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WSTÊP

Lublin jest jednym z najstarszych orodków osadniczych na ziemiach polskich. W ci¹gu wieków zmienia³a siê ranga orodka, jego po³o¿enie geopolityczne i komunikacyjne. Zmianie ulega³y równie¿ przebieg granic i powierzchnia
miasta. W dotychczasowych opracowaniach o zmianach granic Lublina wspominano zwykle przy omawianiu zagadnienia rozwoju przestrzennego Lublina (m.in.
Gawarecki, Gawdzik 1964; Dzieje Lublina 1965, 1975; Lublin dzieje miasta
2000). Poza rekonstrukcjami przebiegu granic Lublina w okresie lokacji (Rozwa³ka i in. 2006) brak jest kompleksowych publikacji dotycz¹cych rozwoju terytorialnego miasta, a przede wszystkim opracowañ kartograficznych ukazuj¹cych
przebieg granic terenów miejskich. Wynika³o to zapewne st¹d, ¿e w prowadzonych dotychczas badaniach opierano siê na planach Lublina, które do pocz¹tków
XX w. przedstawia³y g³ównie obszary zagospodarowane, a nie ca³oæ terenów
miejskich.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ syntezy wiedzy zawartej w materia³ach archiwalnych i opracowaniach wspó³czesnych w kontekcie rozwoju terytorialnego
Lublina. Stanowi on rozszerzenie pierwszych szczegó³owych badañ dotycz¹cych
zmian granic terenów miejskich od wczesnego redniowiecza do wspó³czesnoci, które Autorka prowadzi³a w ramach pracy doktorskiej (Kociuba 2005).
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CEL, MATERIA£Y I METODY
CEL

Celem opracowania jest odtworzenie zmian terytorialnych miasta od redniowiecza do wspó³czesnoci wynikaj¹cych z ró¿norodnych uwarunkowañ zarówno naturalnych, jak i gospodarczo-politycznych, a tak¿e rozstrzygniêcie kwestii
przebiegu granic Lublina (szczególnie w s³abo rozpoznanym okresie od XV do
XIX w.) oraz zmian powierzchni terenów miejskich na tle regionów geomorfologicznych.1 Ponadto przedstawiono najwa¿niejsze zmiany przestrzenne zachodz¹ce na terenach miejskich (np. relacje miêdzy powierzchni¹ terenów zainwestowanych2 i wolnych3) w ka¿dym z wydzielonych etapów rozwoju terytorialnego
Lublina oraz towarzysz¹ce im procesy demograficzne.
MATERIA£Y RÓD£OWE

Przedstawiony w opracowaniu rozwój terytorialny Lublina (od utworzenia
osad otwartych w VI w. do czasów wspó³czesnych) analizowano na podstawie
planów i map topograficznych Lublina obejmuj¹cych okres od po³owy XVII do
koñca XX w. zgromadzonych w zbiorach lubelskich archiwów i bibliotek. Materia³y kartograficzne uzupe³niono informacjami pochodz¹cymi ze róde³ pisanych
archeologicznych i historycznych oraz materia³ami ikonograficznymi. Wykorzystano tak¿e ród³a archiwalne (monografie miasta, wyci¹gi z akt miejskich, reskrypty, ksiêgi ziemskie, akty notarialne, lustracje itp.). Na ich podstawie odtworzono granice terenów miejskich od XV do XX w. Podstaw¹ oceny czynników warunkuj¹cych zmiany by³y historyczne materia³y ród³owe oraz wspó³czesne opracowania dotycz¹ce rozwoju terytorialnego i przestrzennego Lublina.
METODY

W pracy wykorzystano ró¿norodne metody badawcze, m.in. kartometryczne i opisowe analizy materia³ów ród³owych, analizy ilociowe i wizualizacjê
przy pomocy programów komputerowych z grupy GIS. Do odtworzenia zmian
przestrzennych wykorzystano metodê retrogresywn¹. Uzupe³niono j¹ metod¹
1
Za H. Maruszczakiem (1972) wyró¿niono P³askowy¿ Na³êczowski, P³askowy¿ £uszczowski i P³askowy¿ Be³¿ycki.
