę Grodzką, 
zwaną kiedyś Żydowską.

Tłum ludzi przechodzi przez Bramę Grodzką z obydwu stron.

Szczep winny pojednania - rozmowa z ks. Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem

- Zgodził się ksiądz „zagrać” w parateatralnym wydarzeniu „Jedna Ziemia - Dwie Świątynie”, dlaczego?
- Od początku traktowałem udział w tej uroczystości jako przeżycie religijne. Sens swojego istnienia postrze-
gam przede wszystkim w wymiarze religijnym. Dlaczego przeżyłem ja, a nie na przykład mój brat? Straszne 
pytanie, które narzuca obowiązek dawania świadectwa. Moja obecność tego dnia w Bramie Grodzkiej była 
takim świadectwem. Tym bardziej, że dotykaliśmy miejsc uświęconych modlitwą, co nadawało całemu wyda-
rzeniu charakter misterium. Ziemię z dwóch nieistniejących świątyń nieśli ludzie ocaleni z Holocaustu oraz 
odznaczeni medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, czyli ci, którzy mieli odwagę przeciwstawić się 
piekłu. Tak więc z jednej strony Żydzi, z drugiej Polacy, świadczący życiem o miłości do bliźniego. Na końcu 
„sztafety” ziemię otrzymałem ja, który jestem Żydem wyznającym Jezusa, jak było na początku chrześcijaństwa. 
Cieszyłem się, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt przygotowania gruntu pod szczepy winorośli, symbole 
odradzającego się życia, które zostały posadzone rękami licealistów, Polki i Żyda z Izraela. Taki teatr jest prze-
życiem religijnym.
- Jak rozumie ksiądz symbol mieszania ziemi i jaką modlitwę ksiądz odmawiał w trakcie tej czynności?
- Nie wypowiadałem żadnych słów. Modlitwą było moje głębokie wzruszenie. Mieszanie ziemi rozumiem nie 
jako zlanie się dwóch religii czy narodów, lecz jako przyjazne bycie razem, gdzie odmienność jest wartością, róż-
norodność bogactwem, gdzie tworzymy autentyczną wspólnotę jednego Boga. W szerszym wymiarze wszyst-
ko, co się tego dnia działo w Bramie Grodzkiej, pojmuję jako zabieg oczyszczania pamięci, niezbędny do pojed-
nania. Mam nadzieję, że był to początek takiego procesu.



1. Wykopanie ziemi z miejsca, w którym stał 
kościół farny przez metropolitę lubelskiego 
księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego
2. Wykopanie ziemi z miejsca, w którym stała 
Wielka Synagoga przez rabina Michaela Schu-
dricha
3. Swoją historię opowiada Icchak Karmi 
4 . Przekazanie ziemi, umieszczonej w glinianym 
naczyniu
5. Przekazanie ziemi, wykopanej z miejsca, w 
którym stał kościół farny przez Helenę Ku-
śmierz Tadeuszowi Stankiewiczowi
6. Swoją historię opowiada Tadeusz Stankie-
wicz



7. Przekazanie ziemi, wykopanej z miejsca, w którym stała 
Wielka Synagoga przez Krystynę Budnicką państwu Marii 
i Janowi 
8. Przekazanie ziemi , wykopanej z miejsca, w którym stał 
kościół farny przez Andrzeja Spychalskiego Zofii Dygdale.
9., 10. Swoją historię opowiada Zofia Dygdała
11. Przekazanie ziemi wykopanej z miejsca, w której stała 
Wielka Synagoga przez Dov Birana Rinie Shiponi
12. Przekazanie ziemi wykopanej z miejsca, w której stała 
Wielka Synagoga przez Wandę L. Ludwikowi B.
13. Przekazanie ziemi, wykopanej w miejscu gdzie stała 
Wielka Synagoga przez Adama Altmana prezydentowi mia-
sta Rishon LeZion Meirowi Nitzanowi 
14. Ksiądz Romuald Jakub Weksler-Waszkinel miesza ziemię 
wykopaną z miejsca, w którym stała Wielka Synagoga z 
ziemią wykopaną z miejsca, w którym stał kościół farny
15. Posadzenie dwóch krzewów winorośli z Rishon LeZion 
i z Lublina przez Nave Karmi, wnuka ocalonego z Holo-
caustu i Milenę Migut, uczennicę jednej z lubelskich szkół 
średnich



Szpaler ludzi na ulicy Grodzkiej, placu Zamkowym i placu  
Po Farze
fot. Marta Kubiszyn



Mapa: Alicja Magiera
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„Kurier Lubelski” nr 217, 18 września 2000



„Dziennik Wschodni”, 16 września 2000.

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 178, 1 sierpnia 2000

 „Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 217, 16-17 września 2000



 „Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 218, 18 września 2000



„Kurier Lubelski”, 15 września 2000

 „Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 218, 18 września 2000





Misterium „Dzień Pięciu Modlitw”
(2000)
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 Obóz koncentracyjny na Majdanku jest miejscem, które już na zawsze będzie kojarzone ze złem i 
Apokalipsą. Zginęło tu około 80 tysięcy więźniów, w tym 70 tysięcy Żydów. Mijają lata i wciąż zadajemy sobie 
pytanie, jak o tym wszystkim pamiętać? Jaką formę uczestnictwa w działaniach na rzecz Pamięci możemy za-
proponować młodym osobom, żeby spotkanie z tamtymi dramatycznymi zdarzeniami było dla nich ważnym i 
głębokim przeżyciem?
 Szukając odpowiedzi na te pytania, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zrealizował w roku 2000 
na Majdanku jedno ze swoich pierwszych „Misteriów Pamięci” – „Dzień Pięciu Modlitw”.
 Główna idea Misterium odwoływała się do faktu, że przybyłym do obozu koncentracyjnego więźniom 
odbierano nazwiska, nadając im numery obozowe. Było to aktem głęboko symbolicznym bowiem, w każdej 
kulturze bardzo mocno zakorzenione jest znaczenie imienia i nazwiska - jako silnie związanych z konkretnym 
człowiekiem. Tak więc w obozie stworzono precyzyjny system zabierania ludziom tożsamości i robienia z nich 
numerów. Poprzez symboliczne działanie w ramach Misterium chciałem doprowadzić do sytuacji odwrotnej, w 
której, znając konkretne numery więźniów, pokazujemy kryjących się za nimi ludzi. W ten sposób następowało 
przywrócenie zabranej im w obozie „twarzy”.
 Misterium odbyło się na terenie byłego obozu na Majdanku, w dniu 7 listopada 2000 roku. Wzięli 
w nim udział byli więźniowie Majdanka, duchowni i wyznawcy pięciu wyznań (katolicy, muzułmanie, prawo-
sławni, protestanci, żydzi) oraz mieszkańcy Lublina.
 Misterium rozpoczęło się jeszcze przed wejściem na teren obozu. Uczestnicy wydarzenia zostawiali 
ślad swojego udziału w Misterium, odciskając swoje linie papilarne na przygotowanych wcześniej tabliczkach z 
niewypalonej gliny.

Droga – stacje modlitw
 Wszyscy uczestnicy Misterium przeszli drogą prowadzącą przez obóz. Droga ta była wyznaczona 
przez pięć miejsc – „stacji”, w których modlili się kolejno: patriarcha Rumunii Teoksyt z kościoła prawosław-
nego, imam Stefan Mucharski reprezentujący muzułmanów, biskup Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego, kardynał William Keeler z Kościoła Katolickiego i naczelny rabin Rzymu Elio Toa/.
 Pierwsze miejsce modlitwy znajdowało się tuż obok Placu Selekcyjnego, ostatnie zaś w pobliżu Kre-
matorium. Po zakończeniu każdej modlitwy modlący się duchowny odciskał swój ślad na jednej, wspólnej ta-
bliczce, na której pozostawiali swoje ślady pozostali duchowni.

„Chór”– opowieść o obozie
 Przy ostatniej, piątej „stacji” stała grupa byłych więźniów obozu, każdy z nich trzymał tabliczkę z 
odciśniętym swoim numerem. W trakcie całego wydarzenia Ocaleni odczytywali fragmenty wspomnień, two-
rząc w ten sposób rodzaj „chóru”. Czytane relacje miały związek z miejscami, w których znajdowali się w danej 
chwili uczestnicy Misterium. Dzięki rozstawionym głośnikom były one słyszalne na terenie całego obozu.
 Teksty mówione przez „chór” więźniów stworzyły dramatyczną opowieść o obozie. Zaczynała się ona 
od wspomnień związanych z przybyciem na Majdanek, z selekcją, nadawaniem więźniowi numeru, a kończyła 
opisem egzekucji 18 tysięcy Żydów w listopadzie 1943 roku.

Zakończenie
 W miejscu ostatniej modlitwy, na ziemi, leżało kilkaset tabliczek z wypalonej gliny, z odciśniętymi, lo-
sowo wybranymi numerami więźniów. Po ostatniej modlitwie więźniowie, tworzący „chór”, położyli trzymane 
przez siebie tabliczki z odciśniętymi własnymi numerami obok tabliczek leżących już na ziemi. Przechodzący 
tędy uczestnicy Misterium podnosili je i zabierali ze sobą. W symboliczny sposób brali ze sobą Pamięć o tym 
miejscu, o Majdanku, ale też o konkretnym więźniu.
 Każda z osób, która wzięła ze sobą tabliczkę z numerem, mogła uzyskać w archiwum Muzeum na 
Majdanku informację o człowieku kryjącym się za tym numerem. W wielu przypadkach, ze względu na znisz-
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czoną dokumentację, nie można już było przypisać nazwisk do numerów. Ale ważne było już zadanie pytania, 

do kogo należał numer odciśnięty na tabliczce. Poprzez to działanie dokonywał się symboliczny akt przywróce-

nia więźniom utraconych nazwisk, przywrócenia im tożsamości, która została im kiedyś odebrana przy bramie 

prowadzącej do obozu.
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Zapis ścieżki dźwiękowej Misterium Pamięci „Dzień Pieciu Modlitw ”

Narrator (wielokrotnie): Bardzo prosimy o przechodzenie na początek „Czarnej Drogi”. Rozpoczyna się tuż 
obok Pomnika. Tą drogą SS-mani pędzili przybywających do obozu więźniów. Przed wejściem na „Czarną 
Drogą” podchodzimy do rozłożonych tabliczek z niewypalonej gliny. Do gliny tej dodano ziemię z terenu obo-
zu. Na glinianych tabliczkach zostawiamy swój ślad, odcisk palca. Tabliczki te zostaną wypalone. Będą one 
stanowiły materialny ślad naszej obecności w „Dniu Pięciu Modlitw” na Majdanku. Grupy idące do Miejsc 
Modlitw i przechodzące obok baraku nr 47 proszone są o przejście przez ten barak. Znajduje się tam instalacja 
artystyczna „Shrine - Miejsce Pamięci Bezimiennej OKary” autorstwa Tadeusza Mysłowskiego.

11.00 moment rozpoczęcia uroczystości oraz transmisji telewizyjnej i radiowej

Narrator: Jest godzina 11.00. Rozpoczynamy „Dzień Pięciu Modlitw” na Majdanku. Na terenie obozu, w pię-
ciu wybranych miejscach odmówione zostaną modlitwy. Pierwsze miejsce znajduje się tuż obok Placu Selek-
cyjnego, ostatnie - w pobliżu Krematorium. Słowa modlitwy wypowiadane będą przez każdego z duchownych 
biorących udział w uroczystości. Modlitwom będą przewodniczyć:
1. Ze strony kościoła prawosławnego - Wielce Błogosławiony Patriarcha Rumunii – TEOKSYT
2. W imieniu muzułmanów - Imam STEFAN MUCHARSKI (członek Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego Rzeczpospolitej)
3. W imieniu braci protestantów - Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ZDZISŁAW TRANDA
4. Kościół katolicki reprezentować będą: kardynał WILLIAM KEELER oraz przedstawicielka Kościoła  
Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego - TATIANA KOŁODYŃSKA
5. Ze strony żydowskiej - Prof. ELIO TOAFF naczelny rabin Rzymu

 W kierunku Pomnika poświęconego oKarom Majdanka zbliżają się duchowni pięciu wyznań i religii. 
Za chwilą wejdą na „Czarną Drogą”, którą SS-mani pędzili przybywających do obozu więźniów. Przed wejściem 
na tę drogę mijają rozłożone tabliczki z niewypalonej gliny. Do tej gliny dodano ziemię z terenu Obozu. Na tych 
tabliczkach zostawiło swój ślad - odcisk palca - kilka tysięcy przybyłej tu wcześniej młodzieży, która weźmie 
udział w uroczystości.
 Po zakończeniu każdej z modlitw, w kolejnych Miejscach Modlitw, duchowni będą odciskać swoje 
ślady na jednej, wspólnej tabliczce. Tabliczki te zostaną wypalone i będą stanowiły materialny znak naszej obec-
ności w tym miejscu, w „Dniu Pięciu Modlitw”.
 Po ostatniej modlitwie, byli więźniowie Obozu dokonają symbolicznego aktu przekazania następnym 
pokoleniom Pamięci o tym wszystkim, co zdarzyło się na Majdanku. Obok miejsca ostatniej modlitwy, w po-
bliżu Krematorium, będą ułożone na ziemi tabliczki z wypalonej gliny. Na wszystkich tych tabliczkach zostały 
odciśnięte wybrane przypadkowo numery więźniów. Glina, z której zrobiono tabliczki została wymieszana z 
ziemią Majdanka. Przez cały czas trwania uroczystości, przy leżących tabliczkach z numerami stoją byli więź-
niowie Obozu. Trzymają w rękach tabliczki z odciśniętymi swoimi numerami. Po ostatniej modlitwie więźnio-
wie przedstawią się, a następnie położą trzymane przez siebie tabliczki przy tabliczkach leżących już na ziemi. 
Uczestnicy uroczystości podniosą z ziemi wszystkie leżące tabliczki i wezmą je ze sobą.
W sposób symboliczny zabiorą ze sobą Pamięć o tym Miejscu, o Majdanku.
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Duchowni wraz z kolumną młodzieży idą już „Czarną Drogą”.

