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We wspomnieniach Gralewskiego, Bielskie-
go czy też innych osób z kręgu lubelskiej 
bohemy znajdujemy nazwy lubelskich 
przedwojennych kawiarni i restauracji, któ-
re współczesnemu mieszkańcowi Lublina 
niewiele już mówią. Dlatego powstał ten mi-
niprzewodnik.

Kawiarnie i cukiernie
Henryk Gawarecki: W okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego każda 
z [...] cukierni miała grono swoich sta-
łych bywalców. I tak „u Rutka” zbierał się 
lubelski high life, „u Semadeniego” oma-
wiano sprawy mniej „doniosłe”. W la-
tach trzydziestych zbierali się tu plasty-
cy, wystawiając swoje prace, a nawet or-
ganizuje zebrania Zarządu Związku Li-
teratów.1

CUKIERNIA DOMAŃSKIEGO
Henryk Gawarecki: W 1911 roku przy 
ulicy Narutowicza 13 otworzył dużą cu-
kiernię Emilian Domański. Dbając o wy-
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gląd lokalu, właściciel ozdabiał go obra-
zami. Dla niego właśnie znany malarz 
lubelski Władysław Barwicki namalo-
wał w roku 1913 wielkie płótno przed-
stawiające panoramę Lublina oglądane-
go od strony wjazdu zamojskiego. Trze-
ba tu dodać, iż cukiernie ówczesne były 
jakby pierwszymi salonami malarstwa, 
oglądano tam bowiem nie tylko toale-
ty pań, ale także obrazy rozwieszone na 
ścianach.2

RUTKOWSKI
Henryk Gawarecki: W 1900 roku 
w gma chu Kasy Przemysłowców Lu-
belskich przy Krakowskim Przed-
mieściu 56 otworzył okazałą cukiernię 
z bilardami W. Rutkowski. Posiadał on 
jeszcze fi lię na tej samej ulicy pod nu-
merem 32. Nazwa fi rmy przetrwała 
do roku 1939, mimo że w okresie mię-
dzywojennym właścicielami jej stali 
się cukiernicy warszawscy B. Trzciński 
i E. Szulecki.3 

1 Henryk Gawarec-
ki, O dawnym Lublinie, 
Lublin 1974, s. 101.
2 Tamże.
3 Tamże, s. 100-101.
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Reklama z „Trybuny” nr 3, 
1 kwietnia 1932. Pismo 
w zbiorach WBP im. H. Ło-
pacińskiego.
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Mirosław Derecki: Punkt był znako-
mity, w samym sercu miasta, przy głów-
nym trakcie spacerowym. Część chod-
nika przed cukiernią Rutkowskiego, 
między kolumnadą wejściową a rogiem 
Krakowskiego Przedmieścia i ul. Koł-
łątaja, zajmowała ogromna weranda 
z przeszklonym dachem, wspierającym 
się na żelaznych, zdobnych w misterny 
secesyjny ornament słupach. Pomiędzy 
słupami wisiały żelazne kosze z donica-
mi pełnymi kwiatów. Na werandzie sta-
ły żelazne stoliki z marmurowymi bla-
tami i pomalowane na biało fotele.4

To u „Rutkowskiego” pracował pan Aleksan-
der, kelner, którego tak wspomina Konrad 
Bielski:
Pana Aleksandra znał cały Lublin 
i on znał wszystkich. Jak ja go pamię-
tam, to już był człowiekiem niemło-
dym, średniego wzrostu, znacznej tu-
szy, łysawym, z małym, czarnym wą-
sikiem. To była chodząca kronika Lu-
blina. Lubił swój zawód, lubił kawiar-
nię, a przede wszystkim swoich gości. 
Znał ich upodobania, kaprysy, znał też 
stosunki rodzinne i cechy charakteru. 
Wzruszająca była jego pamięć o imie-
ninach swych ulubionych klientów. 
W ten dzień każdy z nas bez zamawia-
nia otrzymywał małą kawę i dwa ciast-
ka. To był imieninowy prezent od pana 
Aleksandra. Cieszył się powszechną 
sympatią i szacunkiem. W kawiarni po-
siadał pewien przywilej: żaden z kelne-
rów, jeśli nawet miał na imię Aleksan-
der, nie miał go prawa używać i przybie-
rał na czas pracy inne. Aleksander mógł 
być tylko jeden. 5

