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WPROWADZENIE

Budynki dawnego browaru oraz słodowni rodziny Vetterów 
to istotna część dziedzictwa kulturowego i architektonicznego 
Lublina. Niestety, pozbawione dziś pierwotnej funkcji, są trudne 
w utrzymaniu i nadaniu nowych możliwości użytkowych, które 
mogłyby sprzyjać zachowaniu ich wartości. Stan formalnopraw-
ny własności budynków zespołu spowodował znaczące problemy 
z ich użytkowaniem. Trwający spór o własność nieruchomości 
zamknął Gminie Lublin możliwość finansowania prac restaura-
torskich i adaptacji budynków. Dlatego, korzystając z możliwości 
europejskiego projektu „2nd Chance – Waking Up The Sleeping 
Giants”, realizowanego w ramach programu URBACT III, posta-
nowiliśmy zbadać możliwości nadania tym zabytkom nowych 
funkcji, a przy tym zweryfikować ich stan techniczny.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia problemu wła-
sności, właściciel tych zabytków, po zakończeniu postępowań 
sądowych, stanie przed problemem ich adaptacji i użytkowa-
nia. Dzięki zorganizowanemu w trakcie realizacji projektu cy-
klowi spotkań tematycznych, organizowanych w ramach pracy 
tzw. grupy wsparcia (URBACT Local Group), poświęconych 
zagadnieniu rewitalizacji zabytków przemysłowych, udało się 
zebrać doświadczenia i pomysły zarówno studentów architek-
tury, jak i absolwentów oraz czynnych zawodowo architektów, 
projektantów, a także przedsiębiorców, którzy podjęli ryzyko 

zainwestowania w nieużytkowane 
obiekty historyczne. Przedstawili 
oni ciekawe rozwiązania i propo-
zycje architektoniczne, pozwala-
jące na z jednej strony zachowa-
nie i wyeksponowanie substancji 
zabytkowej, z drugiej natomiast 
adaptację, umożliwiającą wprowa-
dzenia nowej funkcji oraz dalszą 
obecność budynków w krajobrazie 
miasta. Mimo iż ekspertyza stanu  
technicznego wykazała, że bę-
dzie trudne zachowanie budynku 
słodowni, postanowiliśmy w opra-
cowywanym na potrzeby realizacji 
projektu planie działania, wskazać 
zarówno rolę oraz rangę działań 
edukacyjnych, jak i przedstawić 
modelowy sposób postępowania 
z obiektami historycznymi, który 
może stać się dla przyszłego dys-
ponenta nieruchomości niezwykle 
pomocny i ułatwiający działania 
inwestycyjne.

dr Hubert Mącik



6 WPROWADZENIE

Zakład piwowarski przy 
ulicy Bernardyńskiej, otwarty 
przez Karola Rudolfa Vettera 
w dawnym zespole klasztornym 
reformatów, to zabytek sztuki 
i architektury, będący ważnym 
dokumentem historii Lublina. 
Najstarsze budynki, sięgające 
historią trzeciej ćwierci XVII 
stulecia, związane są z fundacją 
założenia klasztornego. Pozostał 
po nim kościół pw. św. Kazimie-
rza oraz klasztor, zaadaptowane 
w poł. XIX stulecia na potrzeby 
funkcjonowania browaru. Zabu-
dowa, która powstała wówczas 
wokół kościoła i klasztoru, nosi 
cechy dziewiętnastowiecznej ar-
chitektury eklektycznej.

Zespół słodowni, zloka-
lizowany nieco na południo-
wy wschód od browaru, przy 
ulicy Misjonarskiej, był z nim 
powiązany funkcjonalnie. Jest 
dziś zabytkiem, którego wartość 
przejawia się w wielu płasz-
czyznach. Stanowi zarówno 
przykład nielicznie zachowanej 
w Lublinie historycznej archi-

tektury przemysłowej, jak i istotną część krajobrazu kulturowego 
miasta. Istotna jest rola słodowni jako dokumentu historii rozwoju 
gospodarczego miasta, w szczególności okresu jego industrializacji 
w końcu XIX stulecia. Obiekt posiada charakterystyczną dla końca 
XIX i początku XX wieku formę architektoniczną, czerpiącą wzor-
ce z architektury romanizmu i renesansu. Słodownia posiada har-
monijnie skomponowaną bryłę, z dominantą wieży suszarni wraz 
z wieńczącym ją kominem, zaś jego elewacje wykończono skrom-
nym, ale dobrym jakościowo detalem architektonicznym. Wnętrze, 
potraktowane w sposób przede wszystkim funkcjonalny, dostosowa-
no do przemysłowego charakteru obiektu oraz potrzeb produkcji, 
zostało wzbogacone starannie wykonanymi  żeliwnymi kolumnami 
o historyzującej formie głowic.

Znacząca jest rola słodowni w panoramie historycznego Lubli-
na. Budynek, mimo bardzo dużej skali jak na lokalizację w obrębie 
zabytkowego śródmieścia, nie ingeruje w powiązania widokowe 
obszaru, lecz przeciwnie, stanowi harmonijny akcent percypowanej 
od wschodu panoramy miasta.

Oba zespoły zabudowy dawnego przedsiębiorstwa rodziny 
Vetterów, w dwóch bliskich sobie, ale jakże różnych znaczeniem 
w topografii miasta lokalizacjach, stanowią dziś także przykład róż-
nego losu zabytków i problemów związanych z ich ponownym 
zagospodarowaniem, a co za tym idzie, zachowaniem. Problemy 
te często nie są związane ze sprawami stricte konserwatorskimi, 
ale niestety spowodowane głównie stanem formalno - prawnym 
i słabościami systemu ochrony zabytków w Polsce.
  

Wizualizacja dawnych zabudowań zakładów przemysłowych Vetterów wykonana przez Mateusza Eciaka na potrzeby pracy dyplomowej magisterskiej 
„Adaptacja i rewitalizacja fabryki słodu Vetterów”, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, prowadzący dr inż. Jacek Knothe, 2016



W maju 2015 roku Miasto Lublin zostało zaproszone do uczestnic-
twa w kolejnym projekcie europejskim „2nd Chance: Waking up the 
sleeping giants” – „Druga szansa: budzenie śpiących gigantów”, reali-
zowanego w ramach programu URBACT III i w 85% finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem 
projektu jest Miasto Neapol (Commune Napoli). Sieć partnerską, oprócz 
Gminy Lublin (reprezentowanej przez Biuro Miejskiego Konserwato-
ra Zabytków), tworzą: Miasto Maribor (Słowenia), Miasto Liverpool 
(Wielka Brytania), Miasto Dubrownik (Chorwacja), Miasto Caen (Fran-
cja), Miasto Chemnitz (Niemcy), Miasto Porto (Portugalia), Miasto Gijon 
(Hiszpania), Miasto Bruksela (Belgia) i Uniwersytet w Genui (Włochy). 
Taki kształt sieć partnerska przybrała jednakże dopiero w drugiej fa-
zie projektu. Początkowo uczestniczyły w nim trzy miasta, zaproszone 
przez lidera, tj. Liverpool, Maribor i Lublin. Pierwsza faza trwała sześć 
miesięcy, od września 2015 roku do marca 2016 roku. Jej prace po-

Katarzyna Czerlunczakiewicz, Michał Trzewik

MIASTO LUBLIN W PROJEKCIE EUROPEJSKIM:

legały na opracowaniu wstępnej 
analizy potrzeb każdego z part-
nerów projektu i stanowiły pod-
stawę do opracowania pełnego 
wniosku aplikacyjnego (Applica-
tion Form) na realizację drugiej 
fazy projektu, która rozpoczęła 
się 15 czerwca 2016 roku i trwa-
ła do 3 maja 2018 roku.

Celem projektu jest wypra-
cowanie modelu działań służą-
cych rewitalizacji dużych opusz-
czonych kompleksów zabudowy 
miejskiej (szczególnie poprzemy-
słowej) wraz z ich otoczeniem.  

2nd Chance: 
Waking up the sleeping giants

Postery poświęcone Zintegrowanym Planom Zarządzania poszczególnych partnerów, prezentowane podczas konferencji finalnej projektu 

w Neapolu. Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz
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Został on zawarty w tzw. Zinte-
growanym Planie Działania (In- 
tegrated Action Plan), doku-
mencie, który zgodnie z wytycz-
nymi programu URBACT III musi 
zostać opracowany przez każde-
go z partnerów. W jego przy- 
gotowanie konieczne jest zaan-
gażowanie tzw. grupy wsparcia 
(URBACT Local Group = ULG), 
stanowiącej gremium zarów-
no doradcze w planowaniu 
działań, jak i aktywnie w nich 
uczestniczących. W przypad-
ku projektu „2nd Chance” są 
to przedstawiciele władz lokal-
nych, pracownicy samorządowi, 
architekci, urbaniści, członkowie 
NGO’s, pracownicy naukowi Po-
litechniki Lubelskiej oraz przede 
wszystkim osoby zarządzające 
obiektami zabytkowymi, które 
z sukcesem prowadzą działania 
rewitalizacyjne w mieście.

Spotkania tematyczne odby-
wające się w ramach projektu są 
niezwykle istotnym elementem 
współpracy sieci, pozwalającym 
na wymianę doświadczeń oraz 
zapoznanie się z mechanizmami 

funkcjonującymi w poszczególnych krajach, w odniesieniu do wcze-
śniej wspomnianych problemów. Po raz pierwszy partnerzy projektu 
spotkali się na tzw. Kick-off meeting, które miało miejsce w Lublinie, 
w listopadzie 2015 roku. Uczestniczyli w nim reprezentanci lidera pro-
jektu oraz miast Liverpool i Maribor, a także główny ekspert projektu, 
Nils Scheffler z Berlina, którego zadaniem była koordynacja i podsu-

mowywanie pracy sieci, a także moderowanie 
spotkań. Rangę spotkania podniosła obecność 
dyrektora Sekretariatu URBACT w Paryżu, 
Pana Emmanuela Moulin, który przedstawił 
ideę, założenia i cele trzeciej już edycji europej-
skiego programu URBACT. Spotkanie rozpo-
częło się oficjalnym przywitaniem gości przez 
przedstawicieli władz Urzędu Miasta Lublin 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego. Dalszy program obejmował 
przedstawienie pierwszej fazy projektu przez 
lidera, w tym prezentację działań zaplanowa-
nych zgodnie z Application Form, omówienie 
dokumentów programowych, które miały 
być wytworzone w ramach współpracy sieci, 
a także zapoznanie z planem i charakterem 
kolejnych spotkań projektowych. Krótkie pre-
zentacje na temat swoich miast i obiektów wy-
typowanych do realizacji projektu przedstawili 
wszyscy partnerzy. Pracownicy Biura Miejskie-
go Konserwatora Zabytków w Lublinie, zapre-
zentowali historyczne budynki zaproponowane 
przez miasto Lublin do realizacji projektu pod-

Mapa sieci partnerów projektu „2nd Chance”

Zarówno podczas spotkań grupy wspar-
cia (ULG), jak i w ramach współpracy sieci, 
uczestnicy projektu poszukują odpowiedzi na 
następujące zagadnienia:

– w jaki sposób opuszczone budynki, które do 
tej pory były “zapomniane” oraz często nega-
tywnie naznaczone, mogą być przywrócone 
miastu;

– jak poprzez wprowadzenie nowych funkcji 
te budynki bądź kompleksy zabudowy, mogą 
zmienić się w miejsca tętniące życiem;

– w jaki sposób zapoczątkować oraz zorgani-
zować proces zagospodarowania opuszczo-
nych budynków;

– w jaki sposób określić sposób użytkowa-
nia oraz zaangażować lokalną społeczność 
w ich rewaloryzację;

– w jaki sposób finansować powyższe zadania.
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czas wizyty studyjnej, która obejmowała obejście dawnej słodowni 
Vetterów przy ulicy Misjonarskiej, browaru Vetterów (dawny zespół 
kościelono - klasztorny reformatów) przy ulicy Bernardyńskiej, Pałacu 
Sobieskich także zlokalizowanego przy ulicy Bernardyńskiej oraz daw-
nego pałacu Rządu Gubernialnego przy Placu Litewskim. Obejściu 
towarzyszyła żywa dyskusja na temat ostatecznego wyboru obiektu. 
Po dłuższym podsumowaniu zadecydowano, aby objąć projektem bu-
dynek dawnej słodowni, należącej niegdyś do browaru Vetterów, bę-
dącej do dziś czytelnym elementem zarówno historycznej panoramy 
miasta, jak i dziedzictwa przemysłowego Lublina, lecz niestety zde-
gradowanej i zagrożonej rozbiórką. Rozważając wybór słodowni do 
projektu wzięto pod uwagę wszelkie plusy i minusy tego wyboru. Bez 
wątpienia, jako duży i opuszczony budynek, słodownia idealnie wpi-
suje się w założenia projektu. Ponadto, możliwe było podjęcie decyzji 
„od zera” dotyczącej wprowadzenia nowej funkcji. Ogromnym atutem 
słodowni jest także jej atrakcyjna lokalizacja. Budynek położony jest 
w samym centrum Śródmieścia, dostępny komunikacyjnie, w obsza-
rze o ogromnym potencjale rewitalizacyjnym, w którego sąsiedztwie 
od dłuższego czasu podejmowane są działania kulturalne i społeczne. 
Niestety, budynek słodowni ma także bardzo poważne minusy. Jest 
to przede wszystkim kwestia nieuregulowanej własności – obiekt bę-
dący na chwilę obecną w posiadaniu Gminy Lublin, stał się prawie 
20 lat temu przedmiotem roszczeń spadkobierców rodziny dawnych 
właścicieli. Ten czynnik spowodował brak możliwości zainwestowa-
nia środków miejskich, czy też pozyskania funduszy zewnętrznych 
na jego ratowanie, co powoduje sukcesywne pogorszenie się stanu 
zachowania i przybliżenie słodowni do katastrofy budowlanej. Wraz 
z uczestnictwem w projekcie oraz wyborem słodowni na „śpiącego 
giganta”, pojawił się pomysł nawiązania współpracy ze spółką „Perła 
Browary Lubelskie S.A.”, która jest użytkownikiem wieczystym terenu 
oraz kompleksu zabudowy dawnego browaru Vetterów przy ulicy 
Bernardyńskiej, przed 1945 r. stanowiącą całość zakładu produkcji 
piwa. Produkcja funkcjonowała tu do 2001 roku, kiedy to została prze-
niesiona do nowych budynków przy ulicy Kunickiego, natomiast „stary  
browar” stał się siedzibą administracyjną zarządu spółki. Niezago-
spodarowany teren i budynki spółka objęła planem rewitalizacji, któ-

ry z sukcesem przyniósł miastu 
nowy obszar, oferujący bogatą 
ofertę kulturalną i gospodar-
czą. W ramach działań rewita-
lizacyjnych na terenie browaru 
utworzono cieszące się ogromną 
popularnością kino letnie, regu-
larnie odbywają się tu koncer-
ty oraz inne wydarzenia arty-
styczne. W części pomieszczeń 
dawnego browaru zlokalizowa-
no apartamenty gościnne oraz 
otwarto bardzo modną restau-
rację i pijalnię piwa. Dodatkową 
atrakcją jest trasa podziemna, 
która przybliża zwiedzającym 
historię browaru oraz odkrywa 
tajniki samej produkcji. Działania 
zapoczątkowane przez „Perłę” 
są niezwykle skuteczne i stano-
wią wręcz modelowy przykład 
rewitalizacji, dzięki której na 
mapie Lublina pojawił się nowy, 
atrakcyjny obszar, rozszerzający 
życie kulturalne Śródmieścia. 
Na przykładzie działań podej-
mowanych w kompleksie zabu-
dowy „Perły” można budować 

Uczestnicy spotkania inaugurującego I fazę projektu, tzw. Kick-off meeting, które odbyło się 
w Lublinie, w dniach 4-5 listopada 2015 roku. Fot. ze zbiorów Biura MKZ
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metodologię postępowania przy 
procesie rewitalizacji budynków 
i obszarów przyległych.

Pierwszą fazę projektu „2nd 
Chance” zakończyło spotkanie 
w Neapolu, które odbyło się 
w lutym 2016 roku. Program 
obejmował przede wszystkim 
sprawozdanie z dotychczas zre-
alizowanych działań oraz niefor-
malne rozpoczęcie drugiej fazy, 
gdyż spotkanie odbyło się już w 
szerszym gronie nowych uczest-
ników sieci (Bruksela, Caen, 
Chemnitz, Dubrownik, Gijon, Ge-
nua i Porto). Ponadto, w Neapo-
lu, odbyła się prezentacja nowej 
fazy projektu oraz dyskusja nad 
jej ostatecznym kształtem i plano-
wanymi rezultatami współpracy 
sieci. Zostały przedstawione do-
kumenty programowe, budżet, 
plan i sprecyzowany charakter 
kolejnych spotkań projektowych. 
Każdy z partnerów miał okazję 
przedstawić budynki / komplek-
sy budynków bądź obszary wy-
brane do działań projektowych. 
Bardzo ważnym elementem kon-
ferencji było omówienie struk-
tury Local Action Plans (LAP). 
Tak, jak w przypadku Kick-off 
metting w Lublinie, gospodarze 
zorganizowali wizyty studyjne 
w obiektach wybranych przez 
miasto Neapol do realizacji pro-

jektu – tzw. “smart district“ prowadzony przez stowarzyszenie Cultura-
le Montesanto 3 – Napoli, dawny klasztor karmelitów z kościołem św. 
Józefa oraz dawny konwent kapucynów, w którym następnie funkcjo-
nował zakład poprawczy dla nieletnich. Wszystkie zlokalizowane są 
na terenie dzielnicy Montesanto, która ma być objęta opracowaniem 
LAP. Ponadto, podczas spotkania w Neapolu miało miejsce głosowanie 
i rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu.

Po raz kolejny wszyscy partnerzy projektu mieli okazję spotkać się 
w czerwcu 2016 roku w Liverpoolu, na spotkaniu będącym oficjalnym 
rozpoczęciem drugiej fazy projektu. Jego głównym celem było osta-
teczne ustalenie zakresu Lokalnych Planów Działania (LPD) oraz omó-
wienie strategii współpracy z interesariuszami w ramach tzw. grup 
wsparcia (ULG). Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali szeregu 
prelekcji dotyczących sposobów i metod ratowania wielkich opusz-
czonych budynków zabytkowych oraz nadania im nowych funkcji. 
Przedstawione zostały sposoby angażowania wolontariuszy, w tym 
przede wszystkim osób starszych (emerytów i rencistów), co w wa-
runkach polskich jest niezwykle innowacyjne. Tradycyjnie, spotka-
niu towarzyszyła wizyta studyjna, podczas której gospodarze zapre-
zentowali The Wellington Rooms - „śpiącego giganta” wskazanego 
do realizacji projektu, zbombardowany podczas II wojny światowej 
i zachowany jako tzw. „trwała ruina” kościół św. Łukasza oraz te-
ren The Ropewalks Area, jako przykład rozpoczętej już rewitalizacji. 
Spotkanie było niezwykle interesujące, a dzięki towarzyszącym mu 
warsztatom udało się zidentyfikować i pogrupować główne problemy, 
z którymi borykają się poszczególni partnerzy oraz wskazać propozy-
cje ich rozwiązania. Bez wątpienia wspólnym problemem jest na ogół 
zły stan techniczny budynków, brak świadomości i zainteresowania 
obiektami zarówno wśród lokalnej społeczności, władz, jak i inwesto-
rów oraz niedostateczne fundusze. Dyskusja wykazała jak ogromną 
rolę odgrywają wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, prowadzone 
przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Kontynuację wymiany doświadczeń na wspólnym polu „budzenia” 
i poszukiwania nowych funkcji dla „śpiących gigantów”, dało kolej-
ne spotkanie sieci, które miało miejsce w październiku 2016 roku, w 
niemieckim mieście Chemnitz. Na miejsce obrad gospodarze wybrali 

swojego „giganta”, tj. jeden 
z budynków zespołu daw-
nych zakładów włókienni-
czych. Dodatkowo przed- 
stawiono partnerom pro-
jektu pozostałe budyn-
ki należące do zespołu, 
w których rozpoczął się 
już proces rewitalizacji. 
Drugi dzień obrad miał 
miejsce w „Schönherrfa-
brik”, w jednym z obiek-
tów zabytkowego kom-
pleksu poddanego dosyć 
już zaawansowanym pro-
cesom rewitalizacyjnym. 

Spotkanie projektowe w Chemnitz, 12-15 października 2016 roku. Fot. Michał Trzewik
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Zaprezentowane działania ocenić należy nie tylko jako wyjątkowo 
skuteczne w aspekcie rewitalizacyjnym (powstały nowe miejsca pracy, 
poszczególne budynki zostały poddane pracom remontowo - konser-
watorskim, a w dużej ich części usytuowano placówki kulturalno - wy-
stawiennicze), ale także jako bardzo dobry przykład umiejętnie prze-
prowadzonych prac mających na celu zachowanie w jak największym 
stopniu autentycznej substancji zabytkowej. Wspomniane działania 
rewitalizacyjne miały znaczący wpływ na okolicznych mieszkańców 
oraz sąsiednie dzielnice i kwartały miasta – spowodowały ożywienie 
zdegradowanych obszarów miasta, pojawiła się nowa oferta kulturalna 
(m.in. czytelnia, sale wystawiennicze), a także nowe funkcje społeczne 
(place zabaw, obiekty sportowe i inne tereny rekreacyjne).

Oprócz spotkań wszystkich partnerów, w ramach współpracy 
sieci zaplanowano także szereg spotkań bi- oraz tri-lateralnych, tj. 
spotkań roboczych w mniejszych grupach tematycznych. Miasto Lu-
blin uczestniczyło w styczniu 2017 roku w spotkaniu bilateralnym w 
Genui, poświęconym wykorzystaniu dużych, niezagospodarowanych 
obecnie budynków oraz przywracania ich do życia jako tzw. „dobra 
wspólne”, które będą wykorzystywane przez społeczności lokalne 
i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, często opuszczonych 
i zdegradowanych dzielnic miast. Pojęcie użytkowania budynków 
oraz przestrzeni jako „dobra wspólnego” jest tematem coraz szerzej 
dyskutowanym we Włoszech ze względu na problemy ekonomicz-
ne tego kraju, a przede wszystkim zwiększające się zainteresowanie 
wielu podmiotów we współdzieleniu odpowiedzialności za tego typu 
przestrzenie. Jednym z podstawowych elementów tego procesu jest 
odejście od czysto ekonomicznej oceny wykonalności poszczególnych 
inwestycji, na rzecz wprowadzenia tymczasowych funkcji w poszcze-
gólnych obiektach. Podczas spotkania przedstawiono konkretne przy-
kłady powyższych projektów, gdzie podmiotami odpowiedzialnymi 
za zarządzanie zdegradowanymi przestrzeniami były organizacje po-
zarządowe, wspólnoty mieszkańców czy też organizacje grupujących 
różnych interesariuszy, nie nastawionych na zysk. Zaprezentowano 
praktyczne i konkretne rozwiązania uwzględniające przykłady do-
kumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesów partycypacyjnych. 
Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych ekspertów z Uni-
wersytetu w Genui, pracowników lokalnych władz oraz organizacji 
pozarządowych z Genui oraz Neapolu.

Kolejne spotkanie projektowe odbyło się w Porto, w marcu 
2017 r., gdzie reprezentanci Lublina uczestniczyli w tzw. spotkaniu 
tematycznym Involving stakeholders for reactivation of vacant 
buildings and sites. Tematyka spotkania poświęcona była proble-
mom większego zaangażowania interesariuszy w ożywienie tzw. 
śpiących gigantów, w tym miejscowych organizacji Porto Vivo, SRU 
- Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense S.A., złożo-
nej z przedstawicieli IHRU – Instytutu Mieszkalnictwa i Rewitalizacji 
Miejskiej oraz Miasta Porto. Ich misją jest wspieranie projektów rewi-
talizacji zaniedbanych obszarów miejskich. Przedstawiciele tych orga-
nizacji naświetlili obecną sytuację, tj. problemy z jakimi się borykają, 
przedstawili nowe wyzwania i pomysły na nowe użytkowanie opusz-
czonych obiektów oraz zaproponowali niezbędne kroki, jakie należy 
podjąć w celu  reaktywacji budynków. Podczas obejścia zaprezento-
wano „śpiącego giganta”, tj. objętą projektem zabytkową staromiejską 

dzielnicę Santa Clara. Naświetlili 
następujące problemy, z który-
mi borykają się zarządcy dziel-
nicy, tj. postępującą degradację 
budynków (część z nich to bu-
dynki niezamieszkałe), utrudnio-
ną mobilność (brak dostępności 
budynków), hałas spowodowany 
dużym ruchem przejeżdżających 
pociągów (odczuwalne wibracje 
w budynkach), zubożenie dziel-
nicy -  25 rodzin zamieszkałych 
w tym obszarze bez aktywno-
ści ekonomicznej, przedstawili 
zróżnicowane problemy spo-
łeczne oraz brak integracji spo-
łeczności dzielnicy. Druga część 
spotkania została poświęcona 
problemom funkcjonowania Lo-
kalnych Grup Wsparcia, spo-
sobom większego angażowania 
ich uczestników, a także postę-
pom w redagowaniu pierw-
szych założeń Lokalnego Planu 
Działania. Szczególny nacisk po- 
łożono na problemy związane 
z ograniczonymi środkami finan-
sowymi przy bardzo ograniczo-
nym budżecie. Sesja miała formę 
warsztatową, podczas której po-
szczególni uczestnicy programu 
wymieniali się doświadczeniami 
w zakresie pozyskiwania inwe-

Nils Scheffler, ekspert projektu. 
Fot. Michał Trzewik
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storów oraz zarządzania proce-
sem rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem jej technicznych 
i finansowych aspektów. 

Podczas kolejnego spotka-
nia, które miało miejsce w Gijon, 
w czerwcu 2017 roku, prezen-
tacje dotyczyły m.in. podstaw 
teoretycznych różnych modeli 
Action Planning, dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb 
miast i ich możliwości, omówie-
nia treści planów działań, które 
wypracowywane będą w ra-
mach projektu, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad partycy-

pacji, czyli włączenia w proces decyzyjny jak najszer-
szego grona interesariuszy, ze szczególnym naciskiem na 
aktywność lokalnych społeczności. Następnie odbyła się 
wizyta studyjna po zrewitalizowanych miejscach w mie-
ście, ze szczególnym uwzględnieniem Laboral University 
(olbrzymiego kompleksu wybudowanego naprzełomie lat 
40-tych i 50-tych XX wieku, który początkowo pełnił rolę 
szkoły zawodowej prowadzonej przez zakonników), gdzie 
wykształcenie mogły zdobyć sieroty z tej części Hiszpa-
nii. Budynki te na przestrzeni ostatnich lat (od ok. 2011 r.) 
zostały kompleksowo zrewitalizowane na potrzeby spo-
łeczności regionu i dzięki wprowadzeniu nowych funkcji 
(sztuka, nauka, wzornictwo przemysłowe, laboratoria ba-
dawcze, kultura, przestrzenie koncertowe itd.), stały się 
jego wizytówką. Kolejno partnerzy projektu opowiedzieli 
o prowadzonych dotychczas działaniach zmierzających 
do rewitalizacji „śpiących gigantów”, a ponadto omówili 
wstępną koncepcję dotyczącą opracowania Zintegrowa-
nego Planu Działania. 
Spotkanie, które odbyło się w październiku 2017 roku 

w Caen, miało charakter trilateralny, a głównym celem była dysku-
sja dotycząca wykorzystania dużych, niezagospodarowanych obecnie 
budynków oraz przywrócenia ich do życia. Przedstawiono dwa przy-
kłady lokalnych dobrych praktyk w zakresie wykorzystania opusz-
czonych budynków tak, aby służyły one społeczności lokalnej i roz-
wojowi dzielnic, w których są położone. Były to tzw. MoHO project 
oraz projekt ożywienia doków w Hawrze. Przykładem rewitalizacji 
i ożywienia – ponownego wykorzystania był również budynek Le Pa-
villon, w którym odbywało się spotkanie. W trakcie spotkania zorga-
nizowano także wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków 
z obszaru poprzemysłowego tzw. Peninsula oraz przedstawiono pro-
jekty rewitalizacji całego obszaru: wyburzanie niektórych budynków 
z uwagi na zły stan techniczny i „zintegrowanie” ich ze środowiskiem 
lokalnym poprzez rewitalizację oraz zdefiniowanie nowych misji, ja-
kie będą pełnić. Osobna część obrad była poświęcona przykładom 
międzynarodowym zrewitalizowanych budynków z Niemiec, Słowacji, 

Estonii, Belgi oraz Lublina. Dyskusja 
dotyczyła następujących obszarów 
tematycznych: obecne wykorzysta-
nie budynków, źródła finansowe 
wykorzystane przy ich dostosowy-
waniu do nowych zadań, a także 
systemom zarządzania gotowymi już 
do użytku obiektami.

Na przełomie listopada i grud-
nia 2017 roku, w Brukseli miało 
miejsce przedostatnie spotkanie 
tematyczne. W pierwszym dniu 
trwały obrady Komitetu Sterujące-
go, poświęcone bieżącemu zarzą-
dzaniu projektem, zagadnieniom 
dotyczącym komunikacji oraz pro-

Warsztaty podzielone były na trzy 
części tematyczne: 

1. ogólne zaangażowanie zaintereso-
wanych stron (inwestorów, użyt-
kowników) w reaktywację i ponow-
ne wykorzystanie opuszczonych 
budynków czy miejsc i dzielnic;

2. zaangażowanie zainteresowanych 
podmiotów w reaktywację prywat-
nych budynków, mających proble-
my własnościowe lub będących 
własnością posiadaczy o niewiel-
kich zasobach;

3. zaangażowanie zainteresowanych 
stron w zarządzanie rewitalizowa-
nymi budynkami publicznymi.

Pierwsze spotkanie URBACT Local Group, tzw. grupy wsparcia, które odbyło się 3 lutego 2016 
roku w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz
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mocji, a także planom związanym z działaniami i wy-
darzeniami towarzyszącymi konferencji finalnej oraz 
zakończeniu projektu. Obrady kolejnego dnia skupiały 
się przede wszystkim na tematyce poświęconej aktyw-
nościom lokalnych grup wsparcia (ULG), wypracowy-
waniu lokalnej polityki współpracy służącej ratowaniu 
opuszczonych, niszczejących budynków oraz opracowa-
niu instrumentów finansowania tych działań. Ponadto, 
uczestnicy spotkania mieli okazję wymiany doświadczeń 
związanych z przygotowywaniem Zintegrowanych Pla-
nów Działania (IAP). Wystąpienia gospodarzy dotyczyły 
aktywności brukselskiej ULG - przedstawiono rezultaty 
realizowanych projektów, pomysły na kolejne działania 
oraz główne wyzwania, tj. użytkowanie tymczasowe jako 
jeden z etapów procesu rewitalizacji oraz współfunkcjo-
nowanie inicjatyw oddolnych i polityki władz lokalnych. 
Ponadto, konferencji towarzyszyły wizyty studyjne w 
obiekcie wskazanym do projektu przez Miasto Bruksela 
(ARLON 104) oraz w budynkach stanowiących przykład trwającej 
rewitalizacji, m. in. Les Ateliers des Tanneurs, tj. zabytkowym sece-
syjnym budynku Pałacu Wina z 1902 roku (w którym odbywała się 
sama konferencja), alternatywnym Allée du Kaai (przykład tymcza-
sowego użytkowania budynku, w którym organizowane są aktyw-
ności dla społeczności lokalnej) oraz dawnej stacji kolejowej, którą 
zagospodarowało stowarzyszenie ‘Recyclart’. Na dwa dni spotkania 
zostały podzielone prezentacje poszczególnych partnerów, podczas 
których omówiono dotychczasowe działania, w tym m. in. stan za-
awansowania prac nad IAP i zrealizowane programy edukacyjne.

Trwający prawie trzy lata projekt zakończyła konferencja finalna, 
która została zorganizowana w kwietniu 2018 roku przez Lead Part-
nera, Miasto Neapol. W jej ramach podsumowano współpracę sieci, 
przedstawiono Zintegrowane Plany Działania każdego z partne-
rów, zaprezentowano wyniki zrealizowanych w ramach projektu dzia-
łań edukacyjnych i promocyjnych, a także zebrane przez partnerów 
doświadczenia oraz rekomendacje. Konferencji towarzyszyła wysta-
wa otwarta poświęcona „śpiącym gigantom” wszystkich partnerów 
oraz prezentacja i przekazanie materiałów promocyjnych projektu. 
Część wystąpień miała charakter otwarty, wśród zaproszonych gości 
pojawili się lokalni politycy, radni miejscy i przedstawiciele Komisji 
Europejskiej. Ponadto, spotkaniu towarzyszyła konferencja prasowa 
i wywiady z partnerami.