 

Ewa Kozłowska była więźniarka obozu odczyta fragment wspomnień Zacheusza Pawlaka

 

Była Więźniarka - Ewa Kozłowska: „(...) Obserwowaliśmy niekończący się, długi wąż ludzi ciągnący od szosy 

do Obozu. [Kroczą powoli, z tobołkami, gęsto obstawieni przez SS-manów uzbrojonych w maszynowe pistole-

ty, gotowe do strzału, i trzymających na smyczy kilkadziesiąt wilków, dogów i dobermanów]. Na tle szarego tłu-

mu jaskrawo odbijała nagość kobiet, które sprawiały wrażenie obłąkanych. Zupełnie gołe lub w postrzępionej 

odzieży biegały wzdłuż wolno posuwającej się kolumny tam i z powrotem, wymachując rękoma, a eskortujący 

SS-mani bili je”.

 

Adolf Górski, były więzień Obozu odczyta fragment wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego

 

Były Więzień - Adolf Górski: „(...) Plac obok komór gazowych (...) nazywano „Rosengarten”, wiele było wersji 

odnośnie do tej nazwy. Jedna z nich głosiła, że wśród zgromadzonych na nim przebywały młode i ładne dziew-

częta żydowskie. SS-mani wchodzili na teren ogrodzony i prowadzili rewizję bardzo dokładnie. Dziewczęta w 

czasie krępujących poszukiwań u nich kosztowności czerwieniły się ze wstydu. Zauważył to jeden z Niemców i 

powiedział do drugiego - „Spójrz, rumienią się jak róże” - „Tak, rzeczywiście wygląda to jak ogród róż” - odpo-

wiedział zagadnięty. I tak już nazwa pozostała. Tu rozdzielano rodziny. Zdrowym matkom odbierano dzieci, 

które razem ze starymi, chorymi i kalekami kierowano na ogrodzony drutem kolczastym plac obok łaźni. Tu 

czekały na swoją kolejkę do komory gazowej. Pozostałych przebierano w pasiaki i umieszczano w obozie”.

Narrator: Po przejściu „Czarnej Drogi” cała kolumna wchodzi przez bramę do Obozu. Duchowni wraz z ko-

lumną młodzieży zbliżają się do miejsca obok Placu Selekcyjnego. W tym miejscu Wielce Błogosławiony Pa-

triarcha Rumuni - TEOKSYT odmówi pierwszą modlitwę.

11.12- 11.20
I Miejsce Modlitwy - Plac Selekcyjny 
Wielce Błogosławiony Patriarcha Rumunii TEOKSYT odmawia pierwszą modlitwę.

11.20- 11.23
Narrator: Po skończonej modlitwie duchowny odciska swój ślad na glinianej tabliczce, a następnie, wraz z ko-

lumną młodzieży, rusza drogą między barakami.

 Tu znajduje się barak nr 43, w którym dokonywano rejestracji osób kierowanych do obozu. W tym 

baraku więźniowie tracili nazwiska. Oznaczano ich numerami. Odtąd to one określały ich tożsamość. W bara-

ku nr 47, obok którego przechodzimy, znajduje się instalacja artystyczna „Shrine - Miejsce Pamięci Bezimiennej 

O�ary” autorstwa Tadeusza Mysłowskiego.

Zdzisław Badio, były więzień Obozu odczyta fragment wspomnienia Jerzego Kwiatkowskiego

 

Były Więzień - Zdzisław Badio: „(...) Ustawiają nas przed jakimś barakiem i czekamy. Widzimy więźniów w 

szarych ubraniach w niebieskie pasy, straszliwie wynędzniałych, uginających się i ledwo wlokących nogi (...). 

Nadchodzi kilku SS-manów i każą nam wejść do pustego baraku. Tam musimy szybko się rozebrać i trzymać w 

ręku wszelkie przedmioty wartościowe oraz odzież. Taki rozkaz. Stoimy nadzy i czekamy (...). Czekamy może 

godzinę. Wreszcie zaczyna się czytanie listy transportowej; wyczytani przechodzą na drugą stronę baraku. Od-

czytanie siedmiuset nazwisk trwa długo (...). Ustawiają stolik, przy nim rejestrujemy się i otrzymujemy numery 

tłoczone na blasze z pociętych puszek konserwowych. Dostaję numer 8830".
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Narrator: Duchowni, wraz z kolumną młodzieży, zbliżają się do Miejsca drugiej Modlitwy. W tym miejscu 

Imam STEFAN MUCHARSKI odmówi drugą modlitwę.

11.23-11.28

II Miejsce Modlitwy - obok wejścia na III Pole

 Imam STEFAN MUCHARSKI odmawia drugą modlitwę.

 

11.28-11.33

Narrator: Po skończonej modlitwie duchowny odciska swój ślad na glinianej tabliczce, a następnie wraz z ko-

lumną młodzieży, kieruje się na III Pole.

III Pole w Obozie Koncentracyjnym na Majdanku uchodziło w powszechnej świadomości 
więźniów za tzw. „Pole Śmierci”.
 
Adolf Górski, były więzień obozu odczyta fragment wspomnienia Jerzego Kwiatkowskiego

Były Więzień - Adolf Górski: „(...) Chodzę stale głodny - głód to dominujące we mnie uczucie a myśli o jedze-
niu zaprzątają całkowicie umysł (...). Okazało się, że straciłem prawie 20 kg w ciągu 7 tygodni. Organizm zużył 
już wszystkie zapasy tłuszczu, żebra wyraźnie rysują się pod skórą, brzuch mi się zapadł, pośladków w ogóle nie 
mam, nogi i ręce wyglądają jak piszczele. W pierwszych tygodniach pobytu organizm miał z czego czerpać, ale 
co będzie po dalszych 7 tygodniach? Jeżeli znów stracę 20 kg, to nie będę miał siły podnieść się z siennika. A co 
dalej, to już wiadomo. Prawie codziennie zdarza się, że ktoś z mego bloku kładzie się na ziemię w czasie apelu, 
wtedy „odchodzi” na rewir i albo tam umiera, albo nie zdaje „egzaminu” przed komisją selekcyjną, która co dwa 
tygodnie dokonuje przeglądu i zostaje odesłany do komory gazowej. Co jakiś czas słyszy się ilu to chorych znów 
odstawiono do zagazowania”.

Narrator: Duchowni, wraz z kolumną młodzieży, zbliżają się do trzeciego Miejsca Modlitwy. W tym miejscu 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ZDZISŁAW TRANDA odmówi trzecią modlitwę.

11.33-11.38
III Miejsce Modlitwy - III Pole, na wysokości baraku nr 14.
Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ZDZISŁAW TRANDA odmawia trzecią modlitwę.

11.38-11.44
Narrator: Po skończonej modlitwie duchowny odciska swój ślad na glinianej tabliczce, a następnie, wraz z ko-
lumną młodzieży, rusza w kierunku czwartego Miejsca Modlitwy - obok Kolumny Trzech Orłów na III Polu.

Kolumnę tę, pod pretekstem ozdobienia Pola III, wykonał jeden z więźniów - Adam Boniecki. Kolumna - po-
mnik - była symbolem wiary w zwycięstwo. W tajemnicy przed Niemcami wmurowano w jej podstawę prochy 
więźniów spalonych w Krematorium. Nadało to jej rangę pomnika wzniesionego dla uczczenia Pamięci po-
mordowanych.
 
Zdzisław Badio, były więzień obozu odczyta fragment wspomnienia Nalana Żelechowera
 
Były Więzień - Zdzisław Badio: „(...) po ostrzyżeniu następuje moment decydujący. Stajesz dziesięć kroków 
przed kierownikiem obozu i wolnym krokiem idziesz wprost na niego. W pewnej chwili szpicruta jego wskazu-
je, dokąd masz się skierować: na lewo czy na prawo, do komory gazowej czy na roboty. Podchodzący wyczuwa 
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doskonale ważność tej chwili i z zapartym oddechem przeżywa moment nie dający się zobrazować żadnym 
ludzkim słowem (...). Ta chwila, gdy kroczysz ku władcy twojego życia, szklanymi oczami wpatrzony w jego 
szpicrutę, na której końcu wisi twój los jest, mimo wleczącej się za człowiekiem rezygnacji, tak mocna, że wy-
starczy do wybielenia najczarniejszych skroni (...). Proceder segregacji ludzi na „prawych” i „lewych” obser-
wowany jest przez wszystkich z dużym napięciem. Rzucało się w oczy, że na prawo szli starcy, chorzy, wątli, 
ludzie złamani wiekiem lub przejściami. Na lewo zaś ludzie dobrze zbudowani, silni, przeważnie młodzi. Już te 
spostrzeżenia wywołały swój efekt w postawie wyczekujących”.

Narrator: Duchowni wraz z kolumną młodzieży zbliżają się do czwartego Miejsca Modlitwy. W tym miejscu 
kardynał WILLIAM KEELER oraz przedstawicielka Kościoła Katolickiego Obrządku
Bizantyńsko-Ukraińskiego TATIANA KOŁODYŃSKA odmówią modlitwy.

11.44-11.49
IV Miejsce Modlitwy - III Pole, na wysokości Kolumny Trzech Orłów
Kardynał WILLIAM KEELER oraz przedstawicielka Kościoła Katolickiego Obrządku
Bizantyńsko-Ukraińskiego TATIANA KOŁODYŃSKA odmawiają modlitwy.

11.49-11.58
Narrator: Po skończonej modlitwie modlący się odciskają swoje ślady na glinianych tabliczkach, a następnie 
wraz z kolumną młodzieży, ruszają w kierunku piątego Miejsca Modlitwy - w pobliżu Krematorium.
 Obok Krematorium wykopano też rowy egzekucyjne. Tu w dniu 3 listopada 1943 roku dokonano 
największej masowej egzekucji w dziejach obozów koncentracyjnych. Tego dnia rozstrzelano około 18400 Ży-
dów - więźniów Majdanka i obozów pracy na terenie Lublina. Egzekucja ta zakończyła Akcję „Reinhard” - ope-
rację mającą na celu zagładę ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie.

Stanisława Kruszewska, była więźniarka Obozu odczyta fragment wspomnień Zacheusza 
Pawlaka
 
Była Więźniarka - Stanisława Kruszewska: „(...) W tym czasie więźniów gazowano Cyklonem B z puszek jed-
no- lub pięciokilogramowych oraz gazem z butli stalowych umieszczonych na zewnątrz komory w specjalnej 
przybudówce, tuż przy drzwiach wejściowych. Z butli gaz rozprowadzano rurami (z otworami) opasującymi 
wewnątrz komorę tuż nad ziemią. W ścianie między przybudówką a komorą gazową znajdowało się okienko 
z grubą kratą i szkłem. Przez nie SS-mani obserwowali agonię duszonych więźniów – regulując jednocześnie 
dopływ gazu z butli (...)”.
„(...) Po zagazowaniu zwłoki Żydów przewożono paręset metrów za łaźnię, w kierunku Lublina na przyczepach 
traktora; krążył on całą noc między komorami gazowymi a stosami paleniskowymi, których było kilka.
 Stosy te wyglądały następująco: na podmurówce układano kraty żelazne. Czasem zamiast krat kła-
dziono podwozie samochodu ciężarowego lub kawałki szyn kolejowych. Pod takie rusztowanie ładowano drze-
wo, koks, węgiel. Zwłoki układano w kilku warstwach na kratach, oblewano następnie łatwopalnym płynem i 
podpalano przekładając je polanami drewna”.

Adolf Górski, były więzień Obozu odczyta fragment wspomnień Andrzeja Stanisławskiego

Były Więzień - Adolf Górski: „(...) Polecono nam, żeby każdemu trupowi, po wyładowaniu w Krematorium, 
zdjąć z szyi blaszany numer, sam zaś tekst numeru wypisać zwłokom na piersiach. (...) Musiałem stanąć okra-
kiem nad leżącym trupem, rozplątać mu zwykły drut, na który wokół szyi zawiązano kawałek blaszki wyciętej z 
puszki po konserwach. Na blaszce tej wytłoczono cyferki, które były dowodem tożsamości każdego więźnia w 
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obozie, tu bowiem gubił swoje imię i nazwisko. Potem, trzymając drut z numerem w jednej ręce, musiałem na-
pluć trupowi na klatkę piersiową i wypisać na niej chemicznym ołówkiem numer wytłoczony na blaszce. Same 
blaszki z drutami były najważniejsze, bowiem trzeba je było komuś zwrócić”.

