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Vetterowie - zapomniec czy zapami^tac?
Na tym swiecie, na ktorym kazde ruszajqce si^ stworzenie zna przede
wszystkiem dwie troski: 1-mo. nie dac [si^] pozrec, 2-do zjesc drugiego,
- na tym swiecie wyrzeczenie si^ jakiejs cz^sci wlasnych zyskow i poswi^cenie jakiejs cz^sci wlasnych sil, nalezy do cudow, ktore kazq wierzyc
wistnienie wyzszego swiata! [...] Niektore zas jednostki dochodzq wprost
do zadziwiajqcej hojnosci w szafowaniu bqdz pracq swojq, bqdz pieni^dzmi. I gdyby u nas opinija publiczna lubila gl^biej zastanawiac si^ nad zjawiskami, zrozumialaby, ze ci ludzie ofiarni tworzq dzis warstw^, ktorq nazwalbym: „nowq arystokracyjq”, nowymi przewodnikami spoleczeftstwa1.
Boleslaw Prus, „Kroniki tygodniowe”

1 B. Prus, „Kroniki tygodniowe”, rkps 1813 ze zbiorow
Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. H. topacinskiego
w Lublinie [dalej WBP], k. 113—114. We wszystkich cytatach zachowano oryginalnq skladni^ i frazeologi^.

Dwadziescia cztery lata pozniej, na lamach
„Ziemi Lubelskiej” z 28 grudnia 1907 roku, opisywano uroczystosci pogrzebowe jego syna —Augu
sta (1847—1907), przytaczajqc mow^ wygloszonq
przez Tadeusza Piotrowskiego — delegata Rady
Opiekunczej Szkoly Handlowej:
Gdzie indziej — bez wzgl^du, ze nie byles nigdy
zdolny o to si^ ubiegac — spotkalyby Ci^ za zycia
zaszczyty i odznaczenia —u nas za szcz^sliwego si^
uwazales, gdy C i nie stawiano przeszkod na drodze
poswi^cenia swych sil i mienia dla dobra wspolziomkow. N iech przyklad Twoj przyswieca wszystkim, ktorych sercu bliskim jest i drogim los naszej
mlodziezy, —niech znajdzie licznych nasladowcow,
a wtedy z wi^kszym spokojem i ufnosciq patrzec b^dziem mogli w przyszlosc3.

Po kolejnych dziesi^ciu latach, 8 marca 1917
roku, „Glos Lubelski” opublikowal podobne informacje o najmlodszym z rodziny —Juliuszu Vetterze
(1853—1917). Dyrektor Szkoly Handlowej —Ludwik Kowalczewski, mial powiedziec wowczas mi^dzy innymi:
Chowasz dzisiaj, ojczyste miasto, jednego z najlepszych synow swoich, ktory nie tylko stroil ci^ w strzeliste mury, ale osiedlal w nich ducha polskiego! Zegnasz obywatela, ktory hojnie wspierajqc biblioteki
i muzea, skarbnice mysli i kultury, czcil w tobie dostojnosc slawnej przeszlosci narodu, a zakladajqc
szkoly i szpitale dla dzieci, budowal fundamenty pod
gmach slonecznej jego przyszlosci!4
2 Wspomnienie posmiertne. Kronika biezqca, „Gazeta
Lubelska” 1883, nr 278, s. 2.
3 Pogrzeb s. p. Augusta Vettera, „Ziemia Lubelska”
1907, nr 214, s. 3.
4 Pogrzeb s. p. Juliusza Vettera, „Glos Lubelski” 1917,
nr 67, s. 2.
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[...] zmarly moze sluzyc za godny nasladownictwa
wzor pracy i wytrwalosci, przymiotow nader rzadkich
u nas. Doszedlszy do znacznego majqtku, pozostawil
go w kraju i krajowcom dostarczal pracy, totez w gronie jego rodziny, wspolpracownikow i zyczliwych mu
znajomych prawdziwy nieklamany pozostawil zal po
sobie, skohczyl swoj pracowity zywot wtedy, kiedy
wlasnie w stanie odpoczynku mogl z prawdziwq przyjemnosciq przyglqdac si^ owocom swoich zabiegow.
Oby takich pracowitych i wytrwalych jak zmarly lu-

dzi wi^cej w naszem spoleczenstwie za przykladem
s. p. Vettera znalazlo si^2.

O

Wiedza na temat czasow, miejsc i ludzi plynie
z dokumentow powstalych na przestrzeni wiekow.
Niewyczerpanq skarbnicq pozostaje prasa codzienna, ktora, choc bywa stronnicza, jest cz^sto
jedynym zrodlem informacji. To one sq punktem
wyjscia dla opowiesci o rodzinie lubelskich przemyslowcow i filantropow, ktora przewrotnie musi
si^ zaczqc od konca czyli smierci jej czlonkow.
Jest to zabieg niezb^dny, by nadac tekstowi juz na
wst^pie wlasciwy ton, przywolac bohaterow tej
historii z naleznym im uznaniem. Artykul powstal
glownie na podstawie zbiorow Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego
w Lublinie. Nie jest to proba stworzenia rodzinnej
biografii czy kompilacja dotychczasowych, skromnych zresztq i nie najnowszych, opracowan. Jest
raczej pelnq znakow zapytania (na ktore byc moze
gdzie indziej daloby si^ znalezc odpowiedzi), zilustrowanq rzadko pokazywanymi dokumentami,
prosbq o pami^c.
9 grudnia 1883 roku „Gazeta Lubelska” w rubryce Kronika bieiqca zamiescila wspomnienie
posmiertne o nestorze rodu Vetterow — Karolu
Rudolfie (1810—1883):