W ramach działań podjętych w związku z uczestnictwem Miasta 
Lublin w projekcie „2nd Chance”, pracownicy Biura Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków, określili grupę interesariuszy oraz zaprosili ich 
do współpracy. Przez okres trwania odbyło się dwanaście spotkań, 
o różnym charakterze, w tym warsztatowych oraz w formie paneli 
dyskusyjnych. Są to niezwykle ciekawe wydarzenia, podczas których 
często ścierają się głosy poszczególnych członków grupy wsparcia 
(ULG), prezentujące różnorodne spojrzenia na zagadnienia związane 
z rewitalizacją oraz przywróceniem miastu budynku słodowni. Orga-
nizowane spotkania służyły wypracowaniu aktywnych postaw oraz 
modeli działań wobec tak interesujących, a jednocześnie tak zdegra-
dowanych poprzemysłowych obiektów zabytkowych, które lada mo-

ment znikną z przestrzeni miasta. 
Do podzielenia się swoimi do-
świadczeniami zaproszeni zostali 
architekci, urbaniści, członkowie 
NGO’s, którzy pracują ze spo-
łecznością obszarów zdegrado-
wanych (Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych oczami architek-
tów) oraz pracownicy naukowi 
Politechniki Lubelskiej, dzięki 
którym możliwe było zaangażo-
wanie studentów (Rewitalizacja 
obiektów zabytkowych oczami 
studentów), a także przedsiębior-
cy okolic browaru i słodowni 
(Rewitalizacja obiektów zabytko-
wych oczami przedsiębiorców).

Ponadto, pracownicy Biura 
MKZ zorganizowali lekcje edu-
kacyjne poświęcone tematyce 
ochrony zabytkowych obiek-
tów przemysłowych w lubel-
skich szkołach podstawowych, 
gimnazjach oraz liceach ogól-
nokształcących. Cykl lekcji 
w szkołach ponadpodstawo-
wych miał formę warsztatów 
połączonych z krótką prezen-
tacją dotyczącą historycznych 
budynków poprzemysłowych 
z terenu miasta. Podczas zajęć 
uczniowie zostali podzieleni na 
kilkuosobowe grupy. Zadaniem 
każdej było umiejscowienie zdjęć 
zabytkowych obiektów architek-

Koszulki projektowe 
przygotowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
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tury przemysłowej na mapie Lu-
blina. Wśród budynków znala-
zły się między innymi słodownia 
i browar Vetterów, zespół mły-
na Kraussego, fabryka maszyn 
rolniczych Wolskiego oraz - co 
miało być zadaniem podchwytli-
wym - kilka obiektów niestety już 
nieistniejących. Uczniowie wyka-
zali się dość dużą znajomością 
miasta, problem z umiejscowie-
niem niektórych budynków mia-
ły głównie osoby spoza Lublina. 
Celem lekcji było przedstawie-
nie wartości dawnych obiektów 
przemysłowych, które w więk-
szości są opuszczone i od wielu 
lat nieużytkowane, co powoduje 

ich sukcesywną degradacją, a są one przecież 
równie istotnym elementem dziedzictwa kultu-
rowego miasta, jak architektura sakralna, miesz-
kaniowa, czy historyczne budynki użyteczności 
publicznej. Na przykładzie projektów realizo-
wanych przez browar „Perła”, zaprezentowa-
no uczniom czym są działania rewitalizacyjne 
służące z jednej strony zachowaniu budynków 
historycznych, z drugiej natomiast ożywieniu 
okolicy, w której się znajdują. Uświadamiano 
uczniom jak ogromny potencjał drzemie w daw-
nych budynkach przemysłowych, jak dosko-
nałym ratunkiem dla nich jest nadanie nowej 

funkcji, np. mieszkaniowej (lofty), usługowej, utworzenie przestrze-
ni wystawienniczej, muzealnej czy zaplecza dla różnego rodzaju 
działalności kulturalnej. Ponadto, przedstawiono problem słodowni 
oraz przyczyny i cele objęcia jej projektem „2nd Chance”. Uczniom 
bardzo podobała się inicjatywa „budzenia śpiących gigantów”, 
służąca „przywróceniu” ich miastu i zachowaniu w historycznej 
panoramie Lublina.

Lekcje w szkołach podstawowych przyjęły formę zróżnicowa-
nych quizów polegających m. in. na rozwiązywaniu krzyżówek, 
odnajdywaniu haseł w wykreślankach – przy których dodatkowo 
można było zdobyć punkty za rozpoznanie fotografii obiektów za-
bytkowych czy wskazaniu odpowiedzi prawda lub fałsz na zadane 
pytania. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat lubelskich 
zabytków oraz świadomością konieczności ich ochrony. Podobnie, 
jak w przypadku lekcji w szkołach ponadpodstawowych, zaprezento-
wano potencjał adaptacji dawnych budynków przemysłowych i mo-
delowe działania browaru „Perła”.

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania socjolo-
giczne, zarówno wśród społeczności zamieszkującej sąsiedztwo 
słodowni oraz browaru, jak i wszystkich mieszkańców Lublina 
(ankieta internetowa). Ankieta internetowa miała na celu zba-
dać opinię publiczną o miejscach wybranych do programu. 
Respondenci byli badani drogą elektroniczną. Ankieta była 
dostępna na stronie https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/
zabytki/projekty-i-programy/lublin-w-europejskim-projekcie-
-urbact-iii-second-chance/, udostępniana na portalach społecz-
nościowych i grupach społecznych. Kwestionariusz ankiety 
składał się z 19 pytań – w tym jednego otwartego oraz 4 pytań 
metrykalnych, w których to uczestnicy podawali: płeć, wie-
ku, wykształcenie oraz stan cywilny. Ankieta była dostępna 
od lipca 2017 roku, w której udział wzięły 403 osoby, a wyniki 
są dostępne na stronie internetowej. Badaniami przeprowadzo-
nymi za pomocą papierowego kwestionariusza objęto osoby 
zamieszkujące, pracujące oraz z różnych powodów odwiedza-
jące rejon ulic Bernardyńskiej, Farbiarskiej, Miedzianej, Miłej, 
Misjonarskiej, Przemysłowej, Wesołej oraz Zamojskiej. W okre-
sie od czerwca do lipca, w badaniu wzięło udział 100 ankieto-
wanych osób. Wyniki, również zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Biura MKZ.

Informacje dotyczące wszystkich działań zre-
alizowanych w związku z uczestnictwem w pro-
jekcie, w tym relacje ze spotkań ULG, lekcji edu-
kacyjnych oraz konferencji projektowych można 
odnaleźć na stronie Urzędu Miasta Lublin, gdzie 
została założona strona internetowa: http://
www.lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/
zabytki/projekty-i-programy/lublin-w-euro-
pejskim-projekcie-urbact-iii-second-chance/,  
dedykowana projektowi „2nd Chance”.

Poster Lublina poświęcony budynkowi dawnej słodowni 
na konferencji finalnej w Neapolu. Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz
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O ile uboższa byłaby historia przemysłu lubelskiego, gdyby nie dzia-
łalność spolszczonej, ewangelickiej rodziny Vetter, która swoimi dzia-
łaniami na polu gospodarczym i charytatywnym, znalazła miejsce 
w panteonie zasłużonych lubelskich rodów. Vetterowie swoją fortunę 
i pozycję w Lublinie zawdzięczają zakupowi nieruchomości, należą-
cej pierwotnie do zakonu reformatów, (zlokalizowanej w południowej 
części śródmieścia Lublina) po zachodniej stronie ul. Bernardyńskiej 
będącej główną ulicą wiodącą od południa do miasta w murach.
Zakon reformatów wyodrębnił się z franciszkańskiej rodziny zako-
nów, z bernardynów, a jego powstanie stanowiło reakcję na silne ru-
chy reformackie w Europie. Rozprzestrzeniał się on w całej Europie 
choć z dużymi problemami, jak przystało na każdy oddolny ruch 
reformatorski1, przy aktywnym sprzeciwie bernardynów. Do Lublina 
sprowadzeni zostali w 1660 roku. Ewa Szczęch, autorka monografii 
dawnego kościoła reformatów2, w 1972 roku dotarła do dokumentów 
w krakowskim archiwum reformatów prowincji małopolskiej, w któ-
rych odnalazła zapisy o lokalizacji konwentu na lubelskim przed-
mieściu Żmigród, na gruntach ofiarowanych przez „dwie pobożne 

Michał Trzewik

KLASZTOR REFORMATÓW W LUBLINIE

Historia konwentu reformatów

matrony“3: Mariannę z Husia- 
tyna (w województwie podol-
skim dawnej Rzeczypospolitej), 
wdowie po Andrzeju Boguckim 
i Helenę Sapieżynę z Prusinowa, 
wdowie po Mikołaju Sapiesze 

1  Błażkiewicz H., Powstanie  
małopolskiej prowincji reformatów 
(1587-1639), „Nasza Przeszłość”,  
t.XIV, 1961, s.98 nn. 

2  Szczęch E., Dawny kościół 
reformatów – obecnie browar –  
ul. Dąbrowskiego 15 w Lublinie,  
Lublin 1973, mps NID O.T. Lublin.

3   Określenie użyte przez ks. Ambro-
żego Wadowskiego, PAU Kraków, 
Rękopisy biblioteki PAU, nr 2375, t.1.
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kasztelanie wileńskim (ok. 1581 
– 1644).4 Grunty przeszły na 
własność reformatów prowincji 
małopolskiej i ruskiej, na mocy 
zapisu urzędowego dokonanego 
w Przemyślu 25 czerwca 1660 
roku, z przeznaczeniem na ery-
gowanie w tym miejscu klasztoru 
i kościoła. Fundację zatwierdził 
król Jan Kazimierz 20 września 
1660 roku, a na mocy dekretu 
erekcyjnego wydanego przez 
biskupa krakowskiego Andrzeja 
Trzebnickiego erygowny został 
konwent lubelskich reformatów5, 
na tzw. gruntach sapieżyńskich. 
Ich siedzibę stanowił pierwotnie 
skromny murowany dwór z ka-
plicą zakonną pod wezwaniem 
św. Kazimierza.6 Prawdopodob-
nie w 1663 roku zakonnicy roz-
poczęli budowę kościoła pod 
wezwaniem NMP, Wszystkich 
Świętych i św. Kazimierza7, 

a 6 grudnia odbyło się położenie kamienia węgielnego pod jego fun-
damenty, w obecności kanonika krakowskiego i oficjała lubelskiego 
Mikołaja Sługockiego. W 1660 roku „…tymczasową na tem miejscu 
kaplicę wystawioną dla Zgromadzenia, poświęcił Mikołaj Oborski, 
biskup Laodyceński sufragan i officyał krakowski“.8 Konsekracji ko-
ścioła wraz z ołtarzem głównym i sześcioma bocznymi, dokonał dnia 
14 września 1674 roku tenże sam biskup sufragan krakowski Mikołaj 
Oborski9. Jednakże w dostępnych źródłach i literaturze, za główne-
go fundatora, z uwagi na wkład finansowy, uznawany jest kasztelan 
kamieniecki Mikołaj Bieganowski herbu Grzymała, co potwierdza też 
w swoim rękopisie ks. Karol Boniewski w opisie diecezji lubelskiej10.

Niestety nie zachowały się plany budowy konwentu lubelskiego, 
lecz jedynie niezrealizowany projekt, przechowywany w Archiwum 
Prowincji Reformatów w Krakowie11. W krakowskim archiwum za-
chowały się także dokumenty źródłowe obrazujące znaczenie konwen-
tu lubelskiego, wielkość budynków klasztornych i obsadę personalną 
klasztoru z uwzględnieniem informacji o wieku, wykształceniu i funk-
cji pełnionej w zakonie. W latach 1772-1798 w konwencie mieszka-
ło 23 – 25 kapłanów, braci zakonnych i kleryków12, którzy pełnili w 
zakonie zróżnicowane funkcje. Wymienić tu należy w szczególności 

4  Archiwum seu liber munimentorum 
conventus Lubliniensis Patrum Refor-
matorum Sancti Francisci ad Sanctum 
Casimirum, die 4 martii 1665, Lublin 
kronika I, 1665-1789, Archiwum Pro-
wincji Reformatów w Krakowie.

5  ibidem, s.5.

6  ibidem, zapis pod r.1663.

7  ibidem, listy pomiędzy biskupem 
Trzebnickim i Mikołajem Sługockim.

8  Opis historyczny diecezji lubelskiej 
przez księdza Karola Boniewskiego, 
1863 r., Archiwum Archidiecezjalne 
Lubelskie, Rep.60 A, sygn. 259, s.302.

9  Sobieraj M., Świecka sepultura  
w kościele reformatów w Lublinie  
w XVII-XVIII wieku, w: Narrata de fon-
tibus hausta. Studia nad problematyką 
kościelną, polityczną i archiwistyczną 
ofiarowane Janowi Skarbkowi, pod red. 
Barańska M., Matwiejczyk W., Lublin 
2010, s.162-163.

10  Opis historyczny diecezji 
lubelskiej…, op.cit., s.302.

Akt erekcyjny konwentu reformackiego 
w Lublinie wydanego w 1660 r.przez bpa 
krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego.  
Fot. M.Trzewik
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brata Pacyfika Domarackiego, 
który z upoważnienia władz 
klasztornych sprawował nadzór 
budowlany przy wznoszeniu ko-
ścioła i klasztoru po 1663 roku.13 
Warto wspomnieć również o in-
nych zakonnikach, którzy przy-
czynili się do zakończenia prac 
wykończeniowych przy kościele, 
m.in. o bracie Zygmuncie Goł-
kowskim, który w latach 1698-
1699 wykonywał różne prace 
ornamentacyjne, o malarzu br. 
Janie Maksymie Ptaszkowskim 
w latach 1713-1714, czy o br. 
Marku Rożykowiczu, który w 
latach 1702-1704 wykonał np. 
cyborium ołtarzowe i szereg 
ornamentów rzeźbiarskich do 
poszczególnych ołtarzy14. Pod 
kierunkiem br. Pawła Konrada 
Kowalskiego (z zamiłowania ze-

11  Projekt kościoła i klasztoru dla 
fundacji reformatów w Krakowie 
(nie zrealizowany), z drugiej po-
łowy XVII wieku, rzut przyziemia, 
Archiwum Prowincji Reformatów 
w Krakowie, Rys. 17, tuszem 
i akwarelą, 39,4 x 47,2 cm  
(zob. fot po lewej).

12  Archiwum seu liber munimen-
torum conventus Lubliniensis …, 
op.cit., k.174.

13  Błachut A.J., Słownik artystów 
reformackich w Polsce, Warszawa 
2006, s.78.

14  ibidem, s.112-118.

15  Błachut A.J., Budownictwo 
małopolskiej prowincji reformatów 
w XVII wieku w swietle usawodaw-
stwa zakonnego, w: Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki, t. XXIV, 
R.1979, z.2.

16  Archiwum Prowincji Reforma-
tów w Krakowie, Acta orginalia 
A.R.P. Valeriani Bienkowski  
(1641-1644). K.272.

17 Reguła i konstytucje generalne 
zakonu braci mniejszych,  
Katowice s.16.

garmistrza), w latach 1785-1787 wykonane zostały inne prace remonto-
we, w tym dokończono bramę wjazdową z ulicy na podwórze, pokryto 
dachówką budynek kuchni, nareperowano parkan otaczający ogród, 
odrestaurowano schody do ogrodu i położono nowy dach nad altaną. 
Na kongregacji prowincji małopolskiej w 1714 roku w Krakowie wła-
dze zdecydowały o powołaniu dwóch infirmerii (sal dla chorych) z ap-
tekami, w tym jedną w Lublinie, aby chorzy zakonnicy mogli uzyskać 
stosowną opiekę medyczną.

Ustawodawstwo zakonne w odniesieniu do zakładania nowych 
klasztorów stało na straży idealnej prostoty i ubóstwa oraz nie po-
zostawiało zagadnień budowlanych inicjatywie poszczególnych 
przełożonych lub fundatorów15. Na jednym z posiedzeń kapituły  
i kongregacji prowincji w Krakowie w 1641 roku zdecydowano i na-
kazywano przełożonym, „…ażeby nie odważyli się rozpocząć jakiej-
kolwiek fabryki bez wyraźnego pozwolenia prowincjała i to według 
wzorca lub modelu im przypisanego“16. Wszystkie te reguły miały 
pozostać w zgodzie z zapisami testamentu św, Franciszka: „Niech się 
bracia nie ważą przyjmować kościołów, mieszkań i wszystkiego, co 
się dla nich buduje, jeśli nie odpowiada świetemu ubóstwu, któreśmy 
zgodnie z Regułą obiecali zachować przebywając w nich jak obcy  
i podróżni“17. Jako obowiązujący typ świątyni, który przyjęli małopol-
scy reformaci, kościół miał być budowlą jednonawową, z węższym  
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i wydłużonym prezbiterium zamknię-
tym prostą ścianą i przedzielonym w po-
łowie ołtarzem głównym, za którym 
znajdował się chór zakonny. Nie okre-
ślono dokładnie wymiarów, jakich na-
leżalo się trzymać przy budowie kościo-
łow, lecz istniał zapewne wypracowany 
model i miara założenia reformackiego, 
o czym wnioskować możemy również 
z zalecenia, które postawione zostało 
w 1678 roku przy okazji budowy ko-
ściołów reformackich w Sandomierzu 
i Zamościu. Należało je wzorować na 
wzniesionym nie tak dawno kościele 
w Lublinie, „… z wyjątkiem okrągłego 
zakończenia prezbiterium, które ma 
być prostokątne“18. Nie jest to do końca 
prawdą, gdyż prezbiterium lubelskie-
go kościoła jest zamknięte trójbocznie, 
chyba, że w trakcie budowy zostało tak 
zmienione. Jednakże na niezrealizowa-
nym projekcie kościoła, przechowywa-
nym w krakowskim archiwum, prezbi-
terium to zamknięte jest prostokątnie. 
Gotowe do rozpoczęcia budowy zało-
żenie mogło być zrealizowane dopiero 
po zatwierdzeniu przez prowincjała, 
a samą budowlę musiał nadzorować 
wydelegowany zakonnik. Według za-
sad prowincji do kościoła miały przy-
legać budynki klasztorne założone na 
planie czworoboku, z wirydarzem po-
środku i cechować je miała skromność 
„ …tak aby nie wyróżniały się niczym 
szczególnym ani wewnatrz, ani na ze-
wnątrz lub czymś kosztownym i okaza-
łym“.19 Cele zakonne miały być małe 
i skromne dostosowane do życia za-
konnego, a klasztor mógł pomieścić je-
dynie 30 zakonników, nie mniej niż 14. 
Początkowo przepisy zakonne zabra-
niały instalowania w kościołach orga-
nów i dużych dzwonów (od których to 
reguł z czasem odstąpiono) oraz wież 
dzwonnych. Z przekazów archiwalnych 
wynika, że w kościołch reformackich 
wskazywano również sposób dekoracji 
wnętrz (polichromii), co zauważamy 
analizując wnętrza kościołów w Bieczu, 
Pilicy, Sandomierzu, Kętach, Krakowie 
czy Przemyślu. Wszystkie te uwarunko-
wania zostały dochowane również przy 
budowie lubelskiego konwentu.

Archiwum Prowincji Reformatów w Krakowie, Kasata 1817,  Inwentarz klasztoru 
i kościoła, biblioteki w Lublinie. Fot. M.Trzewik

Fragment - Widok 
Lublina od połu-
dnia, miedzioryt 
Jana Maszewskiego 
z 1774 roku, w 
zbiorach Muzeum 
Lubelskiego nr 
inw.S/G/268/ML
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18  Błachut A.J., Budownictwo małopol-
skiej …, op.cit., s.134.

19  Status Provinciae S.Antonii Maioris 
Poloniae Ordinis S.Francisci Minorum 
Reformatorum, Varsoviae 1663, s.44, n.3.

20  Series Sepultorum ac Copulatorum 
Benefactorum in Ecclesiae PP.Reforma-
torum conventus Lubliniensis Al Anno 
Domini 1664 ad Presenta, Archiwum 
Prowincji Reformatów w Krakowie; 
Gach P.P, Franciszkański kościół św. Ka-
zimierza i klasztor w Lublinie w latach 
1674-1819, w: Non Cesso Gratias Agere 
Deo et Homines, pod red. W.M.Michal-
czyka i C.M.Paczkowskiego, Kraków-
-Warszawa 2013, s.508.

21  Kronika Klasztoru Reformatów 
Lubelskich, t.II.

22  Archivii Conventus Lublinien-
sis1775-1818, t.II, s.1790-1816, 
Archiwum Konwentu Reformatów 
w Krakowie

23  Widok Lublina od południa,miedzio-
ryt Jana Maszewskiego z 1774 roku, 
w zbiorach Muzeum Lubelskiego nr 
inw.S/G/268/ML.

24  Wjazd generała Zajączka, obraz 
F.Dombecka z 1826 roku, w zbiorach 
Miasta Lublin.

25  Muzeum Narodowe w Warszawie,  
nr inw.G.4044.

Podziemia kościoła klasztornego traktowane były jako wielka 
nekropolia, w której według przekazów archiwalnych pochowano 
co najmniej 635 osoby.20 Z czasem zmarłych chowano na przyległym 
do kościoła od północy cmentarzu klasztornym. Dla kościoła klasz-
tornego tragicznym okazało się jednakże wydarzenie z dnia 8 sierp-
nia 1720  roku. W wyniku pożaru  (spowodowanego uderzeniem 
pioruna) zniszczony został dach kościoła i sygnaturka z dzwonami, 
załamał się szczyt fasady, który upadając zniszczył sklepienie nad 
nawą.21 Dzieki hojności wielu darczyńców (w tym Kazimierza Rut-
kowskiego, właściciela Dóbr Czechów, księżnej krakowskiej Elżbiety 
Sieniawskiej, wojewody lubelskiego Jana Tarły, Marcina Trębickie-
go, podczaszego trembowlańskiego i właściciela Konopnicy, kościół 
wyremontowano i szybko przywrócono do użytkowania. W drugim 
tomie kroniki konwentu lubelskiego opisane są remonty prowadzone 
w kościele i klasztorze w latach 1775-181822. Z opisów tych wynika, 
że zarówno sam kościół z wyposażeniem, jak i budynek klasztorny, 
stacje Drogi Krzyżowej, cmentarz oraz zabudowania gospodarcze 
sukcesywnie poddawano remontom. Kościół w zasadniczym kształ-
cie przetrwał do roku 1817 r. 

Z końca wieku XVIII i początku XIX, pochodzą pierwsze przeka-
zy ikonograficzne konwentu lubelskiego, w tym miedzioryt Jana Ma-
szewskiego z 1774 roku z widokiem Lublina od południa,23 wielkofor-

matowy obraz Filipa Dombeck’a 
z 1826 roku24  znajdujący się 
w gabinecie Prezydenta Miasta 
Lublin oraz późniejsza litogra-
fia A. Fietty sprzed 1837 roku w 
zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie25. 

Po utworzeniu w 1815 roku 
Królestwa Polskiego rozpoczął 
się najtrudniejszy okres dla 
klasztorów lubelskich, w tym dla 
konwentu lubelskiego reforma-
tów. Nowe władze państwowe 
zaplanowały i  przeprowadziły 
kasatę najbogatszych zakonów, 
w tym klasztoru lubelskiego,  
w którym w chwili kasaty prze-
bywało 16 zakonników. Jednym 
z ważnych pretekstów do jego 
likwidacji była rzekoma dzia-
łalność duszpasterska zakonni-

Wjazd generała Zajączka, obraz F.Dombecka z 1826 roku, w zbiorach Miasta Lublin
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ków, którzy w kazaniach nawoływali do rozprawienia się z polski-
mi jakobinami, do których w latach 90. XVIII wieku należał carski 
namiestnik Królestwa Polskiego generał Józef Zajączek. Oficjalnym 
powodem kasaty miała być przydatność budynków klasztornych na 
szpital. Z 1819 roku pochodzi szczegółowy opis klasztoru i kościoła 
sporządzony przez komisarzy ze stony władz cywilnych i duchow-
nych przygotowujących przejęcie majątku reformatów.26 Był to kościół 
murowany z cegły, pokryty dachówką, długości łokci 42, szerokości 
łokci 17, sklepiony a całą konstrukcję wzmacniały ankry.27 W dniu 20 
lipca 1819 roku przybyła Komisja Wojewódzka, która miała orzec, czy 
klasztor nadaje się na szpital i magazyn. Po wymianie pism, w któ-
rych reformaci protestowali przeciwko likwidacji konwentu, w zabu-
dowaniach klasztornych ulokowano ojców bonifratrów, a 26 stycznia 
1820 r. Konsystorz Lubelski zawiadomił gwardiana lubelskich refor-
matów, że zgodnie z otrzymaną intrukcją z Komisji Rządowej Wyznań 

26  Rękopis księdza J.A.Wadowskiego, 
Biblioteka PAU w Krakowie, rkps  
nr 2351, k.49.
27  Acta suppressionis Conventus 
Lubliniensis PP. Reformatorum in Anno 
1819, s.1-28, Archiwum Prowincji Mało-
polskiej Reformatów w Krakowie.
28  Gach P.P, Franciszkański kościół  
św. Kazimierza … op.cit, s.518.
29  Opis historyczny Diecezji Lubelskiej 
…, op.cit. s.309.

Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, zakonnicy mają opuścić 
klasztor i przenieść sie do innych 
klasztorów.28 Bonifratrzy lubel-
scy przez 18 lat (do 1838 roku) 
zamieszkiwali w zabudowaniach 
lubelskich reformatów prowa-
dząc tu szpital, do czasu gdy 
odziedziczyli „siedzibę niegdyś 
Karmelitów za rzeką na przed-
mieściu czechowskim, Klasztor 
Reformatów straszy pustką …“29, 
czyli klasztor i kościół p.w. Jana 
Bożego karmelitów trzewiczko-
wych (po eksmisji karmelitów 
bosych) przy dzisiejszej ul. Bier-
nackiego. Przez kolejne lata za-

Widok miasta Lublina od strony rogatki Piaseckiej. Litografia A.Fietta Podł. Nat. Rys. i Lit. P.E.Hackerta, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw.G.4044.

Fragment planu miasta Lublina z około 
1825 roku, oryginał nieznany, neg. IS PAN, 
nr 8440.



21His tor ia  konwentu  re for matów

budowania poreformackie niszczały pomimo kolejnych prób ich 
zagospodarowania, czego dowodem może być projekt z 1825 r., 
przekształcenia ich na siedzibę ss. wizytek przechowywany 
w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych30. Projekt 
dotyczy rzutu suteren i piwnic kościoła i klasztoru reformatów 
i został wykonany przez Jakuba Hempla.31 Po 1838 roku budyn-
ki poreformackie aż do roku 1844 pozostawały pod zarządem 
i administracją miasta. Zamieszkiwała je biedota miejska, a część 
służyła za magazyny i skład wojskowy. Obok kościoła i klasz-
toru, w skład zespołu zabudowy wchodził cmentarz przyko-
ścielny (zlokalizowany na północ od kościoła), z dużym krzyżem 
pośrodku, mur ze stacjami drogi krzyżowej, studnia murowana 
z pompą, sadzawka, most, altanka, stajnie, drewniane budynki 
gospodarcze, place, śluzy, ogród, parkany i szpalery lip.

Lublin, rzut suteren i piwnic kościoła i klasztoru reformatów, wyk. J.Hempel, 1825 r., AGAD Warszawa, Zbiory kartograficzne, sygn. 2695/I

Lublin, Projekt adaptacji kościoła i klasztoru reformatów w Lublinie na siedzibę ss.wizytek, rzut pierwszego piętra i przekrój 
poprzeczny, plan wykonany przez J.Hempla, ok.1825 r., AGAD, Zbiory kartograficzne, sygn. 561-23.

30  Lublin, Projekt adaptacji kościoła i klasztoru 
reformatów w Lublinie na siedzibę ss.wizytek, 
rzut pierwszego piętra i przekrój poprzeczny, 
plan wykonany przez J.Hempla, ok.1825 r., 
AGAD, Zbiory kartograficzne, sygn. 561-23.

 31  Lublin, rzut suteren i piwnic kościoła i 
klasztoru reformatów, wyk. J.Hempel, 1825 
r., AGAD Warszawa, Zbiory kartograficzne, 
sygn. 2695/I. Lublin, rzut poziomy pierw-
szego piętra klasztoru reformatów, przekrój 
przez kościół i klasztor oraz plan sytuacyjny 
części miasta, wyk. J.Hempel, 1825 r.,  
AGAD Warszawa, Zbiory kartograficzne, 
sygn. 561-23.
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Rzut przyziemia kościoła i klasztoru reformatów oraz budynków browaru – aktualizacja Magdalena Szabała wg rysunku K. Janusa, 
zamieszczonego w publikacji internetowej: K. Janus, N. Przesmycka, Przemysł Lublina, cz. I, Lublin 2014, s. 100 – http://bc.pollub.pl/
dlibra/publication/8993/edition/8706/content
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Kolejnym momentem prze-
łomowym dla zespołu refor-
mackiego była zmiana jego cha-
rakteru i funkcji, t.j. jego nabycie 
w dniu 12/24 kwietnia 1844 roku 
przez Karola Vettera „fabrykan-
ta porteru, wódek i likierów we 
wsi Zawieprzyce, w zabudowa-
niach dworskich zamieszkały“, 

Konwent reformacki browarem
od księdza Kajetana Pniewicza, gwardiana zgromadzenia XX Refor-
matów w Kazimierzu, za kwotę 18 230,02 złotych polskich, czyli ru-
bli srebrnych 2 734 i 84 kopiejki.32 Z szacunków z lat 1847 i 1859 jawi 
się nam rzeczywisty obraz zabudowań poreformackich.33 Już wkrót-
ce po nabyciu gmachów poklasztornych, Vetter wykonał pierwsze 
prace adaptacyjne budynków klasztoru na urządzenie fabryki mydła 
i świec oraz destylarni i składu wódek. Ponadto wydzielił części 
zabudowań klasztornych i zadaptował na mieszkanie właściciela. 
Kościół był w dobrym stanie. W tym czasie nie dokonano w nim 

Na doleŁ Fragment planu P.Ceglińskiego. 1870 r., APL Akta miasta Lublina - Plany miasta Lublina, sygn. 5

Z lewej: August Karol  
Vetter (1847 - 1907) 
Z prawej: Juliusz Rudolf 
Vetter (1853 - 1917)
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32  Hipoteka w Lublinie,  
sygn. 4/126, Archiwum Państwowe 
w Lublinie.

33  Akta miasta Lublina 1874-1915, 
APL, sygn.7.238.

34  Hipoteka w Lublinie ...,  
op. cit.

jeszcze znaczących zmian, lecz jedynie niezbędne naprawy i za-
bezpieczenia, podobnie w pozostałych budynkach poklasztornych. 
W związku z przystosowywaniem terenu na potrzeby przemy-
słowe, już w 1856 roku wzniesiono od strony ul. Bernardyń-
skiej budynek administracyjny o skromnej dekoracji elewacji.  
Dopiero w 1858 r. rozpoczęto przebudowę według planów 
„na przerobienie murów po kościele niegdyś do XX Reformatów 
należących na browar” pod kierunkiem majstra mularskiego To-
masza Filipowskiego pod nadzorem budowniczego Kamińskiego. 
Prace zakończono w 1859 roku, co potwierdził tenże Kamiński 
w oszacowaniu z 1859 r., „Browar z dawnego kościoła przero-
biony pod dachówką holenderką”. Podwyższono wówczas część 
prezbiterium w celu dostosowania jej do potrzeb produkcyj-
nych oraz rozebrano kruchtę. Zmieniono też konstrukcję dachu 
nad nawą i nad prezbiterium oraz wysokość i kształt obu szczy-
tów, a ściany nawy i prezbiterium otrzymały charakterystyczne 
zwieńczenie w postaci „gzymsu z kroksztynami z bali wyrobio- 
nemi kształtnie”, pomiędzy którymi umieszczone były okna. We 
wnętrzu wprowadzono podziały na kondygnacje wyróżniając par-
ter, podparty dwoma filarami oraz pierwsze i drugie piętro. Od-

Widok wykonany techniką gwaszu i akwareli „Browar parowy, dystylarnia, fabryka słodu K. R. Vetter w Lublinie” ,  
autorstwa Eckert & Pflug, wydanej w 1913 roku w Kunstanstalt Leipzig,  przechowywanej w siedzibie zarządu browaru.

dzielono też przestrzeń między 
nawą i prezbiterium, wstawiono 
ścianę kominową poniżej łuku 
tęczowego oraz zabielono istnie-
jące freski na łuku. Parter został 
sklepiony, a I i II piętro rozdzie-
lono drewnianymi stropami. 
W takim stanie kościół prze-
trwał praktycznie do 1945 roku. 
Od prawie stu lat produkowano 
w nim piwo metodą fermentacji 
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dolnej. Piwo musiało być magazynowane w niskiej temperaturze 
od 3 do 6 miesiecy, aby zyskało w pełni dojrzałość i smak. W ten 
sposób wytwarzano pierwsze na Lubelszczyźnie piwo bawarskie.