Dyskusje nasze – najczęściej prowa-
dziliśmy „u Rutka”. [...] Rutkowski daw-
no już nie żył, interes przechodził z rąk 
do rąk, ale zawsze się mówiło „u Rutka”. 
Wyszynku w tym lokalu nie było, tylko 
czarna kawa, obrzydliwa lura o niewy-
raźnym smaku i nieosobliwe ciastka. 
Smakowały one bez zastrzeżeń tylko 
Czechowiczowi, który był słynnym ła-
komczuchem i leciał na słodycze. Cza-

sem gdyśmy się zagadali, Józio korzy-
stając z okazji potrafi ł skonsumować 
całą partię ciastek przygotowaną dla 
większej liczby osób.6

SEMADENI
Mirosław Derecki: [Obok kawiarni 
Rutkowskiego] egzystowała [...] w Lubli-
nie druga cukiernia i zarazem kawiarnia 
Semadenich; znacznie od tamtej rozle-
glejsza i elegantsza, w zakupionej w 1875 
r. przez braci Aleksandra i Kacpra Se-
madenich kamienicy przy Krakowskim 
Przedmieściu 27, róg ul. Poczętkowskiej 
(dzisiejszej ul. Staszica).

Miejsce było wybrane idealnie. Nie 
tylko kawiarnia znajdowała się w po-
bliżu czterech najlepszych lubelskich 
hoteli: „Europejskiego”, „Angielskie-
go”, „Victoria” i „Polskiego”, nie tylko – 
w tym właśnie punkcie rozpoczynała 
się zwyczajowa świąteczna promenada 
wiodąca w stronę Ogrodu Saskiego, ale 
także tutaj, przed sąsiadującym z „Se-
madenim” Hotelem Europejskim ist-
niał przystanek konnych omnibusów. 
Zaś od 1911 r. – sprzed kawiarni odjeż-
dżał pierwszy na Lubelszczyźnie mię-
dzymiastowy autobus, utrzymujący co-
dzienną komunikację z Zamościem.

W 1917 r. lokal odkupił od Semade-
nich właściciel innej cukierni lubelskiej, 
Ignacy Domański. Wtedy zakończyła 
się w Lublinie „era Semadenich” trwa-
jąca ponad osiemdziesiąt lat. Tradycje 
dawnej fi rmy były jednak nadal przez 
nowego właściciela kultywowane.7

Reklama z „Trybuny” nr 3, 
1 kwietnia 1932. Pismo 
w zbiorach WBP im. H. Ło-
pacińskiego.

4 Mirosław Derecki, Na 
ciastka „do Chmielew-
skiego”, w: tenże, Week-
end wspomnień, Lublin 
1998, s. 102-103.
5 Konrad Bielski, Most 
nad czasem, Lublin 
1963, s. 243.
6 Tamże, s. 191.
7 Mirosław Derecki, Nie-
odmiennie nad małą 
czarną, w: tenże Week-
end wspomnień, s. 92-94.
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Kawiarnię aż do roku 1946 prowadził Emi-
lian Domański, który zmodernizował i po-
szerzył lokal: taras zamieniono na oszkloną 
werandę, a bilardy przeniesiono na pierw-
sze piętro.
Julia Hartwig: Zapamiętałam dobrze 
dom i podwórko na ulicy Staszica, gdzie 
mieszkaliśmy. Właścicielem domu był 
pan Domański, do niego też należała 
kawiarnia „Semadeni” na rogu Staszi-

ca i Krakowskiego Przedmieścia. Była 
to elegancka kawiarnia w stylu wiedeń-
skim, gdzie można było przeczytać ga-
zety i napić się dobrej, pachnącej kawy. 
W lokalu tym bywali przeważnie starsi 
panowie, młodzież nie miała wówczas 
zwyczaju chodzić do kawiarni.

Okna piekarni wyrabiającej ciastka 
dla „Semadeniego” wychodziły na na-
sze podwórko, które wypełnione było 
zawsze zapachem lukru, wanilii i rumu. 
Zapach ten należy do wspomnień mo-
ich najwcześniejszych lat.8

Pan Rysio: [Pamiętam cukiernię] Sema-
deniego z przeszkloną werandą i gazeta-
mi na kijach. Z tymi kijami to mi się przy-
pomina taka anegdota, jak to siedzi u Se-
madeniego jeden Żyd i podchodzi kel-
nerka pytając, czego sobie życzy. A on: 
„Ja poprosze take czarne picze, jak ta 
pani ma za szczaną (babka piła kawę za 
przepierzeniem) i jeden »Kurwier War-
szawski« na kiju.”