Cegielka Lubelskiego Towarzystwa
Dobroczynnosci, okolo 1914 roku. Zbiory
Wojewôdzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima topacifiskiego w Lublinie

Cegielka Towarzystwa Przyjaciôl
Uczqcej siç Mlodziezy, okolo
1918 roku. Zbiory Wojewôdzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima
topacifiskiego w Lublinie

Szpital Dzieciçcy w Lublinie. Pawilon chorôb
zakaznych od strony ogrodu, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 6, s. 105

Szpital Dzieciçcy w Lublinie. Sala na piçtrze
dla dzieci leczonych wewnçtrznie, „Tygodnik
Ilustrowany” 1911, nr 6, s. 105

5 Z. W Fronczek, Lubelska historia nikczemnosd. En
cyclopedia legend, sensacji i anegdot Lublina, Lublin 2009,
s. 135-139.
6 Mowa tu o rçkopisie pamiçtnikôw H. Wiercieftskiego, przy czym cytowane przez Fronczka slowa nie znalazly
siç w ich wersji drukowanej z 1973 roku.
7 W. Doliftski, Przekazmy przeszbsc dla przyszlosci.
Pamiçtnik Wojciecha Dolinskiego, Caldra House 1992, s. 8.

ul. Bernardynskiej 15 w Lublinie, dokonany przez
Karola Rudolfa Vettera8, przybylego tu w 1844
roku, stal siç powodem oburzenia jego mieszkancôw. W rçkopisie „Ilustrowanego Przewodnika po
Lublinie” czytamy:
[...] gmachy [kosciôl i klasztor oo. Reformatôw]
staly pustkq, skutkiem wojen i pozaru zniszczone,
zamiast odnowienia skazane zostaly na sprzedaz,
ale zaden z mieszkancôw Lublina nie chcial przylozyc rçki do zniweczenia domu Bozego; w owym
czasie przybyl do Lublina Niem iec V. piwowar
i ten nabyl te gmachy za 5,000 zlp., co mu siç natychmiast wrôcilo, zwazywszy ze dach na kosciele
S. Kazimierza byl miedziany, a w nastçpnym roku
w czasie wojny rzqd potrzebujqc skladu na zapasy
zbozowe dla wojska, wynajql tenze kosciôl placqc
komornego 5000 zlp. rocznie9.

