
PRZEMYSŁOWY LUBLIN – SZLAK KLASY IIIB 

 

Lublin dawniej i dziś 

I. Fabryka Wag Willhelma Hessa, ul. Lubartowska 75a 

II. Ul. Szewska 2 

III. Browar Vettera w Lublinie (ul. Bernardyńska 15) 

IV. Ul. Zamojska 20 

V. C.H. Gala, ul. Fabryczna 2 

VI. Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie, ul. Wrońska 2 

VII. Fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Mieczysława Wolskiego w Lublinie, ul. 1 Maja 16 

VIII. Dworzec Kolejowy 

IX. Garbarnia braci Domańskich, ul. Kunickiego 22 

X. Drożdżownia Wrzodaka i Barciszewskiego, Kunickiego 28 

XI. Kośminek (ul. Długa 5) 

 

Postacie związane z Lublinem 

Emil Plage i Teofil Laśkiewicz 

Stanisław Wrzodek i Wincenty Barciszewski 

Robert Moritz i Aleksander McLeod 

Mieczysław Wolski 

 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: Dworzec Kolejowy (Plac Dworcowy 1) 

 

Zanim wyruszycie na wędrówkę: 

 Ustalcie, jakie znaczenie dla rozwoju Lublina miał rok 1877. Co się wówczas wydarzyło? 

Stacja węzłowa w Lublinie, znajdująca się przy placu Dworcowym, jest dworcem o największej liczbie 

odprawionych pasażerów we wschodniej Polsce. Zabytkowy dworzec, przez wielu uważany za ścisłą czołówkę 

Polski, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wybudowany został w roku 1877. Zbudowanie dworca pozwoliła 

Lublinowi i jego mieszkańcom otworzyć się na zewnętrzny świat, ulepszyć możliwość transportu dóbr i osób, 

zwiększyć napływ ludzi z innych, nawet mniejszych miejscowości i dzięki temu rozbudować miasto i zwiększyć 

zainteresowanie inwestorów na założenie własnej działalności na terenie miasta i jego okolicach. 
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TRASA WĘDRÓWKI 

1.  Przyporządkujcie numery miejsc punktom na mapie 

 
I. Fabryka Wag Willhelma Hessa, ul. Lubartowska 75a 

II. Ul. Szewska 2 

III. Browar Vettera w Lublinie (ul. Bernardyńska 15) 

IV. Ul. Zamojska 20 

V. C.H. Gala, ul. Fabryczna 2 

VI. Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie, ul. Wrońska 2 

VII. Fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Mieczysława Wolskiego w Lublinie, ul. 1 Maja 16 

VIII. Dworzec Kolejowy 

IX. Garbarnia braci Domańskich, ul. Kunickiego 22 

X. Drożdżownia Wrzodaka i Barciszewskiego, Kunickiego 28 

XI. Kośminek (ul. Długa 5) 

 

Fabryka Wag Willhelma Hessa,ul. Lubartowska 75a 

2.  a) W którym roku Wilhelm Hess założył swój zakład?         

Wilhelm Hess założył swój zakład w 1878 roku. 

b) Napiszcie dlaczego Wilhelm Hess został zmuszony do zakończenia działalności.               

 W czasie I wojny światowej z powodu braku robotników oraz trudności w zaopatrzeniu, Rosjanie wywieźli 

około 60 proc. urządzeń fabrycznych, działalność zakładu została znacznie ograniczona, a później nawet 
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całkowicie przerwana. Wilhelm Hess przekazał pełnomocnictwo do dysponowania jego udziałami w 

Towarzystwie synowi Wilhelmowi, a sam z żoną wyjechał do rodzinnej miejscowości w Czechach – Luzi. 

c) Zapytajcie napotkanego przechodnia, czy wie, co mieściło się w tych budynkach sto lat temu. Jeśli nie wie 

udzielcie mu informacji. Wykonanie zadania udokumentujcie fotografią. 

 

Ul. Szewska 2 

3.  a) Obecnie znajduje się tu Instytut Pamięci Narodowej. Co mieściło się tu wcześniej, poczynając od II połowy 

XIX wieku?            

Pod koniec XIX wieku na ul. Szewskiej 2 działała fabryka tytoniu i cygar; później mieścił się tam również 

skład nasion skandynawskich. 