Powracając do kwestii rozbudowy całego zespołu browaru, 
wspomnieć należy o kolejnych budynkach produkcyjnych, o które 
wzbogacił się zespół w drugiej połowie XIX wieku oraz w wieku 
XX, z przeznaczeniem ich na cele produkcyjne. Równolegle z prze-
budową dawnego kościoła i klasztoru rozpoczęto budowę nowych 

Plany Zakładów Przemysłowych „K.R.Vetter” na Kalinowszczyźnie w Lublinie, APL, sygn.110, 1936 r.

obiektów, w tym destylarni 
i składu wódek oraz browaru. 
Jako jedne z pierwszych poja-
wiły się budynki usytuowane 
po wschodniej stronie kościoła: 
fermentownia, chłodnia, budy-
nek zarządu widoczne na pla-
nie P. Ceglińskiego z 1870 roku, 
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Całość i fragment panoramy 
Lublina od południa na mapie 
J.Trettera, Plan der Westgalli-
zischen Kreistad Lublin nebst 
der umligenden Gegend, 1803 
r., Kriegsarchiv Vien, sygn. MS.- 
GIk.62

a w 1881 roku budy- 
nek warzelni. Kolej- 
no w ostatniej ćwierci 
XIX wieku zostały one 
nadbudowane i roz-
budowane w zwią- 
zku ze zmieniającymi 
się wymganiami tech-
nologicznymi, np. do 
budynku warzelni 
wprowadzono nową 
maszynę parową. Na- 
stępnie pojawia się za-
budowa wokół dzie- 
dzińca, przed fasadą 
kościoła, a w 1908 ro- 
ku nowy dwukondy- 
gnacyjny budynek 
mieszkalny, zaś w 1909 
roku dwukondygna- 
cyjny budynek administracyjny. Jak wyglądał cały nowy kom-
pleks browaru możemy najlepiej prześledzić na wielkoformato-
wym widoku wykonanym techniką gwaszu, datowanym przy-
puszczalnie na 1913 r., sygnowanym Eckert & Pflug Kunstanstalt 
Leipzig, a przechowywanym w siedzibie zarządu browaru. 
W pełni odwzorowuje ona zarówno układ zabudowy, jak i archi-
tekturę poszczególnych elementów zespołu, choć nie bez błędów. 
Po 1911 roku do kompleksu browaru dołączono teren położony 
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Nagrobek Juliusza Vettera. Cmentarz Ewangelicki przy ulicy Lipowej w Lu-
blinie. Fot. K. Czerlunczakiewicz

Nagrobek Karola i Augusta Vetterów. Cmentarz Ewangelicki przy 
ulicy Lipowej w Lublinie. Fot. K. Czerlunczakiewicz

po południowej stronie ul. We-
sołej właczając go do zespołu, 
co spowodowało odcięcie wylo-
tu ul. Wesołej do ul. Bernardyń-
skiej istniejące jeszcze na planie 
wielkiego Lublina w 1928 roku. 
Widok ten był później reprodu-
kowany w uproszczonej formie 
lub zróżnicowanej kolorysty-
ce, ale nadal pozostaje świet-
nym źródłem ikonograficznym. 
Na jednej z edycji, kompleks 
browaru w dolnej partii wido-
kówki zestawiono z fabryką 
słodu; w jej partii górnej .przed-
stawiona jest monumentalna 
bryła budynku słodowni przy 
ul. Misjonarskiej uruchomionej 
w 1892 roku przez braci Augu-
sta i Juliusza Vetterów, a w ko-
lejnych latach rozbudowywanej 
i sukcesywnie unowocześnianej.

W hipotece pod rokiem 
1883 jako właściciele figurują 
bracia August i Juliusz Rudolf 
Vetterowie synowie Karola,  
a w 1908 r. Juliusz Rudolf Vet-
ter, 34 zaś w 1918 r. wdowa po 
Rudolfie Juliuszu Vetter Bro-
nisława z Karszo-Siedlewskich 
Vetterowa. W 1927 roku od 
Bronisławy Vetter budynki 
browaru zakupił przemysło-
wiec i senator II Rzeczypospo-
litej Tadeusz Karszo-Siedlewski 
za kwotę 700 000 zł., a po jego 
śmierci (poległ w obronie War-

szawy 24 września 1939 r.) w 1943 roku spadkobiercami zostali: 
Olga Porubnikow (prywatnie jego narzeczona, primabalerina uży-
wająca scenicznego nazwiska Olga Sławska), Aniela z Karszo-Sie-
dlewskich Strakaczewa i Jan Karszo-Siedlewski.

W okresie międzywojennym nie zaszły w rozplanowaniu ra-
dykalne zmiany, lecz budynki były modernizowane w związku 
z unowocześnianiem produkcji i wprowadzaniem nowych urzą-
dzeń. Był to drugi okres prosperity „Zakładów Przemysłowych 
K.R.Vetter”, a Karszo-Siedlewski zarządzał browarem parowym, 
fabryką słodu na eksport do Europy zachodniej, fabryką wódek 
i likierów, wytwórnią lemoniady i wód gazowanych (skład i maga-
zyny umieszczono w innej części miasto, przy ul. Kalinowszczyzna), 
a także sprzedażą wódek wysoko gatunkowych własnej produkcji. 
Podczas okupacji hitlerowskiej, władze niemieckie przejęły ad-
ministrowanie browarem, lecz nie odebrano właścicielom prawa 
do korzystania z dochodów.

W 1945 roku, po upaństwowieniu zakładów przemysłowych, 
w wyniku fuzji z browarem „Jeleń” cały majątek przeszedł w po-
siadanie Lubelskich Zakładów Piwowarsko - Słodowniczych. 
W latach 50. XX wieku dokonano kolejnych przebudów dawnego 
kościoła, zmieniając kształt dachu nad prezbiterium i przywraca-
jąc mu kształt dwuspadowo - namiotowy, lecz bez przywrócenia 
pierwotnej wysokości oraz pokryto dach blachą zamiast dachówki. 
We wnętrzu przekształcono pierwsze piętro na mieszkania wy-
konując nowe otwory okienne oraz powiększono okna w ścianie 
wschodniej prezbiterium. W związku z prowadzoną produkcją 
urządzenia modernizowano, co pociągało za sobą kolejne prze-
kształcenia i adaptację pomieszczeń do nowego profilu produkcji 
już w 1962 roku. W tym zabytkowym zespole zabudowy produkcję 
kontynuowano do końca lat 90.XX wieku, do czasu zakończenia 
modernizacji budynków dawnego browaru „Jeleń” i jego rozbu-
dowy o nowe obiekty produkcyjne przy ul. Kunickiego, dokąd od 
2001 roku przeniesiono cały proces produkcyjny. W budynkach po 
browarze siedzibę znalazł zarząd firmy Perła – Browary Lubelskie 
S.A., ponadto pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz pozosta-
wiono lokale mieszkalne.
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Kompozycja zespołu i jego elementy
Na zespół zabudowań obecnego browaru składają się dawne 

zabudowania klasztorne OO. Reformatów oraz wznoszone od poło-
wy XIX do początku wieku XX nowe budynki browaru. Analizując 
jego układ przestrzenny35 zauważamy tutaj dwa zasadnicze wnę-
trza architektoniczne utworzone wokól dwóch dziedzińców dostęp-
nych przez dwie bramy wjazdowe od wschodu - od ul. Bernardyń-
skiej. Jednym z nich jest dziedziniec północny – który od południa 
zamkniety jest fasadą dawnego kościoła oraz przylegającym do niej 
od zachodu północnym skrzydłem klasztoru i usytuowanym w linii 
zabudowy ulicy (przylegającym do wschodniej elewacji kościoła) 
późniejszym budynkiem mieszkalno – produkcyjnym. Od strony 
zachodniej, północnej i wschodniej dziedziniec zamykają oficyny 
mieszkalne. Pomiędzy dwoma dziedzińcami znajduje się główny 
zespół zabudowań produkcyjnych i mieszkalnych zlokalizowanych 
w dawnym kościele i przylegającym do niego czworoboku zabu-
dowań klasztornych, pierwotnie 
z wirydarzem wewnątrz, obecnie 
zadaszony i połączony z klaszto-
rem. Po południowej stronie kom-
pleksu zabudowy ukształtowany 
został drugi dziedziniec – po-
łudniowy. Od strony północnej 
ograniczony jest on północnym 
skrzydłem dawnego klasztoru, 
prezbiterium kościoła oraz budyn-
kiem produkcyjnym przyległym 
do wschodniej elewacji kościoła. 
(fermentownia). Od zachodu dzie-
dziniec ogranicza przedłużone na 

Mapa J.Trettera, Plan der Westgallizischen Kreistad Lublin nebst der umligenden Gegend, 1803 r., Kriegsarchiv Vien, sygn. MS.- GIk.62 

południe zachodnie skrzydło 
klasztoru, do którego został 
dobudowany nowszy budynek 
administracyjny. Budynek ten 
łączy się z warzelnią zamyka-
jąc dziedziniec od strony po-
łudniowej. Na południowy za-
chód od warzelni usytuowany 
jest budynek mieszkalny pra-
cowników browaru. Zarówno 

35 Przygotowany w oparciu o treść i za 
zgodą Bożeny Stanek-Lebiody, autorki 
tzw. kart białych dla zespołu browaru.
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warzelnia jak i budynek miesz-
kalny znajdowały sie pierwot-
nie przy południowej granicy 
parceli należącej do browaru 
– tędy przebiegała ul. Wesoła. 
Granicę wschodnią dziedzińca 
wyznacza budynek zarządu jest 
usytowany w linii zabudowy 
ul. Bernardyńskiej. Po przyłą-
czeniu terenu znajdującego się 
po południowej stronie zlikwi-
dowanego odcinka ul. Wesołej, 
powiększył się teren browaru. 
Wzniesiono na nim dodatko-
wy budynek administracyjny 
i urządzono parking.

Poza głównym kompleksem 
zabudowań, na skarpie wznie-
siono współczesne budynki 
gospodarcze, warsztatowe i ga-
raże. Teren od ul. Bernardyń-
skiej odgrodzono murowanym 
parkanem o metalowych przę-
słach. Główny wjazd do bro-
waru prowadzi bramą połu-
dniową, przy której wzniesiono 
nową portniernię, przylegającą 
do budynku zarządu.

Pokrótce przedstawimy cha- 
rakterystykę najważniejszych 
elementów zabytkowego zało-
żenia poklasztornego i ich kata-
logową charakterystykę. Głów-

nym elementem zespołu pozostaje nadal kościół wzniesiony w latach 
1663-1674. Jest to budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej z do-
datkiem kamienia, na zaprawie wapiennej, obustronnie otynkowany. 
Piwnice nakryte są sklepieniami kolebkowymi i kolebkami z lunetami. 
W dawnym prezbiterium strop płaski, w nawie sklepienia kolebkowo 
- krzyżowe, nad I piętrem drewniane stropy belkowe z podsufitką, 
zaś górna kondygnacja nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami. 
Więźba dachowa krokwiowo - płatwiowa wzmocniona jętkami i ścia-
nami stolcowymi. W piwnicach oraz pomieszczeniach na parterze 
posadzki z płyt lastrikowych i gresowych, powyżej deskowe podłogi. 
W swojej pierwotnej formie kościół składał się prostokątnego jed-
nonawowego korpusu poprzedzonego niewielką kruchtą od północy 
oraz nieco niższego i węższego, zamkniętego trójbocznie prezbite-
rium. Obecnie wnętrze kościoła podzielone jest na trzy kondygnacje, 
z których każda posiada odmienny układ pomieszczeń dostosowa-
nych do pełnionych funkcji. Parter dostępny przez wejście w połu-
dniowej ścianie prezbiterium oraz skomunikowany z pomieszczenia-
mi produkcyjnymi usytuowanymi w budynku przyległym do ściany 
wschodniej, połączony z halą produkcyjną utworzoną w miejscu 

Mapa generalna całego miasta JKM-ci Lublina (1783 r.),J.N.Łęcki, APL, AmL, Plany miasta Lublina sygn.3
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dawnego wirydarza (od zacho-
du). Piętro dostępne za pomocą 
klatki schodowej usytuowanej 
w dawnym północnym skrzy-
dle klasztornym oraz w skrzy-
dle południowym. Na piętrze 
w części północnej pomieszcze-
nia mieszkalne w dwóch trak-
tach oddzielone korytarzem od 
usytuowanych w części środko-
wej komórek, a wzdłuż ściany 
zachodniej korytarz. Na piętrze 
w części południowej dawne 
laboratorium dostępne odrębną 
klatką schodową. Trzecia kondy-
gnacja o charakterze poddasza, 
gdzie szczęśliwie dzięki utrud-
nionemu dostępowi w stosunko-
wo dobrym stanie zachowało się 
malowidło na łuku tęczowym.36 
Polichromia wykonana techniką 
fresku i podmalowana temperą 
musiała powstać po pożarze ko-
ścioła w 1720 roku i przestawia 
sceny figuralne o wymiarach 
9,5x5 m. Ewa Szczęch przypusza, 
że jest to scena adoracji Trójcy 
Świętej przez świętych Fran-
ciszka i Dominika, choć autorzy 
późniejszych badań architekto-
nicznych zauważają w dolnej jej 
części stopę z raną po przebitym 
gwoździu, co mogłoby wskazy-
wać na postać Chrystusa. Św. 
Franciszek przedstawiony został 
w prawym dolnym rogu kom-
pozycji, a w lewym św. Dominik 
z zachowanym wyobrażeniem 
psa z pochodnią w pysku. Zacho-
wana jest rówież twarz Matki Bo-
skiej i jej złożone ręce, a poniżej 
prawdopodobnie głowa anioła. 
Ten sposób dekoracji malarskiej 

Widok na prezbiterium kościoła. Fot. P. Maciuk

Odrestaurowana sala dawnego refektarza. Fot. P. Maciuk

Widok na łuk tęczowy z odkrytymi fragmentami polichromii. Fot. P. Maciuk

36 Knothe Z., Zburzone i przebudowane 
kościoły lubelskie, w: Gazeta Lubelska, 
9.03.1947 r., nr 66; Szczęch E., Dawny 
kościół reformatów..., op.cit.s.27a; 
Janus K., Janusz R., XVIII wieczny fresk 
na łuku tęczoaym byłego kościoła 
reformatów św. Kazimierza przy ul. 
Bernardyńskie 15 w Lublinie, Budow-
nictwo i Architektura, 6 (2010, 23-29; )



32 KL A SZ TOR REFORMATÓW W LUBLINIE

odnajdujemy również w innych kościołach refor-
mackich w Polsce, tak więc w momencie podjęcia 
decyzji o jej odsłonięciu i konserwacji, stosunkowo 
łatwe będzie ich odtworzenie.

Fasada kościoła (elewacja północna) o po-
działach ramowo-lizenowych, dwukondygna- 
cjowa, zwieńczona szczytem. Dolna kondygnacja 
trójosiowa (obecnie przywrócone główne wejście do 
kościoła, z nowymi dużymi drzwiami klepkowymi) 
i dwoma konchowymi wnękami po bokach miesz-
czącymi pierwotnie rzeźby, zakończona gzymsem 
uskokowym. Górna kondygnacja trójprzęsłowa, po- 
dzielona na trzy pola – szersze pośrodku i węż-
sze po bokach, w których zamknięte półkoliście 
blendy, wtórnie przebite w dolnej partii prostokąt-
nymi otworami okiennymi. Kondygnacja zwieńczo-
na profilowanym gzymsem i fryzem – gładkim w 
części środkowej, a rozczłonkowanym niewielkimi 
prostokątnymi blendami pomiędzy którymi drew-
niane kroksztyny w częściach bocznych. Partia 
środkowa zwieńczona wyniesionym szczytem, 
rozczłonkowanym trzema ślepymi filarowymi ar-
kadami – wyższą pośrodku i niższymi po bokach. 
W arkadzie środkowej otwór okienny przesłonięty 
deskami, a poniżej ślad po zamurowanym analo-
gicznie oknie.

Równolegle z kościołem budowany był klasz-
tor (1663-1674, 1858-1859). Zabudowania dawnego 
klasztoru składają się z dwóch węższych i krót-
szych skrzydeł przylegających pod kątem prostym 
do zachodniej elewacji kościoła oraz szerszego 
i dłuższego skrzydła zachodniego, przedłużonego 
dodatkowo poza czworobok zabudowań klasz-
tornych w kierunku południowo -zachodnim. 

Wewnątrz pierwotnie mieścił się wirydarz. Nad po-
szczególnymi skrzydłami dachy dwuspadowe pokry-
te ocynkowaną blachą. Budynki klasztoru murowane 
z cegły ceramicznej pełnej z dodatkiem kamienia, na 
zaprawie wapiennej, ściany obustronnie tynkowa-
ne. W piwnicach sklepienia kolebkowe i kolebkowe 

Po prawej: Odsło-
nięte fragmenty 
polichromii na łuku 
tęczowym kościoła. 
Fot. P. Maciuk

Na dole: Fasada ko-
ścioła. Fot. P. Maciuk
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z lunetami. W pomieszczeniach 
na parterze sklepienia kolebkowe, 
kolebkowe z lunetami, kolebkowo 
- krzyżowe i krzyżowe, a w dawnej 
kaplicy krzyżowe z podwójnymi 
szwami. Nad I i II piętrem stropy 
belkowe z deskowymi lub otynko-
wanymi podsufitkami. Elewacja 
frontowa (północna) dwukondy-
gnacjowa, sześcioosiowa o nieregu-
larnie rozmieszczonych otworach 
okiennych. Główny otwór wejścio-
wy zamknięty półkoliście, usytu-
owany w skrajnej osi wschodniej; 
w drugiej osi od wschodu jedno 
okno doświetlające półpiętro klatki 
schodowej. Skrajna oś zachodnia 
zasłonięta częściowo dobudowaną prostopadle oficyną; w narożniku 
niski przedsionek mieszczący wejście do skrzydła zachodniego. Otwory 
okienne przemurowane, prostokątne; jedno z okien parteru zamknięte 
łukiem odcinkowym. Elewacja pozbawiona podziałów i detalu archi-
tektonicznego za wyjątkiem profilowanego gzymsu wieńczącego. Nad 
wejściem umieszczony niewielki kamienny kartusz z datą „1643“.

Elewacja zachodnia wieloosiowa, w części środkowej trzykon-
dygnacjowa, pięcioosiowa  w górnych kondygnacjach i czteroosiowa 
w dolnej. Części boczne dwukondygnacjowe; północna - sześcio-
osiowa, w dolnej kondygnacji poprzedzona na całej długości weran-
dą; część południowa czteroosiowa (w dolnej kondygnacji trzyosio-
wa). W przyziemiu odkryta w całości kondygnacja piwnic, przebita 
otworami okiennymi i wejściowymi, częściowa przesłonięta przybu-
dówkami. Część środkowa elewacji ujęta po bokach skośnymi skar-
pami sięgającymi drugiej kondygnacji. Pomiędzy II a III kondygnacją 
profilowany, nieznacznie wyłamujący się gzyms kordonowy. Naroża 
I i II kondygnacji ujęte zdwo-
jonymi pseudopilastrami. 
W polach międzyokiennych 
szerokie pseudopilastry 
nadwieszone nieco powyżej 
okien I kondygnacji, w dole 
zakończone ornamentalnymi 
plakietami w formie wspor-
ników. Trzecia kondygnacja 
połączona ze szczytem, uję-
ta po bokach lizenami prze-
chodzącymi górą w płaską 
opaskę, zakończona gzym-
sem konsolkowym. Otwory 
okienne umieszczone w po-
dwójnych, zamkniętych od-
cinkowo płycinach, których 
górna warstwa zakończo-
na łukowo w połowie fi-
larów międzyokiennych, 

w szczycie niewielki okulus. 
Otwory pierwszej kondygnacji 
umieszczone także w zamknię-
tych odcinkowo płycinach. 
Nad oknami II kondygnacji 
gzymsy wyłamujące się dwu-
spdowo w części środkowej.  
W osi środkowej I i II kondy-
gnacji balkony, z których górny 

Wejście do klasztoru. Fot. P. Maciuk

Polichromia w korytarzu klasztornym 
na parterze. Fot. Piotr Maciuk. 

Klasztor - sklepienie korytarza 
na parterze. Fot. P. Maciuk



34 KL A SZ TOR REFORMATÓW W LUBLINIE

otoczony ozdobną żeliwną balustradą; powyżej data „1879“. W po-
łudniowej części elewacji otwory okienne parteru umieszczone w 
analogicznych płycinach. Okna drugiej kondygnacji w obu częściach 
elewacji zwieńczone odcinkami gzymsów. Wnętrza pozbawione daw-
nego wystroju i wyposażenia, za wyjątkiem wzorzystych parkietów 
zachowanych w kilku pomieszczeniach mieszkalnych na I piętrze 
skrzydła zachodniego oraz w dawnym archiwum na parterze.

Chronologicznie następnym zbudowanym obiektem w zespo-
le browaru jest budynek administracyjny zwany później bu-
dynkiem zarządu, wzniesiony w już w 1856 roku od strony ul. 
Bernardyńskiej, nadbudowany o jedną kondygnację w latach 80. 
XX wieku. Jest to budynek murowany z cegły ceramicznej peł-
nej, na zaprawie wapienno-piaskowej, obustronie tynkowany. 
Piwnice nakryte spłaszczonym sklepiem kolebkowym i kolebką z lu-
netami. Nad parterem odcinkowe stropy Kleina, oparte w kilku miej-
scach na konsolach, nad wyższymi 
kondygnacjami stropy płaskie. Więź-
ba krokwiowo – płatwiowa. Dwu-
spadowy dach pobity ocynkowaną 
blachą. Klatka schodowa współcze-
sna murowana, stolarka okienna 
i drzwiowa nowa, drewniana; drzwi 
wejściowe w elewacjach wzdłuż-
nych, drewniane, dwuskrzydłowe, 
płycinowe, od strony podwórza z de-
koracją snycerską. Okna dwuskrzy-
dłowe, czterokwaterowe z dwu-
kwaterowymi oberluftami. Budynek 
założony na planie wydłużonego pro-
stokąta, trzykondygnacjowy, podpi- 
wniczony. Układ wnętrz pierwot-
nie dwutraktowy, obecnie znacz-
nie przekształcony. W części cen- 
tralnej usytuowana klatka schodo-

wa. Bryła zwarta, nakryta 
niskim dachem dwuspa-do-
wym. Elewacja frontowa 
trzykondygnacjowa, dzie-
sięciosiowa. W partii środ-
kowej niewielki dwuosio- 
wy pozorny ryzalit  zwień- 
czony trójkąnym ogzymso- 
wanym frontonem, z nie-
wielkim okulusem w tym-
panonie. Podziały hory-
zontalne w postaci wąskich 
gzymsów. W ryzalicie środ-
kowym otwór wejściowy, 
powyżej którego dwa nie-
wielkie okienka doświetlają-
ce klatkę schodową.

Kolejnym ważnym obiektem 
w zespole jest budynek wa-
rzelni z 1881 roku, zlokalizowa-
ny w niewielkiej odległości od 
bramy wjazdowej. Zbudowana 
z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie wapienno – piaskowej, 
obustronnie otynkowana. Dolna 
kondygnacja nakryta odcinko-
wym stropem Kleina, nad gór-
ną otwarte wiązanie dachowe. 
Pomiędzy kondygnacjami części 
biurowej (przy zachodniej ścia-
nie szczytowej) płaskie stropy 
Kleina. Więźba dachowa współ-
czesna ze stalowych więzarów 

Widok klasztoru od zachodu. Fot. P. Maciuk

Fasada budynku zarządu. Fot. M. Trzewik 
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opartych na wieńcu żelbetowym założonym na koronie murów. Dach 
dwuspadowy pokryty ocynkowaną blachą. W części biurowej lastri-
kowa klatka schodowa. W hali warzelnej otwory okienne metalowe, 
podzielone szprosami na szereg drobnych kwater, w pozostałych po-
mieszczeniach drewniane. Stolarka drzwiowa w większości współcze-
sna, drewniana; drzwi jedno i dwuskrzydłowe, klepkowe (do hali wa-
rzelni) i płycinowe. Budynek założony na planie prostokąta, częściowo 
podpiwniczony, w głównej części produkcyjno – magazynowej dwu-
kondygnacjowy, w zachodniej części biurowej czterokondygnacjowy. 
Bryła zwarta, nakryta niskim dachem dwuspadowym osłoniętym  
w szczytach i częściach skrajnych rodzajem ścianki attykowej. Ele-
wacja frontowa dwukondygnacjowa, trójprzęsłowa, rozczłonkowana 
uproszczonymi pilastrami wydzielającymi przęsło środkowe i flanku-
jące naroża. W kondygnacji dolnej pilastry boniowane, w górnej gład-
kie. Kondygnacje rozdzielone dwoma profilowanymi gzymsami wyła-
mującymi się na pilastrach, na których tworzą uproszczone głowice. 

Budynek mieszkalny. Fot. P. Maciuk

Nad drugą kondygnacją również 
wyłamujący się gzyms wień-
czący, przerwany nad przęsłem 
środkowym, który przechodzi 
podwyższony w pole środkowe 
szczytu. Szczyt zamknięty po-
środku poziomą ścianką attyko-
wą w formie krenelażu, partie 
boczne zakończone skośnymi 
ściankami o analogicznej formie. 
Pola przęseł obu kondygnacji 
rozczłonkowane dużymi prosto-
kątnymi, zamkniętymi odcinko-
wo blendami okiennymi ujętymi 
od góry tynkowymi opaskami. 
Nad środkową blendą okienną 
II kondygnacji data „1881“, zaś 
w szczycie umieszczono okulus.

Dla pracowników obsługi 
zakładu przemysłowego w 1908 
roku wzniesiono nowy dom 
mieszkalny, na południowy za-
chód od budynku warzelni. Jest 
to budynek murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, na zaprawie 
wapienno – piaskowej, obustron-
nie otynkowany. Piwnice nakry-
te odcinkowymi stropami Kleina 
oraz w niewielkiej części cegla-
nymi sklepieniami kolebkowymi. 
Nad parterem i piętrem drewnia-
ne stropy belkowe z podsufitką. 
Więźba dachowa krokwiowo - 
płatwiowa wzmocniona dwoma 

Budynek warzelni na widoku „Browar parowy, dystylarnia, fabryka słodu K. R. Vetter w Lublinie”,  
autorstwa Eckert & Pflug oraz współcześnie w obiektywie Piotra Maciuka
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37 Janus K., Przesmycka N., Przemysł 
Lublina, cz.I, Lublin 2014, Monografie 
Politechnika Lubelska.

Fasada budynku administracyjnego. Fot. M.Trzewik

ściankami stolcowymi łączonymi 
za pomocą tybli. Dach dwuspa-
dowy pobity ocynkowaną blachą. 
Pomiędzy kondygnacjami klatka 
schodowa wsparta na łęgowych 
sklepieniach; zachowany dawny 
wystrój – tralkowe balustrady, 
szafki w ścianach. Na parterze 
podłogi deskowe, na piętrze par-
kiety – w jednym z pomieszczeń 
zachowany wzorzysty parkiet 
z kilku gatunków drewna. Stolar-
ka okienna i drzwiowa drewnia-
na. Drzwi zewnętrzne dwuskrzy-
dłowe płycinowe z nadświetlem, 
z zewnątrz nabijane klepkami. 
Okna ościeżnicowe, dwuskrzy-
dłowe z oberluftami. Budynek 
podpiwniczony, dwukondygna-
cjowy, założony na planie prosto-
kąta, wąskofrontowy. Pierwotnie 
o dwutraktowym układzie wnę-
trza. Na osi traktu frontowego 
zlokalizowana klatka schodo-
wa, z której wejścia do dwóch 
mieszkań na każdej kondygnacji. 
Po bokach klatki schodowej zlo-
kalizowano kuchnie i łazienki, 
wydzielone z kuchni, w trakcie 
tylnym obszerne pokoje podzie-
lone współcześnie na dwa mniej-
sze, w amfiladzie. Na obu kon-
dygnacjach analogiczny układ 
pomieszczeń. Bryła zwarta, na-
kryta dachem dwuspadowym; 
w elewacji frontowej wyniesiony 
schodkowo szczyt, stanowiący 
zwieńczenie ryzalitu pozornego. 
Elewacja frontowa trójosiowa, 
w zryzalitowanej partii środko-
wej – trzykondygnacjowa miesz-
cząca klatkę schodową. Wejście 
główne w przyziemiu ryzalitu 
środkowego. Nad wejściem dwa 
prostokątne okna doświetlające 
półpiętra klatki schodowej, a po-
między oknami plakieta z datą 
„1908“. Partie boczne jednoosio-

we, przeprute wąskimi otworami okiennymi na obu kondygnacjach. 
Okna w ryzalicie ujęte tynkowymi, łukowo wyginającymi się nad na-
prożami uszatymi obramieniami. Nad pozostałymi oknami i wejściem 
opaski o analogicznej formie ujmujące jedynie górną część otworu. Na-
roża ujęte boniowanymi lizenami, cokół wyodrębniony wąskim profilo-
wanym gzymsem; górna kondygnacja zwieńczona w partiach bocznych 
profilowanym gzymsem przerwanym nad ryzalitem środkowym, który 
wyniesiony w formie zakończonego schodkowo szczytu, rozczłonkowa-
nego rodzajem nadwieszonych arkadek.

Wśród zabytkowych obiektów wymienić jeszcze należy wzniesiony 
w 1909 roku dwukondygnacyjny budynek administracyjny pełniący 
na przestrzeni czasu rozmaite funkcje, w tym produkcyjne i mieszkal-
ne. Jest to budynek zlokalizowany w linii zabudowy ul. Bernardyń-
skiej, z głównym wejściem od podwórza oraz wtórnym od wschodu 
do lokalu restauracji. Wzniesiony z pełnej cegły ceramicznej, na za-
prawie wapienno-piaskowej z użyciem kamienia w dolnej jego części, 
obustronnie otynkowany. Dach pokryty ocynkowaną blachą, więźba 
drewniana konstrukcji krokwiowo - płatwiowej. Klatka schodowa z że-
liwną balustradą o roślinej ornamentyce. Budynek dwukondygnacyjny 
pod dwuspadowym dachem, podpiwniczony, o zwartej bryle z wy-
suniętym od podwórza ryzalitem mieszczącym klatkę schodową. Fa-
sada 10 osiowa, z dwoma płytkimi dwuosiowymi ryzalitami wyod-
rędnionymi jedynie grubością muru, ujętymi boniowanymi pilastrami  
(w parterze bonie imitujące rustykę, powyżej bonie poprzeczne); ryzali-
ty zwieńczone attykami z trójkątnymi naczółkami z okulusami pośrodku 
i flankowane parami słupków. Podziały horyzontalne w postaci gzymsu 
międzykondygnacyjnego z gładkim fryzem i koronującego dopełnione-
go w dolnej partii fryzem kostkowym. W czwartej osi od południa na 
piętrze duży balkon z ozdobną żeliwną balustradą, a w osi 5 parteru 
otwór wejściowy do lokalu gastronomicznego.

Szczgółowy opis pozostałych obiektów dawnego browaru zawar-
te są w pracy architektów lubelskich na temat przemysłu Lublina.37



Oprócz kompleksu zabudowy browaru przy ulicy Bernardyńskiej, 
w skład zakładu przemysłowego Vetterów wchodziła także fabry-
ka słodu przy ulicy Misjonarskiej. Została wzniesiona na posesji 
o numerze hipotecznym 166 (policyjnym 255), administracyjnym 
10 (obecnie 22 – przyp. aut.), zajmującej dużą trapezoidalną dział-
kę, położoną naprzeciwko zabudowań Seminarium Duchownego. 
Budowę fabryki rozpoczęto w 1846 roku, wraz z uruchomieniem 
przez Karola Rudolfa Vettera browaru przy ulicy Bernardyńskiej. 
Funkcjonować zaczęła jednak kilkadziesiąt lat później, w 1892 roku, 
kiedy to właścicielami zakładu byli już synowie Karola Vettera, 
August i Juliusz (od 1883 roku). Uruchomienie słodowni było jed-
ną z najważniejszych modernizacji zakładu, w którym wówczas 

Katarzyna Czerlunczakiewicz

FABRYKA SŁODU K. R. VETTER W LUBLINIE
Historia

znacznie unowocześniono pro-
dukcję. Można przypuszczać, 
iż wzniesienie osobnej fabryki 
pozwalało nie tylko na zaopa-
trzenie w słód browaru Vet-
terów, ale i sprzedaż surowca 
innym producentom. 