Vetterowi zarzucono swiçtokradztwo. N a jego
usprawiedliwienie mozna dodac, ze w tym czasie
kosciôl nie pelnil juz funkcji sakralnej10. Oburzenie lublinian wynikalo raczej z zazdrosci o ewentualne zyski, ktôrych spodziewano siç z transakcji
zawartej na niezmiernie korzystnych warunkach.
Przytoczony fragment jednoznacznie sugeruje
stosunek autorki do sprawy, choc, co ciekawe,
w drukowanej wersji przewodnika w informacji
o nabywcy nieruchomosci uzyla okreslenia „cudzoziemiec piwowar”, ktôre nie wskazuje bezposrednio na K. Vettera11. Czy do 1901 roku zdolal
zjednac sobie przychylnosc lubelskiej spolecznosci?
Wszystko przemawia za tym, ze tak. Przede
wszystkim zapewnil ludziom pracç. Poklasztorne zabudowania zaadaptowal do nowej funkcji
—w 1845 roku uruchomil destylarniç wôdek, rok
pôzniej — browar. Zaklad przyjql nazwç „Firma
K. R. Vetter w Lublinie”12*. Nie byl to oczywiscie
jedyny browar w miescie. Dzialaly tu podobne
przedsiçbiorstwa: Kaspra Görlitza przy ul. Misjo8 Pochodz^cy z Poznania Karol Rudolf Vetter pojawil
si^ na Lubelszczyznie w 1835 roku. Dziewi^c lat sp^dzil
we wsi Zawieprzyce (pow. Lubartow), gdzie prowadzil fabryk^ porteru i likierow. Zob. Slownik biograficzny miasta
Lublina, t. 1, red. T Radzik, J. Skarbek, A. A. Witusik,
Lublin 1993, s. 279 (opr. B. Mikulec).
9 M. Ronikierowa, „Ilustrowany Przewodnik po Lub
linie ulozyla MR”, [w:] „Papiery pozostale po s. p. Maryi
Ronikierowej”, rkps 557 ze zbiorow WBP k. 63.
10 M. Denys, Browary Lubelskie S.A. ze szlachetnego
szczepu wyrosle, „Na Przyklad” 1995, nr 29, s. 17.
11 M. Ronikierowa, Ilustrowany Przewodnik po Lublinie
ulozony przez M. A. R., Warszawa 1901, s. 151.
12 A. Pawlowska-Wielgusowa, Pozostalosc aktowa rodziny Vetterow i ich spadkobiercow w Wojewodzkim Archiwum Panstwowym w Lublinie, „Archeion” 1975, T LXII,
s. 97.
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Opisywane w gazetach liczqce po kilkaset osôb
kondukty pogrzebowe, bçdqce swoistym przekrojem wszystkich warstw spoleczenstwa lubelskiego,
swiadczq, iz slowa pozegnania nie zostaly wypowiedziane na wyrost. To pelen szacunku ostatni
uklon w strong zmarlych.
Zaleznosci tej nie dostrzega autor Lubelskiej
historii nikczemnosd — Zbigniew Wlodzimierz
Fronczek, ktôry w rozdziale Lublinianin stuleda
— oszustem, poswiçconym Juliuszowi Vetterowi,
de facto rozprawia siç z calq jego rodzinq5. Tekst
ôw jest wynikiem refleksji na temat plebiscytu
„Gazety w Lublinie”, ogloszonego w 2000 roku.
Z dziesiçciu najbardziej zasluzonych dla miasta
osôb wspôlczesni lublinianie wybrali w nim Juliusza Vettera. Zdaniem Fronczka — niezasluzenie,
poniewaz wedlug jego opinii byl to lotr pochodzqcy z rodziny „nienasyconych groszorobôw”. Tekst
przywoluje rzekome ofiary Vetterowskiej niegodziwosci —rodzinç Wiercienskich i Adolfa Fricka (Z. W. Fronczek oparl siç na wspomnieniach
Henryka Wiercienskiego6 i Wojciecha Dolinskiego7). Tropiciel lubelskich sensacji wybiôrczo
przytoczyl pelen niejasnych informacji fragment
pierwszego rozdzialu pamiçtnika Dolinskiego, zatytulowany Dawny Lublin, w ktôrym autor zarzucil Vetterowi zakup zabudowan koscielnych oraz
doprowadzenie do bankructwa swego kolegi po
fachu —Adolfa Fricka. Pominql jednak ten szczegôl, ze, zdaniem Dolinskiego, zabudowania pod
przyszly browar kupili synowie Vettera, ktôrych
przeciez nie bylo jeszcze na swiecie.
Zrôdla bazujqce na ludzkiej pamiçci, ktôra
bywa zawodna, pozostawiajq zawsze margines
blçdu. Zadaniem piszqcych, ktôrzy opierajq siç
na takich zrôdlach, jest weryfikacja zdobytej wiedzy. Autor rozdzialu o „nikczemnosciach” Juliusza
z niezachwianq pewnosciq okrzyknql go oszustem
i obarczyl „winami” ojca. Zastanawia jednak, czy
na pewno wiedzial, o ktôrym z Vetterôw pisze. Na
koniec wytoczyl przeciwko niemu jeszcze jeden
zarzut, ze na cele dobroczynne Juliusz nie przeznaczyl calej swojej fortuny (sic!).
Niemniej nie da siç zaprzeczyc, ze Vetterowie
budzili kontrowersje. Zakup opuszczonych zabudowan kosciola i klasztoru oo. Reformatôw przy
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narskiej (od 1801 roku), Fryderyka Kema przy
ul. Browarnej (od 1806 roku) i Jana Simona
przy ul. Podwale (od 1817 roku)13. Browary na
Lubelszczyznie wyrabialy tak zwane piwo zwyczajne o fermentacji gornej i w niewielkich ilosciach
porter, czyli ciemne mocne piwo z dodatkiem
palonego slodu. Technologia ich produkcji nie
byla skomplikowana i nie wymagala drogich urzqdzen. Vetter mial wyzsze aspiracje. Stosunkowo
szybko wprowadzil do zakladu nowe rozwiqzania.
W 1866 roku browar zostal wyposazony w aparat do ozi^biania piwa za pomocq lodu, a w roku
1881, jako pierwszy na Lubelszczyznie, w maszyn^
parowq. Modernizacja umozliwiala produkowanie
piwa o innowacyjnej fermentacji dolnej, zwanego
bawarskim. Browar Vettera byl w latach 60. XIX
wieku jedynym na Lubelszczyznie zakladem produkujqcym ten gatunek piwa, a w 1867 roku na
jego ogolnq produkcji, wynoszqcq 36 487 wiader
piwa, przypadlo az 20 065 wiader piwa bawarskiego. O wzroscie produkcji tego trunku decydowaly jego trwalosc i przystosowanie do warunkow
transportowych14.
Destylarnia zas byla jednym z czterech tego
typu duzych zakladow dzialajqcych wowczas
w Lublinie. Wszystkie razem wytwarzaly 95,8%
ogolnej produkcji alkoholu w guberni lubelskiej15.
Pod koniec wieku, na skutek upadku przemyslu wodczanego, fabryka Vetterow byla jedynq
w Lublinie. W 1899 roku wyprodukowala 3198
wiader wyrobow wodczanych, co stanowilo 2,2%
globalnej produkcji Krolestwa Polskiego16. „Firma
K. R. Vetter w Lublinie”, zatrudniajqca w 1889
roku 50 robotnikow, dla ktorej rynkiem zbytu bylo
Krolestwo Polskie i Cesarstwo Rosyjskie, byla jed
nym z najwi^kszych zakladow tego typu na Lubelszczyznie17.
W przeciwienstwie do dosc dobrze poznanej
dzialalnosci przemyslowej Karola Rudolfa Vettera
zycie prywatne jego rodziny jest pelne tajemnic.
Byl ewangelikiem ozenionym z Karolinq Juliannq Mende (1823—1893). Zrodla podajq, ze mieli
czworo dzieci: Kazimier^, Karolinq, Augusta iJuliusza. O corkach wiemy niewiele. Pewne jest, ze
obydwie byly m^zatkami. Z tablicy inskrypcyjnej
nagrobka rodzinnego Vetterow na cmentarzu