 

Browar Vettera w Lublinie (ul. Bernardyńska 15) 
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4.  a) Browar, przed którym się znajdujecie jest najdłużej działającym zakładem przemysłowym w Lublinie, który 

nie zmienił swojego profilu produkcji od 1846 roku. Ustalcie, co było pierwotnym przeznaczeniem budynku 

browaru.  

Pierwotnie budynek browaru był klasztorem i kościołem Ojców Reformatorów. 

b) Kiedy budynek przekształcono na browar? Kto tego dokonał?  

W 1846 r., poznański przemysłowiec Karol Rudolf Vetter zakupił zabudowania dawnego klasztoru, 

przebudował je i zaczął warzyć w nich piwo 

c) Poza browarem przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie istniały również inne warzelnie piwa. Ustalcie, przy 

jakich ulicach się one znajdowały.  

Browar został założony przez żydowskiego przemysłowca Hersza Jojnę Zylbera w 1912 roku pod nazwą 

Browar Parowy Jeleń przy ulicy Kunickiego 106. 
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Ul. Zamojska 20 

5.  Na początku XX wieku powstała w tym miejscu fabryka. Co było jej specjalizacją? 
W budynku przy ul. Zamojskiej 20 powstałym w 1903 r. jako fabryka metalurgiczna, następnie dosyć szybko 

przekształconym w fabrykę worków, od 1914 r. funkcjonowała fabryka cykorii. Dla jej celów zbudowano wzdłuż 

północnej granicy działki palarnię oraz w skrzydle wschodnim drugą palarnię i „młyn do cykorii”. W 1924 r. 

właściciel posesji Chaim Lejba Freitag ponownie zmienia profil produkcji zwracając się do Wydziału 

Budowlanego o pozwolenie na przebudowę połowy skrzydła frontowego na młyn motorowy. Kolejną innowacją 

była w 1940 r. adaptacja północnej połowy skrzydła frontowego przez K. Wojtczaka na wytwórnię wód gazowych 

(od 1948 r. Państwowa Wytwórnia Wód Gazowych „Zdrój Lubelski”. 

 
C.H. Gala, ul. Fabryczna 2 

6.  Odnajdźcie budynek L-MAX (ul. Fabryczna 2d). Jest to jedyna pozostałość po fabryce Moritza. Czym się ona 

zajmowała? Spróbujcie się dowiedzieć pytając napotkanych lublinian. 

W 1864 roku Robert Moritz i Aleksander McLeod założyli niewielką fabrykę narzędzi rolniczych przy Krakowskim 

Przedmieściu 62. Była to fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żelaza. 
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Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie, ul. Wrońska 2 

7.  Budynki, które zachowały się do naszych czasów znajdują się przy Drodze Męczenników Majdanka i ulicy 

Wrońskiej. Są to: budynek administracyjny, budynek mieszkalny, magazyny oraz kilka hangarów. Wszystkie 

budynki wykonane są z cegieł (oprócz jednego). Budynek administracyjny nakryto dwuspadowym dachem; jest 

zarazem najwyższy z całego kompleksu, hangary posiadają oryginalne drzwi. Większość budynków jest w małym 

stopniu przebudowana, np. ma zamurowane okna lub wstawione nowe, mniejsze. 

a) Kiedy zakłady zaczęły budować pierwsze samoloty? 

Zakład zaczął budować samoloty w 1921 roku. 

b) Czym oprócz produkcji samolotów zajmowały się zakłady Emila Plagego i Teofila Laśkiewicza?  

Pierwszy zakład, który znajdował się przy ulicy Bernardyńskiej. Zajmował się produkcją kotłów dla 

gorzelni, wanien miedzianych, rondli. Później, gdy firma przeszła w ręce Emila Plagego i przeniesiono ją na 

tereny Bronowic, produkowano kotły okrętowe, elementy metalowe dla fabryk. W czasie I wojny światowej 

wytwarzano tu kuchnie polowe, menażki i inne sprzęty potrzebne dla wojska austriackiego. Po wojnie 

rozpoczęto tu produkcję samolotów. W latach 1925–1931 zakład wytwarzał również karoserię m.in. do 

samochodów marki „Chrysler”. 

c) Po ogłoszeniu upadłości w 1935 r.  zakłady zostały upaństwowione i w ich miejsce powstała Lubelska 

Fabryka Samolotów. Co się z nią stało po 1 września 1939 roku? Jak myślicie, dlaczego spotkał ją taki los? 