 

Alina Drynowska była więźniarka Obozu odczyta fragment wspomnień Jerzego Kwiat-
kowskiego

Była Więźniarka - Alina Drynowska: „(...) Nagle jakaś muzyka, jakieś żałosne Tango milonga, potem walc 
Straussa. Jest to muzyka z płyt nadawana przez jakiś głośnik. Dźwięki niosą się od strony Krematorium. Skąd się 
wziął ten głośnik, dotychczas nigdy się nie odzywał. Muzyka gra nieustannie. Płyta po płycie. Nad obozem krą-
ży nisko samolot, warkot straszliwy, tak iż własnego głosu nie słyszę. Między płytami krótkie przerwy i wtedy 
słychać przytłumione „ta ta ta - ta ta ta”, tak jak przy strzałach z ręcznego karabinu maszynowego (...). Głośnik 
gra przez cały dzień i od czasu do czasu seria strzałów z broni automatycznej. Drogą, koło naszego pola, ciągną 
wciąż nowe kolumny Żydów i Żydówek. Zapada zmierzch, dźwięki muzyki wciąż wypełniają powietrze (...). 
Przychodzi noc, muzyka milknie, rzeź się skończyła”.

Narrator: Duchowni, wraz z kolumną młodzieży, zbliżają się do piątego Miejsca Modlitwy. W tym miejscu 
prof. ELIO TOAFF naczelny rabin Rzymu odmówi piątą modlitwę.
 
11.58-12.03
V Miejsce Modlitwy - w pobliżu Krematorium
prof. ELIO TOAFF naczelny rabin Rzymu odmawia piątą modlitwę.

12.03 - 12.07
Narrator: Po skończonej modlitwie Rabin odciska swój ślad na glinianej tabliczce.Następnie duchowni pod-
chodzą do miejsca, w którym rozłożone są na ziemi tabliczki z wypalonej gliny. Na tabliczkach tych zostały od-
ciśnięte przypadkowo wybrane numery więźniów. Obok rozłożonych tabliczek stoją byli więźniowie. Trzymają 
w rękach tabliczki z odciśniętymi swoimi numerami. To właśnie oni w czasie trwania Marszu z miejsca położo-
nego w pobliżu Krematorium czytali opisy tego, co działo się na Majdanku. Każdy z więźniów przedstawia się.
 
Więźniowie:

1. Nazywam się Alina Zaborek-Drynowska
Miałam numer obozowy 279
Byłam więźniarką Majdanka
 
2. Nazywam się Ewa Walecka-Kozłowska
Miałam numer obozowy 920
Byłam więźniarką Majdanka
 
3. Nazywam się Stanisława Wilczak-Kruszewska
Numeru obozowego nie pamiętam - byłam wtedy dzieckiem
 
4. Nazywam się Zdzisław Badio
Miałem numer obozowy 16291
Byłem więźniem Majdanka
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5. Nazywam się Adolf Górski
Miałem numer obozowy 1400
Byłem więźniem Majdanka
 
Narrator: Byli więźniowie kładą tabliczki ze swoimi numerami obok tabliczek leżących na ziemi. Następnie 
odciskają swoje ślady na wspólnej tabliczce. Za chwilę, po krótkich przemówieniach uczestnicy Marszu w sym-
bolicznym geście podniosą leżące na ziemi tabliczki. Każda z osób, która weźmie ze sobą tabliczkę będzie mogła 
uzyskać w archiwum Muzeum na Majdanku informację o człowieku kryjącym się za konkretnym numerem. 
Będzie to akt przywrócenia więźniom utraconych nazwisk, przywrócenia zabranej im przy wejściu do obozu 
tożsamości.
 Następuje moment, w którym duchowni zapisują fragmenty modlitw. Zostaną one utrwalone na gli-
nianych tablicach. Po wypaleniu tablice zostaną dołączone do tabliczek ze śladami linii papilarnych odciśnię-
tych przez uczestników uroczystości oraz przez duchownych. Powstanie w ten sposób instalacja artystyczna 
upamiętniająca „Dzień Pięciu Modlitw” na Majdanku. Instalacja ta zostanie pokazana w dniu 18 września 
2001 roku w ramach „Dni Majdanka”.

12.07-12.15
Narrator: Teraz zabierze głos Maciej Płażyński - Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Maciej Płażyński: przemówienie (3 min.)
 
Narrator: Po przemówieniu, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Maciej Płażyński odciska swój ślad na 
glinianej tabliczce. Głos zabierze teraz arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński.
 
Arcybiskup Józef Życiński: przemówienie (3 min.)
 
Narrator: Po przemówieniu arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński odciska swój ślad na glinianej ta-
bliczce, obok śladów innych duchownych. Teraz zabierze głos Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku 
- Edward Balawejder.
 
Dyrektor Edward Balawejder: przemówienie (3 min.)
 
Narrator: Po przemówieniu Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku - Edward Balawejder odciska swój 
ślad na glinianej tabliczce.
 Prosimy uczestników Marszu o podniesienie w symbolicznym geście leżących na ziemi tabliczek i o 
zabranie ich ze sobą. Każda z osób, która weźmie ze sobą tabliczkę będzie mogła uzyskać w archiwum Muzeum 
na Majdanku informację o człowieku kryjącym się za konkretnym numerem. Będzie to akt przywrócenia więź-
niom utraconych nazwisk, przywrócenia zabranej im przy wejściu do obozu tożsamości.

12.15-12.35
Narrator: Duchowni stojący na czele kolumny kierują się w stronę Pomnika. Kolumna rusza za nimi. W ciszy 
i skupieniu udajemy się do wyjścia z obozu. Tam, przy Pomniku dokona się zamknięcie w symboliczny sposób 
kręgu przemarszu przez obóz. Przez część powrotną drogi będą nam towarzyszyć odtwarzane z taśm magneto-
fonowych fragmenty relacji więźniów opowiadających o obozie.
Jest godzina 12.35. Misterium „Dzień Pięciu Modlitw” dobiega końca.
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Księżyc i słońce
Ks. Andrzej Luter

 Kulminacją drugiej części Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie (6-7 bm.) był „Dzień Pięciu 
Modlitw” w obozie na Majdanku, w którym uczestniczyli duchowni katoliccy, muzułmańscy, protestanccy i 
żydowscy, byli więźniowie Majdanka i młodzież (także ukraińska). Metropolita lubelski, abp Józef Życiński 
mówił w czasie tego spotkania, że nie wolno nigdy przeprowadzać „eksperymentów”, o których przypomina 
to miejsce, nie wolno redukować człowieka do jednego wymiaru, widzieć w nim wroga klasowego, producenta 
sukcesu, członka innej partii, bo to jest nawiązywanie do barbarzyńskiej tradycji, która zaowocowała pejzażem 
z drutem kolczastym. A przecież ci, którzy zbudowali ten obóz - mówił abp Życiński - nie wyszli z teutońskiej 
kniei; oni czytali Heideggera i Nietzschego, słuchali Wagnera. Arcybiskup przypomniał również, że po wojnie 
w tym właśnie obozie inni oprawcy więzili i mordowali żołnierzy AK. „Patrzmy na wszystkich jak na dzieci 
jednego Boga - apelował hierarcha - bądźmy solidarni z historią”.
 
Solidarni z historią

 Przed wejściem do obozu uczestnicy marszu tzw. „Czarną Drogą”, którą SS-mani pędzili przybywają-
cych do obozu więźniów, odcisnęli na przygotowanych wcześniej tabliczkach z niewypalonej gliny ślady swoich 
linii papilarnych. Glinę, z której zrobiono tabliczki, wymieszano z ziemią Majdanka. Uczestnicy dowiadywali 
się, że w czasie przemarszu przez obóz w pięciu wybranych miejscach odbędą się modlitwy. Pierwsze obok placu 
selekcyjnego, ostatnie - w pobliżu krematorium. I tak po kolei, zmagając się z deszczem i wiatrem, modlili się: w 
imieniu Kościoła prawosławnego Patriarcha Rumunii Teoktyst; w imieniu muzułmanów imam Stefan Mustafa 
Mucharski, polski Tatar; w imieniu protestantów biskupi: Zdzisław Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformo-
wany) i Jan Szarek (luteranin); w imieniu katolików kard. William Keeler z Baltimore oraz przedstawicielka 
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego Tatiana Kołodyńska; w imieniu Żydów prof. Elio 
ToaV, naczelny rabin Rzymu.
 Po ostatniej modlitwie dokonał się symboliczny akt przekazania przez byłych więźniów obozu pamię-
ci o tym wszystkim, co zdarzyło się na Majdanku. Obok miejsca ostatniej modlitwy, w pobliżu krematorium, 
ułożono na ziemi tabliczki z gliny, na których odciśnięto wybrane przypadkowo numery więźniów. Obok stali 
byli więźniowie obozu, trzymając w rękach tabliczki z odciśniętymi własnymi numerami. Uczestnicy marszu 
wzięli ze sobą wszystkie tabliczki - w sposób symboliczny zabrali ze sobą pamięć o Majdanku. Każdy z posiada-
czy tabliczki będzie mógł uzyskać w archiwum Muzeum informację o człowieku kryjącym się za konkretnym 
numerem. Będzie to więc akt przywrócenia więźniom utraconych nazwisk i tożsamości.
 Rabin Elio ToaV powiedział po uroczystościach, że przeżył „wzruszenie związane ze smutnym piel-
grzymowaniem drogą, jaką szedł judaizm zgładzony”. Abp Alfons Nossol mówił w katedrze lubelskiej, że „to, 
co jest na Majdanku, świadczy o efektach działań człowieka twardszego od kamieni; to wyraz kultury śmierci. 
Można jej zapobiec tylko w jeden jedyny sposób - idąc za wezwaniem Jana Pawła II i pomagając mu w budowa-
niu prawdziwej cywilizacji życia i miłości”.
 Autorem scenariusza „Dnia Pięciu Modlitw” był Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama 
Grodzka - Teatr NN” w Lublinie; ten sam, który przygotował słynny happening: „Jedna Ziemia - Dwie Świą-
tynie” w czasie wrześniowego etapu Kongresu (pamiętamy symboliczne połączenie ziemi spod nieistniejącego 
już kościoła farnego św. Michała i nieistniejącej synagogi).

Fragment artykułu: „Tygodnik Powszechny” nr 47, 19 listopada 2000




        

    
  

        
     

        
       

  
                   

      
     

        
     
  

  

    
 
   
 
   

   


 

 

   

Mapa: Alicja Magiera



podpisy złożone przez uczestników misterium „ Dzień Pięciu Modlitw”





1. Uczestnicy „Dnia Pięciu Modlitw” na początku „Czarnej 
drogi”
2. Gliniane tabliczki, na których uczestnicy zostawiali 
linie papilarne odciskając swoje palce
3. Gliniane tabliczki
4. „Czarna droga”
5. Duchowni wraz z kolumną młodzieży przechodzą do 
kolejnej „stacji” 
6. Wielce Błogosławiony Patriarcha Rumuni Teoktyst pod-
czas modlitwy, przy I „stacji” w pobliżu Placu Selekcyjnego
7. Imam Stefan Mucharski podczas modlitwy przy II  
„stacji”, w pobliżu wejścia na III Pole
8. Biskup kościoła Ewangelicko-Reformowanego Zdzisław 
Tranda podczas modlitwy przy II „stacji” w pobliżu  
baraku 14 na III Polu

9. Kardynał William Keeler podczas modlitwy przy IV „stacji” w pobliżu  
Kolumny Trzech Orłów 
10. Naczelny rabin Rzymu prof. Elio Toaff podczas modlitwy przy V „stacji” w 
pobliżu Krematorium 
11.Byli więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku 
12.,13. Byli więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku czytają wspomnienia
14. Byli więźniowie obozu koncentracyjnego oddają tabliczki ze swoimi numera-
mi obozowymi
15. Przemówienie metropolity lubelskiego arcybiskupa Józefa Życińskiego 
16. Przemówienie Macieja Płażyńskiego
17. Wypalone tabliczki z numerami
fot. Marta Kubiszyn, Krzysztof Wojteczko



„Kurier Lubelski” nr 260, 8 listopada 2000

 „Dziennik Wschodni” nr 260, 7 listopada 2000
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„LISTY DO GETTA”
 (od 2001)





55

 W marcu 2001 roku, w kolejną rocznicę początku likwidacji lubelskiego getta, z Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” wysłano kilkadziesiąt listów na przypadkowo wybrane, nieistniejące już adresy przedwo-
jennego miasta żydowskiego – do jego nieżyjących mieszkańców. Oczywiście listy nie mogły dotrzeć do adresa-
tów – wracały z urzędowymi adnotacjami: „adresat nieznany”, „nie ma takiego adresu”. Poprzez takie działanie 
chcieliśmy dotknąć pustki, jaka powstała po mieście żydowskim.



Działanie "Listy do Getta", 16 marca 2004
fot. Maria Kowalczyk, Joanna Zętar



„Dziennik Wschodni” nr 64, 17 marca 2003





MISTERIUM „ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI”
 ( od 2002)





61

 Misterium „Światła i Ciemności” upamiętnia kolejne rocznice zagłady lubelskiego getta (16 marca 
1942 roku). Misterium rozpoczynamy w godzinach wieczornych, odczytując w Bramie Grodzkiej setki nazwisk 
przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej.
 Wtedy też, w przestrzeni, gdzie było kiedyś miasto żydowskie, gaśnie światło. Po stronie Bramy, gdzie 
znajduje się Stare Miasto, światło wciąż się pali i trwa zwyczajne, codzienne życie. Brama Grodzka staje się na 
kilkadziesiąt minut Bramą pomiędzy Światłem i Ciemnością. W tej ciemności pali się tylko jedna lampa. Jest to 
ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego – „Lampa Pamięci”.