2
W wyliczeniach uwzglêdniono tereny pe³ni¹ce funkcje mieszkaniowe, produkcyjne, us³ugowe, komunikacyjne i militarne, a w póniejszym okresie równie¿ rekreacyjno-sportowe.
3
Do terenów wolnych zaliczono grunty orne, ³¹ki i pastwiska, sady i ogrody, a tak¿e nieu¿ytki, wody powierzchniowe i lasy.
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rekonstrukcji kartograficznej. Do rekonstrukcji wykorzystano mapy cz¹stkowe
terenów miejskich pochodz¹ce z XIX w. W przypadku obszarów, które nie mia³y ¿adnego pokrycia w materiale kartograficznym, bazowano na opisach zawartych w literaturze problemowej. Analizowano równie¿ uk³ady pól, granice w³asnoci oraz ukszta³towanie terenu i przebieg sieci rzecznej. Przy rekonstrukcjach
oparto siê na fakcie wystêpowania zjawiska tzw. konserwatyzmu przestrzennych
form osadniczych. Na podstawie materia³ów ród³owych sporz¹dzono mapy
wsteczne ukazuj¹ce rozwój terytorialny Lublina od XV do XX w. (ryc. 1, 2, 3).
W celu ukazania dynamiki zmian granic terenów miejskich mapy dla poszczególnych okresów zestawiono bazuj¹c na po³o¿eniu obiektów charakterystycznych,
których lokalizacjê przyjêto za niezmienion¹ w przeci¹gu analizowanego okresu
(np. don¿on, budynek Trybuna³u, brama Krakowska) (ryc. 1, 2). Aby u³atwiæ
prowadzenie analiz mapy sporz¹dzono w jednolitej skali 1:10 000. Zastosowanie
oprogramowania z grupy GIS (Arc View 3.0) pozwoli³o na dok³adne wyliczenia
powierzchni Lublina w poszczególnych okresach rozwoju miasta. Uzyskane wyniki
s¹ zgodne z zapiskami zawartymi w materia³ach archiwalnych.
ETAPY ROZWOJU TERYTORIALNEGO LUBLINA
I. LUBLIN PRZEDLOKACYJNY

Nieprzerwany rozwój osadnictwa na terenie Lublina trwa od VI wieku. Sprzyja³y mu zarówno warunki rodowiska przyrodniczego (rzeba terenu u³atwiaj¹ca
obronnoæ, urodzajne gleby, po³o¿enie u zbiegu trzech rzek), jak te¿ korzystne
uwarunkowania do rozwoju gospodarczego orodka, tj. po³o¿enie w centrum
obszaru na miêdzyrzeczu Wis³y i Bugu, na pograniczu dwóch stref produkcyjnych (rolnej na Wy¿ynie Lubelskiej i lenej na obszarze Ma³ego Mazowsza) oraz
na skrzy¿owaniu szlaków dalekosiê¿nej wymiany towarowo-pieniê¿nej ³¹cz¹cych
Wschód z Zachodem biegn¹cych od Morza Czarnego nad Ba³tyk i do Ma³opolski
(Wilgatowie 1954; Gawarecki, Gawdzik 1964; Kuty³owska 1990; Hoczyk-Siwkowa 1999).
Lubelski zespó³ osadniczy mia³ charakter policentryczny. Najstarsze osadnictwo rozwinê³o siê w strefie krawêdziowej P³askowy¿u Na³êczowskiego w obrêbie piêciu wzgórz i cypli lessowych po³o¿onych przy ujciu Czechówki do
Bystrzycy: Czwartek, Grodzisko (Kirkut), Staromiejskie, Zamkowe i ¯migród.
