
Jadwiga Jamiołkowska

Projekt rewaloryzacji i adaptacji
kamienic przy ulicy Grodzkiej w
Lublinie
Ochrona Zabytków 35/1-2 (136-137), 58-70

1982



PROBLEMS OF CATALOGUING HISTORIC MONUMENTS IN BIG TOWN COMPLEXES ON THE EXAMPLE 
OF ’’THE CATALOGUE OF CRACOW’S HISTORIC MONUMENTS

On the  exam ple of works on ’’The Catalogue of C ra
cow’s Historic M onum ents”, describing a few hundred 
m onum ents of arch itecture and several thousand works 
of painting, sculpture and artistic  craftm anship, the  au 
thors present problem s of the cataloguing of m onu
ments in big tow n complexes. Assuming th a t the ca ta
loguing is to cover structures put up before W orld W ar 
II Cracow has now several thousand buildings of histo
ric in terest th a t represen t d ifferent periods. The idea 
to catalogue m onum ents arose in  Cracow already in the 
18th century (first publications appeared about 1900). 
More com prehensive studies w ere undertaken  only after 
1945 and w ere included in to  the works on ’’The C ata
logue of Arct M onuments in P oland”, p repared by the 
Institu te  of the Polish A rt a ttached to  the  Polish A ca
demy of Sciences. In  1973 a  special institu tion  for works 
on the cataloguing was established, nam ely the Team 
(at p resen t th e  W orkshop) for th e  Cataloguing of H isto
ric M onuments of the Town of Cracow, headed by Jan  
Jam ek and em ploing 5 perm anent w orkers and about 
20 co-workers. Their task  is to carry  out field works 
according to the ir specialization, e.g. m in iature codices 
in libraries are prepared  by a rt historians engaged in 
this problem. The cataloguing of Cracow’s historic mo

num ents has been done in  nearly  70 per cent. The w orks 
carried out so fa r  have brought a num ber of discove
ries — out of 1,000 photographs published in one p art 
of ’’The C atalogue” alm ost 800 represen t the  w orks th a t 
have not been know n before. A fu rth e r efficient p ro 
gress of the  w orks depends on the  train ing  of a su ffi
cient num ber of specialists, i.e. a rt historians who would 
recognize and date various objects from  d ifferen t epochs 
according to  the  instructions on cataloguing. It is expec
ted th a t works on the  cataloguing of Cracow ’s historic 
m onum ents should be com pleted in 15-years time, while 
editorial w orks w ill last about 20 years. The whole of 
’’The Catalogue of Cracow ’s M onum ents” ’w ill consist of 
12 parts (altogether 40 books) containing 3,000 pages of 
the te x t and 12—15 thousand photographs. It w ill be an 
im portant m ateria l for a rt historians, architects conser
vators, and w hat is m ost im portant, it w ill offer a full 
possibility to undertake w orks on them atic catalogues 
(e.g. of gold works, already  being prepared). A vast 
num ber of treatises and articles arising as the effect of 
the works on cataloques prom pts the  establishm ent of 
a specific departm en t for studies on the  a rt of C ra 
cow biassed in favour of the works on the a rt of the 
m icroregion.

JADW IGA JAMIOŁKOWSKA

PROJEKT REWALORYZACJI I ADAPTACJI KAMIENIC 
PRZY ULICY GRODZKIEJ W LUBLINIE

Projekt rewaloryzacji i adaptacji na Dom Stowa
rzyszeń Twórczych kamienic przy ul. Grodzkiej 
nr 3, 5, 5a na Starym Mieście w Lublinie opra
cowano w PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków — Oddział w Lublinie w latach 1978—1979 1.

