
Budynki Lubelskiego 
Towarzystwa Dobroczynności 

przy ul. Sierocej
Północna część Śródmieścia Lublina, wo-

kół ulicy Lubartowskiej, to obszar, w którym 
znaleźć możemy wiele interesujących zabyt-
ków z k. XIX i pocz. XX w. Wśród nich cieka-
wym i niewątpliwie wartym uwagi, jest zespół 
budynków wzniesionych ok. 1900 roku przez  
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności.

Towarzystwo to, działające w Lublinie od 1815 
roku, pod k. XIX wieku podjęło się budowy ze-
społu budynków przeznaczonych do opieki nad 
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starcami oraz dziećmi-sierotami. Na pozyskanych 
przez Towarzystwo w 1897 roku działkach przy ów-
czesnej ul. Bonifraterskiej (ob. ul. Sieroca), wybu-
dowano w ciągu następnych kilku lat: 
• dom schronienia staruszek i starców, fun-
dacji znanego przemysłowca Augusta Vettera i Sta-
nisława Wessla, ziemianina, właściciela majątku 
Żyrzyn (obecnie budynek użytkowany przez Szpital 
im. Jana Bożego);
• tzw. salę sierot, obecnie Dom Dziecka im. Ja-
nusza Korczaka;
• budynek ochronki, dziś użytkowany przez Przed-
szkole nr 6;
• kaplicę pw. Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny, obecnie opiekuje się kaplicą pa-
rafia św. Mikołaja na Czwartku. 

Budynki te wznoszono wg projektów aktywnego 
w tym okresie lubelskiego architekta, Władysła-
wa Sienickiego. 

Budynki zespołu, chociaż otoczone nowszymi 
obiektami, wciąż zachowane są w dość dużym 
stopniu, niektóre, jak kaplica i ochronka, ob. przed-
szkole, właściwie bez większych zmian w stosunku 

1. DAWNY DOM SChRONIENIA STARUSZEK I STARCÓW, arch. W. Sie-
nicki, POCZ. XX W. PRZEBUDOWANY W L. 60-TYCh XX W.

2. SALA SIEROT, OB. DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA, 1897, arch.  
W Sienicki.

3. KAPLICA PW. NIEPOKALANEGO POCZęCIA NMP, OK. 1900, ARCh.  
W. SIENICKI (?)

4. OChRONKA, OB. PRZEDSZKOLE NR 6, POCZ. XX W.

do stanu pierwotnego. Największym przekształceniom uległ  
w l. 60-tych XX w. budynek domu schronienia starców i sta-
ruszek, który wówczas przystosowano do funkcji szpitalnych  
i przychodni, jednak i on zachował znaczną ilość elemen-
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BUDYNKI LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOśCI 
PRZY UL. SIEROCEJ NA fRAGMENCIE MAPY LUBLINA Z 1928 
ROKU. 
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tów zabytkowych. 
Co ważne, w przy-

padku tego zespołu 
zabytków zachowa-
na jets nie tylo forma 
obiektów, ale tak-
że wciąż pełnią one 
funkcje dla jakich zos- 
tały wzniesione. Jest 
to cenny zespół za-
bytkowy nie tylko ze 
względu na wartości 
artystyczne i architek-
toniczne budynków, 
ale także jako chlub-
ny dokument histo-
rii opieki społecznej  
w Lublinie.