Najstarsze zabudowania fa- 
bryki  słodu mieściły m.in.  
słodownię, suszarnię, klepiska, 
kotłownię, a także mieszkania 
pracowników. Odtworzenie roz-

Widok na słodownię od północy, zdjęcie z drona
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kładu oraz funkcji pomieszczeń 
możliwe jest dzięki dokumentom 
i planom zachowanym w lubel-
skim Archiwum Państwowym.1 

Głównym budynkom, bezpośred-
nio związanym z procesem słodo-
wania, towarzyszyły liczne obiekty 
pomocnicze o charakterze gospo-
darczym, takie jak magazyny, gara-
że, stajnie, komórki. W materiałach 
archiwalnych można odnaleźć po-
nadto rzuty i przekroje poszczegól-
nych pomieszczeń na wszystkich 
kondygnacjach wraz z wymiarowa-
niem oraz zaznaczonymi urządze-
niami i  objaśnieniem ich funkcji. 
Także z nich dowiadujemy się, że  
w bezpośrednim sąsiedztwie sło-
downi znajdowały się ogródki 
działkowe służące zapewne miesz-
kającym na jej terenie pracownikom 
fabryki. Tak przygotowany zakład 
pozwalał na sprawny proces pro-
dukcji słodu, polegający w pierw-
szej kolejności na czyszczeniu  
i sortowaniu jęczmienia, a następ-
nie moczeniu ziaren, podczas któ-
rego zachodzi kiełkowanie. Jest to 
najważniejszy etap słodowania - na 
skutek kiełkowania oraz zachodzą-
cych podczas niego procesów fizjo-
logicznych zmianie ulega struktura 
ziarna, co powoduje powstanie od-
powiednich cech aromatycznych. 
Tak otrzymany stan utrwala się 
w procesie suszenia. Gotowy słód 
jest magazynowany i może zostać 
wykorzystany w produkcji piwa.

1  APL, Akta Miasta Lublina, Inspek-
cja Budowlana, Akta nieruchomości 

położonej w Lublinie przy ul. Misjonar-
skiej 10 [1934-1940]-1948-, sygn. 3107; 

Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w 
Lublinie, Fabryka słodu Lublin, ul. Mi-

sjonarska Nr 10. Plan sytuacyjny, 1:500, 
b.d., sygn. 107.

APL, Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter 
w Lublinie, Fabryka słodu Lublin, ul. Misjo-
narska Nr 10. Plan sytuacyjny, 1:500, b.d., 

sygn. 107
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Dla rozwoju fabryki słodu Vet-
terów bardzo ważny był rok 1899, 
kiedy to dokonano znaczącej roz-
budowy zakładu. Główny korpus 
słodowni podniesiono o jedną kon-
dygnację i wzniesiono charaktery-
styczną wieżę, w której zlokalizowa-
na została nowa suszarnia. Do dziś 
na północnej elewacji wieży zacho-
wała się inskrypcja z datą „1899”. 
Projekt nadbudowy oraz budowy 
suszarni, obejmujący także część 
technologiczną, również jest dostęp-
ny w Archiwum Państwowym w Lu-
blinie.2 1899 rok przywołuje także 
Maria Ronikierowa, w wydanym 
w 1901 roku w Warszawie Ilustro-
wanym przewodniku po Lubli-
nie. Wymieniając lubelskie zakłady 
przemysłowe i fabryczne informuje, 
że w słodowni zatrudnionych jest 
10 robotników, a wartość jej produk-
cji wynosi 49,743 ruble.3

Rozpoznawalna bryła słodowni, 
którą zyskała podczas wspomnia-
nej przebudowy, została ukazana na 
wielkoformatowym widoku o wy-
miarach 126,3 x 110,6 cm – Browar pa-
rowy, dystylarnia i fabryka słodu 
K. R. Vetter w Lublinie. Firma eg-
zyst od 1846 r., sygnowanym Eckert 
& Pflug - Kunstanstalt - Leipzig, 
wykonanym w technice gwaszu, 
przechowywanym obecnie w siedzi-
bie zarządu „Perła – Browary Lubel-
skie S.A.” przy ulicy Bernardyńskiej. 
Widok ten był następnie wielok-
trotnie powtarzany na pocztówkach 
z II dekady XX wieku. W albumie 
Lublin na dawnej pocztówce, znaj-
dujemy reprodukcję datowaną przez 
Ryszarda Bogdziewicza na około 

2  APL, Rząd Gubernialny Lubel-
ski BI, 1899:4, Projekt budowy 
suszarni słodu i nadbudowy 1 p. 
Nad składem słodu w nier. 255, 
ul. Misjonarska.

3  Ilustrowany przewodnik po 
Lublinie ułożony przez M. A. R. 
Część I. Reprint wydania z 1901 
roku, Wydawnictwo FIS, Lublin 
1992, s. 39.
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APL, Rząd Gubernialny Lubelski BI, 1899:4, Projekt budowy suszarni słodu i nadbudowy 1 p. nad składem słodu w nier. 255, ul. Misjonarska
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1905  rok.4 Wskazane datowanie 
budzi jednak wątpliwości, gdyż 
widok ukazuje budynki powsta-
łe po 1905 roku, m. in. budynek 
mieszkalny wzniesiony w 1908 
roku, czy budynek administracyj-
ny powstały rok później, w 1909. 
Tego rodzaju widoki były wów-
czas bardzo powszechnie wyko-
nywane w formie plakatów bądź 
widokówek, co z jednej strony 
służyło ukazaniu potęgi rozwoju 
przemysłowego przełomu wie-
ków, z drugiej natomiast – jeśli 
nie przede wszystkim – reklamie. 
Wspomniana litografia posiada 
dwudzielną kompozycję, w dol-
nej części przedstawiono kom-
pleks przemysłowy przy ulicy 
Bernardyńskiej, nad nim nato-
miast, na nieco mniejszej ilustra-
cji, zabudowania fabryczne przy 
ulicy Misjonarskiej. Dodatkowo 
przedstawienie wzbogacono ilu-
stracjami medali, którymi zakład 
Vetterów został uhonorowany 
podczas licznych wystaw prze-
mysłowych i rolniczych.

Wraz z ogólnoświatowym 
kryzysem gospodarczym lat 20-
tych XX wieku oraz towarzy-
szącym mu spadkiem produkcji, 
większość zakładów przemysło-
wych zaczęła poupadać bądź 
stanęła przed koniecznością za-
mknięcia. Jeszcze przed wybu-
chem I wojny światowej Lublin 
znajdował się w bardzo trudnej 
sytuacji gospodarczej, a po 1914 
roku gospodarka miasta była 

niemalże w ruinie. Zakłady prze-
mysłowe, zatrudniające w chwili 
prosperity nawet kilkaset osób, 
musiały drastycznie zredukować 
liczbę pracowników. W czasach 
administracji austriackiej naj-
większa liczba osób zatrudnio-
na była w browarze Vetterów, 
pozostałe zostały zamknięte, 
a wszystkie maszyny oraz zapas 
wyrobów i surowców zostały 
wywiezione z zamiarem wyko-
rzystania na potrzeby wojenne.5 
Kryzys nie ominął także zakła-
dów Vetterów, fabryka słodu już 
wcześniej funkcjonowała coraz 
gorzej, zmieniał się stan własno-
ści i użytkowanie. Część budyn-
ków została zaadaptowana przez 
Mieczysława Górskiego na wy-
twórnię papierosów6. Przestrzeń 
w głównym korpusie słodowni 
wynajmowała fima Lederbaum 
na fabrykę proszku mlecznego. 
Dla potrzeb jej funkcjonowania, 

w latach 30-tych XX wieku, 
została wzniesiona dodatkowa 
hala maszynowa przylegająca 
do skrzydła bocznego głównego 
budynku produkcyjnego.7 Mimo 
zatrzymania produkcji słodu, nie 
zdemontowano maszyn, urzą-
dzeń oraz innych elementów 
wyposażenia, z których część 
do dziś znajduje się wewnątrz 
obiektu. Wskutek nieużytkowa-
nia słodownia coraz bardziej 
niszczała, pod koniec 1940 roku, 
wraz z browarem, fabryką wó-
dek i likerów oraz fabryką lemo-
niady i wód gazowanych, została 
zajęta przez władze okupacyjne. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej, w 1946 roku, wspomniane 
nieruchomości przeszły pod za-
rząd państwowy. Dnia 15 wrze-
śnia 1946 roku, Przewodniczący 
Komisji Wojewódzkiej do Spraw 
Upaństwowienia Przedsiębiorstw, 
ogłosił w 18 numerze Lubelskie-

Fragment widoku „Bro-
war parowy, dystylarnia i 
fabryka słodu K. R. Vetter 

w Lublinie. Firma egzyst 
od 1846 r.”, wykonane-
go w technice gwaszu i 

akwareli, sygnowanego 
Eckert & Pflug - Kunstan-

stalt – Leipzig, przecho-
wywanego w siedzibie 

zarządu „Perła – Browary 
Lubelskie S.A.” przy ulicy 

Bernardyńskiej 15. Fot. 
Katarzyna Czerluncza-

kiewicz



43His tor ia

Inwentaryzacja architektoniczna daw-
nej fabryki słodu Vetterów, Bartłomiej 
Kwiatkowski, Natalia Przesmycka, 
Lublin 2017

4  Reprodukacja litografii pojawia 
się m.in. w wydawnictwie Lublin na 
dawnej pocztówce, pr. zb., Wydawnic-
two Akademickie WSS-P & RYSZARD 
BOGDZIEWICZ, Lublin 2006, s. 74.

5  Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, 
Wójcikowski Grzegorz, Wójcikowski 
Włodzimierz, Lublin dzieje miasta. 
Tom II. XIX i XX wiek, Towarzystwo 
Miłośników Lublina, Wydawnictwo 
MULTICO, Lublin 2000, s. 157.

6  APL, Akta Miasta Lublina 1915-1919, 
Pozwolenie na przeksztacenie fabryki 
papierosów, sygn. 208.

7  APL, Zakłady Przemysłowe K. R. 
Vetter w Lublinie, Inwentarz Fabryki 
Wódek i Likerów K. R. Vetter w Lubli-
nie, 1946-1948, sygn. 66.

Browar parowy i słodownie Karola Machlejda w Warszawie, Chłodna 
45, widokówka datowana na I dek. XX w.

Widokówka ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, datowana po 1911 roku

APL, Rząd Gubernialny Lubelski BI, 1899:4, 
Projekt budowy suszarni słodu i nadbudo-
wy 1 p. nad składem słodu w nier. 255,  
ul. Misjonarska
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go Dziennika Wojewódzkiego 
wykaz przedsiębiorstw, sporzą-
dzony w myśl przepisów art. 17 
i 21 Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 11 kwietnia 1946 
roku (Dz. U., Nr 17/46, poz. 114), 
które przejdą na własność Skarbu 
Państwa. Pod pozycją nr 64 zna-
lazły się Zakłady Przemysłowe 
K. R. Vetter.8 Upaństwowienie 
zakładów spotkało się ze sprzeci-
wem ówczesnej właścicielki, Olgi 
Lipczyńskiej, która kwestionowa-
ła funkcjonowanie browaru, sło-
downi, fabryki wódek i likerów 
oraz fabryki lemoniady i wód 
gazowanych jako jednego przed-
siębiorstwa, przynoszącego zysk 
z produkcji w wysokości kwa-
lifikującej je do nacjonalizacji.9 

Rozpoczęła tym samym trwają-
ce kilkadziesiąt lat postępowanie 
administracyjne, które nie zakoń-
czyło się do dnia dzisiejszego. 

W 1949 roku, na mocy orze-
czenia Nr 1 Ministra Przemysłu 
Rolnego i Spożywczego z 15 
czerwca 1949 roku o przejęciu 
na własność Państwa przedsię-
biorstw: 1. Browar Parowy K. R. 
Vetter w Lublinie, 2. Wytwórnia 
Lemoniady i Wód Gazowych K. 
R. Vetter w Lublinie, 3. Fabryka 
Wódek i Likierów K. R. Vetter, 
wyżej wymienione zakłady pro-
dukcyjne przeszły na własność 

Skarbu Państwa. Wspomniane orzeczenie zostało ogłoszone w Monito-
rze Polskim Nr 41, 1949 r., poz. 573. Do objęcia przedsiębiorstwa został 
wyznaczony Centralny Zarząd Przemysłu Fermentacyjnego w Warsza-
wie.10 Słodownia nadal nie była użytkowana, nigdy więcej nie udało się 
przywrócić dawnej fabryce jakiejkolwiek funkcji produkcyjnej. Jeszcze 
w 1946 roku, Olga Lipczyńska wskazywała, że słodownia nie istnieje 
samodzielnie, urządzenia jej są przestarzałe i słodownia ta jest 
jedynie warsztatem pomocniczym przy browarze.11 Produkowany 
wówczas słód był wykorzystywany już jedynie na potrzeby własne 
browaru. Przez krótki okres, do 1978 roku, część pomieszczeń słodow-
ni została zajęta na magazyny Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców 
Społem. Kolejne lata również nie przyniosły nowej funkcji dla budyn-
ków przy Misjonarskiej, które dawno już utraciły charakter wielkiego 
zakładu produkcyjnego. 

Po okresie pierwszej transformacji w Polsce, wznowionych 
zostało wiele spraw o unieważnienie decyzji nacjonalizacyjnych. 
Od 15 czerwca 1991 roku, o zwrot dawnej fabryki słodu, której wła-
ścicielem jest nadal Skarb Państwa, a dysponentem Gmina Lublin, 
starają się spadkobiercy rodziny Lipczyńskiej. Wystąpili oni z wnio-

Słodownia w panoramie Starego Miasta na widoku pochodzącym z 1916 roku. Zbiory foto-
polska.eu - http://lublin.fotopolska.eu/596323,foto.html – dostęp 11 kwietnia 2018 rok
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8  APL, Zakłady Przemysłowe  
K. R. Vetter w Lublinie, Materiały 
dotyczące upaństwowienia Zakładów 
Przemysłowych K. R. Vetter w Lubli-
nie, 1946-1949, sygn. 5; Spuścizna 
Stanisława Kalinowskiego (1888-
1954), adwokata w Lublinie, Akta  
w sparwie upaństwowienia Zakładów 
Przemysłowych K. R. Vetter w Lubli-
nie, 1946-1949, sygn. 340.

9  APL, Spuścizna Stanisława Kali-
nowskiego (1888-1954), adwokata w 
Lublinie, op. cit.

10 APL, Zakłady Przemysłowe  
K. R. Vetter w Lublinie, op. cit.

11 APL, Spuścizna Stanisława Kalinow-
skiego (1888-1954), adwokata  
w Lublinie, op. cit.

skiem o wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji nacjonaliza-
cyjnej. W chwili jej unieważnienia zyskaliby możliwość odzyskania 
odebranego mienia w naturze, bądź uzyskania stosownego odszko-
dowania. Z najważniejszych etapów postępowania, warto szerzej 
omówić jego najnowsze losy. 5 czerwca 2012 roku Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało decyzję Gzrn-057-626-1-1/10, 
odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia z 1949 roku. 
Spadkobiercy złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
jednak Ministerstwo, na mocy decyzji Gzrn-057-626-1-1/10/12  
z 21 grudnia 2012 roku, utrzymało w mocy decyzję o odmowie 
stwierdzenia nieważności. W kolejnym etapie postępowania, 
spadkobiercy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Admini- 
stracyjnego w Warszawie, który uchylił wspomnia-
nie decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyro-
kiem z 12 lutego 2014 roku (sygn. akt. I SA WA 452/13). 
Reakcją ze strony Gminy Lublin było złożenie 23 kwietnia 2014 
roku skargi kasacyjnej w związku z wyżej wymienionym wy-
rokiem WSA. 10 lipca 2014 roku, akta sprawy wraz ze skargą 
kasacyjną zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego, sprawa otrzymała sy-
gnaturę NSA I OSK 1823/14. 
Na dzień dzisiejszy sprawa 
wróciła do Ministerstwa In-
frastruktury. Obecnie jedynie 
część pomieszczeń, w któ-
rych historycznie znajdowały 
się klepiska, magazyny oraz 
garaże, a także współczesne 
przybudówki są dzierżawione 
przez prywatnego przedsię-
biorcę i użytkowane w celach 
handlowo-gospodarczych. Jed- 
nakże na mocy decyzji Powia-
towego Inspektora Nadzoru 

Ogólny widok Lublina, litografia, 1914-1916
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Budowlanego PNB IO.I.3.5140/ 33/142920/17 z 15 grudnia 
2017 roku, opartej na ekspertyzie konstrukcyjnej obiektu, 
słodownia musi zostać natychmiast opuszczona, wyłączo-
na z użytkowania, a także zabezpieczona przed dostępem 
osób postronnych. 

Warto nadmienić, iż w związku z rozszerzeniem i uzu-
pełnieniem decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespo-
łu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina, 
od 1985 roku, zabudowania dawnej fabryki słodu objęte 
są ochroną konserwatorską jako element wyżej wymie-
nionego zespołu. Ponadto, na mocy art. 22 ust. 4 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 2012 roku 
została ujęta w gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin. 
W opracowaniu Lublin. Architektura przemysłowa. 
Studium zasad ochrony w miejscowym planie agospo-
darowania przestrzennego, wykonanym w 2000 roku 
przez Zespół Dokumentacji Historycznej S.C. Mansarda, 
znajdujemy następującą informację, odnoszącą się do daw-
nej słodowni: Jakkolwiek stan techniczny zabudowań 
jest zły, wielkoprzestrzenny i wielkogabarytowy zespoł 
XIX w. słodowni należy otoczyć ścisłą ochroną konser-
watorską poprzez wpisanie do rejestru zabytków SOZ 
i odpowiednie zapisy w Planie Zag. Przestrz.12 Co wię-
cej, autorzy opracowania wskazują na konieczność przepro-
wadzenia prac remontowo-zabezpieczających budynków 
oraz zwracają uwagę na potencjał obiektu w zakresie ada-
ptacji dla nowej funkcji, pod warunkiem zachowania bez 
zmian substancji zabytkowej oraz bez zbędnego dogęszcza-
nia zabudowy, zwłaszcza wkraczającej w strefę ekspozycji 
głównego budynku od południowego-wschodu.13

12 Lublin. Architektura przemysłowa. Studium zasad ochrony w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, opr. Teodorowicz-
-Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Studziński Jacek, Lublin 
2000, mps przechowywany w archiwum WUOZ LUBLIN, s. 221.

13 Ibidem.

APL, Akta Miasta Lublina, Inspekcja Budowlana, Akta nieruchomości położo-
nej w Lublinie przy ul. Misjonarskiej 10 [1934-1940]-1948-, sygn. 3107

Widok ogólny 
na zabudowania 

fabryki słodu. 
APL, Zakłady 
Przemysłowe  

K. R. Vetter w Lu-
blinie, Inwentarz 

Fabryki Wódek 
i Likierów K. R. 

Vetter w Lublinie, 
1946-1948,  

sygn. 66
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Opis obiektu

Zespół zabudowy dawnej fabryki słodu usytuowany jest w Śród-
mieściu Lublina, zajmuje ogrodzoną, trapezoidalną działkę położoną 
naprzeciwko budynków Seminarium Duchownego, ujętą od zachodu 
ulicą Misjonarską, od wschodu natomiast aleją Unii Lubelskiej. Zabu-
dowa przylega do południowej granicy działki. Dostępność komuni-
kacyjna zarówno od strony ulicy Misjonarskiej, jak i Unii Lubelskiej.

Charakterystyczna, rozczłonkowana bryła słodowni, którą obiekt 
zachował od czasu przebudowy w 1899 roku, pomimo monumental-
nego charakteru, harmonijnie wpisuje się w panoramę Starego Miasta 
w widoku od wschodu i południowego wschodu. Główny budynek, 
stanowiący fabrykę i składy słodu z suszarniami, urządzenia-
mi przemysłowemi,14 jest niepodpiwniczony, ma formę długiego 
leżącego prostopadłościanu o sześciu kondygnacjach użytkowych 
(niski parter, cztery piętra, poddasze wykorzystywane na skład 
słodu), w całości przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu z 
czarnej papy. Od północy do budynku przylega wyższa o kondygna-
cję, prostopadłościenna wieża suszarni, zwieńczona cylindrycznym 
kominem,  wyniesionym ponad płaski dach, także pobity czarną 
papą. Od północnego wschodu przylega do głównego korpusu sło-
downi prostopadłościenny, dwukondygnacyjny niepodpiwniczony 
budynek, w całości przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu 
z czarnej papy. Tworzy on skrzydło boczne, składające się z części 
starszej, mieszczącej niegdyś klepiska oraz skład słodu, powstałej 
razem z budynkiem głównym i połączonej z nim komunikacyjnie na 
każdej kondygnacji, a także części nowszej (datowanej na 1911 rok) 
zaadaptowanej na potrzeby fabryki proszku mlecznego. Do korpusu 
głównego oraz skrzydła bocznego przylega zespół trzech prosto-
padłościennych, jednokondygnacyjnych hal, przekrytych wspólnym 
współczesnym dachem płaskim, pobitym blachą, pełniących nie-

gdyś funkcję maga-
zynów. Pierwotnie, 
każda z hal posiadała 
osobny dach pulpi-
towy, co potwierdza 
litografia z około 1910 
roku oraz dokumen-
ty archiwalne – trzy 
parterowe budyn-
ki o dachach pul-

pitowych, w których mieści 
się: w jednym skład wódek, 
w dwuch – składy słodu.15 Po-
między wieżą suszarni, a kom-
pleksem wsponianych hal, za-
chował się parterowy budynek 
z kominem, mieszczący niegdyś 
halę maszynową obsługują-
cą budynek A [korpus główny 
słodowni – przyp. aut.], kantor 
i mieszkanie, niepodpiwni-
czony, murowany z cegły, 
o ścianach grub. 0.70 i 0.55 m 
zewnątrz i wewnątrz tyn-
kowanych, pokryty dachem 
dwuspadowym, o pokryciu 
z blachy żelaznej ocynkowa-
nej. [...] W granicach budyn-
ku istnieje komin fabryczny, 
obsługujący maszynę parową, 
murowany z cegły wysokości 
około 23 m.16

Widok na budynek fabryki 
słodu i maszynownię. APL, 
Zakłady Przemysłowe K. R. 
Vetter w Lublinie, Inwentarz 
Fabryki Wódek i Likierów K. 
R. Vetter w Lublinie, 1946-
1948, sygn. 66
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U góry: APL, Akta Miasta Lublina, Inspekcja 
Budowlana, Akta nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Misjonarskiej 10  
[1934-1940]-1948-, sygn. 3107

Poszczególne elewacje głównego korpusu słodowni oraz skrzydła 
bocznego mają jednorodny charakter. Elewacja północna głównego 
budynku 18 - osiowa, niesymetryczna, z ujednoliconymi podziałami 
architektonicznymi. Artykulację pionową i poziomą tworzą podzia-
ły ramowo - lizenowe. Otwory okienne oraz drzwiowe prostokątne. 
Elewacja południowa 22-osiowa, symetryczna, artykułowana lizenami 
w wielkim porządku. Prostokątne otwory okienne zamknięte łukiem 
odcinkowym, w większości zamurowane. Od zachodu otynkowany 
czterokondygnacyjny, 3 - osiowy budynek, z niższą o jedną kondy-
gnację osią skrajną mieszczącą wejście; okna typu fabrycznego, dwu-
skrzydłowe z oberluftem, wielopolowe. Wyższa część z balustradą 
i dwoma kominami na dachu. Wieża suszarni – dominująca sześcio-
kondygnacyjna, dwuosiowa, z podziałami ramowo - lizenowymi, nad 
trzecią kondygnacją gzyms kordonowy zdobiony fryzem ząbkowym, 
powtórzonym w gzymsie koronującym. Nad gzymsem wieńczącym 
oprofilowana gładka attyka, z umieszczoną pośrodku datą „1899”. 
Na wieży cylindryczny komin o dekoracyjnej nastawie oprofilowanej 
u nasady, ozdobiony gzymsem konsolowym. Otwory okienne wieży 
prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym z dekoracyjnymi nad-
prożami i podokiennikami, wypełnione wielopolowymi metalowymi 
ramiakami okien typu fabrycznego. Budynek stanowiący skrzydło 
boczne słodowni także wieloosiowy, o elewacjach rozczłonkowanych 

14 APL, Zakłady Przemysłowe K. R. 
Vetter w Lublinie, op. cit.

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Ibidem.

18 Ibidem.

lizenami i skromnej dekoracji 
architektonicznej. Przy budynku 
od strony wschodniej partero-
wa przybudówka – dawna hala 
maszynowa fabryki proszku 
mlecznego – hala maszynowa 
/kotłownia/ dobudowana do 
skrzydła budynku głównego. 
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A stanowi budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany 
z cegły o ścianach grub. 0.55 m ze skarpami, nieotynkowany, na-
kryty dachem jednospadowym pulpitowym o konstrukcji drew-
nianej bez stropu.17

Zespół zabudowy dawnej fabryki słodu wzniesiono na murowa-
nych fundamentach. Według informacji uzyskanych od użytkowni-
ków obiektu, całość konstrukcji osadzona jest na drewnianych palach. 
Zdaniem badaczy i konstruktorów, w czasach budowy słodowni nie 
stosowano jeszcze takiej techniki. Niemniej, w dokumentach archi-
walnych, przy opisie dotyczącym działki, na której zlokalizowana jest 
słodownia, pojawia się stwierdzenie, iż zabudowa na tej części moż-
liwa jednak pod warunkiem stosowania specjalnych konstrukcji 
fundamentowych co podraża koszty budowy i wpływa na obni-
żenie wartości placu. 18

W zakresie wykorzystanych materiałów i zastosowanych kon-
strukcji, warto zwrócić uwagę że wszystkie ściany zewnętrzne są 
murowane, wykonane z czerwonej cegły łączonej zaprawą wapienną 
i cementowo - wapienną, miejscami jedynie ze śladami tynkowania. 
Wszystkie dachy historyczne dwuspadowe, pokryte papą, natomiast 
współczesne płaskie, pobite blachą. Obiekt częściowo zachował au-
tentyczną drewnianą więźbę dachową w korpusie głównym budyn-
ku, w części pomieszczeń konstrukcja dachowa współczesna, meta-
lowa. W poszczególnych budynkach brak stropów pochodzących 
z czasów budowy fabryki. Kondygnacja parteru ze stropem Kleina 
w części podpartym żeliwnymi kolumienkami o ozdobnych głowi-
cach i wspornikach, niewątpliwie pochodzących z czasu budowy 
słodowni, w części natomiast metalowymi ażurowymi podporami 
o wtórnym charakterze. Pozostałe stropy późniejsze, o konstrukcji 
żelbetonowej. Okna w większości typu fabrycznego, w najstarszej 
części słodowni metalowe, prostokątne z zamkniętym odcinkowo 
oberluftem, wielokwaterowe. Osadzone w otworach okiennych pro-
stokątnych, zwieńczonych nadprożami w formie łuku odcinkowego, 
w większości wtórnie zamurowanych lub współcześnie przesło-

niętych deskami. W nowszych 
częściach zabudowy okna drew-
niane dwuskrzydłowe z nad-
świetlami, wielopolowe. Drzwi 
jedno i dwuskrzydłowe, o zróż-
nicowanej wielkości, z blachy. 

Pomimo częściowych prze-
kształceń wnętrza, słodownia 
w znacznym stopniu zachowała 
pierwotny układ pomieszczeń 
oraz autentyczne elementy wy-
posażenia, takie jak wspomnia-
ne żeliwne kolumny oraz jed-
nobiegowe schody z żeliwnymi 
balustradami, zapewniające ko-
munikację między poszczegól-
nymi kondygnacjami w środko-
wej części budynku głównego. 
Drugie schody, dwubiegowe, 
żelbetowe, znajdują się w klatce 
schodowej w części zachodniej 
budynku głównego, przy wie-
ży mieszczącej niegdyś suszar-
nię. W większości pomieszczeń 
parteru znajduje się wtórna ce-
mentowa wylewka, natomiast 
w przestrzeniach na wyższych 
kondygnacjach podłogi z desek. 
Ściany w większości otynkowa-
ne. Obiekt częściowo wyposa-
żony we współczesną instalację 
elektryczną oraz odgromową.

APL, Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Inwentarz Fabryki Wódek i Likierów K. R. Vetter w Lublinie, 1946-1948, sygn. 66
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1. Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (AAL):
- Opis historyczny diecezji lubelskiej przez x. Karola Boniewskiego, 1863 r., Rep. 60A, sygn. nr 259.
- O kościołach klasztornych i zakonnikach, 1797 – 1864, KGL, Rep.60 IVa 28.
- Rozporządzenia dotyczące suppremowanych klasztorów, KGL, Rep.60 XI 33.
- Akta o kościołach klasztornych i zakonnikach dawniejszych 1828 – 1851, KGL, Rep.60 IVa 29.
- Akta o kościołach klasztornych i zakonnikach dawniejszych 1820 – 1850, KGL, Rep.60 IVa 30.
- O kościołach zniesionych lub tymczasowo zamkniętych, Rep. 60A IVa-35.

2. Archiwum Prowincji Reformatów w Krakowie (APRK):
- Projekt kościoła i klasztoru dla fundacji reformatów w Lublinie (nie zrealizowany) nr 17, 2 połowa 

XVII w., Rzut przyziemia , Miara w łokciach, na odwrociu napis Lubliniensis, 65 łokci = 36,5 cm, 
Rys. tuszem i akwarelą, 39,4x47,2 cm.

- Lublin kronika I 1665 – 1789 ss.270, mf z 1984 r., Patrum Reformatorum  Sancti Francisci ad Sanc-
tum Casimirum, die 4 marti 1665.

- Archivi Conv. Lublin. Prn. Reform. T.II, Kronika 1775 – 1818, Kronika 1775 – 1818, In Nomine Do-
mini Tomus II Archivi Conventus Lubliniensis Pertum Reformatorum ad  Sanctum Casimirum ab 
Anno Domini 1775 die 10 Januari.

- Prowincja św. Antoniego Wielkopolska. Akta kapituły i kongregcji 1842 – 1863.
- Akta zniesienia klasztoru 1819 r.
- Series Sepultorum ac Copulatorum Benefactorum in Ecclesia  P.P. Reform. Conventus Lubliniensis Ab 

Anno Domini 1674 ad Praesenta, Dobrodzieje pochowani 1674 – 1812, Śluby małżonków 1787 – 1810.
- Liber Benefactorum (dobroczyńcy) 1778 – 1814.
- Potwierdzenie autentyczności relikwii – pismo biskupa Andrzeja Trzebnickiego.
- Kasata 1819 r., Inwentarz kościoła i klasztoru, biblioteki.

3. Archiwum Państwowe w Lublinie (APL):
- Akta Miasta Lublina, Inspekcja Budowlana, Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mi-

sjonarskiej 10 [1934-1940]-1948, sygn. 3107.
- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Fabryka słodu Lublin, ul. Misjonarska Nr 10. Plan 

sytuacyjny, 1:500, b.d., sygn. 107.
- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Inwentarz Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lublinie, 

1946-1948, sygn. 68.
- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Księga amortyzacyjna Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lu-

blinie, 1946-1948, sygn. 82.

A. Źródła rękopiśmienne

HISTORII KONWENTU REFORMATÓW, SŁODOWNI 
I BROWARU VETTERÓW W LUBLINIE
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- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Kanalisationsprojekt der Malzerei der Brauerei „Vet-
ter” an der Misjonarskastr. 10 [w Lublinie] , 1941, sygn. 108.

- Urząd Wojewódzki Lubelski, Sprawa zezwolenia na wstawienie stałego kotła parowych – K. R. Vetter, 
Browar Parowy i Fabryka Słodu w Lublinie, 1926-1937, sygn. 110.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Księga amortyzacyjna Fabryki Słodu K. R. Vetter w 
Lublinie, 1946-1948, sygn. 82.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Rejestr pomiarowy [nieruchomości położonej] przy 
Misjonarskiej 10 w Lublinie, 1938, sygn. 8.

- Akta Miasta Lublina, Plan części miasta Lublina z wykazaniem posesji Vettera, Waręskiego i Jaku-
bowskiego, b.d., sygn. 224.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Plany Zakładów Przemysłowych „K. R. Vetter” przy 
ul. Bernardyńskiej w Lublinie, 1933-1945, sygn. 4.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Plan sytuacyjny, 1933, sygn. 5.
- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Plan sytuacyjny, 1933, sygn. 6.
- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Rzut parteru 1933, sygn. 7.
- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Materiały dotyczące lokali i ich dzierżaw, 1933-1945, sygn. 92.
- Akta Miasta Lublina, Reformatów przeniesienie się do innych klasztorów, a Bonifratrom oddanie 

klasztoru po tychże, 1818-1858, sygn. 2401.
- Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Odpisy z Archiwum Akt Daw-

nych dotyczące zapisów na seminarium lubelskie i szpital księży inwalidów w Lublinie, lubelski 
klasztor oo. Dominikanów, odpis statutu cechy stolarzy lubelskich, klasztory reformatów lubel-
skich, 1663-1786, sygn. 13.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Sprawozdanie z produkcji za rok 1948 Fabryki Słodu 
K. R. Vetter w Lublinie, 1948, sygn. 31.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Bilans roczny Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lublinie 
za rok 1946, 1947, sygn. 67.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Bilans na dzień 31 III 1949 Fabryki Słodu K. R. Vetter 
w Lublinie, 1949, sygn. 76.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Plany zatrudnienia, produkcji, zaopatrzenia na rok 
1948 Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lublinie, 1947, sygn. 11.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Protokoły badania rachunkowości przedsiębiorstwa 
Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lublinie za rok 1946, 1948, sygn. 88.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Plany zatrudnienia, produkcji, zaopatrzenia na rok 
1949 Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lublinie, 1948, sygn. 14.

