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TATARY 
Przy ul. Zimnej stanie pomnik przypominający tragedię Żydów 

Umschlagplatz ma 
być upamiętniony 
Artur Jurkowski 
a.jurkowski@kurierlubelski pl 

Tereny przy ul. Zimnej na stałe 
staną się miejscem pamięci. 
Chodzi o Umschlagplatz - plac 
śmierci. To miejsce wywózki lu-
belskich Żydów do obozu za-
głady. - Plac zyska prawną 
ochronę. Zagwarantują to zapisy 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego dla 
tego rejonu Lublina - zapowiada 
Karol Kieliszek z biura praso-
wego ratusza. Projekt uchwały 
w tej sprawie przedstawił już 
prezydent Lublina. Za tydzień 
będą nad nim debatować radni. 

Obecne zapisy planu mówią 
o przeznaczeniu gruntów pod 
aktywizację gospodarczą. Mogą 
tu powstać np. zakłady przemy-
słowe. - Po zmianach działka 
przy ul. Zimnej 3a będzie miej-
scem pamięci. I chcemy, aby tra-
giczne losy ludności żydowskiej 
zostały godnie upamiętnione -
dodaje Kieliszek. 

Wizja tego, co ma powstać 
przy ul. Zimnej już jest. Przygo-
tował ją Ośrodek Brama Grodzka 
- Teatr NN, któremu ratusz prze-

Z tego miejsca w 1942 r. wywieziono na śmierć 26 tys. Żydów 

kazał ten teren w 2008 r. Rok 
później ośrodek rozstrzygnął 
konkurs na upamiętnienie tego 
miejsca. - Ostatecznie do reali-
zacji został wybrany projekt Bo-
lesława Stelmacha. Zakłada on 

budowę obiektu w formie beto-
nowego sarkofagu, którego 
ściany miałyby kilka metrów 
wysokości. Przestrzeń wewnątrz 
byłaby wypełniona ziemią, np. 
z terenów Podzamcza, czyli 

dawnej dzielnicy żydowskiej -
opisuje Marcin Fedorowicz 
z Ośrodka Brama Grodzka - Te-
atr NN. 

Koszt inwestycji jest szaco-
wany na ok. 600 tys. zł. - To 
wstępne wyliczenia - zastrzega 
Fedorowicz. 

Inwestycję miałby sfinanso-
wać ratusz. W tym roku jednak 
nie przeznaczył na ten cel żad-
nych środków. - Znajdziemy je. 
Zanim jednak ruszą prace 
przy budowie pomnika, należy 
przełożyć podziemne sieci tech-
niczne przebiegające przez 
działkę - mówi Kieliszek. 

- Prace przy budowie samego 
monumentu nie powinny zająć 
dużo czasu. Zakładamy, że mo-
glibyśmy się z tym uporać 
w ciągu dwóch, trzech miesięcy 
- ocenia Fedorowicz. 

Plac śmierci to miejsce, z któ-
rego do obozu zagłady w Bełżcu 
Niemcy wywieźli 26 tys. lubel-
skich Żydów. Masowe deporta-
cje dokonywane od 17 marca 
do 16 kwietnia 1942 r. odbywały 
się z rampy kolejowej przy ul. 
Turystycznej, mieszczącej się 
na terenie przedwojennej rzeźni. 
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