13 A. Kierek, Stosunki ekonomiczne miasta Lublina
w latach 1815-1870, „Annales U M CS” 1961, vol. VIII,
10, sec. G, s. 323-324, 328.
14 B. Mikulec, Przemysl Lubelszczyzny w latach 1864
1914, Lublin 1989, s. 170.
15 Tamze, s. 73.
16 Tamze, s. 76.
17 Tamze, s. 170.

110

ewangelickim przy ul. Lipowej w Lublinie wynika, ze Kazimiera (pôzniejsza Wysocka) przyszla na
swiat w 1841 roku (zmarla w roku 1874), a wiçc
piçc lat przed zawarciem przez Vetterôw intercyzy przedslubnej18. Mogla byc ich wychowankq.
Sugeruje to takze odmiennosc jej imienia, ktôre
nie wspôlgra z imionami pozostalych dzieci, noszqcych imiona rodzicôw. Przypuszczenie to zdaje
siç potwierdzac informacja ze wspomnienia posmiertnego o Auguscie, iz bardzo przezyl smierc
swojej jedynej siostry — Karoliny Brodowskiej19,
o ktôrej wiemy tylko tyle, ze zmarla prawdopodobnie w 1906 roku i nie zostala pochowana w grobie rodzinnym. Informacji o synach jest wiçcej.
Obydwaj uczçszczali do Gimnazjum Gubernialnego przy ul. Namiestnikowskiej —August ukonczyl naukç w 1864 roku, a Juliusz w 1870 roku20.
August wyjechal za granicç na studia techniczne,
skqd wrôcil w roku 186821. Razem z Juliuszem
pomagal ojcu w prowadzeniu zakladu, a po jego
smierci w 1883 roku bracia kontynuowali dzialalnosc przemyslowq. Dziesiçc lat pôzniej uruchomili
przy ul. Misjonarskiej pierwszq na Lubelszczyznie
fabrykç slodu, ktôra zatrudniala 14 robotnikôw.
Byla wyposazona w maszynç parowq o mocy 6 KM
oraz motor naftowy o mocy 10 KM. W 1899 roku
jej produkcja wynosila 36 847 pudôw slodu jçczmiennego do produkcji piwa22.
Okazjq do zaprezentowania wyrobôw byly
wystawy rolnicze oraz rolniczo-przemyslowe,
odbywajqce siç w rôznych miastach kraju, nagradzajqce wyrôzniajqcych siç hodowcôw i przemyslowcôw — Vetterowie odnosili na tym polu
sukcesy. W Sprawozdaniu Komitetu Trzeciej Wy
stawy Rolniczej w Krolestwie Polskim z 1860 roku,
a pierwszej tego typu w Lublinie, czytamy:
Piwo bawarskie i porter bçdqce przedmiotem
znacznego wywozu do Rosji a przez Karola Vetter
w Lublinie wyrabiane zjednaly temuz przyznanie
listu pochwalnego Rzqdowego, ktôry siç rozciqga
i do wyrobôw dystylarni w ktôrej Karol Vetter likiery z okowity krajowej przyrzqdza23.

18 Zob. A. Pawlowska-Wielgusowa, dz. cyt., s. 97.
19 S. p. August Vetter, „Ziemia Lubelska” 1907, nr 213,
s. 4.
20 Pamiçtnik Zjazdu b. wychowancow Szkol Lubelskich,
Lublin 1926, s. 57, 59.
21 S. p. August Vetter..., s. 4.
22 B. Mikulec, dz. cyt., s. 86.
23 „Sprawozdanie Komitetu Trzeciej Wystawy Rolni
czej w Krôlestwie Polskim odbytej w Lublinie w dniach
16/28, 17/29 i 18/30 sierpnia 1860 r.”, rkps 1921 ze zbiorôw WBP, s. 58.