HISTORIA KAMIENIC

K a m i e n i c a  p r z y  u l i c y  G r o d z k i e j  3. 
Pierwsze wzmianki historyczne mówią o obiek
cie murowanym przed pożarem Lublina, a więc

przed 1575 r. Zwana była wówczas kamienicą 
„Lubomelską” lub „Przechodnią”. Odbudowana 
przez Erazma Lubomelskiego, od 1794 r. stano
wiła własność ks. Piotra Makarewicza, scholasty
ka kolegiaty lubelskiej. Wielokrotnie zmieniała 
właścicieli, należąc kolejno do rodziny Minkie
wiczów, Skawińskich, Zebrowskich, Rzeszotkow- 
skich, Husarów, Kochowej, a następnie do Matela 
Wejchmana i Samuela K apelm ana2. Rozbudowa 
i przebudowa kamienicy trwała przez kilka stu
leci. Autor badań architektonicznych3 wyodręb
nił 6 faz rozwoju. Na podstawie źródeł pisanych

1 Zespół projektowy: generalny p ro jek tan t — m gr inż. 
arch. Jadw iga Jam iołkow ska, opracowanie części arch i
tektonicznej — Tomasz Stankiewicz, p rojekt konstruk
cyjny — mgr inż. D anuta Chmiel, pro jek t instalacji sa 
n itarnych  (wod.-kan., C .O ., gazowa, deszczowa) — inż. 
M arek Stępień, pro jek t instalacji elektrycznych, telefo
nicznych i radiofonicznych — m gr inż. Jan  Jacyniuk, 
część kosztorysowa — m gr Eugeniusz Kloc. 
Opracowania poprzedzające projekt techniczny: inw en
taryzacja w skali 1:50 opracowana w PP  PKZ — Od
dział w  Lublinie, opracowanie naukow o-historyczne 
PDNH opracowane przez m gr Jadw igę Teodorowicz-Cze- 
repińską, badania architektoniczne w ykonane w PP  PKZ 
przez arch. Tadeusza A ugustynka, badania archeologi
czne opracowane w Pracow ni Archeologicznej przez PKZ, 
przez m gr M arię Supryn, badania geotechniczne kam ie-
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nic frontow ych w ykonane pod kierunkiem  inż. Tadeusza 
Okieńczyca z PKZ — Oddział w  Lublinie, badania p iw 
nic i podłoża pod budynkam i tylnym i i w podwórzu w y
konane przez „G eoprojekt” pod k ierunkiem  m gra A n
drzeja Koby i przez K om binat Budów Górniczych pod 
kierunkiem  inż. Jacka Telengi, orzeczenie mykologiczne
1 orzeczenie konstrukcyjne opracowane w Pracow ni 
Projektow ej PKZ — Oddział w  Lublinie, pro jek t kon
cepcyjny w ykonany w  Biurze Projektów  Budownictwa 
Kom unalnego przez arch. Jadw igę Jam iołkow ską, kon
cepcja program ow o-przestrzenna bloku V III opracowana 
również przez arch. Jadw igę Jam iołkow ską.
2 Dane według opracowania naukow o-historycznego w y
konanego w PDNH Oddział w Lublinie.
3 Arch. Tadeusz A ugustynek z P P  PKZ — Oddział w 
Lublinie.
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1. Lublin, kam ienice przy ul. G rodzkiej 3, 5, 5a — projekt elewacji frontow ych

1. Lublin , tenem ent houses at Grodzka S treet nos 3, 5, 5a — a draft plan of fron t elevations

wiadomo, że już w 1547 r. na tyłach działki Lu- 
bomelskiego (obecnie posesja Rynek 8) stał „dom 
murowany”. Na podstawie ostatnich analiz i ba
dań można przypuszczać, iż owym „domem mu
rowanym” była, niestety zbyt pochopnie rozebra
na, tzw. oficyna, mająca na drugim piętrze ka
mienne obramowania okien, połączona systemem 
drewnianych ganków z tylnymi domami posesji 
Rynek 8, wyposażonymi w równie bogatą kamie- 
niarkę otworów drzwiowych na wszystkich kon
dygnacjach. W „oficynie” tej pomieszczenia par
teru i części pierwszego piętra przykryte były 
sklepieniami krzyżowymi z kamienia wapienne
go na wapiennej zaprawie.
Plan budynku frontowego od początku był dwu
dzielny, z szeroką sienią przejazdową (kamienica 
zwana „Przechodnia”), sklepioną krzyżowo, z 
wtórnie wbudowanym sklepem. W izbach pierw
szego piętra zachowały się pod podsufitką bel

kowe stropy polichromowane wraz z siedemna
stowieczną polichromią na ścianach. W sieni od
kryto zamurowany portal kamienny sprzed 1575 
r. Trzecie piętro nadbudowano w czasie dużego 
remontu w 1858 r.