Wytwórnia została zbombardowana już 2 września 1939 z samego rana ok. 7:25. Stało się tak ze względów 

strategicznych. 

   
 

Fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Mieczysława Wolskiego w Lublinie, ul. 1 Maja 16 

8.  a) Ustalcie, jak nazywała się ulica 1 Maja przed I wojną światową? 

 W 1928 jej nazwę zmieniono z Foksal na 1 Maja. 

b) Specjalnością fabryki Mieczysława Wolskiego była produkcja kieratów, młocarni, sieczkarni, wialni i 

odlewów żeliwnych.  Dowiedzcie się, jak wyglądały i do czego służyły kieraty, młocarnie, sieczkarnie. 

 

 

Kierat, maneż – urządzenie wykorzystujące siłę pociągową zwierząt (koni 

lub wołów) do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych takich jak 

sieczkarnia, wialnia czy młocarnia, bądź do wydobywania 

wody. Kierat jest zespołem przekładni zębatych, najczęściej składający się 

z dwóch par kół, przymocowany do ramy. 

 

 

Młocarnia (młockarnia) – maszyna rolnicza służąca do młócenia, czyli 

do oddzielania ziaren zboża od kłosów. Konstruktorem 

pierwszej młocarni (ok. roku 1786) był szkocki inżynier mechanik 

Andrew Meikle. 

 

 

 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/1694/lublin_%E2%80%93_ulica_bernardy%C5%84ska
http://teatrnn.pl/leksykon/node/489/plage_emil_1869_1909
http://teatrnn.pl/leksykon/node/999/dzielnice_lublina_%E2%80%93_bronowice
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Sieczkarnia – maszyna rolnicza służąca do cięcia słomy, trawy, 

kukurydzy i innych roślin pastewnych na sieczkę. 

 

„Śladami lubelskich harcerzy…” 

Akcja: DWORZEC KOLEJOWY 

9.  a) Zapoznaj się z opisem akcji harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów.  

b) Podzielcie się tą historią z napotkaną osobą (przechodzień, pracownik urzędu, sprzedawca, itp.). 

Udokumentujcie wykonanie tego zadania zdjęciami. 

 
 

c) Zapalcie znicz na cmentarzu przy ul. Unickiej na mogile harcerza Szarych Szeregów. 
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Garbarnia braci Domańskich, ul. Kunickiego 22 

10.  a) Wyjaśnijcie, czym zajmowały się garbarnie. 

Garbarnia to zakład, w którym wyprawia się surowe skóry. 

 

b) Kiedy powstała Garbarnia braci Domańskich? 

Garbarnia Emiliana i Władysława Domańskich powstała w 1874 roku 

 

c) Co znajdowało się tam po II wojnie światowej, a co znajduje się tam dziś? 

 Po II wojnie światowej garbarnia została przejęta na własność Skarbu Państwa. Na jej bazie utworzono 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, funkcjonujące do chwili obecnej jako grupa kapitałowa „Protektor” 

S.A. 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/1389/lublin_1939%E2%80%931944
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Drożdżownia Wrzodaka i Barciszewskiego, Kunickiego 28 

11.  12. Czym fabryka zajmowała się na początku XX wieku? Co produkuje się w niej obecnie? 

Jak nazywali się jej założyciele? 

Na początku XX wieku mieściła się tu wytwórnia drożdży i wina, należąca do Stanisława Wrzodaka i Wincentego 

Barciszewskiego. W latach 20. funkcjonowała tu także wytwórnia wódek. Obecnie zakład produkuje wyłącznie 

drożdże. 
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Kośminek (ul. Długa 5) 

13.  Tradycje przemysłu [Kośminek]  

Na starej mapie Bronowic z 1819 r. wrysowano dwa zakrzywione, pagórkowate tereny z objaśnieniem: Kamienna 

Góra, czyli miejsce Kopalni Kamiennej. Skądinąd zaś wiemy, że mieszkańcy wsi Bronowice trudnili się 

wydobywaniem wapniaka i wypalaniem go w piecach zwanych wapiennikami.  

 

Po połowie XIX w. z uwagi na rozwijające się uprzemysłowienie południowych dzielnic miasta, wzrosło tu tempo 

zabudowy, a z nim popyt na tani budulec. Wapienniki chłopskie miały więc duże szanse rozwoju. Na początku lat 

sześćdziesiątych XIX w. rozpoczęła się jednak akcja wykupywania działek z piecami z rąk chłopskich, po 

godziwej zresztą cenie. Jak się okazało, akcję tę podjął przemysłowiec Michał Kośmiński, który wkrótce po 

wykupie zlikwidował owe piece, gdyż jego zamierzeniem było stworzenie tu innego rodzaju przemysłu. 