24 Tamze, s. 48.
25 Ksigga Pamiqtkowa Wystaw Lubelskich, Warszawa
1902, s. 2-3.
26 Lista odznaczen, przyznanych na wystawie Rolniczo-Przemyslowej w Lublinie w roku 1901. Dodatek bezplatny
do „Gazety Rolniczej”, Warszawa 27 VIII 1901, s. 10.
27 Wi^kszosc informacji dotyczqcych Szkoly Handlowej zaczerpni^to z publikacji: K. Poznahski, Szkoly im.
A. i J. Vetterow w Lublinie, Lublin 1985, s. 25-106.

projektu warszawskich architektow - Tadeusza
Wisniowskiego i Jozefa Holewinskiego, ktory
wplynql na konkurs ogloszony za posrednictwem
Kola Architektow w Warszawie28*. Byc moze tropem w wyjasnieniu tych rozbieznosci jest informacja znajdujqca si^ na tablicy przy wejsciu do gma
chu gloszqca, ze obiekt powstal wedlug projektu
Jozefa Holewinskiego. W 1905 roku szkola, jako
pierwsza w Krolestwie Polskim, uzyskala zgod^
wladz carskich na nauczanie w j^zyku ojczystym,
co zawdzi^czala staraniom Rady Opiekunczej. Ta
ostatnia dbala takze o wysoki poziom nauczania
i odpowiednie warunki sprzyjajqce prawidlowemu rozwojowi mlodziezy oraz umozliwienie nauki
osobom niezamoznym. Rada Opiekuncza gromadzila fundusze na zapomogi dla najbiedniejszych,
ktore pochodzily z wplat czlonkow Rady i Towarzystwa, byly zyskiem z koncertow organizowanych przez mlodziez szkolnq czy z przedstawien
w teatrze miejskim.
Historia jedenastoletniej prezesury braci w Radzie Opiekunczej wielokrotnie odnotowuje ich
wplaty, ktore pozwalaly zaokrqglic kwot^ srodkow
na zapomogi. Tq delikatnq kwestiq zajmowalo si^
od 1908 roku (a wi^c juz po smierci starszego z bra
ci) Towarzystwo Przyjaciol Uczqcej si^ Mlodziezy,
ktore powstalo za sprawq Juliusza. Aby umozliwic
nauk^ najbiedniejszym, wprowadzil on ulgi w oplatach czesnego oraz za nauk^ w klasach wst^pnych.
Kontynuujqc misj^ rozpocz^tq przez Augusta, skupil si^ na uporzqdkowaniu spraw finansowych,
zwlaszcza splacie ciqzqcej na szkole pozyczki zaciqgni^tej w Banku Handlowym Warszawskim i Kasie
Przemyslowcow Lubelskich. Wprowadzal w zycie
pomysly na zdobycie dodatkowych pieni^dzy poprzez na przyklad podniesienie kosztow za wynajem sali aktowej, w ktorej odbywaly si^ rozne uroczystosci. Ostatecznie uwolnil on szkoly od dlugu
i ustabilizowal jej s y t u a j materialnq darem w wysokosci 80 000 rubli dla uczczenia pami^ci o bracie. Bardzo zalezalo mu rowniez na podniesieniu
poziomu nauczania, co staral si^ osiqgnqc poprzez
zatrudnianie najlepszych nauczycieli.
Szkola spelniala oczekiwania spoleczenstwa
w zakresie edukacji dzi^ki zorganizowaniu, pod
szyldem Polskiej Macierzy Szkolnej, biblioteki
i czytelni, a takze zaj^c dla doroslych analfabetow
oraz wykladow z nauk przyrodniczych, spolecznych i historii. Zbudowana i wyposazona dzi^ki
ofiarnosci lublinian, ktorzy wzi^li przyklad z Au-