K a m i e n i c a  p r z y  u l i c y  G r o d z k i e j  5. 
Najstarsza wzmianka o obiekcie pod nazwą „do- 
mus lapidea dicta Czerwona” wskazuje, iż była 
to kamienica murowana. W połowie XVII w. zo
stała przebudowana w stylu renesansowym (jed
nopiętrowa z attyką), a następnie w 1863 r. pod
wyższona i przebudowana. Oficyna boczna z te 
goż czasu została wzniesiona na miejscu starszej. 
Nadbudowa pięter przypada najprawdopodobniej 
w okresie większego remontu, dokonanego w po
łowie XIX w.
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2. Lublin, kam ienice przy ul. G rodzkiej 3, 5, 5a — plany parterów, p ro jek t; m ury  białe — istniejące, adaptowane, 
m ury szare — odbudowa

2. Lublin, tenem en t houses at Grodzka S treet nos 3, 5, 5a — draft plans of ground flors; w h ite  w alls  — existing, 
adapted; grey walls reconstructed
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3. L ublin , kam ienice przy ul. G rodzkiej 3, 5, 5a — plany pierwszego piętra, projekt

3. Lublin, tenem ent houses at Grodzka S treet nos 3, 5, 5a — draft plans of the first floor,

» M  - 'É
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4. Lublin, kam ienice przy ul. G rodzkiej 3, 5, 5a — plany drugiego piętra, projekt

4. Lublin, tenem ent houses at Grodzka S treet nos 3, 5, 5a — draft plans of the second floor 
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5. Lublin, ul. Grodzka 3, 5, 5a — przekroje przez oficyny, projekt

5. Lublin, Grodzka S treet no 3, 5, 5a — cross-sections through outbuildings, draft plans

6. Lublin, przekroje kam ienic  
przy ul. G rodzkiej 3 (A) i Gro
dzk ie j 5 (B), projekt

6. Lublin , cross-sections of te 
nem ent houses at Grodzka Street 
no 3 (A) and 5(B), dra ft plans

63



K a m i e n i c a  p r z y  u l i c y  G r o d z k i e j  5a. 
Kamienica powstała na przełomie XV i XVI w. 
Pierwsze zapiski z początku XVI w. mówią o 
domu murowanym. Według zapisu z 1720 r. jest 
to już kamienica dwupiętrowa. Oficynę tylną stu
dium naukowo-historyczne datuje na początek
XVII w. W przyziemiu znajdował się wielki, skle
piony przejazd, na pierwszym piętrze jedno po
mieszczenie przykryte belkowym stropem, do 
którego według zapisu z 1739 r. prowadził z fron
towej kamienicy ganek biegnący wzdłuż muru 
granicznego z posesją nr 5. W trzeciej ćwierci
XVIII w. na tyłach kamienicy na miejscu drew
nianej klatki schodowej wzniesiono częściowo 
murowaną, z arkadami. W 1823 r. istniała już 
boczna oficyna przymurowana do kamienicy fron
towej, z systemem biegnących po niej ganków. 
Odkryte w czasie prac rozbiórkowych stropy bel
kowe, fazowane na pierwszym i drugim piętrze 
„oficyny” tylnej, fragmenty stolarki drzwiowej 
oraz sposób obróbki kamienia w tylnej ścianie, 
uratowanej przed totalnym burzeniem, sugerują 
możliwość wcześniejszego datowania tego obiek
tu.