Działanie Misterium „Światła i Ciemności” , 2002, 2005
fot. Joanna Zętar, Piotr Sztajdel



Aron Cajtlin, Dzieci z Majdanka, przeł. Monika Adamczyk-Grabowska
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MISTERIUM „POEMAT O MIEJSCU” 
(2002, 2004)





69

 W miejscu, w którym było kiedyś miasto żydowskie, jest teraz parking o betonowej nawierzchni. Mo-
żemy sobie nawet wyobrazić ukryty pod tą skorupą szkielet miasta, utworzony z fundamentów domów, które 
tu stały. Mimo lat, jakie minęły od Zagłady, mimo betonowej skorupy ukrywającej Pamięć o tamtym mieście 
– przeszłość zawsze wraca do nas.
 Długo zastanawiałem się w jaki sposób tą prostą myśl przełożyć na jakieś artystyczne działanie w tej 
właśnie przestrzeni. Gdy wyobraziłem sobie, że pamięć jest jak światło przenikające betonową nawierzchnię, 
wszystko zaczęło się układać. Miałem pewność, że to jest właśnie ten symbol, obraz, wokół którego można 
zbudować całe działanie. Tylko jak to zrobić technicznie, jak pokazać światło wychodzące spod tej betonowej 
skorupy? Jedynym dobrym rozwiązaniem okazał się pomysł, żeby do studzienek kanalizacyjnych, znajdujących 
się na placu Zamkowym, włożyć re'ektory i zapalić je – to było to czego szukałem. W moim zamyśle „przewod-
nikiem” dla uczestników Misterium miało być światło. Wyobraziłem sobie, że będą oni „prowadzeni” zapalają-
cym się na ich drodze w kolejnych mijanych studzienkach światłem i wydobywającymi się z nich głosami. Miały 
to być wspomnienia mieszkańców Lublina, dotyczące życia dzielnicy żydowskiej i jej zagłady. We fragmencie 
drogi (Aleja Tysiąclecia) przebiegającej w pobliżu dworca PKS, głosy te miały być słyszalne z głośników znajdu-
jących się tam na stałe.
 Droga uczestników Misterium miała skończyć się w miejscu, gdzie stała kiedyś Wielka Synagoga – a 
teraz jest droga szybkiego ruchu i trawnik. Długo nie wiedziałem jak zakończyć Misterium będące artystyczną 
próbą mówienia o czymś, co jest nie do wyrażenia, będące zbliżaniem się do tajemnicy. Przypomniałem sobie 
o kotarach z fresków namalowanych na ścianach znajdującej się blisko Kaplicy Trójcy Św. Malujący je prawie 
600 lat temu malarz chciał przez to pokazać, że jest jakaś granica, w naszym wyobrażaniu sobie Boga, że jest 
tajemnica, przed którą musimy się zatrzymać. Tak więc w miejscu, gdzie była Synagoga postanowiłem zawiesić 
wielką kotarę, która jednocześnie jakby „przecinała” drogę, po której szli uczestnicy Misterium.
 Misterium „Poemat o Miejscu” odbyło się po raz pierwszy 12 października 2002. Znakiem do rozpo-
częcia wydarzenia było uderzenie w dzwon o godz. 20.00, w kościele znajdującym się w pobliżu Bramy Grodz-
kiej.
 W tej samej chwili, w całej przestrzeni, tu gdzie kiedyś było miasto żydowskie, zgasło światło, tworząc 
„scenę” do dalszych działań. Po tej stronie Bramy, gdzie znajduje się Stare Miasto, wśród rozświetlonych ulic 
wciąż trwało niczym niezakłócone, normalne, codzienne życie – tu światło nie zgasło. Uczestnicy Misterium, 
przechodząc przez Bramę, weszli w ciemność, a na ich drodze zaczęło pojawiać się światło. Smugi światła – za-
palające się w kolejnych, mijanych po drodze, otwartych studzienkach kanalizacyjnych – były dla nich prze-
wodnikiem. Uczestnicy Misterium szli drogą prowadzącą przez nieistniejące miasto żydowskie, aż do miejsca, 
gdzie stała dawniej synagoga.
 Misterium było próbą stworzenia artystycznego działania, w którym wykorzystany został fragment 
miasta z jego konkretną topogra3ą, historią i z istniejącą w nim infrastrukturą techniczną (kanalizacja, sieć 
energetyczna, głośniki zamontowane na dworcu PKP). Na tę istniejącą miejską infrastrukturę nałożony został 
najbardziej elementarny osprzęt teatralny – re'ektory, głośniki, przewody. Nie ma tu żadnych rekwizytów, żad-
nej sztucznej scenogra3i (poza wiszącą kotarą) ani aktorów. Widzimy więc, że w tym działaniu nie pojawiają 
się dla typowego widoku takie elementy jak np. muzyka, ogień, aktorzy. Wydobywające się z głębi otwartych 
studzienek światło i głosy, stworzyły rodzaj wielkiej instalacji artystycznej, odsłaniającej ukryte i niewidoczne 
na co dzień znaczenia, zawarte w pustej przestrzeni tuż obok Bramy Grodzkiej.





Działanie Misterium „Poemat o Miejscu”, 2002, 2004
fot. Maria Kowalczyk, Joanna Zętar



„Dziennik Wschodni”, 2002



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 9 października 2002





„LATARNIA PAMIĘCI” 
(od 2004)





77

 W miejscu po dawnej dzielnicy żydowskiej została zapalona symboliczna „wieczna lampka”, jako upa-

miętnienie świata, którego już nie ma. Tą „wieczną lampką” jest jedna z ostatnich, ocalałych w Lublinie, przed-
wojennych latarni ulicznych. Zapalona latarnia nie gaśnie ani w dzień, ani w nocy. Świecąc przez całą dobę 
przypomina o żydowskim mieście i jego mieszkańcach. Jest świadectwem naszej Pamięci.
 Latarnia została zapalona jesienią 2004 roku podczas drugiej edycji Misterium „Poemat o Miejscu”. 
Od tej pory stała się ważnym elementem również w innych działaniach Ośrodka.



„Dziennik Wschodni”, 13 grudnia 2006

„Dziennik Wschodni”, 23 lutego 2009,



 „Kurier Lubelski”, 23 sierpnia 2006





„MARSZ  PAMIĘCI – OCHRONKA”  
(od 2007) 





83

 Od roku 2007 Ośrodek organizuje w rocznicę zamordowania dzieci z ochronki przemarsz z miejsca, 
w którym kiedyś się znajdowała (ul. Grodzka), do miejsca na Tatarach, gdzie dzieci zostały rozstrzelane. Stało 
się to w czasie akcji likwidacji getta, na wiosnę 1942 roku. Wszystkie dzieci z ochronki wywieziono samochoda-
mi ciężarowymi na łąki na Majdanie Tatarskim i tam je zamordowano. Wraz z dziećmi zginęły opiekunki Anna 
Taubenfeld, Hanna Kupperberg i pani Rechman, które nie chciały opuścić dzieci i dobrowolnie zdecydowały 
się na śmierć. Przez kilka lat Ośrodek docierał do świadków tamtych wydarzeń. Udało się nagrać 15 osób pa-
miętających to, co wtedy się stało. Uzyskany materiał został przekazany do IPN-u.
 Każdy „Marsz” poprzedzony jest spotkaniem z jego uczestnikami, którzy wtedy dowiadują się  
dokładnie o tym zdarzeniu.



Działanie „Marsz Pamięci - Ochronka” 
26 marca 2008
fot. Joanna Zętar
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„Dziennik Wschodni”, 20 listopada 2007

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 27 marca 2008
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„LISTY DO HENIA” 
(od 2002)





91

 Od roku 2002 wśród adresatów listów wysyłanych do nieistniejącej dzielnicy żydowskiej pojawił się 
też jeden wyjątkowy – Henio Żytomirski, żydowski chłopczyk urodzony w 1933 roku w Lublinie. Henio zgi-
nął na Majdanku w listopadzie roku 1942. Jego historię udało się częściowo odtworzyć – zachowały się zdjęcia 
Henia, z każdego roku jego życia.
 W roku 2005 zdecydowaliśmy, aby działanie to było widoczne również w przestrzeni miasta. Dlatego 
dokładnie w miejscu, w którym zrobiono Heniowi ostatnie zdjęcie, ustawiana jest właśnie ta fotogra(a. Stoi 
tam również stolik, przy którym można napisać list do Henia czy też do innej wybranej z listy osoby.



92 działania w przestrzeni miastaDziałania nawiązujące do pamięci o Zagładzie

Henio już tu nie mieszka
Włodzimierz Szczepański
 
 Miałeś niecałe 10 lat, mój młodszy brat ma 13. Kiedy myślę, że on mógłby zginąć w komorze gazowej, 
to ogarnia mnie strach i niepokój. Całe życie boję się, że może mu się coś stać (z listu Olki, uczennicy III LO w 
Lublinie).
 Monika Krzykała z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie wyjmuje czarny album rodzinny 
Henia Żytomirskiego. Przypadkiem otwiera na stronie: ankieta byłego więźnia Majdanka. Zawód przed aresz-
towaniem: dziecko.
 Powód i sposób aresztowania: narodowość żydowska. Data przybycia na Majdanek - 09.11.1942 r. 
W jaki sposób przywieziony: likwidacja getta na Majdanie Tatarskim w Lublinie. Liczebność i warunki trans-
portu: ludność z getta - około 3 tys. osób - pędzono pieszo przez 5 km do obozu. Na którym polu i w którym 
baraku przebywał na Majdanku: został uśmiercony razem z innymi dziećmi i starcami w komorze gazowej zaraz 
po przybyciu do obozu. „A wyobrażam sobie ciebie jako uśmiechniętego chłopca, który podskakując zwiedza 
słoneczne ulice Lublina. Chciałabym, abyś wiedział, że jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, bo mam siostrę w 
twoim wieku” - to Patrycja z III LO. 

 Bartek Gajdzik, 24 lata, tak mówi o swoim liście do Henia: Napisałem dwa, trzy zdania. Że czekam 

na niego, że może przyjść odwiedzić stare śmieci.

 
Ul. Szewska 3
 Kamienica przy Szewskiej 3 - przed wojną rodzinny dom Henia. Tynk obłazi z brązowo-czerwona-
wych ścian. Parter ktoś wymalował tak, jak mu farby wystarczało. Fiolet przechodzi w zieleń, potem w żółć. 
Brązowe drzwi na dole prowadzą do kwiaciarni, obok sprzedają też części do samochodów. Na jednym z par-
terowych okien napis: „Tanie ciuchy”, ale zakurzone wnętrze jest puste. Wgłębi klatki schodowej wiszą rozbite 
skrzynki na listy. Na posadzce poniszczona glazura w biało-niebieskie lilie. Na każdym piętrze dwoje drzwi. 
Wysokie, starannie rzeźbione, w ciemnym drewnie.

 - Zastanawiałem się, czy te lilie podobały się Heniowi? Za którymi drzwiami mieszkali Żytomirscy? - 
mówi Bartek.
 50 stopni solidnych schodów prowadzi na samą górę - do mieszkania, które Bartek wynajął z grupą 

znajomych studentów. - Nie wiedziałem, że tutaj mieszkali Żydzi. Przeczytałem o tym w gazecie. I że Teatr NN 

organizuje akcję pisania listów do Henia. 
 Bartek studiuje teologię na KUL. Przyjechał do Lublina z Sosnowca.

 - Musiałem napisać. To miejsce zobowiązuje. Pytania same cisnęły się do głowy: jak to możliwe, że jestem 

tutaj? Co ja robię w obcym mieszkaniu, w Twoim mieszkaniu?
 „W wieku, w którym byłeś, być może nie do końca rozumiałeś, że idąc do komory gazowej, idziesz po 
własną śmierć. Jak Twoja narodowość mogła odebrać Ci prawo do życia i wzrastania w pokoju? Nie da się sło-
wami wyrazić tego, co czuję, gdy patrzę na twoje zdjęcie. Mam nadzieję, że tam, gdzie jesteś, jest Ci dużo lepiej. 
Mam prośbę: módl się za mnie i całą moją rodzinę” - Ola.
 Monika Krzykała bez pośpiechu przewraca kolejne kartki albumu. Zdjęcie z 1933 r., Henio ma ro-
czek. Chłopczyka o kędzierzawych włoskach podtrzymuje ojciec. Mężczyzna łysiejący, okrągłe okulary nadają 
mu profesorski wygląd. Na twarzy ojca duma. Następne zdjęcie - z 25 marca - Henio ma dwa latka. Stoi za 
stołem w przebraniu królewicza. Potem kolejne, z mamą na spacerze; atrakcyjna kobieta.

 - Kilka lat temu koleżanka oprowadzała wycieczkę z Izraela po naszej wystawie poświęconej

przedwojennemu Lublinowi. Towarzyszyła im turystka, trzymała się z tyłu. Chyba musiała mocno

przeżywać to, co widziała. Przesłała do nas później album rodzinny Żytomirskich. To byli jej bliscy - mówi Monika 
Krzykała.
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 1938 r. - Henio w czapeczce marynarskiej przykucnął na chodniku. I jedna z ostatnich fotogra"i, z 

1939 r., uśmiechnięty chłopiec w białym podkoszulku i spodenkach stoi na stopniach banku przy placu Litew-
skim. Kończy się właśnie upalne lato. Wkrótce mama ubrałaby go pewnie w mundurek szkolny.