28
Konkurs na Szkoly Handlowq w Lublinie, „Archi
tekt” 1905, Rok VI, zeszyt V s. 74-76, tabl. 25.
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Warto dodac, ze otrzymal on rowniez rzqdowy
list pochwalny za k o l e k j dalii oraz roslin oranzeryjnych i cieplarnianych, odznaczajqcq si^ roznorodnosciq nowych gatunkow24. N a terenie jego
posesji istnial slynny w calym Lublinie ogrod. Nie
dziwi wi^c fakt, ze na lubelskiej Wystawie Rolniczo-Przemyslowej w 1901 roku jego starszy syn
—August, jako czlonek komitetu przewodniczyl
dzialowi ogrodnictwa oraz byl s^dziq w tej dziedzinie25. Browar, destylarnia i slodownia prezentowaly si^ w dziale przemyslowo-fabrycznym i zostaly
uhonorowane —jako jedyne —medalem srebrnym
wielkim Ministerium Finansow (za slod) oraz —
jako jedne z dziesi^ciu —medalem srebrnym wiel
kim od Komitetu (za piwo i wodki)26.
W 1885 roku, na Wystawie Rolniczo-Przemyslowej w Warszawie, firma Vetterow zdobyla me
dal srebrny i brqzowy.
August i Juliusz Vetterowie zostali docenieni
rowniez na zorganizowanej w 1908 roku lubelskiej
Wystawie Higienicznej. Tym razem pochwala odnosila si^ do ich dzialalnosci filantropijnej i spolecznej. Otrzymane dyplomy uznania dotyczyly
Szkoly Handlowej i Szpitala Dzieci^cego w Lub
linie, ktore to instytucje staly si^ ich oczkiem
w glowie.
7-klasowa Szkola Handlowa powstala z inicjatywy Zgromadzenia Kupcow miasta Lublina
w 1902 roku27. Vetterowie (w latach 1904-1907 August, 1908-1915 - Juliusz) przewodniczyli Radzie Opiekunczej, ktora troszczyla si^ o sprawy tej
placowki. W pierwszym okresie jej istnienia byly
to przede wszystkim problemy lokalowe, w zwiqzku z czym glownym celem jej opiekunow stalo si^
wybudowanie nowej siedziby. Zdobycie funduszy
na budow^ gmachu umozliwila intensywna dzialalnosc Towarzystwa Pomocy dla Szkoly Handlowej, zrzeszajqcego czolowk^ lubelskich kupcow,
rzemieslnikow, przemyslowcow, lekarzy i adwokatow. Vetterowie zasilili szeregi jego czlonkow
honorowych.
Nowy budynek zostal usytuowany przy ul.
Bernardynskiej 14. Ostateczna realizacja, b^dqca
przykladem architektury eklektyzmu, odbiegala
nieco od zakupionego przez Rad^ Opiekunczq
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gusta Vettera, szybko stala si^ waznym osrodkiem
kulturalno-oswiatowym miasta29.
Braciom, mimo iz sami nie posiadali potomstwa,
zalezalo na edukacji dzieci. Nie ograniczyli jednak
altruistycznych dzialan do staran o rozwoj umyslowy najmlodszych, dbali rowniez o ich zdrowie,
czego wyrazem bylo ufundowanie Szpitala Dzieci^cego. Sprawa powstania tego obiektu odbila si^
echem w codziennej prasie lubelskiej30. Dowiadujemy si^ z niej o darowiznie 60 000 rubli, zlozonej
przez Augusta i Juliusza Vetterow, ktora umozliwila
r e a liz a j pomyslu grona lekarzy zgromadzonych
w Lubelskim Towarzystwie Lekarskim. Doktor Wi
told Chodzko —autor artykulu —wyrazajqc radosc
z gestu ofiarodawcow i wierzqc, ze nie natrafiq oni
na przeszkody w realizacji przedsi^wzi^cia, otworzyl
dyskusj^ na temat usytuowania szpitala. Sam rozpoczql jq od zgloszenia kwestii sanitarno-epidemiologicznej. Jego zdaniem tego typu zaklad leczniczy,
b<^dqc „wielkq hodowlq najgrozniejszych dla zycia
ludzkiego bakterji”, powinien byc wybudowany za
miastem, w miejscu przewiewnym i slonecznym.
Planowane wzniesienie budynku w srodmiesciu,
vis a vis Szpitala sw. Wincentego przy ul. Pocz^tkowskiej, uwazal natomiast za lo k a liz a j niewlasciwq. Prorokowal, ze w takim miejscu stanie si^
on w rezultacie zrodlem epidemii, a jego warunki
higieniczne b^dq zle, poniewaz b^dzie sqsiadowal
z targiem produktow spozywczych i b^dzie otoczony
ze wszystkich stron domami. Wspomnial rowniez
o jego mozliwym negatywnym wplywie na interesy
miasta. W jednym z kolejnych numerow „Kuriera”,
w krotkiej wzmiance, oddal sprawiedliwosc ofiarodawcom i cieszyl si$, ze do calej sprawy podchodzq
bardzo powaznie. Fundatorzy szpitala zwrocili si^
bowiem do Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego z prosbq o wydelegowanie do Lublina specjalnej komisji, ktora miala rozstrzygnqc kwestie spor
ne dotyczqce miejsca jego budowy31.
Ostatecznie Szpital Dzieci^cy, dedykowany
zmarlej siostrze Vetterow — Karolinie Brodowskiej, zostal wzniesiony w zaplanowanym miejscu
w ciqgu trzech lat. Otwarcie placowki odbylo si^
19 kwietnia 1911 roku. Obiekt zachwycil samego
Boleslawa Prusa, ktory w „Kronikach tygodniowych” opisal go nast^pujqco:

112

zeczka, choc z czasem wygodnie b^dzie mogl pomiescic 70. Sale, korytarze, pokoje oddzielne sq
wygodne i widne, po prostu plywajq w swietle; posadzki drewniane, lub terrakotowe, sciany kaflowe,
wanny i umywalnie szteingutowe. W suterynach
mieszczq si^ kuchnie, pralnie, kociel dezinfekcyjny;
na parterze pokoje lekarzy, ambulatoryjum; procz
tego znajduje si^ kilka werand dla rekonwalescentow. N ie m am m iejsca na opowiedzenie wszystkich
szczegolow, zaznacz^ tylko, ze szpitalik znajduje si^
na wysokosci wszelkich wymagan dzisiejszej higieny i medycyny. Jest to cacko32.