Najstarsza by³a otwarta osada targowa na Czwartku datowana na VI w. (M³ynarska-Kaletyn 1966); w XIXII w. wzniesiono tu koció³ pw. w. Miko³aja  patrona kupców. Na kulminacjach pozosta³ych wzgórz powsta³y warowne grody
i gródki. Centralny gród lubelski od XII w. zajmowa³ Wzgórze Zamkowe. W czê-
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ci pó³nocnej Wzgórza Staromiejskiego rozwinê³a siê osada archidiakoñska z kocio³em pw. w. Micha³a Archanio³a, a w czêci po³udniowej  osada wczesnomiejska w s¹siedztwie zabudowañ dominikanów. Centrum wymiany towarowopieniê¿nej by³ targ pod Czwartkiem, gdzie krzy¿owa³y siê szlaki komunikacyjno-handlowe (Hoczyk-Siwkowa 1974; Kuty³owska 1990; Rozwa³ka 1997 i in.).
Osady otoczone by³y terenami rolniczymi, które zajmowa³y pocz¹tkowo dna
i zbocza dolin rzecznych oraz wierzchowiny lessowe w s¹siedztwie wzgórz.
W okresie uwilgotnienia klimatu trwaj¹cym od XII w. dna dolin uleg³y zabagnieniu i nabra³y walorów obronnych (Kociuba 2003). W okresie tym ze wzglêdu na
wzrost ¿yznoci gleb nalessowych rozpoczê³a siê intensyfikacja rolniczego u¿ytkowania wierzchowin na pó³noc od doliny Czechówki oraz na miêdzyrzeczu
Czechówki i Bystrzycy (Kociuba 2005). Zmiany funkcjonalno-przestrzenne lubelskiego zespo³u osadniczego na tle warunków rodowiska przyrodniczego przedstawiaj¹ opracowania Autorki (Kociuba 2005; w druku) oraz A. Rozwa³ki i in.
(2006).
Lubelski zespó³ osadniczy wraz z terenami u¿ytkowanymi przez jego mieszkañców zajmowa³ obszar oko³o 7 km2 (Hoczyk-Siwkowa 1999). Rozwiniêcie
po³¹czeñ komunikacyjno-handlowych sprzyja³o aktywizacji gospodarczej, która
skutkowa³a rozwojem przestrzennym i funkcjonalnym Lublina. Wynikiem tego
by³ sta³y wzrost powierzchni terenów zainwestowanych z 13,6 ha w VIIIIX w.
do 20,3 ha w XIIXIII w. (Kociuba 2005).
II. LOKACJA MIASTA

Lublin jest jednym z najstarszych miast polskich. Miasto lokacyjne zlokalizowano w po³udniowej czêci Wzgórza Staromiejskiego. Pierwsza lokacja miasta
na prawie polskim mia³a prawdopodobnie miejsce w ramach serii lokacji miast
ma³opolskich Boles³awa Wstydliwego miêdzy rokiem 1253 a 1259 (Müller 1961).4
Jednak ze wzglêdu na zmiany przynale¿noci terytorialnej Lublina (czasowo miasto
znajdowa³o siê pod panowaniem Rusinów) i zniszczenia wojenne, lokacja ta mia³a charakter nieudany. Ostatecznie Lublin na prawie magdeburskim lokowa³
15 sierpnia 1317 r. W³adys³aw £okietek.5
Integracja osadnictwa na Wzgórzu Staromiejskim nast¹pi³a dopiero w 1342 r.
za panowania Kazimierza Wielkiego.6 Wówczas to miasto zosta³o otoczone muWed³ug A. Rozwa³ki i in. (2006) z pierwsz¹ lokacj¹ wi¹za³o siê nadanie 65 ³anów gruntów
po³o¿onych miêdzy wsi¹ Czechów a Czwartkiem oraz na po³udniowy zachód od Wzgórza Staromiejskiego wzd³u¿ doliny Bystrzycy.
5
Lokacjê tê wi¹¿e siê z aktem sprzeda¿y wójtostwa lubelskiego Maciejowi z Opatowca.
6
W zamian za grunty na Wzgórzu Staromiejskim król przekaza³ archidiakonowi 12 ³anów
kmiecych wsi Dziesi¹ta.
4
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rami obronnymi (ich linia odpowiada³a przebiegowi dzisiejszych ulic Podwale
KrólewskaLubartowska), a ostatecznie rozplanowane i zabudowane w XIV
XV w. Topografia wzgórza i inwestycje okresu przedlokacyjnego wp³ynê³y na
wykszta³cenie siê uk³adu urbanistycznego miasta. Jego kszta³t przetrwa³ do wspó³czesnoci (Gawarecki, Gawdzik 1964; Kuty³owska 1990; Rozwa³ka 1997 i in.).