Tak, Semadeni to była reprezenta-
cyjna cukiernia, tak samo Rutkowski, 
dziś „Lublinianka”. Tam nie było sztuba-
ków, gawiedzi, przychodziła palestra, 
lekarze, przemysłowcy. Świetne ciast-
ka z ciastkarni przy Kołłątaja. Ale to też 
nie było na kieszeń takiego młokosa.9

Swoje spotkania z Czechowiczem w kawiar-
ni „Semadeniego” wspomina Bronisława 
Kołodyńska-Mossego:

Kiedy przyjeżdżał do Lublina, czasa-
mi zawiadamiał mnie i wyznaczał spo-
tkanie w cukierni „Semadeniego”, gdzie 
zwykle miał dla mnie swoją książkę 
z dedykacją lub książki francuskie, któ-
rymi mnie obdarzał.10

CUKIERNIA CHMIELEWSKIEGO
Mirosław Derecki: Cukiernia Wła-
dysława Chmielewskiego znajdowała 
się na początku Krakowskiego Przed-
mieścia, w kamienicy pod numerem ós-
mym. Przez oszklone drzwi wkraczało 
się najpierw do niewielkiego przedsion-
ka (także oszklonego), a stąd do głów-
nej sali długiej, zacisznej – jej okna wy-
chodziły na wąską i ciemną ulicę Ber-

Projekt przebudowy fa-
sady Hotelu Europejskie-
go. Architekt: Henryk 
Paprocki, 1937. Materia-
ły Inspekcji Budowlanej 
w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Lublinie.

Reklama z „Trybuny” nr 4, 
20 kwietnia 1932. Pismo 
w zbiorach WBP im. H. Ło-
pacińskiego.

8 Julia Hartwig, Lubel-
skie ulice i podwórka, 
w: Zaułek Hartwigów, 
Lublin, 2006, s. nlb. 
[48].
9 Leszek Wiśniewski, 
Może ktoś zawoła „Ry-
siek!...”, „Relacje” 1990, 
nr 1, s. 5. Wymienio-
ny w tekście „Pan Rysio” 
to najprawdopodobniej 
Ryszard Jaruga.
10 Bronisława Kołodyń-
ska-Mossego, Wspo-
mnienie o Józefi e Cze-
chowiczu w: Spotkania 
z Czechowiczem. Wspo-
mnienia i szkice, oprac. 
Seweryn Pollak, Lubin 
1977, s. 155.
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nardyńską. Pomieszczenie wydawało 
się jeszcze dłuższe z powodu luster wy-
pełniających całą przeciwległą do wyj-
ścia ścianę.

Po lewej stronie ciągnął się kontuar 
z ciemnego drewna, za nim stały oszklo-
ne szafy-gabloty z wyrobami cukierni-
czymi. Stoliki miały blaty z białego, pięk-
nie żyłkowanego marmuru oraz ciężkie 

metalowe podstawy o secesyjnych wzo-
rach. Kelner przynosił szklany kosz pe-
łen różnorakich ciastek. Można było wy-
bierać do woli, a płaciło się, oczywiście, 
„od sztuki”. Ale w praktyce, dzieci zjadały 
wszystko do ostatniego okruszka.

Stałym bywalcem cukierni był przez 
wiele lat przyjaciel rodziny Chmielew-
skich, literat i taternik Józef Birkenma-

Wycinek z „Kuriera Lubel-
skiego” nr 214, 5 sierpnia 
1932. Pismo w tym cza-
sie nie było już redago-
wane przez Czechowicza, 
ale można przypuszczać, 
że to właśnie on jest au-
torem tekstu. Świadczyć 
mogą o tym pewne cechy 
stylu wypowiedzi a szcze-
gólnie wzmianka o „loży 
wolnomularskiej”. Owa 
loża to prawdopodobnie 
„Loża Wielkiego Uśmie-
chu”, o którym mowa 
w następnym haśle. Pismo 
w zbiorach WBP im. H. Ło-
pacińskiego.
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yer-Groński. W okresie międzywojen-
nym zachodziła tutaj Hanka Ordonów-
na podczas przyjazdów na gościnne 
występy w Teatrze Miejskim. Darzyła 
cukiernię sentymentem od czasów, gdy 
jeszcze jako zupełnie początkująca tan-
cerka występowała (w 1917 i 1919 r.) na 
scenkach lubelskich kabaretów „Czarny 
Kot” i „Wesoły Ul”, w sali kina „Louvre” 
przy Krakowskim Przedmieściu 48.11