STAN TECHNICZNY KAMIENIC

Stan techniczny kamienic frontowych, mimo li
cznych spękań ścian nośnych i sklepień oraz częś

ciowego zniszczenia elementów więźby dachowej, 
kwalifikował je w całości do utrzymania, z ogra
niczeniem do minimum prac rozbiórkowych. 
Mury konstrukcyjne wzniesione zostały z kamie
nia wapiennego i cegły na zaprawie wapiennej. 
W części podziemnej są w złym stanie technicz
nym, a przeprowadzone badania laboratoryjne 
wykazały niskie cechy wytrzymałościowe, spowo
dowane dużym zawilgoceniem.
Sklepienia w parterach oraz na pierwszym pię
trze i w dawnych kuchniach, wykonane z cegły 
pełnej i kamienia wapiennego na zaprawie wa
piennej, wykazują liczne spękania. W lepszym 
stanie są sklepienia piwnic remontowane w la
tach sześćdziesiątych w czasie akcji ratowania lu
belskich podziemi. Klatki schodowe drewniane są 
w złym stanie technicznym, ale część elementów 
nadaje się do uratowania. Interesujące dziewię
tnastowieczne schody żeliwne w kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 3, zgrabnie wstawione w renesan
sową obudowę, zniknęły tajemniczo i bezpowrot
nie ze Starego Miasta. Zdobią one zapewne wnę
trze jakiegoś domku jednorodzinnego. 
Drewniane, polichromowane stropy zostały pod
dane fachowym zabiegom konserwatorskim i o
czekują na ponowne wmontowanie. Pozostałe 
stropy, ze względu na małą wartość i zły stan 
techniczny, zostały rozebrane. Rozbiórce ulegnie 
również drewniana jętkowa więźba dachowa, nie 
mająca wartości zabytkowej.
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7. L ublin , przekroje kam ienicy  
ul. G rodzkiej 5a, pro jekt

przy

7. Lublin, cross-sections of the tene
m en t house at Grodzka S treet no 5a
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8. Lublin , pro jekt ganku kam ienicy przy ul. G rodzkiej 5a

8. Lublin , a dra ft plan o f the porch of the  tenem en t house at Grodzka S treet no 5a

W y s t r ó j  w n ę t r z  wymaga zachowania w 
maksymalnym stopniu. Odkryte szesnasto- sie
demnastowieczne polichromie w izbach przednich 
na pierwszym piętrze, w dawnej aptece na par
terze oraz dziewiętnastowieczne w kuchni skle
pionej na pierwszym piętrze, fryzy w izbach dru
giego piętra, stiukowe rozety — będą zachowane 
i poddane konserwacji, podobnie jak zdemonto
wane i zakonserwowane polichromowane belki 
stropowe. Licznie zachowane elementy stolarki 
drzwiowej osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej 
(futryny, opaski, okucia) również polecono za
chować. Kamienie obramienia otworów drzwio
wych i okiennych, wymontowane w trakcie prac 
rozbiórkowych, polecono przenieść do specjalne
go pomieszczenia, aby po konserwacji i uzupeł
nieniu ubytków zostały wmontowane we właś
ciwych miejscach.
W czasie prowadzonych badań archeologicznych 
odkryto ceramiczne płytki podłogowe. Projekt 
przewiduje wykonanie takich samych płytek.

P o d w ó r z e  wewnątrz bloku zostało przebada
ne przez archeologów, ekipy geotechników i 
współpracujących z nimi górników. W trakcie 
prac badawczych natrafiono na głęboki dół fe- 
kalny na tyłach pospsji.. Pod rozebranymi oficy
nami odkryto nie znane i nie zabezpieczone piw
nice oraz stary piec piekarniczy.