Miasto w murach mia³o powierzchniê 7 ha (Kociuba 2005).
Z lokacj¹ wi¹za³o siê bardzo du¿e, jak na owe czasy, nadanie  100 ³anów tj.
oko³o 24 km2 (tab. 1) gruntów uprawnych i nieuprawnych. By³o to bardzo
korzystne dla ówczesnej gospodarki miejskiej nastawionej na samowystarczalnoæ w zakresie produkcji ¿ywnoci. Miasto w murach otacza³y tereny otwarte
stopniowo zagospodarowywane pod pola i ogrody, które zajmowa³y obszar po³o¿ony na pó³noc od doliny Czechówki miêdzy Czechowem a Ponikwod¹, a tak¿e
na miêdzyrzeczu Czechówki i Bystrzycy oraz wzd³u¿ doliny Bystrzycy do jej
przewê¿enia w okolicach Wrotkowa (Kociuba 2005).7 W 1342 r. król Kazimierz
Wielki przekaza³ na uposa¿enie nowego wójta dwie wsie królewskie: Konopnicê
i Bronowice, które przeniós³ na prawo magdeburskie (Riabinin 1938).
Tab. 1. Zmiany liczby ludnoci i powierzchni administracyjnej Lublina w latach 13172000
(oprac. D. Kociuba na podstawie D. Kociuba 2005)
Table 1. Changes in the number of population and in the administrative area of the city of Lublin
in 13172000 (prepared by D. Kociuba, based on D. Kociuba 2005)
Rok
1317 1583 1616 1673 1799 1830 1875 1913 1939 1955 1960 1980 1990 2000
Liczba ludnoci Lublina (tys.) 1,0
5,2 11,3 4,7 9,4 13,9 27,5 80,0 122,0 130,6 180,7 304,4 351,0 359,0
Powierzchnia Lublina (km2)
24,0 ok.17,0 ok.3 1,4 21,0 10,1 8,7 8,7 30,0 43,7 93,2 118,4 147,5 147,5

W dolinach rzek piêtrzono stawy i budowano urz¹dzenia napêdzane si³¹ wody
p³yn¹cej (m³yny, szlifiernie). Przeprowadzenie szczegó³owych badañ (Kociuba
2005) pozwoli³o na wyjanienie kwestii przynale¿noci do miasta dolin rzecznych. W obrêbie Lublina znajdowa³ siê tylko fragment doliny Czechówki ze
stawem królewskim za ¯ydy (piêtrzonym miêdzy obecn¹ ul. Nadstawn¹ a Lubartowsk¹). Na granicy Lublina i Czechowa od XIV w. piêtrzono kolejny staw
w zale¿noci od w³aciciela nazwany kolejno: wiêtokrzyski, Lubomelski, Czechowski (miêdzy obecn¹ ul. Spokojn¹, a ulicami Przy Stawie i Ogródkow¹).
Wzgórze Zamkowe wraz z otaczaj¹cymi je terenami po³o¿onymi w dolinie Czechówki stanowi³y w³asnoæ króla i by³y zarz¹dzane przez starostów lubelskich.
7
A. Rozwa³ka i in. (2006) wysuwaj¹ tezê, ¿e w sk³ad nadania £okietka (100 ³anów) wesz³y
roz³ogi póniejszych wsi Tatary, widnik Ma³y, Hajdów oraz Ponikwoda. W 1342 r. król Kazimierz Wielki przej¹³ te trudne do zagospodarowania tereny, nadaj¹c w zamian nowemu wójtowi
Franczkowi z Moguncji wsie Konopnica (50 ³anów) i Bronowice (6 ³anów). Teza o dwóch etapach
nadañ oraz zamianie gruntów nie ma potwierdzenia w materia³ach archiwalnych.