Restauracje
Konrad Bielski: Dwa były w Lublinie 
hotele pierwszej klasy: „Wiktoria” i „Eu-
ropa”. Przy tych hotelach były restau-
racje, przyzwoicie urządzone o dobrej 
kuchni i piwnicy. [...] Te dwie restaura-
cje stale rywalizowały ze sobą, walcząc 
zaciekle o klientelę.12

EUROPA
Mirosław Derecki: W okresie przed-
wojennym „Europa” miała stałych by-
walców. Rekrutowali się oni nie tylko 
ze sfer ziemiańskich zjeżdżających do 
Lublina w interesach lub w czasie kar-
nawału, ale również – spośród przed-
stawicieli miejscowej socjety handlo-
wej, przemysłowej, urzędniczej i arty-
stycznej. Lokal był otwarty do wczes-

nych godzin rannych i to jeszcze zwięk-
szało jego atrakcyjność. [...]

A na dodatek, w pobliżu restauracji 
znajdowało się najelegantsze lubelskie 
kino „Corso”. Po ostatnim wieczornym 
seansie wielu miłośników X Muzy wstę-
powało do „Europy” na późną kolację.13

POD STRZECHĄ
Konrad Bielski: Była [to] elegancka re-
stauracja z palmami, basenem itd.14

Mirosław Derecki: Pod koniec ubiegłe-
go wieku otwarto w ofi cynie domu przy 
Krakowskim Przedmieściu 32 w Lubli-
nie jedną z najelegantszych w mieście 
restauracji. Nosiła nazwę – bodajże – 
„Alhambra”.

Do lokalu wchodziło się od podwór-
ka, po kamiennych schodach na rodzaj 
ganeczku, oświetlonego dwiema kutymi 
w żelazie, secesyjnymi latarniami. Stąd 
wiodły do wnętrza wysokie, dwuskrzy-
dłowe przeszklone drzwi. Wielka sala ja-
dalna, której sufi t podpierał stojący na 
środku masywny, czworograniasty fi lar, 
zajmowała cały parter budynku. W głę-
bi sali znajdowała się niewielka scena, na 
której odbywały się występy artystyczne.

W okresie międzywojennym restau-
racja zmieniła szyld na: „Pod Strzechą”. 
Zmienił się także jej charakter. Lokal 
wprawdzie należał do eleganckich, ale 
odwiedzali go głównie mężczyźni, ka-
walerowie lub ojcowie rodzin spragnie-
ni chwili samotności albo... towarzystwa 
pań o mniej kryształowych zasadach niż 
ich małżonki lub narzeczone.15

RADZYMIŃSKI
Józef Łobodowski: Radzymiński słynął 
z najlepszej w Lublinie piwniczki i do-
skonalej kuchni. Właściwie był to duży 
sklep kolonialny. Z tylu, na parterze 
i pięterku znajdowały się pokoje śnia-
daniowe.16

Mirosław Derecki: Lokal, usytuowany 
w gmachu dawnej Kasy Przemysłow-
ców Lubelskich (dzisiejszy hotel „Lubli-
nianka”) przy Krakowskim Przedmieś-
ciu 56, a należący przed wojną do Wa-
lentego Józefa Radzymińskiego (który 

Reklama z „Expressu 
Lubelskiego” ze środy 
24 grudnia 1924. Pismo 
w zbiorach biblioteki UW.

11 Mirosław Derecki, Na 
ciastka..., w: Weekend 
wspomnień, s. 96-97.
12 K. Bielski, Most…, 
s. 128.
13 Mirosław Derecki, Na 
gastronomicznym szla-
ku, w: Weekend wspo-
mnień, s. 76-77.
14 K. Bielski, Most…, 
s. 128.
15 Mirosław Derecki, Na 
ciastka…, w: Weekend 
wspomnień, s. 107.
16 Józef Łobodowski, 
Czerwona wiosna, Lon-
dyn 1965, s. 125.
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prowadził tutaj sklep delikatesowy oraz 
„pokoje śniadaniowe”, słynące z dosko-
nałej kuchni oraz wyszukanych trun-
ków), zamieniono w całości w restaura-
cję z dancingiem. [...]