- Zakłady Przemysłowe K.R. Vetter w Lublinie, Wykaz strat i zysków za okres od 1 I do 31 XII 1948 
Fabryki Słodu K. R. Vetter w Lublinie, 1949, sygn. 73.

- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Materiały dotyczące upaństwowienia Zakładów 
Przemysłowych K. R. Vetter w Lublinie, 1946-1949, sygn. 5.

- Spuścizna Stanisława Kalinowskiego (1888-1954), adwokata w Lublinie, Akta w sparwie upaństwo-
wienia Zakładów Przemysłowych K. R. Vetter w Lublinie, 1946-1949, sygn. 340.

- Rząd Gubernialny Lubelski BI, 1899:4, Projekt budowy suszarni słodu i nadbudowy 1 p. Nad skła-
dem słodu w nier. 255, ul. Misjonarska.

- Akta Miasta Lublina 1915-1919, Pozwolenie na przeksztacenie fabryki papierosów, sygn. 208.
- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Księga główna, 1930, sygn. 38.
- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Materiały dotyczące rozwoju firmy K. R. Vetter w 

Lublinie, 1935-1936, sygn. 4.
- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Materiały dotyczące weryfikacji browaru Firmy K. 

R. Vetter w Lublinie, 1932-1940, sygn. 81.
- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Inwentarz Browaru Parowego K. R. Vetter w Lubli-

nie na dzień 31 XIII 1948, 1948, sygn. 70.
- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Opis technicznego postępowania przy wyrobie piwa 

w Browarze K. R. Vetter w Lublinie, 1935-1936, sygn. 28.
- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Projekty urządzeń technicznych w Zakładach Prze-
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mysłowych „K. R. Vetter” przy ulicy Bernardyńskiej 15 w Lublinie, 1932-1940, sygn. 104.
- Spuścizna Stanisława Kalinowskiego (1888-1954), adwokata w Lublinie, Akta w sprawach Zakła-

dów Przemysłowych K. R. Vetter w Lublinie związanych z nieruchomościami na ul. Bernardyńskiej 
i regulacje ul. Wesołej w Lublinie, 1944-1952, sygn. 399.

- Zakłady Przemysłowe K. R. Vetter w Lublinie, Browar przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie – pla-
ny Oddziału Mycia Flaszek i schronu przeciwlotniczego. Skala 1:100, 1:500, 1939-1944, sygn. 106.

- Akta specialia tyczące się Reformatów, sygn.2401.
- Reformatów przeniesienie się do różnych klasztorów a Bonifratrom oddanie klasztoru po tychże, 

1818 – 1858, sygn. 35/22/0/4.7.1.2/2401.
- Hipoteka w Lublinie, sygn. 4/126.
- Akta m. Lublina, sygn.7.238, 1874-1915.
- Akta ws. Zakładów Przemysłowych K.R.Vetter w Lublinie związanych z nieruchomościami na ul. 

Bernardyńskiej i regulacja ul. Wesołej w Lublinie, 1944-1952, sygn.339.
- Spuścizna St.Kalinowskiego 494, Akta upaństwowienia Zakładów Przemysłowych K.R.Vetter  

w Lublinie 1946 – 1949, sygn.340.
- Spuścizna St.Kalinowskiego 494, Akta ws. Zakładów Przemysłowych K.R.Vetter w Lublinie, Browar 

parowy K.R.Vetter w Lublinie, sygn.341.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter, Sprawozdanie z produkcji za rok 1948 Fabryki Słodu K.R.Vetter 

w Lublinie, sygn.31.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter, Bilans roczny Fabryki Słodu K.R.Vetter w Lublinie za rok 1946, sygn.67.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter, Bilans na dzień 31.03.1949 Fabryki Słodu K.R.Vetter w Lublinie, sygn.76.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter w Lublinie, Plany Zakładów Przemysłowych K.R.Vetter na Kali-

nowszczyźnie w Lublinie, 1936 r., sygn.110.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter w Lublinie, Technische, Bau und Handelsgesellschaft m.b.h. Lu-

blin, Ostlandstr. 4, sygn.111.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter w Lublinie, Fabryka Wódek i Likierów K.R.Vetter w Lublinie 

1946 – 1948, sygn.66.
- Plany m. Lublina, sygn. 35-22-0-PmL-224.
- Plany Zakładów Przemysłowych K.R.Vetter w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie, 1935 – 

1945, sygn. 103/1.
- Akta zbiorów Muzeum KUL - 94, Odpisy z Archiwum Akt Dawnych w Lublinie …..odpis praw 

klasztoru reformatów lubelskich 1663 – 1786, sygn.13.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter w Lublinie, Materiały dotyczące upaństwowienia Zakładów Prze-

mysłowych K.R.Vetter w Lublinie, 1946 – 1949, sygn.5.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter w Lublinie, Inwentarz Browaru Parowego K.R.Vetter w Lublinie 

na dzień 31.12.1948 r., sygn.70.
- Zakłady Przemysłowe K.R.Vetter w Lublinie, Opis technicznego postępowania przy wyrobie piwa 

w Browarze K.R.Vetter w Lublinie, 1936 r., sygn.28.
- BGK, Szacunek nieruchomości firmy K.R.Vetter w Lublinie, sygn.54.

4. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie:
- Dawny kościół reformatów – obecnie browar – ul. Dąbrowskiego 15 w Lublinie. Dokumentacja 

naukowo – historyczna. E.Szczęch, Lublin 1973, sygn.1224.
- PT konstrukcyjny na wymianę dachu na warzelni piwa, E.Fałek, 1986, sygn.1305.
- Inwentaryzacja architektoniczno – konserwatorska elewacji. Zespół poreformacki ul. Dąbrowskie-

go 15, T.Stankiewicz, Zb.Matuszczyk, 1987, sygn.1307.
- Projekt remontu i kolorystyki elewacji. Zespół poreformacki, T.Stankiewicz, Zb.Matuszczyk, 1987, sygn.1305.
- Klasztor reformatów. Projekt kolorystyki elewacji budynków browaru usytuowanych wzdłuż ul. Bernar-

dyńskiej na podstawie sondażowych badań tynków i warstw malarskich, L.Kręglicki, 1995, sygn.5682.
- Klasztor reformatów, ob. Browar nr 2. Inwentaryzacja architektoniczna częściowa – część mieszkal-

na, 1964, sygn.9940.
- Inwentaryzacja budynku browaru lubelskiego – dawnego zespołu klasztornego reformatów przy 

ul. Bernardyńskiej 15 w Lublinie, M.Wal, sygn.22271.
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- Studium Perła Lublin. Studium programowo – przestrzenne dla terenu historycznego Browaru 
Perła zlokalizowanego przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie, 2014, sygn.26643.

- Program prac konserwatorskich. Polichromia na łuku tęczowym w d. kościele reformatów w Lu-
blinie, ob. Browar nr 2, M. Podgórska – Makal, sygn.23345.

- Polichromia na łuku tęczowym. Prace zabezpieczjące – sprawozdanie, 2011, M. Podgórska – Makal, sygn. 26309.
- Program badań architektonicznych wybranych pomieszczeń byłego klasztoru reformackiego, ob. 

Browaru, T.Stankiewicz, 2014, sygn.26628.
- Badania architektoniczne – częściowe. K.Janus, T.Stankiewicz, 2014, sygn.26948.
- Dokumentacja konserwatorskich badań sondażowych polichromii ściennych, M.Podgórska – Makal, 

2014, sygn.27298.
- Inwentaryzacja architektoniczna + CD, okno w pomieszczeniu „archiwum”, K.Drobek, P.Dzirba, sygn.26954.
- Program konserwatorskich sondażowych badań tynków i warstw malarskich budynków dawnego 

kościoła i klasztoru Reformatów w Lublinie, M.Podgórska – Makal, sygn.28876.
- Badania architektoniczne w formie nadzoru przyziemia fasady d. budynku kościoła św. Kazimie-

rza, K.Janus, 2016, sygn.28876.

5. Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie:
- Szkice oraz wypisy źródłowe dotyczące historii klasztorów lubelskich, J.A.Wadowski, rękopis 2351 

(mf 624), Reformaci k. 49 – 68.
- Szkice oraz wypisy źródłowe dotyczące historii klasztorów lubelskich, J.A.Wadowski, rękopis 2375 

(mf 701), Reformaci k. 39 – 42.

6. Archiwum Browaru Perła w Lublinie:
- Inwentaryzacja warzelni w Zakładzie Piwowarsko - Słodowniczym w Lublinie przy ul. Dąbrowskiego 15, 

Zakład Nr 2, H.Tarnowski, Lublin 1962.
- Inwentaryzacja budowlana budynku administracyjno - warsztatowego (świetlica) w Lublinie.  

Browar Nr 2 przy ul. J. Dąbrowskiego 15, B. Chamera, Lublin 1964.
- Inwentaryzacja architektoniczna. Budynek leżakowni na terenie Browaru Nr 2 ul. Dąbrowskiego  

Nr 15 w Lublinie, D.Borkowska, Lublin 1978.
- Inwentaryzacja Browar Nr 2 (leżakownia) w Lublinie przy ul. Dąbrowskiego 15, B.Chamera, Lublin 1964.
- Inwentaryzacja budynku magazynowego na terenie Lubelskich Zakładów Piwowarsko - Słodowniczych 

w Lublinie, K.Misztal, E.Wójcik, Lublin 1964.
- Inwentaryzacja budynku fermentowni Nr 1 i 2 z piętrem mieszkalnym w Lublinie, Browar Nr 2 

przy ul. Dąbrowskiego 15, H.Wiejak, Lublin 1964.
- Dokumentacja techniczna. Projekt roboczy konstrukcyjny. Budynek mieszkalny / wzmocnienie 

konstrukcji, T.Ossowski, Lublin 1981.
- Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego Nr 2 w Lublinie, Browar Nr 2 przy ul. Dąbrowskiego 15, 

B. Chamera, Lublin 1964.
- Inwentaryzacja konstrukcyjna budynku leżakowni na terenie Browaru Nr 2 przy ul. Dąbrowskiego Nr 15 

Lublin, D. Borkowska, Lublin 1978.
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Wprowadzenie

Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej oraz 
ekspertyzy technicznej zespołu budynków dawnej słodowni było 
jednym z elementów działań mających na celu diagnozę stanu tech-
nicznego w celu określenia możliwości jego ochrony, konserwacji, 
czy adaptacji. Zdiagnozowany w wyniku ekspertyzy stan technicz-
ny budynku okazał się jednak tak zły, iż z uwagi na możliwe zagro-
żenie katastrofą, docelowo obiekty są przeznaczone do rozbiórki. 
Remont dawnej słodowni wymagałby praktycznie zakresu pełnej 

odbudowy. W tym kontekście, 
przeprowadzona inwentaryza-
cja stanowi element ochrony 
obiektu poprzez szczegółowe 
udokumentowanie tego szcze-
gólnego dziedzictwa architek-
tury poprzemysłowej końca 
XIX wieku.

Fragment elewacji północno - zachodniej z przekrojem - scan 3D
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Metoda prac
Już w momencie rozpoczę-

cia prac pomiarowych widoczne 
było, że obiekt znajduje się w 
bardzo złym stanie technicznym. 
Odchylenie od pionu „wieży” 
komina suszarni od kilku lat wi-
doczne było „gołym okiem” na-
wet dla laików, podobnie liczne 
uszkodzenia elewacji. Z uwagi 
na konieczność bardzo szczegó-
łowego wykonania pomiarów 
obiektów wchodzących w skład 
zespołu dawnej słodowni w bar-
dzo krótkim czasie, oraz zagro-
żenia związane z przebywaniem 
w obiekcie, zdecydowano się na 
zastosowanie technologii pomia-
rowej polegającej na skanowaniu 
laserowym 3D.

Rozwój technologii skano-
wania 3D oraz coraz powszech-
niej dostępne urządzenia do 
digitalizacji danych przestrzen-
nych dają nowe możliwości 
w pracy podczas inwentaryzacji 
obiektów budowlanych. Teoria 
technologii skanowania 3D zo-
stała opracowana w 1960 roku, 
jednak dopiero rozwój techno-
logiczny w ostatniej dekadzie 

umożliwił zastosowanie tej technologii w dziedzinie architektury, 
urbanistyki i planowania przestrzennego1. Naziemne skanowanie 3D 
umożliwia przeniesienie danych przestrzennych do rzeczywistości 
wirtualnej w postaci „chmury punktów”, która stanowi dokładną 
przestrzenną inwentaryzację architektoniczną i urbanistyczną cha-
rakteryzującą się bardzo dużą ilością danych, pochłaniającą duże 
zasoby pamięci elektronicznej. Dane przestrzenne w formie „chmu-
ry punktów” należy poddać przekształceniom, aby stały się dostęp-
ne dla szerszej grupy odbiorców.

Pomiary skaningowe obiektu słodowni odbyły się w paździer-
niku 2017 roku. Skan wykonano urządzeniem skaner laserowy 3D 
Leica P20. W celu objęcia skaningiem całego obiektu ustawiono 
114 stanowisk wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Pomiarami nie ob-
jęto części pomieszczeń budynku głównego pierwszego piętra (od 
strony wschodniej) z uwagi na stan techniczny stropów i ryzyko 
zagrożenia życia. Do obróbki „chmury punktów” posłużono się 
oprogramowaniem Cyclone 9,5. W wyniku skaningu i po połącze-
niu wszystkich stanowisk uzyskano jednolity plik „chmury punk-
tów” dla całego obiektu (wraz z wnętrzami) o wielkości 2,5 TB. 
Największy błąd pomiaru przy łączeniu poszczególnych stanowisk 
został określony na 1,7 mm na odległości 10 m. Dodatkowo wyko-
nano skany szczegółowe detali architektonicznych obiektu (żeliwne 
schody i kolumny, fragmenty gzymsów). Następnie po zaimporto-
waniu wybranych fragmentów skanów (np. rzuty, przekroje, ele-
wacje) do standardowego systemu CAD wykonano poszczególne 
rysunki inwentaryzacji obiektu.

Wykonany skan 3D stanowi bardzo dokładny wirtualny za-
pis przestrzenny obiektu, określający jego fizyczne cechy na dzień 
30.X.2017 roku. Dzięki tej technologii możliwe jest odtworzenie 
obiektu.
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1  Breuckmann B. 25 Years of High De-
finition 3D Scanning: History, State of 
the Art, Outlook, DOI: http://dx.doi.
org/10.14236/ewic/eva2014.31, 2014

Skaning laserowy ujawnia nie tylko strukturę obiektu, ale i jego powiązanie z najbliższym 
otoczeniem. Widok „chmury punktów” uzyskanej podczas skanowania dawnej słodowni 

Fragment elewacji północno - zachodniej z przekrojem - scan 3D
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Stan obiektu w momencie przeprowadzania prac 
pomiarowych

W badanym zespole wyraźnie widoczne są liczne nawarstwie-
nia historyczne, wynikające z rozbudów i przebudów zakładu. 
Zabudowa zespołu dawnej słodowni obecnie składa się z czte-
rokondygnacyjnego budynku głównego, dobudówki przy ścianie 
szczytowej zachodniej z dawną kotłownią i dwoma kominami 
stalowymi, „wieży” - dawnej suszarni z kominem murowanym 
ustawionym na sklepieniu oraz dwukondygnacyjnego magazynu. 
W części wschodniej działki do budynku głównego przylega parte-
rowa zabudowa (w narożniku budynku głównego) i magazyn oraz 
wolnostojący budynek parterowy z kominem (dawna kotłownia).

Najbardziej charakterystyczny widok słodowni to jego pół-
nocno-wschodnia elewacja, na której wyróżnia się wieża suszarni 
słodu z ceglanym kominem. Jest ona rozpoznawalnym elementem 
widocznym na planach z 1899 roku2 i pocztówce z 1911 r. Elewa-
cja wieży jest ceglana, dwuosiowa, z ramową dekoracją pilastrami 
i fryzami gzymsowymi3. Obecnie wieża jest przechylona w kierun-
ku wschodnim ok. 0.5 m. W części dobudowanej od strony ulicy 
Misjonarskiej znajdowała się suszarnia z kotłownią w przyziemiu 
oraz wejście dla pracowników z zapleczem sanitarnym w przy-
ziemiu i żelbetową klatką schodową. Ta część budynku dawniej 
tynkowana, obecnie jest bardzo zniszczona. Okna o stalowych ra-

mach z charakterystycznymi 
dla zabudowy przemysłowej 
kwadratowymi podziałami szyb 
są zniszczone, podobnie pozo-
stałe otwory okienne o stolar-
ce drewnianej zabite deskami. 
Budynek w tej części, od wielu 
dziesięcioleci nie był użytkowa-
ny. Elewacja głównego budynku 
od strony północno-zachodniej 
jest ceglana. Nieliczne pozosta-
łości tynku, zabite deskami lub 
zamurowane okna oraz wrasta-
jące w ściany i gzymsy samo-
siejki wskazują na wysoki po-
ziom degradacji budynku.

Zdjęcia wykonane za po-
mocą drona ujawniły ogromne 
zniszczenia pokrycia dachów, 
a także konstrukcji - zwłasz-
cza w części wieży z ceglanym 
kominem. Dach wieży jest zu-
pełnie zniszczony, co może 
wyjaśniać jedną z przyczyn 
dramatycznej degradacji tej czę-

Wewnętrzna struktura obiektu. Widoczne poszczególne elementy konstrukcyjne oraz ich uszkodzenia
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ści budowli. Cała woda opadowa wcieka na murowana kopułę 
i dalej między nią i ścianę wieży. W miejscu tym wyrosły brzozy 
i krzewy liściaste. Stan taki utrzymuje się przez wiele dziesięcioleci 
powodując korozję murów i czaszy kopuły oraz prowadząc do co-
raz silniejszego odspojenia konstrukcji ściany wieży od korpusu 
głównego budynku. Ta najbardziej dekoracyjna część suszarni nosi 
ślady licznych napraw i prób ratunku. W elewacji frontowej wieży 
widoczne są uszkodzenia oraz wcześniejsze naprawy spękań ścian 
zaprawą cementową. Na kilku poziomach zainstalowano ściągi sta-
lowe w obu kierunkach w poziomie oparcia wewnątrz kopuły oraz 
w poziomie niższych stropów. Również ceglany komin jest pęknię-
ty w górnej części od strony zachodniej.

Biorąc pod uwagę wychylenie wieży i komina oraz spękania 
ścian i wnętrza kopuły, na której ustawiony jest komin, stan tech-
niczny tej części słodowni oceniono jako zły, zagrożony katastrofą 
budowlaną. W chwili obecnej stanowi ona zagrożenie dla zdrowia 
i życia osób znajdujących się w jej pobliżu oraz dla sąsiednich bu-
dynków po stronie wschodniej i północnej.

W części środkowej elewacji frontowej północno-zachodniej 
od strony podwórza, widoczne są liczne uszkodzenia pokrycia da-
chowego i obróbek blacharskich powodujących zacieki na koronę 
muru i ściany. W ich wyniku wystąpiły bardzo głębokie uszko-
dzenia i ubytki muru głównie wskutek korozji mrozowej. Lokalnie 
głębokość ubytków muru w ścianie sięga ok. 40 cm. W kilku miej-
scach na poddaszu w ścianach powstały otwory.

W zabudowie podwórza znajduje się parterowy budynek w na-
rożniku budynku głównego i skrzydła wschodniego. Jest to obiekt  

posiadający ściany zewnętrzne 
ceglane, pozostałość po wcze-
śniejszym budynku z dachem 
pilastym oraz ściany podłużne. 
Ściany ceglane są silnie zawil-
gocone i skorodowane. Wnę-
trze tego budynku zostało w ca-
łości przebudowane. Obecnie 
stropodach z żelbetowych ele-
mentów prefabrykowanych be-
lek na podciągi i belki stropowe 

2  APL RGL B1, 1899:4, s. 192.

3  Michalska G., Fabryka słodu Vette-
rów, następnie fabryka papierosów 
M. Górskiego przy ul. Misjonarskiej 
22, [w:] Czerepińska J., Michalska G., 
Studziński J., Katalog architektury 
przemysłowej w Lublinie, t. I cz. I, 
s. 122, maszynopis opracowany na 
zlecenie Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków, Lublin 1995.

Różne sposoby obrazowania „chmury 
punktów” – detal kolumny wspierającej 
strop nad parterem głównej części budyn-
ku, przy wejściu
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oraz płyty stropodachu wspiera się na słupach z cegły silikatowej. 
W wielu elementach widoczne jest korodujące zbrojenie. Stropo-
dach posiada spadek w kierunku północnym, ale rynny i odpływy 
posiadają uszkodzenia i ubytki. Stan techniczny również tego bu-
dynku oceniono jako zły.

Kolejna kotłownia, obecnie zrujnowana, znajduje się w obrębie 
podwórza. Dach budynku o konstrukcji z belek stalowych, pokryty 
jest eternitem falistym w wielu miejscach nieszczelnym. Ceglany 
komin o ośmiobocznym przekroju ma wys. 20 m i średnicę w pod-
stawie ok. 2,0 m. Stalowe obejmy komina są silnie skorodowane. 
Zdjęcia wykonywane z drona oraz skaning 3D wykazały wyraźne 
wygięcie w górnej części komina. Z korony komina wypadają ce-
gły. Stan techniczny budynku i komina oceniono jako zły.

Skrzydło wschodnie, tworzące „podwórze” zespołu zabudowy 
posiada dwie kondygnacje nadziemne. Jest to budynek powstały 
w XIX w., widoczny na materiałach archiwalnych z przełomu XIX 
i XX w. Ściany wykonano jako murowane z cegły z charaktery-
stycznymi wzmacniającymi je przyporami. Dach drewniany kryty 
eternitem falistym, na części połaci wymieniony został na blachę 
falistą. W połowie budynku widoczne są fazy rozbudowy skrzy-
dła z przedzieleniem dachu murem ogniowym. Stan techniczny 
elewacji skrzydła wschodniego jest zły. Ściana szczytowa odchy-
lona jest od pionu, co jest widoczne nawet bez specjalistycznego 
sprzętu. Dach pokryty eternitem falistym jest zdeformowany, a na 
części okapu załamany, skąd woda opadowa zacieka na ściany. 
Liczne ubytki cegły i spękania ścian widoczne są w wielu miej-
scach budynku. Mury wykonano bez izolacji przeciwwodnych, 

a silne zawilgocenie sięga miej-
scami ponad 2 m od poziomu 
terenu. Wewnątrz, w wydzie-
lonych konstrukcyjnie dwóch 
częściach budynku znajdują się 
jednoprzestrzenne pomieszcze-
nia z podciągiem podpartym 
słupami żelbetowymi pośrod-
ku i opartych na nim dwuprzę-
słowych belkach stalowych 
z szyn kolejowych, na których 
oparte są z kolei murowane 
sklepienia odcinkowe. Belki 
stalowe są ponadnormatywnie 
ugięte, co stanowi zagroże-
nie dla stabilności konstrukcji. 
W kondygnacji piętra znajduje 
się podobny podział pomiesz-
czeń, jak na parterze. Są to dwa 
pomieszczenia użytkowane tyl-
-ko w części północnej jako 

Zdjęcia z drona ujawniły zniszczenia 
pokrycia i konstrukcji dachów zespołu 

zabudowy. Widok od strony zachodniej, od 
ul. Misjonarskiej
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magazyn, a dostęp do nich możliwy jest schodami zewnętrznymi 
przy ścianie szczytowej. Konstrukcja stropów odcinkowych na bel-
kach jednoprzęsłowych została wykonana z szyn kolejowych. Bel-
ki, pomimo że są obciążone tylko dachem i własnym ciężarem, 
posiadają widoczne ponadnormatywne ugięcia. Ściany posiadają 
liczne spękania. Drewniana więźba dachowa, oparta na niskich 
ściankach stolcowych jest również w bardzo złym stanie technicz-
nym - drewno jest silnie skorodowane, przy okapach wręcz się 
rozpada. Braki w pokryciu dachowym. Stan techniczny bardzo zły. 
Piętro budynku również w złym stanie, zagrożone awarią. Ponadto 
skrzydło wschodnie przylega do budynku głównego, który pre-
zentuje również stan zagrożenia zawaleniem górnych kondygnacji, 
z możliwością spadających elementów.

Przy ścianie szczytowej, na elewacji południowo-wschodniej 
znajduje się zewnętrzny stalowy dźwig przemysłowy z szyldem 
ZREMB, pochodzący z lat 60-tych XX wieku. Ściana szczytowa 
głównego budynku, pomimo dosyć dużej grubości i kilku odsadzek 
fundamentu, jest mocno spękana. Spękania widoczne są również 
wewnątrz w pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach. 
Liczne wzmocnienia i przemurowania zdradzają wcześniejsze pro-
blemy ze spękaniami tej części budynku.

Od strony południowo-za-
chodniej słodownia wpisuje się 
w granicę działki. Elewacja od 
strony ul. Misjonarskiej jest trzy-
kondygnacyjna, z uszkodzonym 
okapem i obróbkami, z które-
go zaciekają na ściany wody 
opadowe, co spowodowało 
zaawansowaną korozję cegły. 
Otwory okienne zamurowane 
lub zabite deskami. W dalszej 
części czterokondygnacyjnego 
gmachu widoczne są liczne spę-
kania muru i zniszczenia elewa-
cji. Głębokie ubytki muru, zruj-
nowane pokrycie i porastająca 
gzymsy i dach roślinność stano-
wią dowód na daleko posunię-
tą destrukcję również tej części 
słodowni.

Elewacja północno-wschodnia, stan obecny – inwentaryzacja. Szraf oznacza najbardziej widoczne zniszczenia

Przekrój podłużny przez główny gmach słodowni, stan obecny – inwentaryzacja
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Wnętrza
Obecnie jedyne wejście do budynku znajduje się w części środko-

wej od podwórza. Bezpośrednio przy nim, na parterze, zlokalizowana 
jest klatka schodowa o konstrukcji stalowej. W rzeczywistości schody 
są wąskie i bardzo niestabilne. Mocno skorodowane stopnie wykona-
no z blachy ryflowanej, balustrada prętowa z elementami żeliwnymi. 
W biegach brakuje kilku stopni, balustrada jest zdewastowana. Po-
mieszczenie przy wejściu posiada XIX-wieczne stropy ceglane, skle-
pione odcinkowo i oparte na belkach stalowych z szyn kolejowych, 
silnie skorodowanych. Stropy są podparte podciągami składanymi z 
dwóch szyn kolejowych łączonych obejmami stalowymi, podpartymi 
słupami żeliwnymi z ozdobną głowicą. Jest to dosyć typowa konstruk-
cja stropów w pomieszczeniach przemysłowych w II poł. XIX w.

Część wschodnia budynku posiada na paterze stropy o podob-
nej konstrukcji, przy czym stropy odcinkowe w większości opiera-
no na ścianach murowanych i w okresie późniejszym wzmacniano 
je przez podparcie podciągami z dużych kształtowników dwute-
owych. Stan tych stropów określono jako awaryjny (widoczne są 
spękania sklepień, ubytki cegieł w zwornikach sklepień i ugię-
cia belek dochodzące w skrajnych przypadkach do ok. 10-15cm, 
grożące zawaleniem). Ściany murowane w parterze w tej części 
budynku posiadają bardzo liczne spękania konstrukcyjne ścian 
poprzecznych i podłużnych, a także pod oparciem wielu belek 
stropowych. Ściany w przyziemiu są silnie zawilgocone. Posadzki 
cementowe z uszkodzeniami.

W części zachodniej budyn-
ku głównego znajduje się jed-
noprzestrzenne pomieszczenie 
ze stropem z prefabrykowanych 
płyt żelbetowych grubości 10 cm, 
opartych na belkach stalowych 
z dwuteowników, a te podparte 
podciągami stalowymi również 
z belek stalowych i dwoma rzę-
dami dwugałęziowych słupów 
stalowych, z belek stalowych 
z I 200 i spawanych przewiązek 
z blachy. Technologia realiza-
cji słupów wskazuje, że stropy 
te powstały już w latach trzy-
dziestych XX w. W tej części 
budynku podobna konstrukcja 
słupów i stropów znajduje się 
na pozostałych kondygnacjach 
budynku. Co ciekawe, można 
zauważyć dewastację obiektu, 
poprzez wycięcie części słu-
pów przez złomiarzy. Dach 
budynku głównego posiada 

Fragment pozostałości urządzeń produkcyjnych. Fot J. Fronczyk
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konstrukcję w postaci kratownic spawanych z kształtowników 
i ułożonych na nich płyt żelbetowych. Dachy posiadają zupełnie 
zniszczone pokrycie dachowe z papy lub jej zupełny brak w połaci 
południowej, co powoduje zalewanie ścian i całego budynku oraz  
inicjację wszystkich procesów korozyjnych. Na połaciach znajdują 
się oderwane fragmenty papy z zaprawą i zwały papy, która spły-
nęła z połaci – z możliwością ich spadania i poderwania przez wiatr.

Główny budynek bez wątpienia posiada wartości architekto-
niczne ukazujące XIX-wieczną architekturę przemysłową i we-
wnętrzne elementy konstrukcyjne charakterystyczne dla epoki 
powstania. Zostało to jednak zniszczone przez kilkudziesięcioletni 
okres braku zainteresowania obiektem przez właścicieli i insty-
tucje odpowiedzialne za kontrolę stanu technicznego. Obecnie w 
miarę dobrze zachowane starsze elementy słupów żeliwnych pod-
pierające XIX-wieczne stropy czy żeliwne słupki balustrady nie 
przedstawiają wartości technicznej, mogą jednak wzbogacić np. 
lapidarium dawnej sztuki budowlanej.

W pomieszczeniach głównego budynku pozostały części tech-
nologiczne dawnych urządzeń i silosów jeszcze łączonych nitami, 
a więc pochodzących z początku XX w. We wnętrzach nie widać 
śladów adaptacji do innej funkcji, zatem budynek główny w więk-

szości pomieszczeń, najpraw-
dopodobniej nie był użytkowa-
ny przez wiele dziesięcioleci. 
Z zebranych ustnych informa-
cji wynika, że w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w. budynek był użytkowa-
ny jako skład. Do magazynów 
jedyną drogą komunikacji pio-
nowej był zewnętrzny dźwig. 
Wewnętrzna klatka schodowa 
metalowa w części środkowej 
nie nadawała się do takich 
operacji z uwagi na swoje wy-
miary i wytrzymałość.

Co ciekawe, w obiekcie 
podczas kilku wizyt nigdzie nie 
natrafiono na ślady bytowania 
zwierząt, co jest dosyć zaskaku-
jące biorąc pod uwagę wielo-
letnie opuszczenie budynku.

Podparcie belek stropowych żeliwnymi, dekoracyjnymi kolumnami. Fot. J. Fronczyk

Fragment żeliwnej klatki schodowej, fot. J. Fronczyk
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Wnioski
Dawna fabryka słodu swoją fazę świetności i rozwoju przechodzi-

ła w okresie, gdy należała do rodziny Vetterów. Z tego okresu pocho-
dzi najstarsza zabudowa z elementami z II poł. XIX wieku i są to dwie 
kondygnacje nadziemne budynku głównego i skrzydła wschodniego 
ze stropami odcinkowymi na szynach kolejowych podpieranych że-
liwnymi słupami. Po nadbudowie budynku głównego według zacho-
wanego projektu z 1899 roku i dobudowie wieży - suszarni produkcja 
trwała jeszcze blisko dwa dziesięciolecia. Po zmianie na fabrykę pa-
pierosów przez kolejnego właściciela obiekty musiały funkcjonować 
dosyć dobrze, bo w trzecim dziesięcioleciu XX wieku przebudowano 
większość stropów i dach na stalowo-żelbetowy. W dalszych latach 
następowała stopniowa degradacja zabudowy, brak remontów i czę-
ściowe tylko użytkowanie budynku, bez nakładów inwestycyjnych.