W projekcie obniżono teren, przywracając pier
wotne poziomy podwórza i sieni przejazdowej. 
Relikty pieca piekarniczego, odsłonięte w oficy
nie przy ul. Grodzkiej 5, odgruzowano, przewi
dując do wyeksponowania w projektowanej w 
tym miejscu kawiarni. Inne relikty starszej, nie 
istniejącej już zabudowy, nie zakwalifikowano do 
zachowania.
Wielkość warstw kulturowych wskazuje na szcze
gólnie intensywne użytkowanie tego terenu w 
XIV—XVI w.

PROJEKTOW ANE PRZEZNACZENIE

Zgodnie z „Perspektywicznym Programem Re
waloryzacji Starego Miasta w Lublinie” blok VIII 
przeznaczony został do remontu w pierwszym 
etapie realizacji, z zachowaniem pełnego, prze
prowadzonego zgodnie z zasadami sztuki konser
watorskiej programu prac poprzedzających pro
jektowanie (badania architektoniczne, polichro
mii, archeologiczne, studium historyczne itp.). 
Kamienice położone na posesjach przy ul. Grodz
kiej 3, 5, 5a wyłączono z kompleksowej działal
ności, ze względu na konieczność natychmiasto
wego ich ratowania.
Projektuje się pełną rewaloryzację tych kamie
nic wraz z odbudową rozebranych domów tyl-
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9. Lublin, w idok ty łów  kam ienic przy ul. G rodzkiej 3, 5, 5a po rozebraniu o ficyn  (fot. A. Krzak)

9. Lublin, view  of the back of the tenem ent houses at Grodzka S treet nos 3, 5, 5a a fter the dem olition of outbuildings
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10. Lublin, kam ienica przy ul. G rodzkiej 3, o dkryty  siedem nastow ieczny strop z polichromią (fot. T. Ptasiński)

10. Lublin, a tenem ent house at Grodzka S treet no 3, uncovered ceiling w ith  polychrom y (from  the 17th century)

nych (zwanych dalej „oficynami”), z wkompono
waniem nowej funkcji. Będzie to Dom Stowarzy
szeń Twórczych Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa 
Urbanistów Polskich.
Przyjęty program łączy funkcję administracyj
ną z działalnością kulturalną. Został on tak po
myślany, aby obok pomieszczeń biurowych, nie
zbędnych dla działalności stowarzyszeń, stworzyć 
galerię wystawienniczą, obrazującą dorobek tw ór
czy tych stowarzyszeń. Znajdzie się tu  również 
sala zebrań o powierzchni 120 m2, pracownie pla
styczne i pokoje gościnne. W parterze, przy głów
nym szlaku turystycznym, biegnącym od Bramy 
Krakowskiej ku Zamkowi, zlokalizowano starą 
aptekę, odtwarzając dawne polichromie i sklep 
z pamiątkami wyrabianymi przez plastyków. W 
tylnych pomieszczeniach umieszczono bufet i o
ficynę drukarską.
Do sal ekspozycyjnych wchodzi się przez szeroką

sień (dawniej przejazdową) po wyburzeniu znaj
dującego się tam sklepu. Sień ta jest początkiem 
galerii dla zwiedzających z zewnątrz. Klatką 
schodową kamienicy ul. Grodzka nr 3 wchodzi się 
do pomieszczeń na pierwszym, drugim i trzecim 
piętrze. Na pierwszym piętrze zlokalizowano dal
szy ciąg galerii, z możliwością urządzenia w 
dwóch najcenniejszych pomieszczeniach od fron
tu (renesansowy wystrój wnętrz) reprezentacyj
nego wnętrza zamożnego mieszczaństwa, przez
naczonego do przyjmowania dostojnych gości 
SARP-u. Na tej kondygnacji mieścić się będą też 
biura „ART” i biblioteka. Na pierwszym piętrze, 
od frontu, zlokalizowano również galerię i biura 
ZPAP. W tylnej „oficynie” ul. Grodzkiej nr 5a 
na drugim i trzecim piętrze znajdą się po dwa po
koje gościnne.
Na poddaszu kamienicy przy ul. Grodzkiej 3, od 
strony podwórza, zlokalizowano kotłownię gazo
wy» wyposażoną w kotły firmy Hydroterm w ca
łości zautomatyzowane.
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11. Lublin, ul. G rodzka 3, o dkryty  portal kam ienny w  dom u ty ln ym  (fot. T. Ptasiński)