Szpitalik sklada si^ z dwu pawilonow: dla chorob
ogolnych i dla zakaznych; jest urzqdzony na 42 lo-

Podobnie jak Szkola Handlowa szpital byl
owocem ludzkiej szczodrosci, do ktorej impulsem stala si^ znowu postawa Vetterow. Nazwiska
ofiarodawcow widnialy na tabliczkach wiszqcych
nad szpitalnymi lozkami. Ten pomysl, aby „nie
okrywac cnot listkiem figowym”, wzbudzil uznanie Prusa. Warto dodac, ze lubelska placowka
byla trzeciq tego typu w kraju, po warszawskiej
i lodzkiej. O powi^kszenie funduszy na jej rzecz
dbalo „Towarzystwo pomocy dla prywatnego szpitala dzieci^cego w Lublinie”, ktore zbieralo ofiary
i skladki, organizowalo odczyty, koncerty i widowiska. Zarzqdowi szpitala przewodniczyl oczywiscie Juliusz Vetter, a po jego smierci f u n k j t^
pelnila zona zmarlego —Bronislawa z Karszo-Siedlewskich, ktora przyczynila si^ do jego rozwoju33.
Pochwala dzialalnosci spolecznej i filantropijnej Vetterow, wyrazona przez Prusa, wpisala si^
w zachwyt pisarza nad lubelskq dobroczynnosciq.
W „Kronikach tygodniowych” poswi^cil on duzo
uwagi ofiarnosci, ktorq uwazal za „najsubtelniejszq
i najwznioslejszq form^ zwiqzkow spolecznych”.
Podziwial zwlaszcza dzialajqce w Lublinie Towarzystwo Dobroczynnosci, ktore „nie tylko stara
si^ wynagradzac krzywdy losowe, lecz przewaznie
pracuje dla jutra”34. Towarzystwo powstalo z inicjatywy obywateli i urz^dnikow lubelskich 12 lu
tego 1815 roku. Jego fundusze pochodzily mi^dzy
innymi: ze skladek od czlonkow rzeczywistych
i ofiarodawcow, skarbonek umieszczanych w sklepach i urz^dach, z kwest, balow, przedstawien,
koncertow czy loterii fantowych35. Zorganizowalo
mi^dzy innymi: Dom Schronienia Starcow i Kalek, Sal^ Sierot, pi^c ochron dla dzieci, Przytulek
sw. Antoniego dla moralnie upadlych dziewczqt,
przytulek dla biednych wdow, Dom Zarobkowy
i przytulek noclegowy, kuchni^ bezplatnq, kolonie

29 Z. Bownik, Z dziejow Szkol im. A. i J. Vetterow
w Lublinie, Lublin 1958, s. 371.
30 W Chodzko, Szpital dziecinny w Lublinie, „Kurjer”
1907, nr 118, s. 1-2.
31 Tenze, Szpital dziecinny w Lublinie, „Kurjer” 1907,
nr 134, s. 2.

32 B. Prus, dz. cyt., k. 119-120.
33 Pami^ci Vetterowej, „Glos Lubelski” 1938, nr 96,
s. 6.
34 B. Prus, dz. cyt., k. 114.
35 C. K^pski, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynnosci
(1815-1952), Lublin 2011, s. 31.

36 Zob. Towarzystwo Dobroczynnosci, „Pami^tnik Lubelski. Kalendarz Ilustrowany” 1904, s. 92-94.
37 „Rocznik LVII Lubelskiego Towarzystwa Dobro
czynnosci za Rok 1908” 1909, s. 4-5.
38 B. Prus, dz. cyt., k. 120.
39 Shwnik biograficzny miasta Lublina, t. 1, s. 277-279
(hasla: Vetter August Karol, Vetter Juliusz Rudolf, oprac. B.
Mikulec).