Przed wojną zachodził „do Radzy-
mina” na dobrą przekąskę cały liczący 
się Lublin. Położone na pięterku „poko-
je śniadaniowe” szczególnie chętnie od-
wiedzali miejscowi działacze politycz-
ni. W takich chwilach następowało jak-
by nieformalne zawieszenie broni po-
między zwalczającymi się przywódca-
mi różnych partii i stronnictw.

Widywano tutaj o jednej porze za-
równo wodza lubelskiej endecji – zna-
nego chirurga, dr Adama Majewskie-
go, jak i gorącego zwolennika Marszał-
ka Piłsudskiego, doskonałego internistę 
i działacza OZON-u – dr Mieczysława 
Biernackiego...17

Konrad Bielski: Radzymiński był właś-
cicielem dużego sklepu delikatesowego, 
przy którym prowadził pokoje śniada-
niowe. Kuchmistrz najwyższej, między-
narodowej klasy, a jednocześnie rzetel-
ny kupiec. Lokal swój tak potrafi ł posta-
wić, że za stosunkowo najniższą cenę 
dawał wszystko najwyższej jakości. To-
też do „Radzymina” garnęli się chętnie 
i politycy wszelkich odcieni i neutralni 
smakosze; adwokaci i sędziowie wpa-
dali na bigosik w przerwach spraw; le-
karze spożywali fl aczki między jedną 
wizytą a drugą – mnóstwo ludzi, właś-
ciwie cała inteligencja lubelska. Toteż 
miał prawo Radzymiński tak między in-
nymi zaśpiewać w naszej szopce:

Przy śniadaniu i kolacji 
już o każdej wiem sensacji
o dymisji, nominacji
i wyborach miejskich rad.
Więc nie obce mi tajniki
są lubelskiej polityki
u mnie siedzą , u mnie jedzą,
u mnie radzą szereg lat.
W Radzyminie, w Radzyminie
polityki sens poznaje

już po minie.
Kto z kim siedzi,
kto co płaci i co je,
i jakie skutki są tej wódki –
już się wie.18

Mirosław Derecki: Chętnie odwie-
dzane tzw. pokoje śniadaniowe, prowa-
dzone przez znakomitego restauratora 
i kupca delikatesowego Walentego Józe-
fa Radzymińskiego w niedalekim gma-
chu Kasy Przemysłowców Lubelskich, 
były zamykane już (!) o godzinie dzie-
siątej wieczorem. Tamtejsi biesiadnicy 
przenosili się więc zazwyczaj na dalszy 
ciąg ucztowania – właśnie do „Europy”.19

Inne
Konrad Bielski: Każda dzielnica mia-
ła swoje osobliwości, innych ludzi, inne 
sklepy, domy i knajpy. Progu „Europy” 
i „Wiktorii” nigdy nie przekroczył miesz-
kaniec peryferii, z kolei bywalec tych lo-
kali nawet nie zbłądził do tamtych re-
stauracji, które pogardliwie nazywano 
spelunkami. My, młodzi i ciekawi życia, 
czasami się tam zapuszczaliśmy, ale za-
wsze tej wyprawie towarzyszył pewien 
dreszczyk i posmak egzotyki.20

[Kiedy] skończyły się piękne czasy 
„Wiktorii” i „Europy”[,] do dyspozycji 
został tylko „Piróg” – skromna knajpa 
przy ul. Kościuszki, prowadzona przez 
Pirożyńskiego, ojca słynnego księdza, 
spopularyzowanego przez Boya, albo 
trzeciorzędny bar „Pod 5” przy ul. Ka-
pucyńskiej.21

Reklama z „Dziennika Lu-
belskiego” nr 6, 6 kwiet-
nia 1932 (redagowany 
przez Czechowicza). Pismo 
w zbiorach biblioteki UW.

