
Wnajbliższą niedzielę 2 2 ma-
ja przechodnie mogą prze-
żyć na placu Litewskim 

lekki szok. Będzie tam stal czerwony 
trolejbus skoda 9Tr20 znany też jako 
opava 36. Za zaciemnionymi okna-
mi zabytkowego pojazdu sprzed 3 0 
lat i obok niego będą się dziać dziw-
ne. ale pożyteczne rzeczy. B o to nie 
będzie zwykły trolejbus, tylko Trolej-
bus Historii. 

W Gimnazjum nr 8 przy Biedron-
ki i w Zespole Szkól nr 5 przy Elsne-
ra wolontariusze z Akademii Oby-
watelskiej wręczali młodzieży bilety 
na podróż tym „wehikułem czasu". 
Uczniowie sami przybijali na bile-
tach stemple z logo Trolejbusu Hi-
storii. Będą je potem mogli skasować 
w starych kasownikach. To może 
być piękna pamiątka z nowej akcji 
Ośrodka Brama Grodzka - Teatr 

BOHATER WYDARZENIA Trolejbus Skoda 9Tr20 (opava 36), taki jaki jeździł po Lubli-
nie do 1980 r. Ten sprowadzono do nas z czeskiej Opawy, bo nasze poszły na złom. 

NN, który od dawna gromadzi doku-
menty o powojennym Lublinie . 
- Celem naszej akcji jest przybliże-
nie i przypomnienie mieszkańcom 
najnowszej historii miasta oraz ze-
branie od nich zdjęć i relacji dotyczą-
cych historii Lublina oraz innych 
materiałów, które są jej 
świadectwami - mówi ko-
ordynująca projekt Moni-
ka Pytlarz z ośrodka w Bra-
mie Grodzkiej. Dlatego już 
dziś - na co uczulono też 
młodzież wspomnianych 
szkół - warto poszperać 
w domowych zasobach ar-
chiwalnych i przygotować 
się na spotkanie z Trolejbu-
sem Historii. We wnętrzu 
odnalez ionego w Cze-
chach i sprowadzonego 
cztery lata temu przez Lu-
belskie Towarzystwo Eko-

logicznej Komunikacj i (jego preze-
sem jest Bohdan Turzański, syn nie-
żyjącego już b. z-cy red. naczelnego 
Kuriera Jerzego Turżańskiego, też 
wielkiego miłośnika „trajtków") za 
bytkowego środka komunikacj i bę-
dą wyświetlane zdjęcia, pokazujące 
powojenny Lublin. Na zewnątrz zo-
stanie rozstawiony sprzęt do odtwa 
rzania nagrań Historii Mówione j 
z kolekcji Ośrodka Brama Grodzka 
- Teatr NN, a także uruchomione 
zostaną punkty zbierania fotografii 
ukazujących miasto w latach 1945 
8 9 (przynoszone materiały będą wy 
pożyczone, potem opracowywane 
i oddane właścicielom), a także zbie-
rania zapisów na nagranie relacji do-

tyczących wydarzeń s p o 
łeczno-kulturalnych po 
w o j e n n e g o Lublina. 
Później - 2 3 i 2 4 maja -
Trolejbus Historii będzie 
jeździł po mieście i zawita 
do wspomnianych szkól, 
gdzie wolontariusze Aka 
demii Obywatelskiej prze 
prowadzą lekcje z Historią 
Mówioną. 

ANDRZEJ M O L I K 
F O T . TEATR N N 

Autorką projektu biletu 
i stempla jest Małgorzata 
Rybicka. 