Pozostawienie budynków wchodzących w skład zespołu dawnej 
słodowni bez remontów i brak należytej opieki doprowadziły obiekt 
do stanu ruiny. Analizując przyczyny powstania degradacji technicz-
nej oraz uszkodzeń konstrukcyjnych należy wymienić w szczególności 
długi okres pozostawienia budynku z nieszczelnym i zupełnie skoro-

Przykładowe wykorzystanie budynku - The Revitalization of the Former Malt Factory – the Art Center in Lublin -  Agnieszka Krzeszowska 2011

dowanym pokryciem dachowym 
i obróbkami blacharskimi oraz 
użytkowania ścian z cegły na za-
prawie wapiennej w warunkach 
silnego zawilgocenia. Do degra-
dacji ścian przyczynił się brak 
izolacji przeciwwodnych: pozio-
mej i pionowej w ścianach fun-
damentowych oraz posadowienie 
budynku na gruntach podatnych 
na osiadania przy zawilgoceniu 
podłoża. Degradację pogłębił 
brak prawidłowego odprowadze-
nia wód opadowych z podwórka 
oraz zabezpieczeń antykorozy-
jnych, brak izolacji przeciwwil-
gociowych na styku elementów 
drewnianych z murem.



BADANIA SOCJOLOGICZNE
Ankieta, jaką przeprowadziło Biuro Miejskiego Konserwatora Za-
bytków w Lublinie została przygotowana w ramach europejskiego 
programu URBACT III – projekt „2nd Chance: Waking up the sle-
eping giants” (Druga szansa: budzenie śpiących gigantów). Celem 
projektu jest opracowanie modelowych działań służących rewita-
lizacji dużych opuszczonych kompleksów historycznej zabudowy 
miejskiej, przede wszystkim poprzemysłowej. Miasto Lublin do tego 
projektu zdecydowało się zgłosić dwa obiekty: dawną słodownię 
Vetterów przy ul. Misjonarskiej 22 jako „śpiącego giganta” oraz 
obszar browaru „Perła” przy ul. Bernardyńskiej 15 jako przykład 
skutecznie prowadzonych działań rewitalizacyjnych. W ostatnich 
latach tereny browaru zostały w znacznym stopniu zrewitalizowa-
ne, dla zwiedzających dostępna jest trasa podziemna, tereny zie-
lone „Radość”, w których odbywają się liczne imprezy kulturalno 
– rozrywkowe, działa kino letnie oraz pijalnia piwa. W opinii Biura 
Miejskiego Konserwatora, powyższe aktywności stanowią przykład 
modelowego postępowania z zabytkowymi obiektami, które na 
przestrzeni wieków utraciły pierwotną funkcję, a których nieużyt-
kowanie niesie za sobą ryzyko stopniowego popadania w ruinę.

Ankieta miała na celu zbadać opinię publiczną w zakresie 
miejsc wybranych do programu. Czy mieszkańcy Lublina czują się 
związani z niektórymi budynkami i co chętnie widzieliby w swo-
jej okolicy. Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną. An-
kieta była dostępna na stronie https://lublin.eu/lublin/przestrzen-
-miejska/zabytki/projekty-i-programy/lublin-w-europejskim-pro 

jekcie-urbact-iii-second-chan-
ce/, udostępniana na portalach 
społecznościowych i grupach 
społecznych. Kwestionariusz 
ankiety składał się z 19 pytań,  
w tym jednego otwartego oraz 
4 pytań metrykalnych, w któ-
rych to uczestnicy podawali: 
płeć, wiek, wykształcenie oraz 
stan cywilny. Ankieta była do-
stępna od 5 lipca 2017 roku do 
30 września 2017 wzięły, i niej 
udział 403 osoby.

W badaniu liczniejszą gru-
pą okazały się kobiety: 231 
przy 172 odpowiedziach męż-
czyzn. Ankieta była ogólnodo-
stępna dla wszystkich, a taki 
wynik może świadczyć o tym, 
że kobiety częściej decydują 
się brać udział w badaniach 
socjologicznych, aby dzielić się 
swoją opinią, w porównaniu 
z mężczyznami. Jeśli chodzi 
o wiek uczestników to najlicz-

Badania socjologiczne prowadzone przez przedstawicieli Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz

Marek Kurowski
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niejsza grupa wiekowa mieściła 
się w przedziale 27 a 39 rokiem 
życia; liczyła ona 227 responden-
tów. Ponad dwukrotnie mniej 
osób znalazło się w przedziale 
między 40 a 59 rokiem życia, 
mimo to ten przedział wiekowy 
z liczbą 192 osób był na drugim 
miejscu co do liczebności w na-
szym badaniu. 52 osoby repre-
zentowały przedział od 18 do 26 
roku życia. Najstarsza grupa: 60+ 
liczyła 15 osób. W badaniu inter-
netowym - co ciekawe - nie wzię-
ła udział ani jedna osoba niepeł-
noletnia.

W pytaniach metrykalnych 
pytaliśmy naszych respondentów 
również o wykształcenie. Znacz-
na większość stwierdziła, że ma 
wykształcenie wyższe (95%). Pozostałe osoby zadeklarowały wy-
kształcenie średnie. Żaden z naszych respondentów nie zaznaczył 
innego wariantu.

Ostatnie z pytań metrykalnych dotyczyło stanu cywilnego. Naj-
liczniejszą grupę,  229 osób, stanowiły osoby będące żoną lub mę-
żem. Panny odpowiadały 89 razy, kawalerowie zaś 60. W badaniu 
brało udział 25 osób będących po rozwodzie oraz 4 osoby ze sta-
tusem wdowy lub wdowca.

Pierwsze pytanie w kwestionariuszu ankiety badało, jak dłu-
go respondenci mieszkają w Lublinie. Prawie 70% odpowiedziało, 
że mieszka w Lublinie 20 lat i więcej, co w przeliczeniu na cyfry 
wyniosło 282 osoby. Osoby mieszkające w Lublinie od 6 do 19 lat 
stanowiły grupę  95, to jest 23,57% głosów. Dokładne zestawienie 
procentowe przedstawia wykres – rysunek 1. 

 Następne pytanie otwierało serię pytań graficznych w ogólnym 
brzmieniu: które ze zdjęć kojarzy się Panu/Pani z mapą Lublina? W py- 
taniach od 2 do 7 ankietowani byli proszeni o wybranie odpowiedzi: 
a) tak, kojarzę, bądź b) nie, nie kojarzę dane fotografii z mapą Lublina.

Celem pytań geograficznych było dowiedzenie się jak dobrze 
mieszkańcy Lublina znają własne miasto. Przedstawiono 5 foto-
grafii, z czego tylko jedna dotyczyła miasta Lublin. Do badania 
zostały wybrane budynki typowe dla architektury industrialnej, 

które swoją bryłą wpasowy-
wałyby się w obszar miasta. 
Nie mogły to być też budow-
le zbyt charakterystyczne tak, 
aby badani wskazali tylko te, 
które naprawdę kojarzą im się 
z mapą Lublina. Najwięcej pro-
blemów sprawił ankietowanym 
budynek z norweskiego Oslo: 
co trzeci mieszkaniec Lublina 
stwierdził, że kojarzy ten bu-
dynek z Lublinem. Jeśli chodzi 
o nasz główny obiekt badań, 
to poprawnie odpowiedziało 
około 81% badanych. Dowodzi 
to raczej faktu że mieszkańcy 
Lublina przeciętnie znają jego 
zabudowę reprezentującą styl 
przemysłowy. Zważywszy że 
lokalizacja dawnej fabryki sło-
du Vetterów przy ul. Misjonar-
skiej 22 to obszar tuż przy jednej 
z głównych ulic miasta, a sam 
budynek nie jest w żadnym 
stopniu zasłonięty, liczyłem na 
większą rozpoznawalność tego 
obiektu wśród respondentów.

Pytanie numer 7 badało czy 
w oczach ankietowanych mia-
stu Lublin jest potrzebny pro-
gram rewitalizacji. Pojęcie to 
zostało wyjaśnione na początku 
ankiety w sposób następujący: 

Badania socjologiczne prowadzono wśród użytkowników przestrzeni sąsiadującej z dawnymi 
zakładami przemysłowymi Vetterów. Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz
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„Rewitalizacja - jest to ciąg działań przestrzennych, społecznych 
i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, które przy-
czyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia 
ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy 
więzi społecznych”. Prawie wszyscy ankietowani stwierdzili jasno, 
że miastu Lublin potrzebny jest program rewitalizacji i popierają oni 
inicjatywę, która przywróci ład społeczny i poprawi warunki życia. 
394 osoby wskazały, że miastu Lublin potrzebny jest program rewi-
talizacji, przeciwnikami jej zaś była grupa licząca 9 osób.

Z opinii 403 ankietowanych wynika, że nasi respondenci naj-
chętniej czas wolny spędzają na wypoczynku czynnym. Sprzyja 
temu rozwój miasta: powstawanie ścieżek rowerowych, czy miejsc 
do spacerów. Znaczna grupa badanych często decyduje się na wyj-
ście do pubów, restauracji, kawiarni, bądź na imprezy kulturalno-
-rozrywkowe,  co podnosi ich aktywność w sferze towarzyskiej. 
Przy stosunkowo łatwym obecnie dostępie do usług rozrywkowych 
coraz więcej osób w każdym przedziale wiekowym decyduje się 
na spędzenie wieczoru w gronie znajomych poza domem. Rysunek 
numer 2 przedstawia liczbowe zestawienie najczęściej udzielanych 
odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Pytanie numer 9 badało, jak często ankietowani odwiedzają  pi-
jalnię piwa przy ulicy Bernardyńskiej 15. W opinii naszych respon-
dentów pijalnia piwa mieszcząca się przy ulicy Bernardyńskiej 15 nie 
jest często odwiedzanym miejscem. Najliczniejsza grupa zdecydowa-
ła się zaznaczyć odpowiedź, że w ogóle nie odwiedza tego miejsca 
(179 osób). Na drugim miejscu z liczbą głosów równą 121 ankietowa-

Aby lepiej poznać naszą grupę ankietowanych, postanowi-

liśmy sprawdzić jak spędzają wolny czas, i czy znane są im 

same tereny oraz atrakcje Browaru Perła przy ulicy Bernardyń-

skiej 15. Pytanie pozwalało na zaznaczenie więcej niż jednej 

odpowiedzi a respondenci byli w nim pytani o formy spędzania 

wolnego czasu. Dostępne były następujące warianty:

a)   chodzę na imprezy kulturalno – rozrywkowe

b)   czynny wypoczynek (np. spacery, rowery)

c)   chodzę do pubów, restauracji, kawiarni

d)   odwiedzam muzea, zabytki, galerie

e)   bierny wypoczynek (np. telewizor, książka)

f)    inne (odpowiedź własna)

ni stwierdzili, że zdarza im się 
odwiedzić pijalnie piwa Perła 
kilka razy w roku, 87 osób przy-
znało się, ze odwiedza to miej-
sce raz na kilka lat.

Tak niska częstotliwość od-
wiedzania tej pijalni piwa przez 
naszych respondentów może 
być spowodowane dużą kon-
kurencją na rynku gastrono-
micznym oraz lokalizacją owej 
pijalni. Mieszkańcy wybierają 
najchętniej miejsce spotkań 
na Krakowskim Przedmieściu 
bądź na Starym Mieście. Po-
łożona nieopodal pijalnia piwa 
Perły przyciąga tylko osoby, 
które docelowo planują się wy-
brać do tego właśnie miejsca.

W pytaniu 10 badaliśmy jak 
często respondenci odwiedzają 
tereny zielone „Radość” przy 
ul. Bernardyńskiej 15. Z ich 
opinii jasno wynika że również 
nie odwiedzają oni tego miejsca 
tak często jak zakładano. Warto 
zauważyć że tereny „Radość” 
są od niedawna na liście lu-
belskich atrakcji. Obszar został 
zrewitalizowany i w tym mo-
mencie zaprasza do siebie na 
dyskoteki czy koncerty. Oferta 
rozrywkowa dotyczy jednak tyl-
ko pory letniej gdyż imprezy od-
bywają się pod gołym niebem. 
Stąd też może wynikać fakt, 
że drugą najczęściej udzielaną 
odpowiedzią wśród ankietowa-
nych było: kilka razy w roku. 
Tylko 3.72% osób przyznało się 
że odwiedza tereny zielone przy 
ulicy Bernardyńskiej 15  kilka 
razy w miesiącu. 58% badanych 
przyznało, iż w ogóle nie od-
wiedza „Radości”.

W pytaniu numer 11 ankie-
towani byli proszeni o udziele-
nie odpowiedzi jak często od-
wiedzają kolejną atrakcję przy 
ul. Bernardyńskiej 15, a miano-
wicie Letnie Kino Perła. Najlicz-
niejszą grupę stanowili badani, 
którzy w ogóle nie odwiedzają 
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Letniego Kina Perły (202 osoby),  na drugim miejscu była grupa 
odwiedzająca je kilka razy w roku i o kilka punktów procentowych 
mniej grupa, która odwiedza je raz na kilka lat. (odpowiednio 99 
i 92 osób). Taki rozkład głosów może być znowu spowodowany 
tym, że muszą wystąpić odpowiednie warunki, aby proponować tę 
formę rozrywki na świeżym powietrzu. Pomimo również sezono-
wego charakteru przedsięwzięcia prawie 50% badanych uczestni-
czyło w filmowym seansie przynajmniej raz w życiu co dokładnie 
obrazuje rysunek 3. 

Pytanie numer 12 pozwoliło uzyskać odpowiedzi na pytanie jak 
często ankietowani odwiedzają trasę podziemną Browaru Perła przy 
ulicy Bernardyńskiej 15. Tu również najwięcej osób stwierdziło, że w 
ogóle nie odwiedza tego miejsca - 227 osób. 114 respondentów przy-
znało, że odwiedza trasę podziemną Browaru Perła raz na kilka lat.

Pytanie numer 13 badało atrakcyjność wszystkich obszarów 
z ulicy Bernardyńskiej 15. Respondenci mieli do wyboru oceny w 
skali od 1 do 6, gdzie 1 znaczyło „nieatrakcyjny”, natomiast 6 „bar-
dzo atrakcyjny”. Rozkład ocen zaprezentowano na poniższym ry-
sunku numer 4.

Atrakcyjność zrewitalizowanego obszaru przy ulicy Bernar-
dyńskiej 15 w opinii naszych ankietowanych wypada na szkolną 
ocenę: dobry. Badane osoby w głosowaniu internetowym decydo-
wało się na dość zbliżone oceny. 99 osób postanowiło dać obsza-
rowi czwórkę, grupa o 1 osobę mniej liczna zagłosowała na ocenę 
dostateczny. Nieznacznie niżej znalazła się ocena bardzo dobra  
- 90 głosów. Średnia ocen w tym przypadku wyniosła 3.811.

Taki wynik jest raczej do-
brym odzwierciedleniem atrakcji, 
jakie zapewnia nam Perła - Bro-
wary Lubelskie przy ul. Bernar-
dyńskiej 15. Te ogromne tereny 
są wykorzystywane w sposób 
różnoraki tak, aby przyciągnąć 
jak najwięcej klientów. Zarówno 
zimą, jak i latem osoby w każdym 
wieku mogą znaleźć tu dla siebie 
jakieś interesujące miejsce.

Pytanie 14 było wzboga-
cone o fotografię i badało czy 
nasi respondenci uważają bu-
dynek przy ul. Misjonarskiej 
22 za atrakcyjny turystycznie.

Ankietowani mieli już stycz- 
ność z tym obrazkiem we wcze-
śniejszym pytaniu – chodzi 
o dawną fabrykę słodu Vette-
rów. I tak, w opinii 227 osób, ten 
budynek jest atrakcyjny tury-
stycznie, przeciwnego zdania jest 
grupa licząca 176 osób. Atrakcyj-
ność tego budynku wiąże się bez 
wątpienia z jego lokalizacją.

Ta ogromna budowla znaj-
duje się w centrum miasta, zaraz 
przy ulicy o wzmożonej inten-
sywności ruchu. Jest doskona-
le widoczna z dużej odległości 
za sprawą między innymi charak-
terystycznego komina stanowią-
cego najwyższy punkt obiektu. 
W opinii naszych badanych bu-
dynek jest atrakcyjny turystycz- 
nie ze względu na swoją historię 
i znaczenie dla lubelskiego dzie-
dzictwa przemysłowego; respon-
denci zwracali uwagę na ogrom-
ny potencjał, jaki ma w sobie.

Podpis
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Za pomocą kolejnego pytania chcieliśmy dowie-
dzieć się, czy mieszkańcy Lublina czują się w jakiś 
sposób związani z dawną fabryką słodu Vetterów, 
czy mają z nią jakieś wspomnienia, może żywią 
do niej sentyment. Pytanie brzmiało:  jakie emo-
cje u badanych osób wywołuje budynek przy ulicy 
Misjonarskiej 22. Odpowiedzi były dość zbliżone do 
siebie. Zdaniem 144 osób - 35,7% - budynek wywo-
łuje emocje negatywne. Według 128 osób - 31,8% 
- budynek wywołuje emocje pozytywne, natomiast 
neutralnie podeszło do tego 131 osób, czyli 32,5%. 
Za dużą liczbą głosów mówiących o  negatywnych 
odczuciach może stać fakt, że budynek jest w stanie 
ruiny i coraz bardziej niszczeje. Pozytywne emocje 
wywoływane są zapewne przez aspekty historycz-
ne tego giganta Lublina. Najbardziej niepokoją neu-
tralne odczucia, gdyż dowodzą, że wielu badanym 
ten budynek jest obojętny. 

16 pytanie kwestionariusza ankiety badało opi-
nie respondentów odnośnie do budynku przy ulicy 
Misjonarskiej 22, a konkretnie czy w ich opinii po-
winien być on lepiej zagospodarowany.

Zdaniem 81,1% osób budynek ten powinien 
być zdecydowanie lepiej zagospodarowany. „Raczej 
tak” było opinią 14,4% badanych, natomiast „raczej 
nie” 0,7%. „Zdecydowanie nie” - takiej odpowiedzi 
udzieliły 2 osoby, czyli 0,5% całej grupy badawczej. 
3,2% nie miało zdania na ten temat. Tutaj mieszkańcy Lublina raczej 
są spójni uważają, że budynek znajdujący się przy centrum miasta 
powinien ulec procesowi rewitalizacji, aby stać się atrakcyjniejszą 
ozdobą miasta.

Następne pytanie, w odróżnieniu od poprzednich, było otwarte, 
z tego względu nie było ono obowiązkowe. Odpowiedziało na nie 
71% badanych (286 osób). Najczęściej powtarzanymi propozycjami 
były: muzeum/muzeum techniki, galeria sztuki oraz lofty. Z od-

Ankieta została przeprowadzona wśród 100 osób.
Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz

powiedzi ankietowanych mo-
żemy dowiedzieć się również,  
że przeznaczyliby ten teren pod 
działalność kulturalną, miejsce 
spotkań czy park. Sporo osób 
życzyłoby sobie w tym miej-
scu coś na podobieństwo War-
szawskiego Centrum Kopernika 

czy też nowoczesną halę 
targową przypominającą 
Warszawskie „Koszyki”. 
Wielokrotnie w opinii ba-
danych przewinął się rów-
nież hotel. Nie zabrakło 
również bardziej nietuzin-
kowych pomysłów, w tym 

Ankietę prowadzili przedstawiciele 
Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Fot. Katarzyna Czerlun-
czakiewicz
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między innymi: przestrzeń dla 
drobnych rzemieślników, biblio-
teka z zagraniczną prasą i książ-
ką, szkoła cyrkowa, centrum 
sportów miejskich czy miejsce 
służące do edukacji interaktyw-
nej.

Kolejne pytanie, nr 18 da-
wało możliwość wybrania od-
powiedzi „TAK” bądź „NIE”, 
a brzmiało ono: Czy problem 
rewitalizacji jest dla Pana/Pani 
ważny? Zdaniem 92% badanych 
problem rewitalizacji jest waż-
ny. Innego zdania było tylko 8%. 

W ostatnim pytaniu w an-
kiety chodziło o związek respon-
dentów z przestrzenią miejską 
występującą w ankiecie. Pyta-
nie było wielokrotnego wyboru, 
a najczęstszymi zaznaczonymi 
odpowiedziami były: miejsce 
rekreacji i wypoczynku, miej-
sce zamieszkania, miejsce pracy. 
56 osób udzieliło innej odpowie-
dzi, niż wymienione. 

PODSUMOWANIE :
W przeprowadzonym badaniu ankietowym frekwencja była wyso-
ka. W ankiecie internetowej wzięły udział 403 osoby. Dla znacznej 
większości osób problem rewitalizacji jest ważny (92%), a zdaniem 
prawie 98% badanych miastu Lublin rewitalizacja jest potrzeb-
na. Ankietowani to w znacznym stopniu osoby w średnim wieku,  
2/3 respondentów nie ukończyło 40 roku życia. Ich korelacja 
z badanym terenem była dość bliska, gdyż wielu ankietowanych 
stwierdziło, że zamieszkuje tę okolicę, pracuje w okolicy bądź spę-
dza tam swój czas wolny. Najchętniej respondenci spędzają wolny 
czas poprzez aktywny wypoczynek, spacerując bądź jeżdżąc na 
rowerach po okolicy. Ponad połowa ankietowanych przyznała się, 
że korzysta z okolicznych barów, restauracji, kawiarni, bądź chodzi 
na imprezy kulturalno-rozrywkowe w tym obszarze.

Teren Bernardyńskiej 15 uważają oni za atrakcyjny z uwagi na 
różnorodność oferty rozrywkowej, lecz sami niezbyt często uczest-
niczą w oferowanych atrakcjach ze względu na inne przyczyny.

Drugi teren, który jeszcze nie doczekał się rewitalizacji – miesz-
czący się przy ulicy Misjonarskiej 22, budynek dawnej fabryki sło-
du Vetterów w obecnej jego formie - jest dla respondentów średnio 
atrakcyjny turystycznie. Co piąty ankietowany nie kojarzy go w ogóle 
z mapą Lublina, ale zdaniem 95% ankietowanych powinien on być 
lepiej zagospodarowany. Respondenci przeznaczyliby budynek na: 
muzeum, galerie sztuki, czy lofty. Okolicznym mieszkańcom brakuje 
miejsca realizowania pasji drobnych rzemieślników, czy choćby parku.

W ankiecie często przytaczano,  
że dobrym pomysłem byłoby czegoś 
na wzór Warszawskiego Centrum Ko-
pernika czy hali targowej „Koszyki”, 
również z Warszawy. 

Przeprowadzone badanie wykaza-
ło, że zdegradowane tereny słusznie 
zostały wybrane do programu rewi-
talizacji, a zmiany na tych terenach są 
odczuwalne dla mieszkańców Lublina.



DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZREALIZOWANE W RAMACH 
PROJEKTU „2ND CHANCE”

Anna Krzyżanowska-Orlik

W związku z nieuregulowanym 
stanem prawnym oraz trwa-
jącymi postępowaniami sądo- 
wymi, wykonywanie jakichkol-
wiek prac infrastrukturalnych 
na terenie słodowni jest obecnie 
niemożliwe. W związku z tym 
Biuro Miejskiego Konserwato-
ra Zabytków podjęło decyzję 
o prowadzeniu szerokich dzia-
łań edukacyjnych, dzięki którym 
możliwym będzie zbudowanie 
świadomości lokalnej na temat 
budynku słodowni – jego hi-
storii budowy, własności i zna- 

czenia oraz wkładu w historię przemysłu lubelskiego. Powyższe 
działania są częścią szerszego programu związanego z działania-
mi edukacyjnymi, w szczególności ukierunkowanego na szerzenie 
wiedzy związanej z historią przemysłową miasta Lublin. Mowa tutaj 
o inicjatywach i projektach skierowanych do szerokiego odbiorcy, 
ale w szczególności dedykowanych dzieciom i młodzieży. To wbrew 
pozorom trudna grupa docelowa, raczej nieskłonna do angażowania 
się w sferę, zwykle daleką od ich codziennych zainteresowań.

Głównym celem tych działań było uświadomienie uczniów 
o znaczeniu dziedzictwa kulturowego na przykładzie zabytków 
przemysłowych, a także konieczności ich zachowania oraz konser-
wacji. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ma już doświad-
czenia związane z prowadzeniem działań edukacyjnych w szkołach, 
między innymi w ramach realizacji europejskiego projektu HerMan 
(Management of Cultural Heritage in the Central Europe Area),  

Lekcja edukacyjna w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, maj 2017 roku. Fot. Michał Trzewik
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a w szczególności akcji pilotażowej związanej z problematyką nośni-
ków informacji wizualnej w przestrzeni historycznej miasta. Okre-
ślone działania prowadzone były z uczniami szkół średnich (Liceum 
Plastyczne w Lublinie), a także w szkołach podstawowych. Akcja 
przebiegała dwuetapowo – po pierwsze starsi uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Biura, 
a także ekspertów, które dotyczyły historii reklamy, uwarunkowań 
i ograniczeń prawnych, zasad ich umieszczania, a także ich lokali-
zacji zgodnej z zasadami projektowania w celu ochrony historycz-
nego krajobrazu miejskiego. Następnie grupa starszych uczniów 
(w asyście pracownika Biura MKZ) prowadziła zajęcia z młodszymi 
uczniami ze szkół podstawowych (klasy od czwartej do szóstej), któ-
re składały się z krótkiej prezentacji dotyczącej zasad umieszczania 
reklam na budynkach historycznych wraz z przykładami dobrych 
oraz złych praktyk. Na koniec uczniowie przygotowywali własne 
projekty reklam na “czystych” elewacjach budynków historycznych 
Lublina. Podczas warsztatów dyskutowano o chaosie reklamowym 
panującym w części historycznej miasta, a młodzi ludzie bardzo 
trafnie i klarownie wyrażali poglądy na ten temat.

Idea prowadzenia lekcji zwią- 
zanych z popularyzowaniem hi- 
storii, a w szczególności dzie-
dzictwa kulturowego nie jest 
nowa. W Europie pomysł lekcji 
dziedzictwa kulturowego naro-
dził się we Francji na początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku, 
podobne lekcje wprowadziły 
także Belgia i Finlandia. W Bel-
gii jednym z najbardziej znanych 
jest projekt „Klasa adoptuje zaby-
tek”. Twórcy tych projektów jed-
noznacznie stwierdzają, iż tego 
typu lekcje to nauczanie żywe 
i interdyscyplinarne, przynoszą-
ce niezwykle ciekawe efekty.

Podczas zajęć edukacyjnych 
należy podkreślać oddziaływanie 
zabytkowego obiektu na otocze-
nie dawniej i obecnie, gdyż nie 
da się go wyizolować z otoczenia 
i z współczesności. Zwracać na-
leży jednocześnie uwagę na wie-
lorakie pełnione przezeń funkcje 
oraz na fakt, iż od początku jego 
istnienia również otoczenie od-
działuje na ów obiekt, wpływa 
na wygląd, kształtując jego histo-
rię i tożsamość.

Bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach, pracownicy 
Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków opracowali pilotażo-
wy program lekcji edukacyj-
nych w ramach projektu „2nd 
Chance”, które dotyczyły prze-
mysłowej historii Lublina, a w 
szczególności koncentrowały się 
na dwóch obiektach należących 
dawniej do rodziny Vetterów – 
słodowni oraz browarze.

W dniach 25-30 maja 2017 
roku, Biuro Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w Lubli-
nie zorganizowało, cykl lekcji 
edukacyjnych w szkołach po-
nadpodstawowych. Miały one 
formę warsztatów połączonych 

Podczas lekcji edukacyjnej w Szkole Pod-
stawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelsz-
czyzny w Lublinie, grudzień 2017 roku. 
Fot. Olga Pikul

Warsztaty w Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie, grudzień 2017 roku. Fot. Olga Pikul
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Opracowując scenariusz warsztatów przeprowadzonych 

w szkołach ponadpodstawowych, koncentrowano się 

na następujących zasadach:

1. GRUPA DOCELOWA:

uczniowie szkół ponadpodstawowych

2. METODA:

a) Mini - wykład połączony z prezentacją multimedialną  

„Co to jest zabytek? Czym są obiekty przemysłowe?”

b) rozmowa nauczająca

c) dyskusja kierowana

d) praca w grupach

3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

a) komputer, rzutnik, ekran

b) mapa miasta, zdjęcia różnych budynków przemysłowych

c) prezentacja multimedialna „Co to jest zabytek? Czym są 

obiekty przemysłowe?”

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

jedna godzina lekcyjna

5. OGÓLNY CEL ZAJĘĆ.

Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

a) umieć wytłumaczyć, czym są zabytki i jakie są ich rodza-

je, czy są obiekty przemysłowe i jaka jest ich funkcja

b) wiedzieć, jaką postawę należy zachować wobec zabytków, 

rozpoznawać główne zabytkowe obiekty przemysłowe 

w Lublinie

z krótką prezentacją dotyczącą 
historycznych budynków poprze-
mysłowych z terenu miasta. Lekcje 
odbyły się w VII liceum ogólno-
kształcącym im. Marii Konopnic-
kiej oraz Prywatnym Gimnazjum 
i Liceum im. Królowej Jadwigi. 
Podczas zajęć uczniowie zostali 
podzieleni na kilkuosobowe gru-
py. Zadaniem każdej było umiej-
scowienie zdjęć zabytkowych 
obiektów architektury przemysło-
wej na mapie Lublina. Wśród bu-
dynków znalazły się między inny-
mi słodownia i browar Vetterów, 
zespół młyna Kraussego, fabryka 
maszyn rolniczych Wolskiego oraz 

- co miało być zadaniem podchwytliwym 
- kilka obiektów niestety już nieistnieją-
cych. Uczniowie wykazali się dość dużą 
znajomością miasta, problem z umiejsco-
wieniem niektórych budynków miały 
głównie osoby spoza Lublina.

Celem lekcji było przedstawienie 
wartości dawnych obiektów przemysło-
wych, które w większości są opuszczone 
i od wielu lat nieużytkowane, co powo-
duje ich sukcesywną degradacją, a są 
one przecież równie istotnym elementem 
dziedzictwa kulturowego miasta jak ar-
chitektura sakralna, mieszkaniowa, czy 

Iluminacja podczas Nocy Kultury 2017.  
Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz

Wprowadzenie do lekcji edukacyjnej w Szkole Pod-
stawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Lublinie, grudzień 2017 roku. Fot. Olga Pikul
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1. GRUPA DOCELOWA:

uczniowie szkół podstawowych

2. METODA:

a) Mini - wykład połączony z prezentacją multimedialną  

„Co to jest zabytek? Czym są obiekty przemysłowe?”

b) wstępna rozmowa nauczająca

c) dyskusja kierowana

d) zajęcia w formie quizów – krzyżówka, wykreślanka, 

prawda czy fałsz

e) praca w grupach

3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

a) komputer, rzutnik, ekran

b) mapa miasta, zdjęcia różnych budynków przemysłowych

c) prezentacja multimedialna „Co to jest zabytek? Czym są 

obiekty przemysłowe?”

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

jedna godzina lekcyjna

5. OGÓLNY CEL ZAJĘĆ.

Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

a) umieć wytłumaczyć, czym są zabytki i jakie są ich rodzaje, 

czy są obiekty przemysłowe i jaka jest ich funkcja

b) wiedzieć, jaką postawę należy zachować wobec zabytków, 

rozpoznawać główne zabytkowe obiekty przemysłowe 

w Lublinie

historyczne budynki użyteczno-
ści publicznej. Na przykładzie 
projektów realizowanych przez 
browar „Perła”, uczniom zapre-
zentowano, czym są działania 
rewitalizacyjne, których głów-
nym celem jest wyprowadzenie 
ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych i które przyczy-
niają się także do zachowania bu-
dynków historycznych. Podczas 
zajęć dyskutowano o problemie 
słodowni oraz przyczynach i ce-
lach objęcia jej projektem „2nd 
Chance”. Idea „budzenia śpią-
cych gigantów”, służąca „przy-
wróceniu” ich miastu i zacho-
waniu w historycznej panoramie 
Lublina spotkała się z dużym za-
interesowaniem uczniów.

Kontynuacja cyklu lekcji mia- 
ła miejsce w grudniu 2017 roku,  
w klasach 4-6 szkół podstawo-
wych. Odwiedziliśmy Szkołę Pod- 
stawową nr 24 im. Partyzantów 
Lubelszczyzny, Szkołę Podsta-
wową nr 43 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego, Szkołę Podsta-
wową Sióstr Urszulanek oraz 
Szkołę Podstawową Paderewski. 
Podobnie, jak w przypadku lek-
cji w szkołach ponadpodstawo-
wych, główny nacisk został po-
łożony na atrakcyjną formę zajęć, 
angażującą wszystkich uczniów. 
Scenariusz lekcji składał się ze 
zróżnicowanych quizów poświę-
conych lubelskim zabytkom, polegających m.in. 
na rozwiązywaniu krzyżówek, odnajdywaniu haseł 
w wykreślankach – przy których dodatkowo moż-
na było zdobyć punkty za rozpoznanie fotografii 
obiektów zabytkowych czy wskazaniu odpo-wie-
dzi prawda lub fałsz na zadane pytania, dotyczące 
historii i dziedzictwa Lublina. Uczniowie wykazali 
się dużą wiedzą na temat lubelskich zabytków oraz 
świadomością konieczności ich ochrony. Podobnie, 
jak w przypadku lekcji w szkołach ponadpodsta-
-wowych, zaprezentowano potencjał adaptacji 
dawnych budynków przemysłowych na przykła-
dzie budynku dawnej słodowni i modelowe dzia-
łania browaru „Perła”. Podobnie jak licealistom 
i gimnazjalistom, uczniom bardzo podobała się 
inicjatywa „budzenia śpiących gigantów”, służąca 

„przywróceniu” ich miastu i zachowaniu w historycznej panoramie 
Lublina. Na potrzeby szkół podstawowych, scenariusz lekcji został 
zmodyfikowany:

Warsztaty zajęciowe poświęcone historii przemysłu lubelskiego 
w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lubli-

nie, grudzień 2017 roku. Fot. Olga Pikul
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Takie lekcje będą też prowadzone w przyszłości, a ich zakres 
zostanie poszerzony. Główną grupą docelową będą przede wszyst-
kim młodzi ludzie.

Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych planuje się także 
zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunika-
cyjnych. Bazując na rezultatach projektu europejskiego Approach 
- “Applicable Representation of City Centres with Heritage Impor-
tance”, realizowanego w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków, w ramach którego opracowane zostały modele 3D wybranego 
obszaru Lublina, prezentujące miasto w wybranych fazach rozwoju 
przestrzennego, stosownym wydaje się kontynuacja projektów wy-
korzystujących nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne, 
a także próba ich zastosowania podczas lekcji edukacyjnych.

Jednym z pomysłów jest zastosowanie technologii związanych 
z wirtualną rzeczywistością, aby odtworzyć wnętrza, wyposa-
żenie oraz linie produkcyjne w starym browarze oraz słodowni, 

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, grudzień 2017 
roku. Fot. Michał Trzewik

Jednym z zadań uczniów Liceum nr VII im. Marii Konopnickiej w Lublinie było rozpoznanie i wska-
zanie lokalizacji na mapie zabytków architektury przemysłowej, maj 2017 roku. Fot. Michał Trzewik

w związku z brakiem możli-
wości zachowania budynku 
ze względu na wykazany w 
ekspertyzie stan techniczny, 
grożący katastrofą budowlaną. 
Stworzenie możliwości odbycia 
wizyt wirtualnych nada dzia-
łaniom edukacyjnym nową ja-
kość – w szczególności dotyczy 
to młodych ludzi, turystów, ale 
także profesjonalistów. Wyko-
rzystanie współczesnych te- 
chnologii może być także uży-
teczne podczas opracowywa-
nia materiałów dla potencjal-
nych inwestorów oraz podczas 
prac związanych z planowa-
niem przestrzennym. Te tech-
nologie mogą znaleźć różnora-
kie zastosowanie podczas wielu 
innych działań, takich na przy-
kład jak organizowanie spotkań 
w ramach konsultacji społecz-
nych, umożliwiających aktywny 
udział różnorodnych interesa-
riuszy. Powyższa idea znalazła 
odzwierciedlenie w aplikacji 
opracowanej przez pracowni-
ków Biura Miejskiego Konser-
watora Zabytków do projektu 
„Be Creative”, który skupiać się 
będzie na budynku słodowni.

Przykładem podobnych 
działań na tym polu może być 
europejski projekt ELAICH, re-
alizowany w latach 2009–2012 
i prowadzony przez pięć uniwer-
sytetów z państw rejonu Morza 
Śródziemnego, specjalizujących 
się w różnych dyscyplinach zwią-
zanych z dziedzictwem archi-
tektonicznym: Technion-Israel 
Institute of Technology; Univer-
sity of Antwerp; Ca‘Foscari Uni-
versity of Venice; The National 
Technical University of Athens; 
The University of Malta. Celem 
projektu było wypracowanie 
odpowiednich narzędzi eduka-
cyjnych i badawczych pozwala-
jących nauczycielom i animato-
rom – przy interdyscyplinarnej 
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współpracy z naukowcami – za-
poznać młodzież, w teorii i prak-
tyce, z nowoczesnymi zasadami 
zachowania dziedzictwa swojego 
regionu oraz wywołać zrozumie-
nie, emocjonalną więź i aktywne 
działanie w kierunku jego ochro-
ny. Zaangażowanie naukowców 
i wykwalifikowanych konserwa-
torów gwarantowało najwyższy 
poziom kształcenia. Umożliwiło 
wyjaśnienie istoty, wartości, re-
guł, zagrożeń i wyzwań zwią-
zanych z dziedzictwem kultu-
rowym i jego zachowaniem dla 
przyszłych pokoleń, posługując 
się atrakcyjnym dla młodzieży 
językiem nowych technologii 
(e-learning, kursy i warsztaty 
wykorzystujące nowe techniki 
i media), pobudzając naturalną 
młodzieńczą ciekawość w cza-
sie praktyk w terenie. Warsztaty 
te, zwane intellectual in-situ 
work skoncentrowane były na 
analizach in-situ wybranych za-
bytków architektonicznych kra- 
jów partnerskich (w tym doku-
mentacji i badaniach nieniszczą-
cych) – Izraela, Włoch, Grecji, 
Belgii, Malty i innych krajów 
zainteresowanych współpracą, 
tj. Egiptu, Jordanii, Turcji. Atrak-

cyjna forma oraz dopasowana do konkretnej grupy odbiorców for-
ma przekazu i wymuszanie aktywności przyniosły w krótkim czasie 
dobre wyniki. Nastąpiło wyzwolenie tolerancji i uwrażliwienie mło-
dych ludzi na multikulturowe wartości dziedzictwa swojego i ob-
cych im do tej pory krajów oraz ogromny wzrost zainteresowania 
testowanej grupy młodzieży, a także szerszego grona ich znajomych 
oraz rodzin, zabytkami oraz ich konserwacją.

Wszystkie omówione w niniejszym tekście działania edukacyjne 
są zgodne z zadaniami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
które w ramach swej działalności zajmuje się promocją i ochroną 
dziedzictwa kulturowego, wdrażaniem kampanii uświadamiających 
z uwzględnieniem tych, koncentrujących się na zabytkowej prze-
mysłowej architekturze Lublina. Poniżej przedstawiono program 
działań edukacyjnych mających na celu szerzenie wiedzy na temat 
budynków historycznych związanych z przemysłem:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie nas wykreślan-
ką poświęconą zabytkowym budynkom przemysłowym, grudzień 2017 roku. Fot. Olga Pikul





REWITALIZACJA ORAZ ADAPTACJA BUDYNKÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH 

Katarzyna Czerlunczakiewicz, Joanna Suchodół

Zabytkowe budynki przy 
ul. Bernardyńskiej 15 w Lu-
blinie to dawne zabudowania 
klasztoru i kościoła oo. Refor-
matów, potem Browar K.R. Vet-
tera,  zarządzane przez spółkę 
Perła - Browary Lubelskie S.A. 
Proces warzenia piwa odbywał 
się w tym miejscu od 1846 do 
2001 roku, z krótką przerwą w 
okresie I i II wojny światowej. 
We wspomnianym 2001 roku 
Perła – Browary Lubelskie S.A.,  
w chwili zakończenia rozbu-

NA PRZYKŁADZIE BROWARU „PERŁA”

dowy zakładu przy ulicy Kunickiego 106, podjęła decyzję o za-
mknięciu produkcji w „starym browarze” i skupieniu jej w jednym 
miejscu. Część zabytkowych zabudowań przy ulicy Bernardyńskiej 
zmodernizowano i przystosowano na potrzeby siedziby zarządu 
spółki. Wówczas pojawiły się także pierwsze pomysły na adapta-
cję kolejnych budynków, w większości pamiętających jeszcze czasy 
Karola Rudolfa Vettera, a także otaczającej je przestrzeni.

Spółka „Perła”, mając świadomość jak ważnym dla historii 
Lublina obiektem zarządza, postanowiła stworzyć nowe miejsce 
w kulturalnej przestrzeni miasta, które z jednej strony stanie się 
zapleczem dla nowoczesnych imprez i rozszerzy ofertę środmie-
ścia, z drugiej natomiast eksponować będzie przeszłość jednego 
z największych niegdyś zakładów przemysłowych w Polsce. De-
cyzji zarządu o rewitalizacji przestrzeni, towarzyszyła świadomość 

Wnętrze restauracji „Perłowa Pijalnia Piwa” przy ul. Bernardyńskiej 15a. Fot. udostępnione przez Perła – Browary Lubelskie SA.



82 RE WITALIZ AC JA OR A Z ADAPTAC JA BUDYNKÓW POPR ZEMYS ŁOW YCH 

faktu „przebywania” w zabytku. Pomimo niejasnej sytuacji prawnej  
i w związku z tym koniecznością podjęcia decyzji o prowadze-
niu inwestycji w obcym środku trwałym, zdecydowano o oży-
wieniu dawnego browaru. Wszystkie prace rewitalizacyjne były 
poprzedzone wnikliwymi analizami prowadzonymi w archiwach, 
badaniami konserwatorskimi, inwentaryzacją terenu, analizą nie-
ruchomości, ale także analizą dokumentów strategicznych Miasta 
Lublin (m.in. lokalny program rewitalizacji, strategia rozwoju mia-
sta). Podczas tworzenia idei ożywienia terenu wzorowano się na 
innych tego typu inwestycjach – współpracowano z firmą Projekt 
Praga Sp. z o.o., która odpowiedzialna była za projekt SOHO Fac-
tory, czyli stworzenie koncepcji rewitalizacji dawnej warszawskiej 
fabryki motocykli, gdzie działa obecnie znana restauracja „War-
szawa Wschodnia” oraz wprowadzono wiele nowych funkcji (prze-
strzenie biurowe, wystawiennicze).

Proces rewitalizacji Perła – Browary Lubelskie S.A. rozpoczęła 
od uporządkowania i adaptacji  przestrzeni między budynkami oraz 
rozległych terenów zielonych zlokalizowanych za zabudowaniami 
dawnego browaru. Usunięto cześć budynków stanowiących wtór-

ną zabudowę, wytyczono ścież-
ki, posadzono trawę i drzewa.  
Dzięki tym zabiegom uzyskano 
przestrzeń rekreacyjną, gdzie 
dzisiaj odbywają się takie im-
prezy plenerowe jak: Kozienalia 
czy też Noc w Browarze w ra-
mach Nocy Kultury, a w 2018 
roku po raz pierwszy Medyka-
lia. W latach 2016-2017 tereny 
te kilkukrotnie gościły food 
trucki z całej Polski. Stanowiły 
one bogate zaplecze gastrono-
miczne dla odbywajacych się 
na tych przestrzeniach eventów.

Z bardzo dobrym przy-
jęciem mieszkańców Lublina 
i turystów spotkało się uru-
chomienie w 2011 roku na 
terenie głównego dziedzińca 
browaru plenerowego „Kina 
Perła”. Działa ono w okresie 
letnim, od początku czerwca 
do końca sierpnia, a wyświe-
tlane w ramach niego pokazy 
filmowe są bezpłatne. Relizacja 
tego projektu wymagała rewi-
talizacji nawierzchni na terenie 
dziedzińca oraz przygotowania 
pomieszczeń do przechowywa-
nia sprzętu kinowego. Z cza-
sem otwarto też wpisujący się 
w klimat zabudowań bar kino-
wy z neonem Kina Perła oraz 
odremontowano przestrzeń na 
dawnej rampie rozładunkowej. 

Impreza studencka „Kozienalia” w browarze, 2016 rok. Fot. udostępnione przez Perła – Bro-
wary Lubelskie SA

Seanse letnie w kinie „Perła”. Fot. Fot. udostępnione przez Perła – Browary Lubelskie SA.
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Miejsce to ma szklany dach i nową posadzkę. Poddczas  projekcji 
filmowych stanowi strefę chillout’u. Jest też miejscem wydarzeń 
towarzyszących i koncertów m.in. w ramach Sceny Perły Export 
podczas imprez mających miejsce na terenie browaru.

Dziś „Kino Perła” jest jedną z ważniejszych atrakcji Browaru 
Perła, która przyciąga w letnie wieczory bardzo dużo chętnych 
– nie tylko ze względu na miejsce, ale również na filmy, których 
nie zobaczymy na co dzień w kinach komercyjnych. Wraz z jego 
uruchomieniem ożywiła się przestrzeń ulicy Bernardyńskiej, która 
wraz z sąsiednią ulicą Zamojską  nie cieszyły się dotychczas dobrą 
renomą i były raczej omijane.

Przełomowym w procesie rewitalizacji zabytkowych zabudo-
wań przy ulicy Bernardyńskiej okazał się rok 2014. Wtedy działal-
ność rozpoczęły Podziemia Browaru Perła, a w miejscu dawnego 
przybrowarnego lokalu - „Perłowa Pijalnia Piwa”.

„Perłowa” jest restauracją – pijalnią, wyróżniającą się spośród 
innych tego typu lokali w Lublinie. Na uwagę zasługuje wnętrze, 
które wielokrotnie zostało docenione przez polskie i zagraniczne 
magazyny architektury wnętrz. Z kolei w prestiżowym, ogólnopol-
skim konkursie „Życie w Architekturze” w kategorii „Ulubieniec 
Roku 2013-2014” jej design zajął II miejsce.

Przestrzeń Perłowej Pijalni Piwa wypełnia metalowy kontuar 
baru wraz z drewnianym blatem o długości blisko 30 metrów – 
jeden z najdłuższych w Lublinie. Stanowi on przyjazne i uniwer-
salne miejsce spotkań. W jego centralnym miejscu usytuowana jest 
kolumna ośmiu nalewaków piwa. Ściany pomieszczenia wyłożone 
są drewnianymi listwami filtrującymi światło słoneczne, co ocie-

pla wnętrze. Ekspozycja bute-
lek i szkła ustawiona na pół-
kach nad barem odbijająca się 
w lustrzanym suficie powięk-
sza przestrzeń pijalni i stanowi 
dużą atrakcję dla gości, którzy 
lubią wykorzystywać ją jako 
tło dla swoich zdjęć.

W okresie wiosenno-letnim 
przy Perłowej działa ogródek 
zwany Podwórkiem. Jego na-
wierzchnia została wyrównana, 
stanęły na niej parasole oraz 
metalowe stoły i krzesła. Sub-
telne girlandy świetlne i dużo 
roślin tworzą kameralne miej-
sce tłumnie odwiedzane przez 
gości. Usytuowana przy Po-
dwórzu, odrestaurowana fasada 
dawnego kościoła reformatów 
p.w. św. Kazimierza wzbudza 
wśród klientów ogromne zain-
teresowanie historią obiektu.

Dzięki oryginalnemu wy-
strojowi wnętrza, ale przede 
wszystkim  ciekawej ofercie ku-
linarnej, Perłowa Pijalnia Piwa 

Wnętrze restauracji „Perłowa Pijalnia Piwa” przy ul. Bernardyńskiej 15a. Fot. udostępnione przez Perła – Browary Lubelskie SA.
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dość szybko stała się miejscem 
modnym i na stałe wpisała się 
w kulinarną mapę Lubliną. Mi-
łośnicy złotego trunku mają 
okazję poznać tutaj kunszt lu-
belskich i zwierzynieckich pi-
wowarów. Poza produktami 
Perła – Browary Lubelskie S.A. 
dostępnymi w stałej sprzedaży 
można spróbować w niej piw 
sezonowych, warzonych wy-
łącznie na jej potrzeby. Kuch-
nia Perłowej – wpisująca się 
w nurt slow food – zapewnia 
niepowtarzalną okazję do cele-
browania posiłków. Smaki dań 
są łączone z lub inspirowa-
ne piwem i jego składnikami. 
Menu zmienia się wraz z po-
rami roku, a serwowowane 
dania przygotowywane są od 
podstaw oraz na bazie pro-
duktów od lokalnych dostaw-
ców. Na miejscu własnoręcznie 
wytwarzane są m.in. kiełbaski, 
musztarda, pieczywo, a nawet 
lody. Dbałość o każdy szcze-
gół przygotowywanych potraw 
została doceniona przez Żółty 
Przewodnik Gault&Millau Pol-
ska, gdzie prezentowana jest 
lista najlepszych restauracji 
i szefów kuchni. Perłowa po 
raz pierwszy pojawiła sie na 
niej w roku 2016 i od tego mo-

mentu jej nie opuszcza. Również od 2016 roku flagowy firmowy 
lokal Perła – Browary Lubelskie S.A. jest też miejscem rekomen-
dowanym przez organizację Slow Food Polska, której celem jest 
ochrona regionalnych produktów, upowszechnianie przyjemności 
z odkrywania smaków oraz miejsc, które te zasady wdrażają.

Ważnym projektem mającym na celu rewitalizację budynków 
przy ul. Bernardyńskiej 15 są Podziemia Browaru Perła – trasa 
zwiedzania obejmująca 20 pomieszczeń poprodukcyjnych. Zostały 
one odnowione w niewielkim zakresie i dzięki temu, przechodząc 
nimi ma się wrażenie, jakby jeszcze wczoraj odbywał się tutaj pro-
ces warzenia piwa. Zachowano w ten sposób specyficzny, surowy 
klimat browaru, a kolebkowe sklepienie pomieszczeń piwnicznych 
przypomina o wcześniejszym przeznaczeniu budynków, w których 
mieszkali ojcowie reformaci.

Podczas wycieczek uczestnicy – turyści i mieszkańcy Lublina 
poznają historię – klasztoru i browaru, składniki i sposób warzenia 
piwa oraz markę Perła, która jest coraz szerzej znana nie tylko 

w Polsce, ale również za gra-
nicą. Ekspozycje zlokalizowane 
na trasie zwiedzania zdają się 
być pokryte patyną czasu i zo-
stały idealnie wkomponowane 
w tkankę historyczną. Dodat-
kową atrakcją jest degustacja 
piw z Browaru Perła, która 
ma miejsce w wyjątkowej sali 
– dawnej piwnicy klasztornej, 
która potem zaadaptowana zo-
stała na leżakownię browaru. 
We wrześniu 2016 roku, kiedy 
świętowano 170 lat istnienia 
Browaru Perła, do trasy zwie-
dzania dołączono najważniejsze 
pomieszczenie dla każdego bro-

Wnętrza „Podziemi Browaru Perła” z kadziami produkcyjnymi. Fot. udostępnione przez 
Perła – Browary Lubelskie SA

Jedno z pomieszczeń „Podziemi Browaru Perła” z ladą do degustacji.  
Fot. udostępnione przez Perła – Browary Lubelskie SA.
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waru – zabytkową warzelnię, wybudowaną w 1881 roku. Pomiesz-
czenie warzelni zostało odnowione, a kadzie, które się tam znajdują 
– wyczyszczone i odmalowane.

Wprowadzenie funkcji muzealnej to wręcz modelowy przykład 
postępowania z dawnymi budynkami przemysłowymi, które choć 
utraciły pierwotne przeznaczenie, to zyskały szansę na utrzymanie 
pamięci i tradycji, będących istonym elementem dziedzictwa kul-
turowego danego miejsca.

W 2015 roku ruszył projekt, który udostępnił kolejne prze-
strzenie Browaru Perła. Mowa tu o Apartamentach Browar Perła  
– 7 pokojach, usytuowanych na parterze oraz pierwszym piętrze 
części mieszkalnej browaru. Pomieszczenia przeznaczone pod apar-
tamenty zostały odnowione oraz przystosowane do potrzeb gości. 
Każdy apartament mieści charakterystyczną architektoniczną kost-
kę, w której zawarty jest aneks kuchenny, część wypoczynkowa, ła-
zienka oraz szafa. Większe apartamenty zostały podzielone na część 
dzienną oraz część sypialną. Wnętrza pokoi zostały urządzone w no-

Ekspozycja w „Podziemiach Browaru Perła”. Fot. udostępnione przez Perła – Browary  
Lubelskie SA

woczesnym, minimalistycznym 
stylu, w zakresie kolorystyki 
ograniczonym jedynie do bieli 
i odcieni szarości, z elementami 
czerni. Wykorzystano naturalne 
materiały wykończeniowe. Wy-
strój doskonale koresponduje 
z dawnym przemysłowym cha-
rakterem kompleksu.

Najnowszym działaniem 
w ramach prowadzonych prac 
rewitalizacyjnych jest udostęp-
nienie w lutym 2018 roku no-
wej przestrzeni zlokalizowanej 
w zabytkowych zabudowanich 
przy ul. Bernardyńskiej. Jest to 
działająca przy Perłowej Pijalni 
Piwa i Apartamenatach bro-
war perła Sala Lubelska. Uzu-
pełnia ona ofertę tych dwóch 
miejsc o kameralną przestrzeń 
z przeznaczeniem na organiza-
cję spotkań, wyjątkowych uro-
czystości, spotkań biznesowych 
i konferencji dla 24 osób.

Sala Lubelska ma bogatą 
historię. Początkowo była re-
fektarzem klasztornym. Za cza-
sów Vetterów była pomieszcze-
niem reprezentacyjnym, gdzie 
przyjmowano gości, ekspono-
wano cenne obrazy. W okre-

Wnętrza „Apartamentów Browar Perła”. 
Fot. udostępnione przez Perła – Browary 

Lubelskie SA
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sie okupacji stanowiła jedno z pomieszczeń działajacej wówczas 
w tym miejscu restauracji, a po II wojnie światowej przez długi 
okres czasu mieściło się w niej archiwum zakładowe.

Przeprowadzone prace adaptacyjne i remontowe zachowały 
istniejący w sali podział na dwie części: główną oraz dodatkową, 
dołaczono do nich sąsiednie pomieszczenie, które pełni funkcję 
zaplecza w postaci: szatni, toalety i aneksu kuchennego.

Większa strefa Sali Lubelskiej posiada sklepienie dekorowane 
stopniowo restaurowanymi z udziałem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków malowidałami przedstawiającymi znane budynki 
z terenu województwa lubelskiego m.in. Bramę Krakowską w Lu-
blinie, Świątynię Sybilli w Puławach czy Ratusz w Zamościu. Na jej 
ścianach mieści się zabytkowa, drewniana boazeria a posadzka to 
rekonstrukcja istniejącego dawniej w tym miejscu parkietu drew-
nianego, która została przeprowadzona na podstwie zachowanych 

Oddana do użytku po konserwacji Sala Lubelska. Po lewej fot. Piotr Maciuk; po prawej zdjęcie udostępnione przez Perła – Browary Lubelskie SA

elementów i posiadanej na ten 
temat dokumentacji. Nietuzin-
kowe, proste wnętrze ma duże 
możliwości aranżacyjne. Dodat-
kową zaletą jest bogate zaplecze 
multimedialne. Mniejsza część 
Sali Lubelskiej z kolei posiada 
widok na tereny zielone browa-
ru. Jest przeznaczona na niefor-
malne spotkania i rozmowy.

Z okazji otwarcia Sali Lubel-
skiej Perłowa Pijalnia Piwa zor-
ganizowała w niej event w stylu 
pop up pod nazwą „Niedźwiedź 
w Pijalni. Dziczyzna na stole“. 
Zespół Perłowej z szefem kuch-
ni Mateuszem Ciołko na czele, 
wspólnie z gościem specjalnym 
– Wojciechem Dereszem będa-
cym szefem kuchni w restaura-
cji Zielony Niedźwiedź, podej-
mowali uczestników wydarzenia 
specjalnie przygotowanymi na tą 
okazję potrawami. Event spotkał 
się z bardzo dużym zaintereso-
waniem, a kameralne wnętrze 
Sali Lubelskiej wpłynęło w du-
żym stopniu na to, że miało cha-
rakter spotkania „dobrych zna-
jomych“ mimo, że brali w niej 
udział ludzie, którzy się nie znali.

Impreza studencka „Kozienalia” w bro-
warze, 2017 rok. Fot. udostępnione przez 
Perła – Browary Lubelskie SA
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Działania podjęte przez za-
rząd spółki Perła – Browary Lu-
belskie S.A. można określić jako 
modelowy sposób postępowania 
z obiektami zabytkowymi, w tym 
o charakterze poprzemysłowym. 
Dawne fabryki czy mniejsze za-
kłady produkcyjne niewzwykle 
często, wraz z zakończeniem 
funkcjonowania, stoją opuszczone 
i nieużytkowane, coraz bardziej 
popadając w ruinę. Zdarza się, że 
wraz z budynkiem niszczeje daw-
ne wyposażenie, które śmiało 
można by prezentować jako eks-
ponat muzealny, zabytek techni-
ki albo wykorzystać jako element 
dekoracyjny. Szczęśliwie od kil-
kudziesięciu lat bardzo popularne stało się adaptowanie budynków 
i pomieszczeń poprzemysłowych do nowych funkcji. Jednym z naj-
bardziej powszechnych jest – najpewniej ze względu na dużą kuba-
turę – urządzanie hoteli i apartamentów. Tego rodzaju inwestycja 
daje doskonałą możliwość na zaprezentowanie historii miejsca, jego 
dawnej działalności. Jako element dekoracyjny świetnie sprawdzają 
się dawne fotografie, projekty budowlane, wszelkiego rodzaju archi-
walia, a także elementy historycznego wyposażenia i linii produkcyj-
nej czy same produkty. Opatrzone odpowiednim komentarzem wraz 
z kalendarium, stają się wartościowe zarówno dla odwiedzających, jak 
i historyków oraz wszelkiego rodzaju profesjonalistów zainteresowa-
nych architekturą, zabytkami, techniką produkcji etc. Biorąc to pod 
uwagę każde działanie, które ratuje budynki zabytkowe, w tym po-
przemysłowe, jest niezwykle istotne i potrzebne. Pozwala nie tylko na 
materialne zachowanie obiektów, ale także na podnoszenie świado-
mości mieszkańców, przybliżanie historii i przeszłości miasta, ma zna-
czenie edukacyjne, także dla najmłodszych. Przykład Browaru Perła 

Sezonowy ogród gastronomiczny restaura-
cji „Perłowa Pijalnia Piwa”. Fot. udostęp-

nione przez Perła – Browary Lubelskie SA

pokazuje, w jaki sposób można 
na nowo zagospodarować za-
równo budynki, jak i przestrzeń, 
nie zacierając ich dawnego 
charakteru i znaczenia. Stano-
wi idealny przykład, jak stwo-
rzyć nową jakość w przestrzeni 
miasta, „odciążyć” śródmieście, 
eksponując przy tym historię 
i rangę miejsca. Pokazuje, jak 
szanując jego przeszłość, tchnąć 
w nie nowego ducha.

Imprezy kulturalne na terenie Browaru. 
Fot. udostępnione przez Perła – Browary 

Lubelskie SA



STRATEGIA REWITALIZACJI STAREJ SŁODOWNI
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. MISJONARSKIEJ 22
Zintegrowany Plan Działań zrealizowany w ramach projektu 

Wyzwanie
Budynki dawnego browaru i słodowni rodziny Vet-
terów to istotna część dziedzictwa kulturowego i ar-
chitektonicznego Lublina. Jednocześnie, jak każdy 
zabytek dziś pozbawiony pierwotnej funkcji, są one 
trudne w utrzymaniu i nadaniu nowych możliwości 
użytkowych, które mogłyby sprzyjać zachowaniu 
ich wartości. Wciąż niejasny stan formalnoprawny 
własności budynków zespołu uniemożliwia jego 
renowację.  Spadkobiercy przedwojennych wła-
ścicieli wnieśli pozew sądowy w celu odzyskania 
terenu wraz z obiektami przemysłowymi. Obecnie 

Sytuacja wyjściowa

„Druga Szansa – Budzenie Śpiących Gigantów”

Widok na słodownię od północy, zdjęcie z drona

formalnie słodownia pozostaje własnością mia-
sta. Trwający spór o własność nieruchomości 
zamknął Gminie Lublin możliwość finansowa-
nia prac restauratorskich i adaptacji budynków. 
W związku z powyższym w ostatnich dekadach 
w obiekcie słodowni nie prowadzono żadnych 
inwestycji i dlatego też jest on obecnie w złym 
stanie, co uniemożliwia jakiekolwiek jego użyt-
kowanie. Niezależnie od ostatecznego rozstrzy-
gnięcia problemu własności, właściciel tych za-
bytków, po zakończeniu postępowań sądowych, 

88

Katarzyna Czerlunczakiewicz, 
Anna Krzyżanowska-Orlik, Michał Trzewik



Initial situation
Chal lenge
The old malt house of the Vetter family is a signifi-
cant part of the cultural and architectural heritage of 
Lublin. At the same time, like each heritage building 
that has lost its primary function, it is difficult to ma-
intain and provide with a new function that would 
also contribute to the preservation of the historical 
values. The still unclear legal ownership status of 
the building causes major problems to its revitali-
sation. Inheritors of pre-war owners filed a suit in 
order to regain ownership of the land and the buil-
ding. Currently the malt house, from a formal point 

GENERAL STRATEGY OF LUBLIN FOR THE REVITALISATION

English summary of the Integrated Action Plan in the framework 

AND REUSE OF THE OLD MALT HOUSE, MISJONARSKA 22

of the 2nd Chance network “Waking up the sleeping giants”

Widok na zespół zabudowy browaru od południowego wschodu. Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz

of view, is still owned by the municipality, but 
the legal court decision is pending. Due to that 
reason no investments have taken place in the 
last decades and prevented the city of Lublin 
from possible preservation and modernization 
works. The building is in very severe con-
ditions, which does not allow any kind of usage 
at the moment. Irrespective of the legal proce-
dure conclusion, the owner of the building will 
have to face issues concerning the moderniza-
tion, adaptation and operation of the building.
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stanie przed problemem ich adaptacji i użytkowania. 
Plan działania, jaki powstał w ramach projektu bę-
dzie zapewne wtedy znaczącym ułatwieniem.

Dlatego też, korzystając z możliwości projektu 
europejskiego 2nd Chance - Waking up The Sleeping 
Giants, postanowiliśmy zbadać możliwości nadania 
tym zabytkom nowych funkcji, a przy tym zweryfi-
kować ich stan techniczny przy użyciu naziemnego 
skaningu laserowego oraz zdjęć wykonanych przez 
drona. Ponadto podjęto też decyzję o prowadze-
niu szerokich działań edukacyjnych, dzięki którym 
wzrośnie zainteresowanie budynkiem, w zakresie 
jego potencjału i znaczenia dla ochrony historyczne-
go krajobrazu miasta.

Ożywianie przestrzeni oraz budynków wraz 
z nadaniem im nowych funkcji jest jednym z głów-
nych celów rewitalizacji. Działania winny być pla-
nowane oraz wdrażane wspólnie z różnymi intere-
sariuszami, a ich zakres powinien oddziaływać na 
różne sfery takie, jak infrastruktura, środowisko czy 
relacje społeczne. Opuszczone i zaniedbane budyn-
ki mogą stać się ważne w tego typu działaniach, 
gdyż przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 
miast, a ich adaptacja może przeciwdziałać takim 
zjawiskom, jak gentryfikacja oraz suburbanizacja 
(rozlewanie się miast). Stanowią one duży potencjał, 
ale jednocześnie w przypadku nieprawidłowego za-
rządzania i braku opieki są dużym zagrożeniem.

Historia
Kompleks zabudowań przy ulicy Bernardyńskiej 15 i 
budynek słodowni przy ul. Misjonarskiej 22 w Lubli-
nie należały do rodziny jednego z najwybitniejszych 
ewangelickich rodów, przemysłowców lubelskich 
– rodziny Vetterów. Do dnia dzisiejszego stanowią 
one niezwykle istotny element przemysłowego dzie-
dzictwa kulturowego miasta, wpisany w krajobraz 
kulturowy Lublina.

Budynek słodowni przy ul. Misjonarskiej 22 
w Lublinie stanowił bardzo istotny element zespołu 
zabudowy browaru Karola Rudolfa Vettera. Główne 
urządzenia znajdowały się jednakże w przebudowa-
nym na ten cel, klasztorze poreformackim przy uli-
cy Bernardyńskiej. Wznoszenie obiektu przy ulicy 
Misjonarskiej 22 rozpoczęto około 1846 roku, a zna-
czącej rozbudowy zakładu dokonano w 1899 roku, 
poprzez nadbudowę piętra nad składem słodu oraz 
budowę suszarni w formie wieży na planie kwadratu, 
zwieńczonej wysokim, cylindrycznym kominem. Sło-
downia przestała pełnić pierwotną funkcję w latach  
20-tych XX w., kiedy to budynek został zaadapto-
wany przez Mieczysława Górskiego na wytwórnię 
papierosów. Kres fabryce przyniósł kryzys lat 20 XX 

Therefore the 2nd Chance project (Waking up 
Sleeping Giants) was used to evaluate possible new 
function scenarios (chapter 3), to verify the technical 
condition of the building incl. a ground laser scan-
ning and drone flight, and – as at the moment no 
concrete actions for the reactivation can be taken 
because of the pending legal ownership procedure 
– to develop educational and general awareness ra-
ising activities to make decisions makers interested 
in the building, its potential and importance for the 
historical landscape of the city. 