17 Mirosław Derecki, 
Na gastronomicznym…, 
w: Weekend wspomnień, 
s. 81-82.
18 K. Bielski, Most…, 
s. 259 – 260.
19 Mirosław Derecki, Na 
gastronomicznym…, w: 
Weekend wspomnień, 
s. 76-77.
20 Konrad Bielski, 
Most…, s. 233.
21 Tamże, s. 230.
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FRASCATTI
Konrad Bielski: Był wtedy w Lubli-
nie taki nocny kabaret na ulicy Szpital-
nej, gdzie dziś się mieści dom pocztow-
ca. Wtedy stał tam budynek drewnia-
ny, dość obszerny, właściwie z centrum 
miasta, a trochę na uboczu. Różne miał 

już przeznaczenia. W roku 1926 wy-
dzierżawili go bracia Koziccy i po do-
konaniu licznych remontów i adaptacji 
urządzili tam kabaret.

Lokal był elegancki. Nazywał się „Fra-
scatti”. Duża sala, widownia, coctail -
-bar, na wysokości piętra dookoła loże, 

Wycinek z „Kuriera Lubel-
skiego” nr 216, 7 sierp-
nia 1932. Na podstawie 
wniosków zamieszczo-
nych w podpisie na s. 
339 można domyślać się, 
że autorem tej notki jest 
również Czechowicz. Pis-
mo w zbiorach WBP im. 
H. Łopacińskiego.
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zasłonięte ciężkimi portierami, tak, że 
siedzący w nich widzieli wszystko, sami 
natomiast nie będąc widziani. No i sce-
na, na której odbywały się występy. Po-
ziom artystyczny tych występów nie 
był wprawdzie olśniewający, ale za to 
olśniewające były wykonawczynie, do-
bierane przez dyrekcję z wielkim znaw-
stwem. Na dodatek bardzo dobra orkie-
stra. Co dwa tygodnie program zmie-
niał się całkowicie, bywalców więc obo-
wiązywała zasada: carpe diem. Goś-
cinne podwoje otwierały się o półno-
cy, lokal czynny był do rana. Chodzi-
ło się tam oczywiście już po kolacji na 
program. Na wino, a właściwie na kawę 
i koniak.22

POD CZTERNASTOMA CYCKAMI
„Re# ektorowcy” bywali też (ze względu na 
sąsiedztwo z redakcją„Expressu Lubelskie-
go”) w restauracji przy ul. Kościuszki 7:
Mirosław Derecki: Dawniej, przed 
wojną, kiedy knajpa przy Kościuszki 
była własnością siedmiu sióstr, zwano ją 
dość obcesowo „Pod Czternastoma Cy-
ckami”. Specjalnością szefa kuchni był 
podawany tam sznycel lubelski – „po 
męsku”, czyli nie z jednym, ale z dwoma 
jajami sadzonymi.23

O innej knajpie podobnie nazywanej i koja-
rzonej wspomina Wacław Gralewski:
Wkrótce znaleźliśmy się w małej restau-
racyjce zwanej w sferach konsumentów 
„Pod trzynastoma cyckami” mała nie-
zgodność co do liczby cycków, ale tak 
właśnie jest w cytatach. 

Ta trochę ekscentryczna i nieofi cjal-
na nazwa popularnego zakładu gastro-
nomicznego wynikała z faktu, że właś-
cicielkami było siedem sióstr. Jednej 
z nich operowano pierś, na skutek no-
wotworu i to było źródłem nazwy.

Restauracyjka mieszcząca się przy 
ulicy Narutowicza miała tę zaletę, że 
czynna była przez całą dobę. Siostry dy-
żurowały na zmianę, wyręczając często 
personel kelnerski i kucharza. Specjal-
nością zakładu były faszerowane ryby 
i potrawy z ptasich podrobów.24

Warto wspomnieć, że z podobna nazwą 
– „Bar pod siedmioma cyckami” – ale o jesz-
cze innej etymologii, skojarzył Józef Łobo-
dowski „knajpę ojca Grudnia”. Jeśli więc 
wierzyć autorom, nazwę tę należy uznać za 
bardzo nośną.