 - Album leżał w szu�adzie. Nie wiedzieliśmy, czy go zwrócić, czy jak? Wreszcie dyrektor teatru Tomasz 

Pietrasiewicz wpadł na pomysł, aby zorganizować akcję pisania listów do Henia. To już trzecia taka akcja. Namó-

wiliśmy nauczycieli, oni swoich uczniów i 19 kwietnia znowu wszystko ruszyło - mówi Monika.
 W albumie uchowały się też listy Żytomirskich z getta. Do rodziny w Stanach Zjednoczonych: „U 
nas wszystko dobrze. Nie martwcie się. Pamiętajcie o nas” - uspokajają skreślone po polsku słowa. Jest nawet 
rysunek z drzewem genealogicznym rodziny. Ocaleli tylko ci, którzy wyemigrowali.

 - Chcemy jedną historią małego chłopca opowiedzieć nie tylko zagładę jego narodu. Razem z nim umarła 

przecież część Lublina. Chcemy, aby uczestnicy akcji poczuli się jak po stracie kogoś bliskiego.
 Czy się udało? Monika myśli, że tak, pokazuje listy. Na kopertach znaczki i starannie wypisany adres: 
Henio Żytomirski, ul. Szewska 3, Lublin. Na każdej niebieski stempel poczty: „Adresat nieznany”.
 
Pl. Litewski
 „Kiedyś przez plac Litewski szłam sama. Mijałam miejsca, które były jedynie zwykłymi budowlami. 
Ale puste. I odkąd, zupełnie przypadkiem (...), poznałam twoją smutną historię, coś się zmieniło. Dziś już nie 
chodzę przez plac Litewski sama. To, co się stało, przestało być faktem historycznym. To jest dramat, który nie 
zamknął się w przeszłości. I odżywa w tych wszystkich miejscach, które mijam idąc do szkoły. Dziękuję” - O.
 Z drzwi wejściowych III LO przy placu Wolności wysypują się grupki młodych w białych, odświęt-
nych strojach. Absolwenci trzecich klas. Zakończyli rok szkolny. Przed nimi już tylko matury. Umawiają się na 
oblewanie odebranych świadectw. Liceum uchodzi za jedną z najbardziej renomowanych szkół w mieście.

 - Gdyby Henio żył, może chodziłby do naszej szkoły - mówi Aleksandra Kijewska, uczennica II g. Po 
apelu urwała się ze sprawdzianu z przedsiębiorczości. Do domu dźwiga gitarę. Wraca przez plac Litewski.

 - O, w tym miejscu Henio miał zrobione zdjęcie. Naprzeciwko kościoła kapucynów. Po poznaniu historii 

Henia plac, który znam od dzieciaka, stał się zupełnie innym miejscem. Pełniejszym.
 Olę zaskoczyła postawa klasy. Przeżywali to, co piszą, przynajmniej część. „Historyczka kazała nam 
pisać list do Ciebie. Zupełnie nie wiem co, ale jak trzeba to trzeba. Nudzi mi się jak zwykle. Oglądałam twoje 
zdjęcia. Bardzo ładnie wyglądałeś w stroju królewicza. Widziałam też Twojego tatę i Twoją mamę. Wydali się 
bardzo sympatyczni. Mama to piękna kobieta, tata też bardzo przystojny” – E.

Ul. Ruska
 Budka z kebabami stoi przy lubelskim dworcu PKS. Za nią na środku placu manewrowego dla auto-
busów stoi studnia - jedyna budowla, która została po rozległej żydowskiej dzielnicy. A przed nią, gdzie teraz 
jezdnia, stała synagoga. Chodzili do niej Żytomirscy. Na drzwiach baru z kebabami kartka z pozdrowieniem i 
informacją dla obcokrajowców, że tu mówi się w trzech językach: angielskim, francuskim i arabskim.

 - Nie myślę o tym, że tutaj była przed wojną dzielnica Żydów. Nie lubimy się, bo Palestyna to mój kraj. 

Moja rodzina musiała opuścić ojczyznę i zamieszkać w Jordanii - wyznaje Palestyńczyk Hasan.
 Do Polski przyjechał ponad 12 lat temu. Na studia. Na początku było ciężko.

 - Wyzwiska, a nawet napaści były na porządku dziennym - opowiada.

 - Teraz jest znacznie lepiej- wtrąca się Mohamed Dado, właściciel baru. Mówi łamaną polszczyzną. 
Wciąż narzeka na biurokrację. Musiał się nieźle nachodzić, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie działal-
ności. Wybetonował chodnik przed budką, aby klienci nie brodzili w błocie. Ze znajomością kilku języków 
i dyplomem amerykańskiej uczelni mógłby ułożyć sobie życie gdziekolwiek. Lepiej. Ale rzucił Kalifornię dla 
dziewczyny. Teraz jest jego żoną - ma na imię Basia.

 - Zapuściłem tutaj korzenie. To mój kraj - mówi o Polsce zręcznie zawijając kebab dla kolejnego klienta. 



Zapewnia, że z otwartymi ramionami wita każdego gościa. Wycieczki z Izraela też przychodzą.

 Trzeba wyciągnąć bułki z piekarnika. Zerka za okno na dworzec przy Ruskiej.
Wchodzi tleniona blondynka o jasnych oczach - to Barbara. Za nią wbiega do baru dziewczynka. Włosy i oczy 
ma czarne jak tata. Amanda ma osiem lat. Za kilka lat sama mogłaby napisać list do Henia.

 - Gdy ona choruje, ja też cierpię. Jak więc mógłbym być obojętny na los tego chłopca? - pyta Mohamed.
 Po chwili dodaje. - My wierzymy, że to, co się dzieje wokół nas, jest częścią bożego planu. Dlatego 
wierzę, że cierpienie tego malca ma sens. Może już przynosi owoce?
 
Ul. Kowalska 11
 Kubuś Woźniak denerwuje się, bo nie może znaleźć ulubionej przytulanki - kaczki. Zagląda nawet 

pod łóżko. W końcu daje za wygraną. - Gdy nie mam kaczki, przytulam pokemona.
 Siada na fotelu obok mamy i razem oglądają kreskówkę. Kobieta jest zmęczona. Pracuje na zmiany 
przy taśmie, gdzie maszyny zlepiają tony pierogów. Sama wychowuje piątkę dzieci. Ale stara sąsiadka z dołu po-
ciesza ją. Mówi, że wyrosną na porządnych ludzi. Najstarszy chłopak już pracuje i jednocześnie uczy się - chwali 
syna.
 Matka gnieździ się z całą piątką na poddaszu kamienicy przy ulicy Kowalskiej 11. Tam, gdzie na pęk-
nięciach ścian odpadła farba, widać warstwy poprzedniej. Odkładają się jak słoje drzewa. Przed laty stłoczono 
tu rodzinę Żytomirskich. Może Henio biegał po wąskich i stromych schodach jak teraz Kubuś?

 - Wiem tylko, że było tu getto i mieszkali Żydzi - mówi Jolanta Woźniak.
 „Nie mogę powiedzieć: wiem, co czujesz. Nie wiem i nie mam pojęcia. Nie powiem też: przykro mi, 
bo wiem, że to nic nie zmieni. Jestem bezradna i wstyd mi za tych ludzi i za siebie" - Anna z gimnazjum w Du-
becznie.

 - My też żyjemy jak w getcie - mówi Barbara. Na parterze kamienicy przy Kowalskiej 11 prowadzi 
zakład kaletniczy. Od 30 lat. Obok prosperuje mały ciemny bar, który znają tylko miejscowi. Ale jedzenie jest 
dobre.
 Większość w kamienicy nie pracuje. Kombinują, by tylko na picie zarobić.

 Do zakładu wchodzi otyła kobieta: - Nie płacę czynszu, przecież nikt nie remontuje kamienicy. Boję się 

okno otworzyć, żeby szyby nie poleciały na przechodniów - żali się.

 - To jest dzielnica smutku i ubogich kochanków – śmieje się Barbara.
 Przyznaje - zaglądają do niej czasem wycieczki z Izraela. Robią zdjęcia w zagraconym zakładzie. A co 
tam! O Żydach może powiedzieć niewiele.

 - Przychodzi do mnie starsza kobiecina z sąsiedniej kamienicy. Z tej, która miała być wyburzona. Wpro-

wadziła się do niej zaraz po likwidacji getta. Trzynaście Żydów mieszkało w jednym pokoju z kuchnią. Zostały po 

nich pluskwy - były wielkie jak palec - mówiła. Aby je wytępić, zalewała je wrzątkiem. Kilka lat temu kamienicę 
wykupił prywaciarz, ale nic nie zmieniło się na lepsze.

 - Teraz to nawet ubikacji kobiecina nie ma. Chyba poważniejsze sprawy załatwiają do reklamówki - 
Barbara macha ręką i zamyśla się: - No, mieszkał przy naszej ulicy jeden Żyd. Jasio mu było, ale nawet on się 
niedawno stąd wyprowadził. A Żytomirscy? Mały Henio? Nie, żaden Henio tutaj nie mieszka.
 „Pewnie zastanawiasz się, skąd tyle listów przychodzi do Ciebie? Skąd tylu ludzi postanowiło rozpo-
cząć list, choć brakowało słów do wyrażenia uczuć już na samym wstępie... Czy spodziewasz się życzeń, pozdro-
wień? A może już dawno straciłeś nadzieję na jeden, mały, przyjazny gest. Mój list stanowią pytania, na które 
tylko Ty znasz odpowiedź (...) Żegnaj Heniu"- Gabriela z III LO w Lublinie.
 
Źródło: „Polityka”, nr 23 (2607), 9 czerwca 2007



Działanie „Listy do Henia” 
19 Kwietnia 2005, 2006, 2007
fot. Joanna Zętar, ŁukaszKowalski, Piotr Sztajdel,Marcin Fedorowicz 
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„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 20 kwietnia 2007

„Kurier Lubelski” nr 92, 19 kwietnia 2007

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 20 kwietnia 2006



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 19 kwietnia 2006

„Kurier Lubelski”, 19-20 kwietnia 2008

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 21 kwietnia 2008



 „Kurier Lubelski” nr 93, 20 kwietnia 2006

„Kurier Lubelski”, 20 kwietnia 2010





HENIO NA FACEBOOK'U 
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 Tradycyjne metody przekazywania pamięci o zdarzeniach z historii coraz bardziej zawodzą i nie są już 
atrakcyjne dla młodego pokolenia. Ich sposób postrzegania i rozumienia otaczającej rzeczywistości ukształto-
wany jest przez nowe technologie (komputer, internet, telefon komórkowy). Używając nowych technologii i 
wykorzystując możliwości jakie one niosą, ośrodek rozpoczął budowanie w sieci internetowej jakościowo no-
wych sposobów przekazywania pamięci. Dobrym tego przykładem jest projekt opowiedzenia na Facebooku 
historii Henia Żytomirskiego przez Piotra Brożka.
 Projekt ten, poprzez swoją innowacyjność, zwrócił na siebie uwagę mediów z wielu krajów.

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 2010



Brenna Ehrlich, Facebook Profile For Holocaust Victim Brings  

History to Life,  

http://mashable.com/2010/02/04/facebook-profile-holocaust-victim

Domingo, Un nino judío asesinado hace 70 anos cuenta con 5,000  

amigos en Facebook,  

http://mexico.cnn.com/historias-extraordinarias/2010/03/28/un-nino-

judio-asesinado-hace-70-anos-cuenta-con-5000-amigos-en-facebook



To Henio, in memory, http://www.washingtontimes.com/news/2010/

feb/11/to-henio-in-memory/
Chris Matyszczyk, 6-year-old Holocaust victim has a Facebook page,  

http://news.cnet.com/8301-17852_3-10447841-71.html





MISTERIUM „PAMIĘĆ SPRAWIEDLIWYCH – 
 PAMIĘĆ ŚWIATŁA”  

(2008) 
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 Początki programu poświęconego Sprawiedliwym sięgają  roku 2000, kiedy to ośrodek przygotowy-
wał pierwsze Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”. Jednym z jego kluczowych elementów były 
historie osób nagrodzonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Wtedy właśnie zostały w ośrod-
ku zarejestrowane pierwsze wspomnienia „Sprawiedliwych”.
 Program ten rozwijał się i nadal były nagrywane relacje Sprawiedliwych, zarówno tych których histo-
rie związane były z Lublinem, jak i z regionem. Powstała też strona internetowa projektu. W roku 2007 ośrodek 
rozpoczął realizację projektu „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. W ramach tego 
projektu powstała nowa strona internetowa poświęcona Sprawiedliwym, zostały też opublikowane dwie książ-
ki:
1) „Kręgi Pamięci” (2008), opisujące działania artystyczne ośrodka dotyczące Zagłady
2) „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje” (2008)
 Na zakończenie projektu w dniach 26-27 września 2008 roku, w przestrzeni placu Zamkowego zosta-
ło przeprowadzone Misterium Pamięci - „Pamięć Światła – Pamięć Sprawiedliwych”.
 Efektem projektu stała się też wystawa „Pamięć Światła – Pamięć Sprawiedliwych”. Oto kilka zdań 
opisujących i podsumowujących ten projekt:

 Chcąc ocalić Pamięć o tym strasznym czasie, ale pamięć utrwaloną w opowieści, zaczęliśmy w Ośrodku 
„Brama Grodzka – Teatr NN” nagrywać wspomnienia świadków. W ich głosie, sposobie opowiadania moż-
na znaleźć coś więcej niż w książkach i podręcznikach. Wyjątkowe znaczenie wśród wspomnień z czasów 
Zagłady mają relacje osób odznaczonych medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. To właśnie 
Sprawiedliwi, ratując życie Żydów, z narażeniem własnego, potra�li przeciwstawić się wszechobecnemu 
złu. To, co robili, było jak światło w głębokiej ciemności. Dlatego projekt dokumentowania i opracowywania 
tych historii oraz przywracania o nich pamięci nazwaliśmy: „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata”. Ten sam tytuł nosi książka zawierająca wspomniane historie.
 Historie Sprawiedliwych są wciąż mało znane. Często nie są też traktowane przez samych Sprawie-
dliwych oraz ich rodziny jako powód do dumy, ale jako coś, o czym lepiej nie mówić. Budzi to w nas głęboki 
sprzeciw – chcielibyśmy to zmienić i mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do tego.
 Wierzymy, że historie, które zostały zapisane w książce „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata. Relacje” powrócą tam, gdzie się wydarzyły, i że znajdą swoich „opiekunów” – tych, którzy 
nie pozwolą o nich zapomnieć.