Reviving spaces and buildings together with gi-
ving them new functions is one the major objectives 
of revitalisation. Actions need to be planned and 
implemented together with different stakeholders 
and participants and they have to be undertaken 
in different spheres such as infrastructure, social 
relations and environment. Abandoned and void 
buildings may become an important part of such 
activities as they contribute to a sustainable de-
velopment of the cities and they counteract such 
phenomena as gentrification and urban sprawl. 
“Sleeping giants” are a great potential but they can 
also become a great risk if badly maintained and 
managed.

Historical  background
The building of the malt house at Misjonarska 22 
in Lublin belonged to the family of the noblest 
evangelical industrialists. Until now it is a very im-
portant example of industrial heritage of the city 

wieku. Po II wojnie światowej budynek został zaada-
ptowany na magazyn Lubelskiej Spółdzielni Spożyw-
ców “Społem”. Obiekt był użytkowany do 1978 roku. 
Obecnie część pomieszczeń parterowych przybudó-
wek jest wykorzystywana przez prywatnego dzier-
żawcę na sklep z kosiarkami, pozostałe, nieużytko-
wane pomieszczenia, niszczeją do dnia dzisiejszego. 

Z uwagi na brak remontów, a także jedynie 
częściowe użytkowanie obiektu, stopniowo postępo-
wała jego degradacja. W ostatnich latach nie doko-
nywano żadnych inwestycji modernizacyjnych, po-
nadto niekorzystnie na budynek wpływa także brak 
zabezpieczeń przed niesprzyjającymi warunkami 
pogodowymi. Czynniki te przełożyły się na tech-
niczną destrukcję obiektu, a w konsekwencji degra-
dację autentycznej substancji zabytkowej. Obecnie 
budynek jest zagrożony katastrofą budowlaną.
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and constitutes a cultural landscape of Lublin. 
The malt house at Misjonarska 22 was a signi-
ficant element of the whole brewery complex 
at Bernardynska 15 that belonged to Charles 
Rudolph Vetter. The erection of the building 
at Misjonarska commenced around 1846 and 
a significant extension was conducted in 1899 
– a storey was added above a malt warehouse, 
a drying room was constructed in a form of 
tower with a high, cylinder chimney. The malt 
house stopped playing its primary role in the 
20s of the 20th century and after the Second 
World War it was adapted for a warehouse of 
Lublin Cooperatives “Spolem”. Currently part 
of ground floor rooms is rented by a private 
entrepreneur and used as a shop with law-
nmowers, remaining rooms are unused and 
their condition deteriorates year after year. 

Słodownia
ul. Misjonarska 22

The Malt House 
Misjonarska 22 Street

Właściciel: Miasto Lublin, trwa postępowanie 
sądowe związane z roszczeniami potomków 
przedwojennych właścicieli

Owner: Municipality of Lublin; the ownership  
is under legal proceedings and former owners’ 
claims

Rozmiar (m²):  2900 m2 
Opuszczony od: 1978

Size (m²): 2900 m2 
Vacant since: 1978

Lokalizacja:

Budynki starego browaru i słodowni, będące pier-
wotnie w posiadaniu rodziny Vetterów, są zlokali-
zowane w centrum miasta, w dzielnicy Śródmie-
ście, 330 metrów na południe od Starego Miasta. 
Słodownia znajduje się na ogrodzonej działce 
w kształcie trapezu, usytuowanej po wschodniej 
stronie ulicy Misjonarskiej, naprzeciwko Metro-
politarnego Seminarium Duchownego, odgro-
dzonej od wschodu Aleją Unii Lubelskiej. Budynki 
przylegają do południowej granicy działki, dostęp 
do nich możliwy jest zarówno od strony Misjonar-
skiej jak i Unii Lubelskiej. Kompleks browaru zlo-
kalizowany jest po zachodniej stronie ulicy Ber-
nardyńskiej, 300 metrów na zachód od słodowni.

Location:

The building complex of the former Vetters’ 
Malt Factory and Brewery are located in the city 
centre, district “Śródmieście”, 300 metres so-
uth of the Old Town. The Malt House occupies 
a fenced, trapezoidal plot, located opposite the 
buildings of the Metropolitan Seminary, located 
on the east side of the Misjonarska Street, and 
from the east by the Union of Lublin avenue. The 
buildings are adjacent to the southern boundary 
of the plot. They are accessible from both Misjo-
narska street and the Union of Lublin avenue.                                                                                                
The  Brewery complex is located on the west  
side of the Bernardyńska Street, 300 metres 
west  from the Malt House.

After the buildings were changed into a ci-
garette factory, they still functioned quite well 
because at the end of the 20th century majori-
ty of structural ceilings were modernized and 
a roof became steel and concrete. In the follo-
wing years due to a lack of repairs and only 
partial usage of the buildings, a gradual degra-
dation was taking place. No investments were 
made. The abandoned buildings were subjected 
to inconvenient weather conditions and suffe-
red from physical devastation which turned into 
progressive technical degradation. The bad con-
dition of water insulation and a lack of proper 
roof led to systematic corrosion of walls and all 
steel elements. As consequence of all that the 
building is in ruinous conditions.
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Słodownia
ul. Misjonarska 22

The Malt House 
Misjonarska 22 Street

Stan techniczny budynku
Inwentaryzację budynków dawnej słodowni zle-
coną przez Biuro Miejskiego Konserwatora Za-
bytków w Lublinie wykonano metodą naziemne-
go skaningu laserowego, która posłużyła później 
konstruktorom przy opracowaniu ekspertyzy 
stanu zachowania poszczególnych budynków. 
Wykonano ponad 600 sztuk zdjęć dokumentują-
cych stan zachowania, a do zadokumentowania 
bryły zespołu budynków użyto drona. Autor eks-
pertyzy przedstawił szczegółowo stan zacho-
wania i wnioski w odniesieniu do wszystkich bu-
dynków składających się na kompleks zabudowy 
dawnej słodowni. Poniżej przedstawiono wnioski 
w odniesieniu do budynku głównego:

Physical conditions
Inventory works were executed using a ground 
laser scanning method which was used at a later 
stage by structural engineers at preparing exper-
tise concerning the condition of the whole malt 
house. More than 600 photos were taken which 
document the current condition of the malt ho-
use. The exteriors were documented using a dro-
ne. Expertise specifies the technical condition 
of the building together with con-clusions con-
cerning all parts of the old malt house complex. 

The following are conclusions for the main buil-
ding of the malt house:

1. Budynek główny jest w bardzo złym stanie 
technicznym, głównie z powodu spękań i zu-
pełnej destrukcji murów górnych kondygnacji, 
skorodowanych stropów, z wieloma elementami 
zagrażającymi zawaleniem. Praktycznie budynek 
znajduje się w stanie ruiny, ze ścianami nie kwali-
fikującymi się do remontu.

1.  It is in a very bad technical condition mainly 
due to cracks and total decomposition of stru-
c-ture of upper floor walls, corroded structure 
slabs with many elements which are due to col-
lapse. Practically the building is a ruin with walls 
unable for modernization and repair.

2. Próba adaptacji czy przebudowy budynku do no-
wej funkcji wiązałaby się z koniecznością wykona-
nia: nowych fundamentów palowych, przebudowy 
większości ścian na całej wysokości, przebudowy 
starych stropów odcinkowych, całego dachu i mo-
dernizacji wszystkich niezbędnych instalacji.

2. Actions aimed at adaptation or modernization 
of the building with introducing a new function 
would have to involve a structure of pale founda-
tions, restructuring of majority of walls at their 
whole length, restructuring of old segmental 
ceiling slabs and of a whole roof and installation 
of new systems.

3. Budynek posiada wartość zabytkową, ukazują-
cą charakterystyczną XIX-wieczną architekturę 
przemysłową o eklektycznej formie oraz deko-
racyjnie opracowanych elementach konstrukcyj-
nych wnętrz. Wobec braku zainteresowania wła-
ścicieli i użytkowników zabytkowym obiektem, 
a także instytucji odpowiedzialnych za kontrolę 
stanu obiektu pod względem technicznym i kon-
serwatorskim, w kolejnych latach ulegał on coraz 
postępującej degradacji.

3. It has architectural values showing the 19th 
century industrial architectural style with inter-
nal structural elements. However it has been 
destroyed for many decades due to the lack of 
interests of its previous managers and insti-
tutions responsible for controls of the building 
with respect to its technical and historical pre-
servation conditions.

4. Obecnie, w miarę dobrze zachowane starsze 
elementy słupów żeliwnych podpierające XIX-
-wieczne stropy. Żeliwne słupki balustrady nie 
przedstawiają wartości technicznej, mogą wzbo-
gacić co najwyżej lapidarium dawnej przemysło-
wej sztuki budowlanej.

4) Currently reasonably well preserved old ele-
ments of cast irons pillars supporting the 19th 
century ceilings or cast iron balustrades have no 
technical value and they may only enrich a collec-
tion of old building art.



93Sy tuacja  w yjśc iowa

Słodownia
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The Malt House 
Misjonarska 22 Street

5. Budynek główny stwarza zagrożenie dla ludzi 
przy każdej elewacji, w tym dla uczniów pobliskiej 
szkoły, gdyż ze ścianą południowąsąsiaduje bo-
isko szkolne.

5) It creates a danger for people at each eleva-
tion and particularly along a football pitch which 
is adjacent to a south wall of a nearby school.

6. W trybie pilnym wnioskuje się o demontaż 
dwóch kominów stalowych oraz wygrodzenie tere-
nu przed możliwością wejścia osób postronnych.

6) Two steel chimneys should be urgently di-
smantled and entry of people should be forbid-
den.

Lokalizacja i widoki ogólne budynku
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Główne cele i strategia rewitalizacji
W związku z kwestiami prawnymi opisanymi 
powyżej, prowadzenie jakichkolwiek prac inwe-
stycyjnych w słodowni nie jest możliwe. Dlatego 
też Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
podjęło decyzję o prowadzeniu działań eduka-
cyjnych oraz uświadamiających, które „przy-
wróciłyby budynek miastu” – zarówno jego oby-

watelom, jak i politykom. Takie działania będą 
podstawą dla osób, które staną przed koniecz-
nością zadecydowania o podjęciu działań mają-
cych na celu ochronę oraz reaktywację budynku 
słodowni, kiedy sąd podejmie ostateczną decyzję 
w sprawie własności.  

Głównym celem dalszych działań będzie:
Ożywienie obszaru przy zaangażowaniu lokalnych społeczności – przyszłość budowana na przeszłości 

Funkcje oraz wykorzystanie budynku
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w Lublinie przez trzy miesiące 2017 roku (czer-
wiec, lipiec oraz sierpień) zdecydowało się na 
przeprowadzenie badań socjologicznych doty-
czących rewitalizacji wybranych obszarów ze 
szczególnym uwzględnieniem dawnego budyn-
ku słodowni. Aby dotrzeć do jak najszerszej 
opinii publicznej, a jednocześnie poznać bliżej 
opinię na temat tego terenu, zdecydowano się 
przeprowadzić badania w wersji papierowego 
kwestionariusza ankiety - dla mieszkańców oraz  
internetowo - dla wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców miasta.

Wyniki  kwestionariusza
W papierowej ankiecie przeprowadzonej przez 
BMZK wzięło udział 100 osób. Znaczny odse-
tek ankietowanych to osoby z długim stażem za-
mieszkiwania w tej części Lublina, są też silnie 
związani z wyżej wymienionymi terenami. Nasi 
ankietowani nisko ocenili atrakcyjność wszyst-
kich aspektów budynku przy ulicy Misjonarskiej 
22 w jego obecnym stanie (głównie z powodu 
stopnia jego zniszczenia), natomiast widzą w nim 
szanse i wysoko oceniają potencjał adaptacji na 
funkcje np. handlowe, turystyczne, mieszkalne 
etc. 99% badanych uznała, że teren powinien 
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General objectives and strategy for the revitalisation
Due to legal restrictions at the moment no 

infrastructure works in the malt house are likely 
to happen. Therefore the Municipal Preserva-
tion Office targets at educational and awareness 
raising activities with the objective to bring the 
building back into the mind of city officials and 

citizens with the intention to increase the sup-
port of decision-makers and citizens to preserve 
and reactivate the old malt house as soon as the 
legal court decision about the ownership will 
have been taken. 

The main objective for further activities will be:
Revival of the area with involvement of local societies through bringing past into the future

Functions & uses for the building 
The Municipal Historic Preservation Office of Lu-
blin had conducted a sociological survey between 
June and August 2017. Its objective was connected 
to the revitalisation of specific areas within the city 
with a particular attention paid to the old malt ho-
use. The inhabitants of the surrounding area were 
asked to fill in a questionnaire and all city inhabi-
tants could share their opinion via an online form.

Results  of  the questionnaire
100 people filled in the questionnaire. The majo-
rity has been living in the area for more than 5 
years. They have expressed their strong links to 

the area. Nevertheless, the malt house building 
was evaluated badly with regards to the attrac-
tiveness of the place (a level of its degredationas 
the main reason for that). However they recogni-
ze the potential of the place. Functions imagined 
were particularly about commercial, touristic, 
housing and historical uses. It could be used 
as a place for meetings and recreation, a park or 
a green plot or a historical museum or a gallery. 
99 % of the respondents agreed that the area 
should be better maintained, developed and ma-
naged. Nearly all respondents pointed out that 
the revitalisation is of high importance for them. 
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być lepiej zagospodarowany. Prawie wszyscy 
nasi ankietowani uznali, że problem rewitalizacji 
jest dla nich niezmiernie ważny.

Wyniki  badania internetowego
W ankiecie internetowej wzięły udział 403 oso-
by. Dla znacznej większości problem rewitaliza-
cji jest istotny. 2/3 respondentów nie ukończyło 
40 roku życia. Ich korelacja z badanym tere-
nem jest dość bliska, gdyż wielu ankietowanych 
stwierdziło, że zamieszkuje tę okolicę, pracuje 
w niej bądź spędza  swój czas wolny.

Teren słodowni przy ulicy Misjonarskiej 22, 
w obecnej jego formie jest dla respondentów 
średnio atrakcyjny turystycznie. Co piąty ankie-
towany nie kojarzy go w ogóle z mapą Lublina, 
ale zdaniem 95% ankietowanych powinien on 
być lepiej zagospodarowany. Przeznaczyliby oni 
budynek poprzemysłowy na: muzeum, galerie 
sztuki czy lofty. Okolicznym mieszkańcom bra-
kuje miejsca realizowania swoich pasji, terenów 
rekreacyjnych, etc. W ankiecie osoby często 
stwierdzały, że dobrym pomysłem byłaby ada-
ptacja słodowni na wzór warszawskiego Cen-
trum Kopernik, czy niedawno zmodernizowanej 
hali targowej „Koszyki”.

Rezultaty pracy Lokalnej  Grupy URBACT 
Podczas wielu spotkań Lokalnej Grupy Wspar-
cia (URBACT Local Group – ULG) poruszano 
temat możliwych nowych funkcji budynków. 
Zdania zaproszonych gości różniły się i w dużej 
mierze zależały od ich wykształcenia, pozycji 
zawodowej, doświadczeń związanych z obsza-
rem itp. Zaproponowane rozwiązania miały czę-
sto charakter innowacyjny. W trakcie jednego 
ze spotkań zaprezentowano prace dyplomowe 
studentów architektury, które dotyczyły budyn-
ku słodowni. Większość z nich nawiązywała do 
obecnego kształtu budynku i dotyczyła prac mo-
dernizacyjnych, których celem była odnowa za-
równo samej słodowni, jak i otaczającej jej prze-
strzeni. Studenci zwrócili też szczególną uwagę 
na powiązania słodowni z przemysłową historią 
miasta.

Poniżej przedstawiono możliwe nowe funkcje 
opuszczonego obecnie budynku w oparciu o pra-
ce studentów oraz wyniki prac ULG (prace są 
uzupełnione koncepcjami architektonicznymi): 
– Modernizacja budynku słodowni i stworze-

nie tam browaru wraz z częścią hotelowo-
-usługową. Taka koncepcja bezpośrednio 
nawiązuje do wcześniejszych funkcji słodow-

ni, które były ściśle związane z produkcją 
piw oraz dostarczaniem słodu do funkcjonu-
jącego w pobliżu browaru. 

– Stworzenie Centrum Sztuki (mottem projektu 
jest „musimy opierać się na doświadczeniach 
przeszłości, aby móc budować przyszłość”), 
które zostało zaprojektowane zgodnie z logi-
ką – tworzyć, pokazywać, sprzedawać i wła-
śnie te trzy funkcje znajdują swoje odbicie 
w pracy dyplomowej. W związku z powyż-
szym dużą część budynku tworzą sale wy-
stawowe. Istotnym elementem całej koncepcji 
jest także zagospodarowanie przestrzeni ze-
wnętrznej. Projekt zakłada konserwację obec-
nego budynku słodowni z dodaniem nowych 
elementów architektonicznych z poszanowa-
niem historycznego charakteru słodowni, 
a także integralności panoramy miasta.

– Stworzenie Eko Fabryki, Zielonego Centrum 
Co-workingu, gdzie zwrócono szczególną 
uwagę na zastosowanie rozwiązań proeko-
logicznych związanych z ideą zrównoważo-
nego rozwoju, a także stworzenie interesują-
cej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców 
miasta.

– Nadanie budynkowi nowej funkcji mieszkal-
nej i stworzenie w słodowni loftów; koncep-
cja ta nawiązuje do wielu tego typu projek-
tów, które zostały zrealizowane w ostatnich 
latach, m.in. lofty u Scheiblera w Łodzi, lofty 
w dawnym spichlerzu w Gliwicach oraz lofty 
w Młynie w Krakowie. 

Lokalni przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli 
w spotkaniach ULG poruszyli kwestię stworze-
nia centrum usług informacyjnych w moderni-
zowanym budynku. Wynika to z faktu, że firmy 
z sektora IT bardzo często są zainteresowane 
lokalizacjami w interesujących, historycznych 
budynkach. Takie rozwiązanie mogłoby być ko-
lejnym scenariuszem adaptacji słodowni.

Spotkanie partnerów projektu w Liverpoolu, w dniach 20-21 czerw-
ca 2016 roku, będące oficjalnym rozpoczęciem II fazy projektu. 

Fot. Michał Trzewik
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Results  of  the internet  survey
403 persons took part in internet survey. For 
the majority revitalisation is an urgent problem. 
2/3 of the respondents are less than 40 years 
old. Links to the area were mainly the following: 
work, place of residence or entertainment. The 
malt house building was not on the mind of the-
se people and they did not see the building– par-
ticularly because of its current state –as a tourist 
attraction. 20% of the respondents could not lo-
cate the building on the map of Lublin and 95% 
stated that it should be maintained and better 
developed. In their opinion, this post-industrial 
building should be used as a museum, art gallery 
or for housing purposes. The locals miss a place 
where small craftsmen could present their work 
or they would appreciate a park. Many people 
when mentioning good practices referred to the 
Copernicus Science Museum in Warsaw or an 
old market place in Warsaw “Koszyki” which 
was recently modernized. 

Results  of  the URBACT Local  Group
During several meetings of the URBACT Lo-
cal Group (ULG) many discussions concerning 
possible functions for the buildings have taken 
place. The potential views depended on profes-
sional background, links to the area, etc. Discus-
sions were very interesting and they included 
many innovative and creative ideas. The discus-
sion focused on masters’ works of architecture 
students that referred to the malt house. The 
majority reflected a current shape of the building 
and included vast modernization works which 
aimed at the regeneration of the building but 
also its surrounding. The necessity of showing 
links to the industrial history of the city was 
stressed several times. The following functions 
could be introduced to the building based on the 
students’ masters work and the discussion of the 

ULG (they are accompanied by already existing 
architectural concepts): 
– Modernization of the malt house building and 

creation of a modern brewery with a part 
dedicated to hotel services. This idea goes 
back to the old function of the malt house 
which was connected with a beer produc-
tion and a malt delivery to the old brewery 
located at Bernardynska Street. 

– Creation of Arts Centre (its motto would be 
“we need to build on the experience of the 
past in order to build the future”) designed 
in compliance with a logic – create, exhibit, 
sale. Big exhibitions rooms would be located 
in the centre. The development of the area 
is an important part of the modernization 
process. New archaeological elements are 
added to the current shape but its general 
historical view will be preserved to protect 
historic urban landscape. 

– Creation of Eco Factory, Green Co-working 
Centre with particular attention paid to pro-
-environment solutions allowed for creation 
of environmentally sustainable building. This 
idea also includes the creation of a green 
space for all citizens and tourists. 

– New housing functions (lofts) are introduced 
during the modernization process. This con-
cept is linked to many regeneration projects 
that have been implemented and completed 
in Poland, such as Scheibler’s lofts in Lodz, 
old granary’s lofts in Gliwice and windmill’s 
lofts in Cracow. 

During a meeting with local entrepreneurs the 
issue of creating an IT hub in the modernized 
building of the malt house was raised. It seems 
that companies from the IT sector are interested 
to locate their businesses in interesting, histori-
cal locations. This could become another scena-
rio for the malt house. 

Partnerzy projektu podczas konferencji finalnej w Neapolu, w dniach 17-21 kwietnia 2018 roku. Fot. ze zbiorów Biura MKZ
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Działania zmierzające do rewitalizacji budynku

Z powodu problemów prawnych, szanse 
prowadzenia prac infrastrukturalnych w sło-
downi są niskie. Dlatego też Biuro MKZ podjęło 
decyzję o prowadzeniu szerokich działań eduka-
cyjnych, których zadaniem będzie przywrócenie 
budynku do świadomości zarówno obywateli, 
jak i decydentów miejskich. Działanie te będą 
dotyczyły przedstawienia potencjału budynku 
oraz jego istotnej roli w utrzymaniu historyczne-
go krajobrazu miasta.  

Dotychczasowe działania przybierały formę 
m.in. lekcji i warsztatów z uczniami lubelskich 
szkół. Podczas zajęć przedstawiano informacje na 
temat obiektów, które zostały objęte projektem Se-
cond Chance. Takie działania będą kontynuowane 
w przyszłości, a ich zakres zostanie rozszerzony. 
Główną grupą docelową będą młodzi ludzie.

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych planuje 
się także zastosowanie innowacyjnych technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych. Bazując na 
rezultatach projektu europejskiego realizowane-
go w Biurze MKZ (projekt Approach - “Applica-
ble Representation of City Centres with Heritage 
Importance”), stosownym wydaje się zastosowa-
nie technologii związanych z wirtualną rzeczy-
wistością, aby odtworzyć wnętrza, wyposaże-
nie oraz linie produkcyjne w starym browarze 
oraz słodowni. Stworzenie możliwości odbycia 

wizyt wirtualnych nada działaniom edukacyj-
nym nową jakość – w szczególności dotyczy to 
młodych ludzi, turystów, ale także profesjona-
listów. Zastosowanie współczesnych technologii 
może być także użyteczne podczas opracowy-
wania materiałów dla potencjalnych inwestorów 
oraz podczas prac związanych z planowaniem 
przestrzennym. Te technologie mogą znaleźć 
różnorakie zastosowanie podczas wielu innych 
działań, takich na przykład jak organizowa-
nie spotkań w ramach konsultacji społecznych 
umożliwiających aktywny udział różnorodnych 
interesariuszy. Powyższa idea znalazła odzwier-
ciedlenie w aplikacji opracowanej przez pracow-
ników Biura MKZ do projektu „Be Creative”, 
który skupiać się będzie na budynku słodowni.

Wszystkie powyższe działania są zgodne 
z zadaniami Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, które w ramach swej działalności 
statutowej zajmuje się promocją i ochroną dzie-
dzictwa kulturowego, wdrażaniem kampanii 
uświadamiających z uwzględnieniem tych kon-
centrujących się na zabytkowej przemysłowej 
architekturze Lublina. 

Poniższa tabela przedstawia jak szczegółowe 
cele zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu kon-
kretnych działań:
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Actions & next steps for the revitalisation

As at the moment no concrete actions for the 
reactivation of the building can be taken becau-
se of the pending legal ownership procedure, 
the upcoming actions concentrate on educatio-
nal and general awareness raising activities to 
make decisions makers and citizens interested in 
the building, its potential and importance for the 
historical landscape of the city. 

So far educational activities have been im-
plemented that included meetings with stu-
dents from schools in Lublin. Special classes 
were organized during which information abo-
ut the building was passed on. These activities 
will continue in the future and their range will 
be extended. Young people will be a main focus 
group.

The plan is also to program different educa-
tional activities that would involve using innova-
tive technologies. To capitalize on the results of 
European projects that have already been imple-
mented in the Office (the Second Chance and the 
flAPPROACH’ project - flApplicable Representa-
tion of City Centres with Heritage Importance’), 
the idea is to use augmented reality technology  

to recreate the interior, equipment, machines 
and production lines in the old brewery and in 
the malt house. The idea of virtual visits gives a 
new quality to education for citizens, especially 
young people, tourists and professionals as well.

Application of modern techniques could also 
be useful for preparing materials for potential 
investors and in city’s planning. These tech-
niques can be applied in many different ways 
including social participation activities to ena-
ble activation of different stakeholders. This idea 
is more developed in application of the project 
“Be Creative” which will focus also on the malt 
house.

All the above mentioned activities are in line 
with the tasks of the Municipal Historic Pre-
servation Office which focuses on promoting 
and protecting cultural heritage, implementing 
awareness-raising campaigns, with particular at-
tention paid to historical industrial architecture 
in Lublin. 

The following table presents how specific ob-
jectives will be translated into concrete actions
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Proces opracowania strategii rewitalizacji

Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków odegrało rolę koordynato-
ra podczas opracowania strategii re-
witalizacji. W proces zaangażowano 
przedstawicieli różnych profesji, a tak-
że reprezentantów różnych wydziałów 
urzędu miasta. Zorganizowano wiele 
spotkań, podczas których dyskutowa-
no na temat odmiennych scenariuszy 
rewitalizacji. Działania powyższe pro-
wadzone były bez technicznej ana-
lizy stanu słodowni, natomiast takie 
właśnie badanie zostało równolegle 
zlecone oraz opracowane. Sukces 
kompleksu browaru przy ul. Bernar-
dyńskiej 15 był ważnym elementem 
całego procesu, ponieważ  stanowił 
swoisty punkt odniesienia  wskazują-
cy kierunki efektywnej strategii rewi-
talizacji, wdrażanej w kilku etapach. 

Główne grupy, które odegrały najważniejszą 
role podczas opracowywania strategii:

Istotnym było zaangażowanie w cały proces 
planowania lokalnych mieszkańców oraz intere-
sariuszy bezpośrednio związanych z omawia-
nym obszarem. Dlatego też, należało zrozumieć 
ich punkt myślenia – w związku z tym przepro-
wadzono badanie, a miejscowi przedsiębiorcy 

uczestniczyli w spotkaniach ULG. Ponadto zor-
ganizowano kilka spotkań w szkołach zlokalizo-
wanych na danym obszarze, które były częścią 
szerszej strategii rozpowszechniania wiedzy. 

Zaangażowani  interesariusze
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w Lublinie
-  Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin 
-  Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu 

Miasta Lublin 
-  Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzę-

du Miasta Lublin 
-  Stowarzyszenie Architektów Polskich
-  Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
-  Politechnika Lubelska
-  Perła – Browary Lubelskie S.A.
-  Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie 

Kluczowe działania 
-  Spotkania z różnymi gośćmi w ramach prac 

ULG (młodzi architekci, przedsiębiorcy itp.);
-  Seria działań edukacyjnych;
-  Spotkania z politykami;
-  Przygotowanie dokumentacji technicznej;
-  Badanie socjologiczne zorientowane na lokal-

nej społeczności.

Ogólny schemat działań
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The elaboration process of the revitalisation strategy

The Historical Preservation 
Office played a coordinating 
role in the preparation of re-
vitalisation strategy. Represen-
tatives of different professional 
areas were involved together 
with representatives of different 
departments within the Munici-
pality. Several meetings were 
organized during which dif-
ferent revitalisation scenarios 
were presented. This was done 
without a technical survey con-
cerning a general condition of 
the building which was com-
missioned and executed paral-
lelly. A successful example of 
the Brewery Complex played an important role 
in the whole process as a reference point sho-
wing directions of efficient revitalisation strategy 
executed in several stages. 

The following major groups played the most im-
portant part in elaborating the strategy:

It was crucial to involve in all planning acti-
vities local inhabitants and any stakeholders that 
may directly be connected with the area. There-
fore it was necessary to hear their voice – a spe-

cial survey was organized and local entrepre-
neurs were invited for ULG meetings. Several 
meeting in schools from the area was organized 
as a part of dissemination strategy. 

Stakeholders involved:
- The Municipal Historic Preservation Office
- Planning  Department City of Lublin
- Property Management Department City 

of Lublin
- Strategy and Investor Service Department 

City of Lublin
- Association of Polish Architects
- Provincial Conservator of Monuments
- Lublin University of Technology
- Perla Brewary s.a.
- Youth Culture Center nr 2

Key activi t ies
- Meetings within ULG with special guests 

(young architects, entrepreneurs etc.) 
- A series of educational activities 
- Meetings with a political level
- Preparation of a technical documentation
- Sociological survey focused on a local society 

General overview
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Wnioski  i  rekomendacje 
1. Działaniom uświadamiającym powinny towa-

rzyszyć szerokie działania edukacyjne, które 
głównie dotyczyć będą młodych ludzi (wizyty 
na miejscu, specjalne lekcje dotyczące zabyt-
kowych budynków itp.);

2.  We wszelkie działania należy włączać róż-
ne grupy profesjonalistów z szerokimi kom-
petencjami, na przykład: architekci, osoby 
specjalizujące się w partycypacji społecznej, 
animatorzy kultury itp. To właśnie połącze-
nie różnych umiejętności i wiedzy sprawia, że 
sprawy posuwają się do przodu;

3. O celach poszczególnych działań należy in-
formować polityków, przedstawicieli rad mia-

Lessons learnt  & Recommendations
1. Dissemination activities should be accompa-

nied by wide educational activities particular-
ly focused on young people (they may include 
on-site visits, special classes about the targe-
ted building etc.

2. It is important to involve different profes-
sional groups with wide competences such 
as: architects, specialists in social participa-
tion, culture specialists etc. The combination 
of different skills move things forward.

3. Politicians, city councilors etc. (generally a po-
litical level) must be informed about objectives 
of activities and they should be convinced that 

sta i innych; najistotniejszym jednakże jest, 
aby te osoby były przekonane o potencjale 
budynku i jego wartości dla całego miasta 
i jego obywateli;

4. Należy budować kompromis pomiędzy róż-
nymi podejściami do kwestii rewitalizacji (je-
dynie zmiany o charakterze infrastruktural-
nym versus działania o celach społecznych);

5. Niezbędne jest zaangażowanie różnego pozio-
mu decydentów w ramach struktur miejskich;

6. Dokumentacja techniczna opisująca obecny 
stan budynków jako podstawa do dalszych 
działań.

the targeted building is of a real value for the 
city and for its inhabitants.

4. Building a compromise between different 
attitudes towards revitalization issues (sole-
ly infrastructural character versus social-o-
rientated activity.

5. Involvement of different levels in decision-
-making process within the municipality 
is crucial.

6. Having a technical documentation that de-
scribes a current condition of the building 
may be beginning of any further actions.

Spotkanie partnerów projektu w Liverpoolu, w dniach 20-21 czerwca 2016 roku. Fot. ze zbiorów Biura MKZ
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Urząd Miasta Lublin / City of Lublin
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków /
The Municipal Historic Preservation Office

Michał Trzewik 
Koordynator projektu / Project coordinator 
Anna Krzyżanowska-Orlik 
Koordynator URBACT Local Group / URBACT Local 
Group coordinator 
Marcin Jabłoński 
Oficer finansowy / Finance officer 
Katarzyna Czerlunczakiewicz 
Oficer ds. komunikacji / Communication officer 

Kontakty / contacts:
Telefon / Phone +48 81 466 26 65 
E-mail: zabytki@lublin.eu 
www.lublin.eu 
Strona projektu / Web page:
https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/
projekty-i-programy/lublin-w-europejskim-projekcie-
-urbact-iii-second-chance/

2nd Chance Lead Partner
City of Naples, Department for the Right to the City

URBACT Projects and Networks on Integrated 
Urban Development Policies - Central Direction 
Urban Planning and Management - UNESCO Site

Kontakt / Contacts

Nicola Masella
Koordynator projektu / Project coordinator
Roberta Nicchia
Koordynator URBACT Local Group / URBACT Local 
Group coordinator
Anna Arena
Oficer finansowy / Finance officer 
Maria Luna Nobile
Oficer ds. komunikacji / Communication officer 

Kontakty / contacts:
Telefon / Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 
E-mail: urbactnapoli@comune.napoli.it 

Lead Expert
Nils Scheffler
Główny ekspert projektu / Project Lead Expert

Kontakty / contacts:
Telefon / Phone +49-30-4738 6041
E-mail: scheffler@urbanexpert.net

www.urbact.eu 
www.urbact.eu/2nd-Chance

Follow us on:
www.facebook.com/URBACT2ndChance
www.twitter.com/urbact2ndchance
www.instagram.com #wakingupthesleepinggiants
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