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Pó³nocne zbocza doliny Bystrzycy oraz tereny po³o¿one na pó³noc od rzeki stanowi³y w³asnoæ miasta; dno doliny w najbli¿szym s¹siedztwie Lublina by³o w³asnoci¹ królewsk¹ (w póniejszym okresie król przeznaczy³ je na uposa¿enie wsi
Tatary). Od XIV do XVIII w. piêtrzono tu Wielki Staw Królewski o powierzchni
dochodz¹cej w XVI w. do 130 ha (staw ci¹gn¹³ siê wówczas na odcinku 2,5 km,
a¿ do okolic dzisiejszej ul. Pla¿owej) (Kociuba 2005).
III. LUBLIN W OKRESIE ROZKWITU

Stabilizacja sytuacji politycznej po zawarciu przez Polskê unii personalnej
z Litw¹ w 1385 r. spowodowa³a, ¿e Lublin zyska³ korzystne po³o¿enie geopolityczne. Z miasta przygranicznego sta³ siê miastem po³o¿onym centralnie w pañstwie Jagiellonów, na skrzy¿owaniu wa¿nych miêdzynarodowych szlaków handlowych, z prawem do czterech jarmarków rocznie. Skutecznie wykorzystuj¹c
dobr¹ koniunkturê gospodarcz¹ na przestrzeni kolejnych 250 lat Lublin rozwija³
siê bardzo dynamicznie, staj¹c siê jednym z najwa¿niejszych orodków handlowych Europy. Nast¹pi³ równie¿ wzrost rangi politycznej miasta. W 1474 r. Lublin zosta³ stolic¹ nowo utworzonego województwa lubelskiego, w 1569 r. by³
miejscem podpisania Unii Polski z Litw¹, a od 1578 r. siedzib¹ obrad Trybuna³u
Koronnego (jednego z dwóch w Koronie) dla Ma³opolski, Ukrainy i Podola (S³ownik... 1884).
Ze zmian¹ znaczenia politycznego miasta wi¹za³o siê równie¿ uzyskanie
wiêkszych kompetencji przez radê miejsk¹. W 1400 r. rada wykupi³a wie Konopnicê, w 1482 r.  folwark Ponikwoda (ryc. 1), a w 1504 r.  wójtostwo
lubelskie wraz z wsi¹ Bronowice. Wsie Konopnica i Bronowice stanowi³y w³asnoæ miejsk¹, ale by³y odrêbnymi gminami wiejskimi. Traci³y one czasowo przynale¿noæ terytorialn¹ do Lublina lub by³y w dzier¿awie. Ostatecznie zosta³y
przez miasto sprzedane. Na polecenie Augusta III Bronowice zosta³y ponownie
odkupione w 1758 r. Folwark Ponikwoda pozosta³ w³asnoci¹ miasta (Riabinin
1938; Dzieje... 1965).
W 1482 r. miasto zajmowa³o powierzchniê 23,15 km2. Dominuj¹ca czêæ
obszaru Lublina po³o¿ona by³a na P³askowy¿u Na³êczowskim (98,2%), niewielki po³udniowy fragment na P³askowy¿u Be³¿yckim (1,8%). Powierzchnia terenów zainwestowanych wynosi³a 1,04 km2 (4,5% obszaru Lublina), rolniczo u¿ytkowano 21,3 km2 (92%) pozosta³¹ czeæ miasta zajmowa³y wody i nieu¿ytki
(Kociuba 2005).
Dobra koniunktura gospodarcza wywo³a³a falê migracji. Liczba ludnoci
Lublina w latach 13171583 wzros³a ponad piêciokrotnie. Proces ten nasili³ siê
zw³aszcza po utworzeniu siedziby Trybuna³u Koronnego. W ci¹gu niespe³na 40
lat zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby mieszkañców miasta (z 5,2 tys.
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Ryc. 1. Zmiany granic Lublina od XV do XIX wieku
(oprac. D. Kociuba na podstawie D. Kociuba 2005)
Fig. 1. Changes in Lublins city boundaries in the 15th19th centuries
(prepared by D. Kociuba, based on D. Kociuba 2005)

w 1583 r. do 11,3 tys. w 1616 r.) (tab. 1). W I po³owie XVII w. Lublin osi¹gn¹³
szczyt demograficzny, staj¹c siê pod wzglêdem liczby ludnoci jednym z siedmiu
najwiêkszych miast w Koronie (Dzieje 1965).
