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Dobre duchy 
Bramy Grodzkiej 

ten cel z budżetu miasta (1,7 mld sta-
rych złotych). M. in. ocieplono dach 
nad bramą, kładąc na nim ceramicz-
ną dachówkę o dużej trwałości, wy-
mieniono okna na trójszybowe, za-
gospodarowano poddasza, które wy-
korzysta się na zaplecze dla teatru. 
Nowy wystrój otrzymuje sala wido-
wiskowa (na ok. 100 osób), która te-
raz pełnić będzie mogła różne fun-
kcje, służąc także jako miejsce spot-
kań, konferencji itp. Co ważne - pra-

ce remontowe nie ograni-
czyły się do zewnętrzne-
go szlifu, lecz poprzedzo-
no je koniecznym podbi-
janiem fundamentów, 
wzmocnieniem elemen-
tów konstrukcyjnych, 
stropów itd. Kamienica -
ruina przy Grodzkiej 21 
granicząca z bramą, rów-
nież poddana została re-
montowi: przebudowano 
walące się ściany we-
wnętrzne, wzmocniono 
stropy, zapewniając sta-
bilność starym murom. 

W tym roku dotacja 
z kasy miejskiej na reno-
wację Bramy Grodzkiej 
sięgnie ok. 4,3 mld st. zło-
tych, przy czym wiadomo 
już, że pieniądze te będą 
właściwie wykorzystane 
i przyniosą zamierzone 
efekty. Prace remontowe 
przebiegają sprawnie 
i szybko, a nad ich solid-
nością czuwa kierownic-
two Teatru NN oraz in-

Średniowieczny Lublin miał w pierścieniu murów i baszt tylko 
dwie bramy prowadzące do miasta - Krakowską i Grodzką. Ta 
ostatnia, wystawiona w połowie XIV wieku, strzegła miasta na 
północno-wschodnim cyplu, od strony wzgórza zamkowego. 
Jak pisał miłośnik dziejów Lublina, Henryk Gawarecki, nadzór 
nad nią w XV i XVI wieku sprawował cech sukienników. Tenże 
cech postarał się o szybką odbudowę bramy po pożarze mia-
sta w 1575 roku, aby mogła ona nadal spełniać swoją rolę straż-
niczki miasta. 

Także w późniejszych wiekach do-
bre duchy czuwały nad Bramą Gro-
dzką, która przetrwała do dziś 
w kształcie nadanym jej w 1785 roku 
przez nadwornego architekta królew-
skiego Dominika Merliniego. Wów-
czas właśnie brama straciła swój 
obronny charakter, przebudowana zo-
stała na kamienicę, z przejazdem 
w parterze. Merlini dodał je j też de-
koracyjną, renesansową attyicę z datą 
i królewskim monogramem. 

Od ubiegłego roku, po wykupieniu 
Bramy Grodzkiej (stanowiła ona pry-
watną własność) wraz z przyległymi 
kamienicami przez Zarząd Miasta Lu-
blina, ta zabytkowa budowla, bez któ-
rej trudno wyobrazić sobie Starówkę, 
przeżywa swój renesans. Dzieje się to 
m.in. dzięki staraniom Lubelskiego 
Centrum Kultury i Teatru NN, pełnią-
cego funkcję inwestora zastępczego, 
a użytkującego ten obiekt w ostatnich 
latach. Dodajmy, że Brama Grodzka 
stanowić będzie teraz jeden kompleks, 
wraz z okalającymi ją kamienicami 
przy Grodzkiej 34 i 21. 

Jak powiedział mi pan Tomasz 
Pietrasiewicz, szef Teatru NN, już 
w ubiegłym roku energicznie przy-
stąpiono do prac remontowo-rewalo-

ryzacyjnych w całym kompleksie, 
korzystając z dotacji przyznanej na 

spektor nadzoru inż. Zbigniew Mi-
choński. 

Teatr NN, znany ze swojej różno-
rodnej działalności (nagrodzony w ub. 
roku Artystyczną Nagrodą m. Lubli-
na), opracował wspólnie z władzami 
miejskimi projekt zorganizowania 
w przyszłości w kompleksie Bramy 
Grodzkiej ośrodka pn. Spotkania Kul-
tur. Spotykać się tu będą twórcy 
z ościennych krajów - Ukrainy, Bia-
łorusi, Litwy, także z Niemiec. Zwró-
cono się m.in. do Fundacji Polsko-
Niemieckiej o dotacje na doposażenie 
i przygotowanie siedziby ośrodka. 

Na życzliwą uwagę zasługuje szyb-
kie tempo prowadzonych tu prac. Ini-
cjatywa i rzutkość Teatru NN, który 
poza swoją profesjonalną działalnością 
potrafił skupić wokół dzieła odbudowy 
grupę zapaleńców, godne są uznania. 
Ważne, aby uchwycić przyczółki, de-
cydujące o rewaloryzacji Starego Mia-
sta - twierdzi Tomasz Pietrasiewicz. -
Kompleks Bramy Grodzkiej powinien 
być gotowy jeszcze w tym roku - usły-
szałam. - Zaś otwarcie odnowionej sali 
widowiskowej Teatru NN zaplanowa-
no na koniec marca. 

Zatem - jeśli wiosną ruszą zapla-
nowane prace przy wymianie instala-
cji i nawierzchni ulicy Grodzkiej -
Królewski Trakt na Starówce, stano-
wiący i dziś główną trasę spacerową, 
powinien chociaż w części odzyskać 
swój blask. Wolno więc pomarzyć: je-
śli Teatr NN zrobił aż tyle, jeśli Gale-
ria na Prowincji zbiera fundusze na 
odbudowę Starego Teatru, może 
w ślad za nimi pójdą i inni... 
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