Mianowicie Kośmiński wystawił na zakupionym terenie pierwszy w Lublinie młyn parowy.  

 

Powstał on w 1861 r. w kwartale ujętym ulicami Długą i Garbarską oraz rzeczką Czerniejówką. Do dziś teren ten 

zamknięty jest murem z filarami i skarpami. W jego obrębie obecne magazyny WZGS to w części dawna 

zabudowa z czasów Kośmińskiego. Był tu młyn, magazyn i - pierwsza również w Lublinie - piekarnia 

mechaniczna jako zakład kooperujący, zresztą piekarnia ta wkrótce zbankrutowała. Widocznie mieszkańcy Lublina 

przekładali smak tradycyjnego wypieku lub ceny były skalkulowane zbyt wysoko.  

 

Obok młyna Kośmiński zamierzał założyć wzorową osadę robotniczą, czego jednak nie zrealizował. Pozostała po 

niej. nazwa na planach sytuacyjnych tej części miasta oraz dwa budynki przy uliczce zwanej przy Torze.  

 

Z nich Przy Torze nr 1 ma interesujące rozwiązanie klatki schodowej. Jest ona mianowicie założona w okrągłej 

basztce z łącznikiem komunikującym ją z resztą budynku. Umieszczanie klatek schodowych w półkolistych 

ryzalitach było w XIX w. powszechne. Zastosowanie jednak wyodrębnionej basztki przypomina romantyczną 

architekturę i jest jedyne w swoim rodzaju na terenie Lublina.  

 

Same budynki przemysłowe noszą skromne znamiona stylu z czasu swego powstania. Zresztą zmieniła się wkrótce 

funkcja całego zakładu. W latach 1901—14 nastąpiła likwidacja młyna, a ówcześni właściciele — Zylberowie 

urządzili tu gorzelnię. W posiadaniu Zylberów Kośminek pozostał do 1923 r. po czym całość przejęta została przez 

Bank Handlowy w Łodzi, a po ogłoszeniu jego upadłości w 1933 r. — przez Monopol Tytoniowy. Budynki 
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mieściły zatem gorzelnię i destylarnię zaadaptowane, lub wystawione od nowa. Dokładne ustalenie przemian ich 

funkcji i rozrastania się zakładu możliwe jest tylko w drodze dokumentacji historycznej, na którą zespół ten 

zasługuje ze względu na tradycje uprzemysłowienia Lublina.  

 

Wydaje się nawet, że możliwe jest wykorzystanie zespołu nie tylko dla celów magazynowych, a wręcz dla 

zorganizowania tu ekspozycji związanej z historią przemysłu. Tym bardziej, że we wnętrzach zachowała się część 

starych urządzeń, a całość zespołu stanowi enklawę zamkniętą starymi murami, które wnoszą do tej dzielnicy 

momenty malowniczości. 

(Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, Kurier Lubelski, nr 53, 1973, s. 4) 

 

a) Spróbujcie dostrzec lub dotrzeć (najlepiej idąc ul. Garbarską) do ruin Młyna Kośmińskiego? Zapoznajcie się z 

powyższym tekstem i odpowiedzcie na pytania. 

b) Skąd wzięła się nazwa Kośminek?      

Nazwa Kośminek wzięła się od nazwiska założyciela Michała Kośmińskiego 

c) Jakie obiekty przemysłowe powstały na tym terenie?     

Obiekty przemysłowe, które powstały na tym terenie to: młyn parowy, magazyn i piekarnia mechaniczna 

d) Jaką funkcję pełniły budynki po likwidacji młyna?   

Po likwidacji młyna budynki pełniły funkcję gorzelni, destylarni. 

e) Korzystając z innych źródeł sprawdźcie czy Młyn Kośmińskiego był najsłynniejszy w mieście? 

Młyn Kośmińskiego nie był najsłynniejszy w mieście, ale był pierwszym zakładem przemysłowym na terenie 

miasta mającym własną bocznicę kolejową. 

f) Wykonajcie pamiątkową fotografię. 

 
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=31457&from=publication 

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=31457&from=publication


12 
 

 
 