ZIEMIAŃSKA
Wacław Gralewski: Na Krakowskim 
przedmieściu w Lublinie, tam gdzie 
dziś jest lokal Orbisu, mieściła się [...] 
kawiarnia „Ziemiańska”. Nie odgrywa-
ła ona tej roli, co jej imienniczka war-
szawska. Nie była przytuliskiem dla lu-
belskiej cyganerii i grup artystycznych, 
ale chodziliśmy do niej, bo oprócz do-
brej kawy i ciastek wydawała również 
smaczne i dość tanie obiady. A że wte-
dy taniość odgrywała w naszych budże-
tach dość poważną rolę... […]

Lokal przy tym, […] był źródłem 
informa cji o wszystkim, co się w mie-
ście działo.25

Reklama z „Trybuny” nr 2, 
15 marca 1932. Pismo 
w zbiorach WBP im. H. Ło-
pacińskiego.

22 Tamże, s. 255.
23 Mirosław Derecki, Na 
gastronomicznym…, w: 
Weekend wspomnień, 
dz. cyt., s. 86.
24 Wacław Gralewski, 
Golem, w: tenże, Pięść 
Herostratesa, Lublin 
1958, s. 21-22.
25 Wacław Gralewski, 
Stalowa tęcza, Warsza-
wa 1968, s. 224.
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Na koniec tego miniprzewodnika wspo-
mnienie Wacława Gralewskiego odnoszące 
się już nie tylko do Lublina:
Wacław Gralewski: W owym czasie 
w kilku punktach Lubelszczyzny i są-
siadujących okręgów były świetne knaj-
py. W Nałęczowie w pałacu, w Kazi-
mierzu u Berensa, w Puławach u We-
ppa, w Krasnymstawie u Ratajskiego, 
no i w Radomiu najlepsza – u Wierz-
bickiego. [...] Kulinarne zalety prowin-
cji były wtedy bardzo wysokie i często 
zdarzało się, że poważni ludzie nawet 
z Warszawy urządzali sobie takie wypa-
dy w głąb kraju. Często w małej, ale do-
brze znanej smakoszom knajpce, zagu-
bionej w mordobijskim powiecie, spo-
tykało się nawet ministrów lub wybit-
nych przedstawicieli przemysłu, han-
dlu czy świata artystycznego. Wiadomo 
było na przykład, że dla takich pstrą-

gów z wody jak u Berensa w Kazimie-
rzu warto było odbyć kilkugodzinną es-
kapadę samochodem.26

Za Ilustrowanym przewodnikiem po Lublinie 
z 1931 roku:
Restauracje. Pierwszorzędne:

– „Astorja”, Krak.-Przedm. 32.
– „Europa”, Krak.-Przedm. 29.
– „Gastronomja”, Krak.-Przedm. 52.
– „Pokoje śniadankowe” Radzymiń-

skiego, Krak.-Przedm. 56.
Tańsze:

– Bar „Renaisanse”, 1 Maja 2.
– Bar „à la Hawełka”, Kościuszki 2.
– Bar „Piątka”, Kapucyńska 5.
– Bar „Polski”, Narutowicza 15.
– „Goplanka”, Zamojska 29.
– „Gospoda Chrześcijańska”, pl. Ber-

nardyński.
– Litwińskiego Ant., restauracja ul. Ś-

to Duska 6.
– „Nadbystrzycka” mleczarnia, ul. Koł-

łątaja 5.
– „Ziemiańska”, cukiernia i restauracja, 

Krakowskie Przedmieście 29.
– Szkoła Gospodarstwa Domowego 

Im. Św. Kazimierza, Chmielna 1.
– Szkoła Kucharek, Krak.-Przedm. 52.
– „Ziemiańska”, cukiernia i restauracja, 

Krak.-Przedm. 29. 
Kawiarnie i cukiernie:

– Cukiernia Zjednoczonych Cukierni-
ków Warszawskich Trzciński B. i Szu-
lecki E., Krak.-Przedm. 56 [Rutkow-
ski] .

– Chmielewski Władysław, Krak.-
Przedm. 8.

– Cukierników Pierwsza Spółka Lu-
belska, Krak.-Przedm. 39.

– „Goplanka”, ul. Zamojska 29.
– Semadeni, ul. Krak.-Przedm. 27.
– „Ziemiańska”, Krak.-Przedm. 29.27

26 Wacław Gralewski, 
Kibic wspaniały, w: ten-
że, Ogniste koła, Lublin 
1963, s. 126-127. 
27 Ilustrowany przewod-
nik po Lublinie, Lublin 
1931, s. 12-13.

Reklama z „Trybuny” nr 4, 
z 20 kwietnia 1932. Pismo 
w zbiorach WBP im. H. Ło-
pacińskiego.