 W roku 2010 0środek opublikował książkę „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów 
Świata” z materiałami edukacyjnymi przeznaczonymi do wykorzystania przez nauczycieli.

MISTERIUM „PAMIĘĆ SPRAWIEDLIWYCH – PAMIĘĆ ŚWIATŁA”

 W dniach 26-27 września 2008 roku, na zakończenie projektu „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata”, odbyło się Misterium „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła”. Było to symbolicz-
ne przekazanie Pamięci o Sprawiedliwych następnemu pokoleniu, ale też opłakiwanie zamordowanego miasta 
żydowskiego. Oto fragment z opisu Misterium: 

 W dniu 26 września na placu Zamkowym – tu, gdzie przez setki lat była dzielnica żydowska – został 
zbudowany piec do wypalania gliny. W tym samym dniu umieszczono w nim gliniane tabliczki z nazwi-
skami Sprawiedliwych, a następnie o godz. 14.00 rozpalono piec. Przez całą noc, aż do następnego dnia, 
trwało wypalanie glinianych tabliczek. W nocy, przy rozpalonym piecu z glinianymi tabliczkami, czuwała 
młodzież, czytając głośno historie Sprawiedliwych. Obok pieca, na chodniku, zapisano w języku hebrajskim 
i w języku polskim Psalm 130:
 



110 działania w przestrzeni miastaDziałania nawiązujące do pamięci o Zagładzie

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu

ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję,

nadzieję żywi moja dusza:

oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu,

bardziej niż strażnicy świtu.

 

Niech Izrael wygląda Pana.

U Pana bowiem jest łaskawość

i ob�te u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela

ze wszystkich jego grzechów. 

 W tym właśnie miejscu tekst Psalmu stał się ważnym i symbolicznym dopełnieniem Misterium, które 
miało być symbolicznym obrzędem oczyszczającym z tych strasznych zbrodni, które wydarzyły się w naszym 
mieście.Po wygaszeniu i wystudzeniu pieca w dniu 27 września o godz. 19.00 rozpoczęła się ostatnia część Mi-
sterium. Wzięli w niej udział Sprawiedliwi, których nazwiska były wypalone na glinianych tabliczkach.

Misterium o godz. 19.00 rozpoczął narrator:
 W roku 2000, 16 września, 8 lat i 9 dni temu, dokładnie w tym miejscu odbyło się Misterium „Jedna 
Ziemia – Dwie Świątynie”, będące symbolicznym spotkaniem Sprawiedliwych i Ocalonych z Zagłady. Wielu 
uczestników tamtego Misterium już nie żyje. Ale żyje w nas przesłanie tamtego spotkania. Kontynuacją i sym-
bolicznym zamknięciem przeprowadzonego 8 lat temu Misterium jest dzisiejsze Misterium „Pamięć Sprawie-
dliwych – Pamięć Światła”.
 Przez dwa dni w piecu, który stanął w miejscu, gdzie znajdowała się kiedyś dzielnica żydowska, były 
wypalane gliniane tabliczki z nazwiskami Sprawiedliwych, do których zdołaliśmy dotrzeć, i których opowieści 
zostały zarejestrowane. Pamięć o tych historiach zostanie dzisiaj symbolicznie przekazana uczniom i nauczy-
cielom z tych lubelskich szkół, które zgodziły się wziąć odpowiedzialność za jej przechowanie i ocalenie dla 
następnego pokolenia.
Następnie Sprawiedliwi, bądź przedstawiciele rodzin nieżyjących Sprawiedliwych, przekazywali na ręce 
uczniów i nauczycieli książkę „Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, zawierającą ze-
brane relacje. Książki były umieszczone w skrzyneczkach opatrzonych wypalonymi, glinianymi tabliczkami z 
nazwiskami Sprawiedliwych. Każda ze szkół otrzymała również zaszczepkę z krzewu winorośli, zasadzonego w 
roku 2000 podczas Misterium „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”.





Działanie Misterium „Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć 
Światła”, na zdjęciach m.in. ksiądz arcybiskup Józef  
Życiński, Witold Dąbrowski
26-27 września 2009,
fot. Joanna Zętar, Marcin Fedorowicz, Piotr Sztajdel 
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„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 29 września 2008
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Działania w przestrzeni 
miasta związane z poezją 

„Podróż między wierszami” 
„Misterium Druku i Papieru”
„Misterium Ulicy Szerokiej” 

Jednodniowy pomnik Józefa Czechowicza
„Spacer z Czechowiczem” 

„Miasto Poezji” 
Śmierć Czechowicza
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„PODRÓŻ MIĘDZY WIERSZAMI” (2001) 

 „Podróż między wierszami” była formą spotkania autorskiego z Agatą Tuszyńską. Miejscem spotka-
nia był lubelski dworzec PKP. Tak został ten projekt opisany:

 Miejsce spotkania: Dworzec PKP Lublin (trasa: peron 1, peron 2, peron 3, odjazd uczestników spo-

tkania wagonem na boczny tor). Czas: 24 maja 2001 r., (czwartek), początek: g. 16.53.
 Idea spotkania na dworcu wzięła się z powracającego w wielu tomikach wierszy Agaty Tuszyńskiej 

motywu podróży. Tak więc dworzec wydaje się najlepszym miejscem do spotkania z jej wierszami, w któ-

rych ten motyw występuje. Będzie to też próba wejścia z poezją w codzienność i szarość życia dworca, stwo-

rzenie w tej specy�cznej przestrzeni, na krótki moment, miejsca niecodziennego, cudownego, pełnego poezji 

i „wybicia go” z rytmu codzienności.

 Spotkanie, będące rodzajem podróży, rozpocznie się przed Dworcem, a przystankami w tej podróży 

będą wiersze Agaty Tuszyńskiej. Zostaną one zapisane w wybranych miejscach na chodnikach, ścianach, 

walizkach – będzie to również gra�czna ingerencja w przestrzeń Dworca. Każdy wiersz zostanie skomen-

towany przez autorkę. W trakcie przechodzenia od wiersza do wiersza przez megafon będą czytane utwory 

poetki. Po dojściu na koniec trzeciego peronu, uczestników „podróży” zabierze czekający wagon, w którym 

odbędzie się dalsza część spotkania. Koniec podróży nastąpi na bocznym torze.

 Opracowanie gra�czne całego projektu: Małgorzata Rybicka (absolwentka Państwowego Liceum 

Sztuk Plastycznych w Lublinie).

 Spotkanie rozpoczęło się dokładnie o godzinie 16.53 – o tej porze przyjeżdżał z Warszawy do Lublina 
jeden z pociągów. Wychodząca z wagonu Agata Tuszyńska została przywitana (przez dworcowy radiowęzeł) i 
można było usłyszeć w całej przestrzeni dworca jej wiersze. Spotkanie zakończyło się półgodzinną podróżą we 
wnętrzu wagonu towarowego, do którego weszli wszyscy uczestnicy spotkania. W trakcie podróży czytane były 

wiersze poetki z tomiku Łęczyca. Forma ostatniej części spotkania – użyty wagon towarowy – nawiązywała 

bezpośrednio do wierszy Agaty Tuszyńskiej z tomiku Łęczyca, w którym opowiada o swojej rodzinie z Łęczycy, 
zamordowanej podczas zagłady żydowskiej.



Działanie Misterium „Podróż między wierszami” na zdjęciu Agata Tuszyńska
24 maja 2001
fot. Marta Kubiszyn



„Dziennik Wschodni” nr 119, 23 maja 2001

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 122, 26-27 maja 2001

„Kurier Lubelski” nr 120, 24 maja 2001

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 23 maja 2001
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„MISTERIUM DRUKU I PAPIERU” (2001)

 W dniu 17 czerwca 2001 roku, na oczach mieszkańców miasta, drukowany był metodą typogra$czną 

tomik poezji Józefa Czechowicza Poemat o mieście Lublinie. W projekcie „Misterium Druku i Papieru” chcieli-
śmy przywołać piękno umierającego rękodzieła drukarskiego –  tak zwanej „czarnej sztuki”. 

 Można było również zobaczyć ręczną pracę introligatorską przy powstającym tomiku wierszy Poemat 

o mieście Lublinie. Były też, przeprowadzone przez Manufakturę Papieru Czerpanego, pokazy czerpania i bar-
wienia papieru, warsztaty z kaligra$i i pisania gęsim piórem oraz pokaz szycia książek na krośnie starymi meto-
dami introligatorskimi.
 Każdy z uczestników mógł czynnie wziąć udział w „Misterium Druku i Papieru”, odciskając samo-
dzielnie przy pomocy prasy drukarskiej stronę z wierszem z drukowanego tomiku. Przez cały czas trwania Mi-
sterium wszystkie odbywające się działania były w sposób przystępny komentowane przez specjalistów. Wie-

czorem gotowy tomik Poemat o mieście Lublinie był rozdawany wśród mieszkańców Lublina.

Działanie Misterium „Druku i Papieru” na zdjęciu  
Tadeusz Budynkiewicz
17 czerwca 2001
fot. Marta Kubiszyn
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„Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 138, 15 czerwca 2001

„Rzeczpospolita”, 16-17 czerwca 2001

„Rzeczpospolita”, 16-17 czerwca 2001
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„MISTERIUM ULICY SZEROKIEJ” (2001)

 Podczas „Nocy Świętojańskiej”, przygotowanej przez ośrodek w roku 2001, chcieliśmy przypomnieć 

nieistniejącą już ulicę Szeroką – największą ulicę miasta żydowskiego. Ulica Szeroka była przedłużeniem ulicy 
Kowalskiej i przechodziła przez obecny plac Zamkowy, prowadząc aż do dzisiejszego dworca PKS. Z ulicy Sze-
rokiej pozostały tylko zdjęcia i szyld z rosyjskim napisem.
 Tak, jak kiedyś w Noc Świętojańską chodzono do lasu w poszukiwaniu kwiatu paproci, tak my po-
stanowiliśmy wyruszyć na poszukiwanie nieistniejącej już ulicy i znajdującego się kiedyś w jednym z jej domów 
pieca chlebowego. Dlaczego właśnie pieca chlebowego?

 Oto w wierszu Józefa Czechowicza Ulica Szeroka z Poematu o mieście Lublinie pada zdanie: „Ciepła 
woń płynie z piekarń”. Dlatego w tę Noc, również poprzez zapach pieczonego chleba, postanowiliśmy przy-
pomnieć o tej ulicy. Na trzy dni przed Nocą Świętojańską, w miejscu gdzie przebiegała ulica Szeroka, u stóp 
Wzgórza Zamkowego rozpoczęła się budowa pieca chlebowego, w jakim dawniej, również w tym właśnie miej-

scu pieczono chleb. Tak pisze Piotr Kowalski o piecu chlebowym w swojej książce Chleb nasz powszedni:

 Piec chlebowy wyznaczał święte centrum domu, stawał się jego symbolicznym upostaciowieniem, był 

też czczony jako miejsce, w którym objawiały się moce sacrum. Pięknym tego przykładem jest wierzenie 

zapisane wśród polskich Żydów w końcu ubiegłego wieku: Zwalając piec chlebowy należy zostawić podmu-

rowanie. Z podłogą zrównać miejsca tego nie wolno, gdyż idzie o to, by się wyróżniało na pierwszy rzut oka. 

Nieszczęście spotkałoby tego, kto by ślad pieca chlebowego zatarł.
 Tak więc chcieliśmy poprzez nasze działanie odtworzyć i przywołać ten ślad pieca chlebowego. To 
paraartystyczne działanie dopełnione było jeszcze napisaniem na nawierzchni placu Zamkowym wiersza Józefa 

Czechowicza Ulica Szeroka oraz zarysowaniem jej konturów. W czasie trwania Misterium uczestnicy, trzyma-
jąc zapalone świece, ustawili się wzdłuż tego zarysu, a w powstałym pustym „korytarzu” pojawił się sam Sztuk-
mistrz z Lublina.

Ulica Szeroka
Józef Czechowicz

Chorągiewka na dachu śpiewa,

bladej gwiazdy wypełza pająk.

Latarnie w czarnych drzewach,

kołyszących się, mrugają.

Ciepła woń płynie z piekarń,

a cisza z zamkniętych bram.

Gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał,

byłbyś – jak nigdy – sam.

Sam, może jeszcze z rzeczułką,

której nie słychać,

choć w taką jasną noc z lazuru

i ona – niebios kochanka –

od zmierzchu aż do ranka

na pewno wzdycha

wśród murów...