na jej potrzeby. Gdyby w chwili realizacji spadku
lub w ciqgu pi^ciu lat od tego momentu, szkola
ta nie powstala w Lublinie, wspomniana kwota miala byc przeznaczona w polowie na Szkol^ Handlowq, a w polowie na Szpital Dzieci^cy,
niezaleznie od innych legatow dla tych instytucji.
Szkole Handlowej zapisal, jako fundusz wieczysty
swojego imienia, 40 000 rubli z odsetkami na jej
potrzeby, z zastrzezeniem, ze gdyby zapisu tego nie
mozna bylo zrealizowac, kwota owa miala przejsc
na konto Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynnosci. Niezaleznie od wszystkiego na rzecz tego
ostatniego przeznaczyl 20 000 rubli. Szpital Dzieci^cy otrzymal, jako kapital wieczysty im. Juliusza
Vettera, 30 000 rubli. W testamencie uwzgl^dnil
rowniez Bibliotek^ im. Hieronima Lopacinskiego,
ktorej ofiarowal 20 000, oraz kosciol ewangelicko-augsburski w Lublinie i ewangelicko-reformowany w Warszawie, ktorym zapisal, jako kapital
wieczysty, po 10 000 rubli. N a darowizny swego
imienia i dla osob prywatnych przeznaczyl dodatkowo 108 000 rubli40.
Dzisiaj tylko nieliczni i znajqcy historic Lub
lina majq swiadomosc zaslug Vetterow dla rozwoju miasta. Przywolane w tekscie przejawy ofiarnosci nie mialyby miejsca bez trudu i energii ludzi,
ktorzy mimo obcego pochodzenia czuli si^ Polakami. Napawa smutkiem, ze obecnie o istnieniu tej
zacnej rodziny przypomina jedynie Zespol Szkol
Ekonomicznych im. A. J. Vetterow oraz nazwa
jednej z lubelskich ulic.
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letnie, Wydzial Wsparc N^dzy Wyjqtkowej, Wy
dzial Poboru Skladek na rzecz Towarzystwa czy
Wydzial Rozdawnictwa Funduszu na Stypendia
dla Uczqcej si<^ Mlodziezy w Gimnazjum Lubelskim36.
W Towarzystwie Dobroczynnosci dzialali
wszyscy czlonkowie rodziny Vetterow. Przyklad
szedl od rodzicow —ojciec umiescil w browarze
skarbonk^ na pieniqdze dla najubozszych, matka
zas opiekowala si^ Salq Sierot. August, Juliusz
i Bronislawa Vetterowie angazowali si^ szczegolnie w dzialalnosc jego wybranych wydzialow. I tak
wszyscy troje byli czlonkami Domu Zarobkowego,
przy czym August nalezal do jego Komisji Rewizyjnej, byl tez opiekunem Ochrony IV. Juliusz opiekowal si^ Szpitalem sw. Wincentego, a Bronisla
wa —Salq Sierot, Ochronq I i II oraz Wydzialem
Wsparc. Ofiarowali na rzecz Towarzystwa znaczne
sumy pieni^dzy. W 1908 roku Juliusz, dla uczczenia pami^ci brata, ofiarowal 15 000 rubli, z czego
10 000 jako kapital wieczysty, od ktorego procenty mialy byc przeznaczone na utrzymanie Domu
Schronienia Starcow i Kalek na Sierakowszczyznie, a 5000 na urzqdzenie tego zakladu. W dowod
wdzi^cznosci zarzqd nadal temu domowi imi^ A u
gusta Vettera37.
Taki sposob myslenia, stawiajqcy w centrum
zainteresowania drugiego czlowieka i zaangazowanie w sprawy spoleczne, Prus proponowal jako
wzor do nasladowania, piszqc: „Bodajzescie w calym kraju rozmnozyli si^ jak piasek w Wisle, przezacni filantropowie lubelscy!”38.
Vetterowie, pelniqcy rozne funkcje spolecz
ne39, swiadomi roznorodnych potrzeb spoleczenstwa, majqc mozliwosci i czujqc takq powinnosc,
zaangazowali si^ takze w powstanie i dzialalnosc
instytucji kulturalnych miasta. Mowa tu oczywiscie o Bibliotece im. Hieronima Lopacinskiego
i Muzeum Lubelskim. Juliusz Vetter - jako ostatni
z rodu —w trosce o przyszlosc bliskich sercu spraw,
instytucji i osob zapisal w testamencie na ich rzecz
360 000 rubli. Pragnql, aby w Lublinie powstala
Szkola Rzemieslnicza. Zamysl ten mialo umozliwic ofiarowanie 120 000 rubli: na wybudowanie
gmachu 80 000 oraz 40 000 kapitalu wieczystego, z ktorego procenty mialy byc przeznaczone
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STRESZCZENIE
Artykul, napisany na podstawie materialôw zgromadzonych w Wojewôdzkiej Bibliotece Publicznej im.
H. LopaciAskiego w Lublinie, przypomina Vetterow
- zasluzon^ dla Lublina i Lubelszczyzny rodzinç przemyslowcôw i filantropôw. A kcentuje zwlaszcza dzialalnosc spoleczn^ braci A ugusta i Juliusza, zwracaj^c
szczegôln^ uwagç na zaangazowanie w rozwôj Szkoly
Handlowej i powstanie Szpitala Dzieciçcego w Lublinie. Ich wielka ofiarnosc i nieustanna praca na rzecz

Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynnosci zostala ukazana w swietle refleksji Boleslawa Prusa n a tem at Lublina z pocz^tku X X wieku.

Slowa klucze : przemysl piwowarski, browarnictwo,
„Firma K. R. V etter”, filantropia, dobroczynnosc, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynnosci, szkolnictwo,
edukacja, Szkola Handlow a w Lublinie, Towarzystwo
Przyjaciôl Ucz^cej siç Mlodziezy, szpitalnictwo, lecznictwo, Szpital Dzieciçcy w Lublinie, Boleslaw Prus

SUMMARY
Vetter Family - to Forget or to Remember?
T he article, based on the m aterial gathered in the
H. LopaciAski Lublin Voivodship Public Library, pres
ents the Vetters - a distinguished family o f industri
alists and philanthropists from Lublin and its region.
It underlines the social activity o f brothers A ugust and
Juliusz, pointing towards their engagem ent in the d e
velopm ent o f the School o f Economics and the cre
ation of the Children H ospital in Lublin. Their enor
mous generosity and continuous work for the Lublin
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Charity A ssociation was shown in the context o f cogi
tations of Boleslaw Prus about Lublin from the begin
ning o f the 20th century.

Key words : beer industry, brewing, “K. R. V etter”
Company, philanthropy, generosity, Lublin C har
ity A ssociation, teaching, education, Lublin School
o f Economics, Friends o f Studying Youth Association,
hospital managem ent, health care, Children H ospital
in Lublin, Boleslaw Prus