11. Lublin, 3, Grodzka S treet, uncovered stone portal in  the back house
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12. Lublin , ul. Grodzka 3, fragment odkrytego stropu (fot. T. Ptasiński)

12. Lublin , 3, Grodzka Street, detail of the uncovered ceiling

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W tylnych budynkach przy ul. Grodzkiej 5 i 5a 
przewiduje się urządzenie letniej kawiarenki po
łączonej z kawiarnią. Ukształtowanie terenu, po
dział na parcele, murki graniczne i zieleń związa
ne zostało z projektem całego bloku VIII. Nawią
zano do projektowanych funkcji kamienic sąsied

nich, ciągów pieszych dla zwiedzających oraz pro
jektowanej podziemnej trasy turystycznej lubel
skimi podziemiami.

mgr inż. arch. Jadw iga Jamiołkowska  
P P  P K Z  —  Odęlział w  Lublin ie

THE PROBLEM OF THE RENEWAL AND ADAPTATION OF TENEMENT HOUSES AT GRODZKA STREET IN 
LUBLIN

The au thor of the presen t article  describes the  history 
and fu tu re  of tenem ent houses at Grodzka S treet nos 3, 
5 and 5a in the Old Town in Lublin. The house a t 3, 
Grodzka S treet was bu ilt in the early  16th century  and 
was called then ’’Lubom ielska” or ’’Pasage” house. Its 
proprietors changed quite frequently  and included m any

w ell-know n Polish families. The developm ent and re 
building of th e  house w as nearly  a continuous process 
and w ent through a num ber of stages. The other house 
at 5, Grodzka S treet w as firs t rebuilt in the m id-17th
-century  in  a Renaissance style and  then reconstructed 
again in the m id-19th-century. The building a t 5a, Grodz-
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13. Lublin, ul. G rodzka 3, sień przejazdowa z w budow anym  sklepem  (fot. T. Ptasiński)

13. Lublin, 3, Grodzka S treet, through vestibule w ith  inbuilt shop

ka Street was raised in the tu rn  of the 15 th  and 16th 
centuries. In the early 18th century it was already a 
two-storey tenement house and in the years that came 
it developed into a structure with outbuildings and a 
number of modifications introduced.

A technical condition of the frontages, despite nume
rous craks in in the walls and partial destruction of the 
elements, qualified them for the maintenance and pre
servation. Constructional walls were raised from lime 
stone and brick on lime mortar. At the present moment 
they are in a bad technical condition and require rebu
ilding; the same, to a smaller extent, refers to vaultings 
and staircases. Interiors of the buildings have also to 
be preserved to a maximum extent. Polychromies from 
the 16th and 17 th  centuries, uncovered in many parts 
of the buildings, will be preserved and subjected to 
conservations. The same holds true of other ruined ele
ments.
During archaeological studies ceramic floor tiles were 
uncovered and they will be made anew. The courtyard

inside the block was also tudied by archaeologists, geo
technicians and miners collaborating with them. During 
these works a number of valuable discoveries were 
made, just to mention unknown cellars and an old bak
ing stove.
In accordance with a long-term programme of the re
newal of the Old Town in Lublin, houses at 3, 5 and 
5a Grodzka Street are destined for immediate rescue. 
They are to be completely renewed including the re
building of outbuidings, with the attention paid to their 
new function as the house of the associations of Polish 
architects, art historians and town-planners.
The programme assumed combines an administration 
function and cultural activities to be performed in the 
building and it will be executed so as to satisfy these 
requirements.
In the back buildings a t 5 and 5a Grodzka Street it is 
envisaged to have a summer coffe house. The shape 
of the site, division into plots, partitional walls and gre
enery will harmonize with the plan for the entire sur 
rounding block.
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