Działanie Misterium „Ulicy Szerokiej”
20 czerwca 2001,
fot. Marta Kubiszyn 



„Kurier Lubelski” nr 144, 22 czerwca 2001

„Dziennik Wschodni” nr 142, 20 czerwca 2001



„Dziennik Wschodni” nr 144, 22 czerwca 2001

„Dziennik Wschodni” nr 143, 21 czerwca 2001



„Kurier Lubelski” nr 146, 25 czerwca 2001

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 143, 
21 czerwca 2001





JEDNODNIOWY POMNIK JÓZEFA CZECHOWICZA (2003)

 Jednym z działań w przestrzeni miasta w czasie obchodów 100. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza 

było zbudowanie jednodniowego pomnika poety. Został on umieszczony na jednej ze ścian Galerii Centrum, 

stojącej w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się kamienica, w której urodził się Czechowicz. Dlatego po-

wstał pomysł, aby pomnik pokazał Czechowicza wychodzącego ze ściany tego nowego budynku. Forma po-

mnika nawiązywała właśnie do tego – Czechowicz tak jakby wychodził ze ściany.

„Dziennik Wschodni” nr 64, 16 marca 2001
„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 16 marca 2001
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SPACER Z CZECHOWICZEM (od 2003)

 Pierwsze przejście trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza odbyło się w nocy 13 lipca 
2003 roku – w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Poety. Tradycją stało się, że co roku zapraszamy 
już mieszkańców Lublina na spacer w pierwszą lipcową noc przy pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemie-
rza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się 
ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim 
Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy Trójcy Świętej. Potem schodzi w dół 
na, nieistniejącą dziś, ulicę Szeroką w dawnej dzielnicy żydowskiej i dalej przez Kalinowszczyznę i Czwartek 

opuszcza rodzinne miasto. Trzykrotnie wydany był specjalnie na „Spacer” przewodnik, zawierający tekst Po-

ematu o mieście Lublinie, oraz fragmenty Ilustrowanego przewodnika po Lublinie z 1931 roku.



Działanie „Spacer z Czechowiczem”
2006-2008
fot. Joanna Zętar, Marcin Fedorowicz



„Dziennik Wschodni”, 23 lipca 2007

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 2008



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 11 lipca 2006



„Dziennik Wschodni”, 9 lipca 2007

„Kurier Lubelski”, 7 lipca 2009

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 19-20 lipca 2008





„MIASTO POEZJI” – DZIAŁANIA W PRZESTRZENI MIASTA
(od 2008)

 Lubelskie spotkania poetyckie „Miasto Poezji” odbyły się trzykrotnie – w roku 2008, 2009 i 2010. 

Miejscem spotkań, działań i zdarzeń związanych z poezją były zarówno sale uniwersytetu, bibliotek, domów 

kultury jak też ulice, alejki parkowe, place, przystanki autobusowe, stacja PKP, wnętrza trolejbusów.

 Tradycją „Miasta Poezji” stało się tatuowanie chodników Lublina dziesiątkami wierszy.

W roku 2009 charakterystycznym rysem „Miasta Poezji” było włączenie w jego program działań w przestrzeni 

prywatnej. Tak więc współtwórcami i animatorami  „Miasta Poezji” stali się również ci, którzy w swoich miesz-

kaniach wykreowali nawet najprostsze wydarzenie inspirowane poezją.

 Bardzo wyraźnie było również widać, jak dużo jest w „Mieście Poezji” działań parateatralnych, reali-

zowanych w otwartych przestrzeniach. Teatralizacja zdarzeń wyrażała się m. in. pojawieniem się w przestrzeni 

miasta szeregu zaskakujących obiektów, tworzących scenogra�ę „Miasta Poezji”. Były wśród nich: szafa, stół, 

walizki, radio, przenośna drukarnia, szafa grająca, trolejbus. Obecność tych przedmiotów – obiektów podkre-

ślała charakter zdarzeń, dziejących się na pograniczu teatru ulicznego, happeningu, sztuk wizualnych.

Działanie w przestrzeni miasta związane 
z festiwalem „Miasto Poezji”:
Stół Poezji,
Trolejbus Poezji, 
tatuowanie miasta
2008-2010
fot. Joanna Zętar, Marcin Fedorowicz, 
Joanna Kamińska, Dagmara Paprota



„Kurier Lubelski”, 28 maja 2010



„Kurier Lubelski”, 30 maja 2008

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 30 maja 2008

„Kurier Lubelski”, 2009



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 24 maja 2010

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 2 czerwca 2008

„Dziennik Wschodni”, 24 maja 2008



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 24 – 25 maja 2008 

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 26 maja 2008 
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ŚMIERĆ CZECHOWICZA (2009) 

 W 70. rocznicę śmierci Józefa Czechowicza w miejscu, w którym zginął odbyła się kilkugodzinna 

akcja uliczna. Wiersze poety były czytane, odbijane na kartkach papieru oraz pisane na chodnikach.

 



Działanie upamiętniające śmierć Czechowicza
9 września 2009
fot. Marcin Sudziński, Piotr Sztajdel



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 10 września 2009

„Dziennik Wschodni", 10 czerwca 2009





Działania w przestrzeni 
miasta związane z historią 

współczesną

„Trolejbus historii”
„Wagon.lublin.pl” 

„Wagon2010.lublin.pl” 
„Święto Historii Mówionej” 

„Urny Wyborcze – Duch Wolności”





„Trolejbus Historii” (2005) 

 W czasie działań upamiętniających 25. rocznicę Lubelskiego Lipca i powstania „Solidarności”, na 

placu Litewskim stanął trolejbus, w którym można było wysłuchać zarejestrowanych wspomnień mieszkańców 

Lublina, związanych z wydarzeniami z roku 1980.

 

 

Działanie „Trolejbus Historii”, plac Litewski, plac przy  

gimnazjum nr 8 w Lublinie, plac przy ZS nr 5 w Lublinie 
22-24 maja 2005
fot. Joanna Zętar
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„Wagon.lublin.pl” (2005)

 17 lipca 2005 roku w rocznicę strajku na lubelskiej kolei, w rocznicę Lubelskiego Lipca '80 i dla upa-
miętnienia „polskiego lata ΄80” wyjechał z Lublina, w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego „wagon.lu-
blin.pl” – specjalny Wagon. Jechała w nim grupa kilkunastu młodych osób (artyści, dziennikarze, animatorzy) 
związanych z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jadąc przez całą Polskę, przez małe i duże miejscowości 
– śladami polskiego lata ΄80, śladami polskiej pamięci, Wagon dojechał 14 sierpnia do Gdańska – dokładnie w 
rocznicę rozpoczęcia strajków w stoczni.
 Jednym z celów tej podróży była próba konfrontacji ideałów i marzeń rewolucji społecznej, jaka miała 
miejsce 25 lat temu z rzeczywistością 2005 roku. Uczestnicy podróży pytali ludzi, których spotkali o ich marze-
nia dzisiaj, o przesłanie jakie chcą przekazać przyszłym pokoleniom.
 W czasie podróży była robiona dokumentacja (zdjęcia, video, nagrania audio). Był też pisany „na 
gorąco” przez jej uczestników „dziennik podróży”. Materiały te złożyły się na wielowątkową i wielowymiarową 
„fotogra+ę”, obraz Polski widzianej oczami młodych ludzi. Ten swego rodzaju „Polski portret własny Anno 
Domini 2005” został utrwalony w książce: „Wagon.lublin.pl – Dziennik podróży”. Historia Lubelskiego Lipca 
΄80 i zebrana w czasie podróży dokumentacja, została zawieziona do Gdańska, do kolebki „Solidarności”.
 W przestrzeniach dworców, podczas postojów Wagonu, były aranżowane działania artystyczne, na-
wiązujące do Pamięci o wydarzeniach sprzed 25 lat, do Pamięci o polskiej historii najnowszej.
 Symbolicznym centrum tych działań było zdarzenie sprzed 25 lat związane z lubelskim pismem „Mie-
siące”. Ukazał się wtedy pierwszy numer tego pisma. Był on poświęcony lubelskim strajkom w lipcu 1980 roku. 
Tylko ten numer „Miesięcy” tra+ł do czytelnika. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku, cały 
nakład następnego numeru skon+skowała i zniszczyła Służba Bezpieczeństwa. W 2005 roku odnaleziono jedy-
ny ocalony z tego nakładu egzemplarz pisma z kilkunastoma brakującymi stronami. Historia tego pojedynczego 
egzemplarza „Miesięcy” jest historią ocalonej Pamięci, jest historią cudu potwierdzającego zdanie Bułhakowa: 
„Rękopisy nie płoną”. To zdarzenie stało się inspiracją do działań artystycznych i animatorskich w projekcie 
„wagon.lublin.pl”. W sposób symboliczny pokazywały one, że wolne słowo jest silniejsze od zła, które chciało je 
zabić.
 Swego rodzaju mottem dla tych działań był wiersz Ryszarda Krynickiego Choćbyście unicestwili:

Choćbyście unicestwili

wszystkie nasze świadectwa,

to nawet ciemne słoje drzew,

to nawet nasze nieme kości powiedzą

w jakich żyliśmy czasach

Trasa przejazdu wagonu: Lublin (17.VII.) –  Warszawa (18,19.VII) – Poznań (20, 21.VII.) – Świnoujście (22, 
23, 24.VII) – Zielona Góra (26.VII) – Wrocław (27, 28.VII.) – Opole (29.VII.) – Katowice (30.VII) – Kraków 
(31.VII, 1.VIII) – Zagórz (2, 3, 4, 5.VIII.) – Rzeszów (6.VIII.) – Kraków (7.VIII.) – Kielce (8.VIII.) – Łodź 
(9.VIII) – Białystok (10, 11.VIII)  - Olsztyn (12,13.VIII.) – Gdańsk Główny (14.VIII.) – Lublin (15.VIII.).



Załoga Wagonu z gośćmi podczas ostatniego postoju w Stoczni Gdańskiej. Od lewej m. in.:Krzysztof Michałkiewicz, Andrzej 
Pruszkowski, Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Wajda, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Bogdan Borusewicz.



Wagon.lublin.pl, lipiec- sierpień 2005
fot. Piotr Znamierowski







„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 13 lipca 2005

„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 15 sierpnia 2005.



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 17 sierpnia 2005

„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 20 lipca 2005
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wagon2010.lublin.pl (2010)
 
 W lipcu 2010 roku minęła 30. rocznica strajków, jakie miały miejsce w lipcu 1980 roku w Lublinie i 

na Lubelszczyźnie (tzw. Lubelski Lipiec΄80). Była to główna część wielkiej fali strajków, które rozpoczęły się 1 

lipca w WSK PZL Mielec i przeszły w ciągu tego miesiąca przez całą Polskę, kończąc się w sierpniu 1980 roku. 

powstaniem w Gdańsku „Solidarności”. W Lublinie symbolem lipcowych wydarzeń stał się strajk lubelskich 

kolejarzy.

 17 lipca 2010 roku, w rocznicę strajku, dla upamiętnienia Lubelskiego Lipca ΄80 i narodzin „Soli-

darności” wyjechał z Lublina w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego „wagon2010.lublin.pl” – specjalny 

Wagon. Jechała nim grupa młodych osób. Jadąc przez całą Polskę, przez małe i duże miejscowości – śladami 

polskiego lata ΄80, śladami polskiej Pamięci – wagon dojechał 14 sierpnia do Gdańska, dokładnie w rocznicę 

rozpoczęcia strajków w Stoczni.

 Jednym z celów tej podróży była próba konfrontacji ideałów i marzeń związanych z powstaniem  

„Solidarności” z rzeczywistością 2010 roku. Uczestnicy podróży pytali ludzi, których spotkali o ich marzenia 

dzisiaj i przesłanie, jakie chcieliby przekazać przyszłym pokoleniom.

Wszystkie te wypowiedzi zostału udokumentowane (zdjęcia, nagrania audio i video). Powstanie w ten sposób 

wielowątkowa i wielowymiarowa „fotogra/a” Polski z roku 2010. Zebraną dokumentację załoga Wagonu za-

wiozła do Gdańska, do kolebki „Solidarności”. 

 W przestrzeni dworców, podczas postojów Wagonu, pokazywano wystawę nawiązującą do Pamięci o 

wydarzeniach sprzed 30 lat. W sposób szczególny została podkreślona, często niedostrzegalna, a bardzo ważna, 

rola jaką odegrał przy narodzinach „Solidarności” niezależny obieg wydawniczy.

 Działania realizowane podczas podróży Wagonu były na bieżąco relacjonowane w internecie na stro-

nie projektu dostępnej pod adresem: www.wagon2010.lublin.pl. Relacje z podróży były przesyłane za pośred-

nictwem serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube. 

 Po raz pierwszy Wagon wyruszył w podróż w roku 2005. Głęboki rezonans społeczny tamtego projek-

tu spowodował, że podjęliśmy decyzję o powtórzeniu go również w 30 rocznicę powstania „Solidarności”.

17 kamyków

 W czasie podróży Wagonem, w każdym z miejsc, w którym się zatrzymaliśmy były zbierane relacje i 

opowieści osób, które brały udział w tworzeniu „Solidarności”. Z tych opowieści zostanie wybrana jedna – ta 

najbardziej niezwykła.

  Te wszystkie opowieści zebrane z 17 miejsc postoju Wagonu złożą się na książkę Jak małe kamyki 

poruszyły wielką lawinę. Pierwszą historią jest historia Janusza Krupskiego, jednego z twórców Niezależnego 

Ruchu Wydawniczego w Polsce.
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Trasa przejazdu Wagonu:

17 lipca - Lublin - pożegnanie wagonu godz. 17:00

18-19 lipca - Warszawa Wschodnia

20 lipca - Toruń Główny

21 lipca - Bydgoszcz Główna

22-23 lipca - Poznań Główny

26-27 lipca - Szczecin Główny

28 lipca - Zielona Góra

29-30 lipca - Wrocław Nadodrze

31 lipca - Częstochowa Osobowa

1-2 sierpnia - Katowice

3-4 sierpnia - Kraków Główny

6 sierpnia - Rzeszów Główny

8 sierpnia - Łódź Fabryczna

10 sierpnia - Białystok

11 sierpnia - Olsztyn Główny

14 sierpnia - Gdańsk Główny

Załoga Wagonu:

Łukasz Kowalski - koordynator projektu

Piotr Brożek - animacja sieci

Karolina Kryczka - dokumentalistka

Piotr Lasota - dokumentalista

Alicja Magiera - drukowanie

Kamil Pręciuk - informatyk

Łukasz Sadkowski - informatyk

Marcin Sudziński - fotograf

Joanna Zętar - kontakt z mediami

Działania prowadzone na dworcach podczas podróży Wagonu:

1. Prezentacja wystawy poświęconej Lubelskiemu Lipcowi ‘80, Niezależnemu Ruchowi Wydawniczemu oraz 

projektowi wagon.lublin.pl.

2. Drukowanie na sitodruku ulotki “Siła Wolnego Słowa”.

3. Radio Pamięć - opowiadanie o idei podróży, historii Lubelskiego Lipca i Niezależnym Ruchu Wydawni-

czym.

4. Realizacja projektu "Polska 2010", w ramach którego będą robione fotogra[czne portrety osób przychodzą-

cych do wagonu oraz rejestrowane ich wspomnienia związane z “Solidarnością”, a także re\eksje i marzenia.

5. Z zarejestrowanych relacji zostanie wybranych 17 niezwykłych opowieści - po jednej z każdego miejsca,  

w którym zatrzyma się Wagon. Z uzyskanych materiałów powstanie książka Jak małe kamyki poruszyły lawinę

(17 Opowieści o Powstaniu “Solidarności”).

6. Prezentacja idei portalu internetowego www.solidarnosc2010.pl

7. Prezentacja książki “Siła Wolnego Słowa”.

7. Udostępnianie materiałów związanych z projektem: plakaty, gazeta, ulotki, książka.

8. Prezentacja materiałów dokumentalnych związanych z “Solidarnością”, które będą przekazane do Europej-

skiego Centrum Solidarności w Gdańsku.



Równolegle do działań prowadzonych przez załogę Wagonu, w Lublinie będzie uruchomione Studio Wagon, 

zlokalizowane na Placu Łokietka. Studio będzie działo codziennie w godzinach 13:00-16:00. Będą tu prezen-

towane relacje z działań w trasie, fragmenty uzyskanych nagrań, wypowiedzi członków załogi.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu wagon2010.lublin.pl jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 





Wagon2010.lublin.pl, 
lipiec-sierpień 2010
fot. Łukasz Sadkowski



    „Dziennik Wschodni", 9 lipca 2010

   „Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 9 lipca 2010



„Dziennik Wschodni", 19 lipca 2010
„Dziennik Wschodni", 8 lipca 2010
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„ŚWIĘTO HISTORII MÓWIONEJ” (2008)

 W dniu 16 maja 2008 Ośrodek zorganizował na placu Litewskim parateatralne działanie, które mia-

ło na celu zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na to, jak ważnym elementem dziedzictwa kulturowego są 

zarejestrowane wspomnienia. Przez cały dzień w różnych miejscach placu Litewskiego można było wysłuchać, 

z rozwieszonych wśród gałęzi drzew głośników, wspomnień mieszkańców Lublina o różnych zdarzeniach zwią-

zanych z jego historią.



 „Święto Historii Mówionej”, Działania na placu 
Litewskim
15 maja 2008
fot. Marcin Fedorowicz



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 15 maja 2008

„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 17-18 maja 2008

„Kurier Lubelski", 17-18 maja 2008
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URNY WYBORCZE – DUCH WOLNOŚCI (2009)

 W rocznicę pierwszych wolnych wyborów, 4 czerwca, Ośrodek zorganizował na placu Litewskim  
działanie „Urny wyborcze – duch wolności”. Oto fragment opisu tego działania:

W roku 2009 obchodzimy 20-lecie niezwykle ważnych wydarzeń dla całej Europy. Na początku 1989 

roku. doszło w Polsce do obrad „okrągłego stołu”, w czasie których rozmawiała władza i opozycja. Otwo-

rzyło to drogę do wyborów 4 czerwca 1989 roku. Dzięki temu, że ludzie poszli wtedy głosować, nastąpił 

bezkrwawy koniec komunizmu w Polsce. Był to wielki tryumf „Solidarności.

 To wtedy też duch wolności ruszył z Polski i przeszedł przez inne europejskie kraje będące pod rząda-
mi komunistów. Był to początek gwałtownych przemian, jakie zaczęły zachodzić w tych krajach. Kulminacja 
tych zdarzeń nastąpiła jesienią 1989 roku – nazwano je Jesienią Ludów. Przypomnijmy dramatyczne wypadki 
w Pradze i Bukareszcie. Wtedy też zburzono Mur Berliński. Ze względu na spektakularność tego wydarzenia 
zaczęto zapominać, że drogę do tego wszystkiego, co wydarzyło się w Europie jesienią 1989 roku otworzył 
skromny z wyglądu obiekt, jakim jest zwykła wyborcza urna.
 Tak więc to właśnie ten przedmiot jest prawdziwym symbolem zmian, jakie zaszły w Europie po roku 1989.
 
Opis instalacji artystycznej
 W dniu 4 czerwca 2009 roku, czyli 20 lat po tamtych pamiętnych wyborach, została ustawiona na 
placu Litewskim w Lublinie instalacja artystyczna, zbudowana z pudeł – urn wyborczych. Było ich 170, a więc 
tyle, ile było wtedy w Lublinie komisji wyborczych. To symboliczne działanie w przestrzeni miasta miało przy-
pomnieć, że to co się stało 4 czerwca 1989 roku jest dziełem nas wszystkich, którzy poszli głosować.

Urny wyborcze – przesyłka
 Częścią instalacji zbudowanej na placu Litewskim z urn wyborczych było siedem gotowych do wy-
słania przesyłek pocztowych, zawierających po jednej takiej urnie. Cztery z nich były zaadresowane do miast, 
w których jesienią 1989 roku rozegrały się dramatyczne wydarzenia związane z upadkiem komunizmu (Praga, 
Berlin, Budapeszt i Bukareszt). Jedna przesyłka została wysłana do Brukseli na adres Komisji Europejskiej. Jesz-
cze inna była zaadresowana do Chin, w związku z krwawymi wydarzeniami jakie miały miejsce 4 czerwca 1989 
roku w Pekinie na placu Tian'anmen.
 Również jedna przesyłka wysłana została do Mińska na Białorusi, tam gdzie wciąż mieszkańcy tego 
kraju nie mają możliwości brania udziału w wolnych wyborach.
 Przesyłki te były opatrzone napisem: „Uwaga delikatne – Duch Wolności”.



 „Urny Wyborcze- Duch Wolności",działania
 na placu Litewskim
4 czerwca 2009
fot. Piotr Sztajdel, Marcin Sudziński, Joanna Zętar





„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 5 czerwca 2009



„Dziennik Wschodni", 5 czerwca 2009



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 4 czerwca 2009

„Kurier Lubelski" nr 130, 4 czerwca 2009



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 14 kwietnia 2009

„Gość Lubelski" nr 24, 14 czerwca 2009
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„Misterium Dzwonu” 

„Pożar Miasta” 





„MISTERIUM DZWONU” (od 2001)

 29 września 2001 roku na placu Farnym, tu gdzie kiedyś stał kościół pod wezwaniem św. Michała 

Archanioła, odbyło się „Misterium Dzwonu”. Oto fragment opisu tego działania:

 Kościoła Farnego nie możemy przywrócić już miastu. Możemy natomiast przywrócić dźwięk jednego 

z dzwonów, które biły w tej świątyni. Jest to właśnie dzwon nazwany Dzwonem św. Michała. Znajduje się 

na nim plakietka przedstawiająca Archanioła Michała walczącego ze smokiem.

 29 września 2001 roku, w święto św. Michała, na placu Po Farze uderzymy w dzwon św. Michała po-

chodzący właśnie z Fary. Po niemal 200-letnim milczeniu znów usłyszymy dźwięk tego dzwonu w miejscu, 

z którego pochodził. Chcemy aby ten dźwięk, w sposób symboliczny, oznajmił nowe tysiąclecie dla miasta 

Lublina. Najlepszą datą do uderzenia w ten dzwon jest właśnie dzień patrona dzwonu, jak też kościoła 

z którego pochodził – czyli święto św. Michała. Uderzenie w dzwon św. Michała poprzedza uderzenia we 

wszystkie stare dzwony lubelskich kościołów (Stare Miasto, Śródmieście). W ten sposób te stare dzwony 

„przywitają” powrót do życia dzwonu św. Michała.

działanie „Misterium Dzwonu”

2001, 2006

fot. Marta Kubiszyn, Piotr Sztajdel



„Dziennik Wschodni” nr 229, 1 października 2001

„Kurier Lubelski”, 15 października 2001



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 229, 1 października 2001

„Dziennik Wschodni”, 29 września 2001
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„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 29-30 października 2001
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„POŻAR MIASTA” (od 2006)

 Nawiązując do jednego z największych pożarów w historii miasta (2 czerwca 1719 rok), ośrodek co 
roku organizuje parateatralne działanie odwołujące się do tego zdarzenia. Jego scenariusz powstał w oparciu o 

treść obrazu Pożar miasta Lublina, przedstawiającego płonące miasto, przez które idzie procesja dominikańska 
z relikwiami drzewa Krzyża Świętego.



Działanie „Pożar Lublina”
2 czerwca 2009
fot. Joanna Zętar



„Gazeta Wyborcza" w Lublinie, 3 czerwca 2008

„Dziennik Wschodni", 3 czerwca 2008.

Ulotka działania „Pożar Lublina"

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 3 czerwca 2009





Varia

Oratorium „Poemat o mieście Lublinie”

„Dom – Grodzka 19”
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ORATORIUM „POEMAT O MIEŚCIE LUBLINIE” (1997)  

 Wykonanie na placu Zamkowym, w dniu 20 września 1997 r., Oratorium „Poemat o mieście Lubli-

nie” było pierwszym działaniem ośrodka w przestrzeni miasta o charakterze widowiska. Jego głównym elemen-

tem było wykonanie Poematu o mieście Lublinie ze specjalnie na tę okazję skomponowaną przez Krzesimira 
Dębskiego muzyką. W punkcie kulminacyjnym widowiska zostały użyte efekty świetlne (re&ektory, lasery, ska-

nery), dla których ekranem stała się fasada lubelskiego Zamku. Były też wykorzystane efekty pirotechniczne.

zaproszenie na Oratorium „Poemat o Mieście Lublinie"



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 22 września 1997

„Kurier Lubelski", 22 września 1997



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie  16 września 1997

„Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 23-24 sierpnia 1997





201

„DOM – GRODZKA 19” (1998)

 W roku 1998 ośrodek przeprowadził swój pierwszy projekt artystyczny w przestrzeni miasta, związa-

ny z pamięcią. Historia tego projektu sięga roku 1996, kiedy to ośrodek przedstawił Miastu program użytkowy 

dla kamienicy Grodzka 19, zgodnie z którym miał w niej powstać mały pensjonat. W roku 1997 podjęto de-

cyzję o remoncie kamienicy. Na początku roku 1998 Miasto przekazało ośrodkowi kamienicę w zarząd, a jej 

mieszkańcy zaczęli powoli przygotowywać się do przeprowadzki do nowych mieszkań. Powstał pomysł aby w 

okresie czasu poprzedzającym wyprowadzenie się z kamienicy jej dotychczasowych lokatorów, zrobić doku-

mentację fotogra(czną z ich codziennego życia. Były wtedy również nagrywane wspomnienia mieszkańców 

związane z tym miejscem. Uzyskany materiał dokumentalny stał się punktem wyjścia do artystycznego działa-

nia „Dom – Grodzka 19”.

 Na wiosnę 1998 roku, po wyprowadzeniu się ostatniego lokatora, w puste przestrzenie kamienicy 

została „wmontowana” na kilka dni instalacja artystyczna, nawiązująca do codziennego życia lokatorów tej ka-

mienicy. Tak opisany był ten projekt:

 To była próba artystycznego dotknięcia końca pewnego okresu w życiu Starego Miasta w Lublinie oraz 

związanej z nim mikrospołeczności. Lubelska Starówka zmienia się. Remontowane są kolejne kamienice i 

za kilka lat będzie to zupełnie inne miejsce. Chcąc uchwycić chociaż część tego rozpoczętego procesu zmian, 

zdokumentowano fotogra�cznie i na taśmie video ostatnie dni pobytu lokatorów z kamienicy Grodzkiej 

19, przeznaczonej do kapitalnego remontu. Nagrano też rozmowy z jej mieszkańcami. Uzyskany materiał 

dokumentalny stał się punktem wyjścia do projektu artystycznego, który nazwaliśmy „Dom – Grodzka 19”.



„Dziennik Wschodni” nr 26, 12 lutego 1998



„Gazeta Wyborcza” w Lublinie nr 33, 9 lutego 1998
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