Wzrost liczby ludnoci przyspieszy³ urbanizacjê terenów miejskich. Ma³a
powierzchnia miasta w murach spowodowa³a doæ szybk¹ rozbudowê przedmieæ.
Kierunki rozbudowy i ich intensywnoæ wynika³y z przebiegu g³ównych szlaków
handlowych i lokalizacji przepraw przez rzeki. Wokó³ miasta w murach rozwinê³o siê Lubelskie Przedmiecie, które od XVI w. ze wzglêdu na zmianê przebiegu traktu na Kraków nazywano Przedmieciem Krakowskim. Urbanizacja objê³a
Czwartek przy drodze na Mazowsze (Dyski Gociniec), Przedmiecie Lwowskie
wokó³ S³omianego Rynku przy drodze rusko-litewskiej i przeprawie przez Bystrzycê oraz ¯migród, gdzie przebiega³a droga ku kamienio³omom we wsiach
Bronowice i Tatary (Gawarecki, Gawdzik 1964; Dzieje 1965). W najbli¿szym
s¹siedztwie miasta w murach intensywnie rozbudowa³o siê Podzamcze  wyznaczone w 1523 r. dekretem królewskim na dzielnicê ¿ydowsk¹. W 1595 r. Podzamcze uzyska³o prawo magdeburskie (Riabinin 1938). Rozci¹ga³o siê ono od
Wzgórza Zamkowego wzd³u¿ pó³nocnych brzegów Wielkiego Stawu Królewskiego a¿ do S³omianego Rynku (Mazurkiewicz 1956). Stopniowo dzielnica ¿y-
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dowska zajê³a tak¿e tereny po³o¿one u podnó¿a Wzgórza Staromiejskiego. Podzamcze stanowi³o ogromn¹ konkurencjê gospodarcz¹ dla miasta w murach, a ponadto hamowa³o ekspansjê terytorialn¹ Lublina na tereny po³o¿one w dolinach
rzek (Kociuba 2005).
W konsekwencji rozbudowy przedmieæ nast¹pi³ szybki i wielokierunkowy
rozwój przestrzenny miasta. Orodek wêz³owy stanowi³o miasto w murach.
W XVII w. centrum miasta zosta³o przesuniête na zachód, na powsta³y w s¹siedztwie bramy Krakowskiej plac Korce, gdzie zbiega³y siê szlaki handlowe.
Mia³o to ogromny wp³yw na rozwój Krakowskiego Przedmiecia, które od po³owy XVII w. sta³o siê najwa¿niejsz¹, po miecie w murach, czêci¹ Lublina.
W zachodniej czêci przedmiecia w XVI-XVII w. powsta³y dwie linie umocnieñ ziemnych wyznaczaj¹ce granice zainwestowania miasta.8 Na zachód od szañców rozci¹ga³y siê pola miejskie (Kociuba 2005).
Na skutek wzrostu zapotrzebowania rynku wewnêtrznego na produkty spo¿ywcze nast¹pi³ rozwój rolnictwa. W obrêbie miasta tworzono folwarki oraz
zak³adano ogrody i sady. Tereny rolnicze po³o¿one by³y g³ównie na pó³noc od
doliny Czechówki, a tak¿e wzd³u¿ doliny Bystrzycy (Kociuba 2005).
IV. UPADEK MIASTA

Od I po³owy XVII w. nasili³y siê zjawiska towarzysz¹ce kryzysowi miast 
zaostrzenie konkurencyjnoci, kurczenie siê rynków zbytu, zmiany w przebiegu
szlaków handlowych, upadek handlu i wytwórczoci. Te niekorzystne uwarunkowania sprawi³y, ¿e Lublin utraci³ wiod¹c¹ rolê porednika handlowego miêdzy
Litw¹ a Koron¹ na rzecz nowej stolicy Rzeczpospolitej  Warszawy, a na skutek
rywalizacji z Krakowem straci³ te¿ prawo do jarmarków, które przeniesiono do
£êcznej. Skutkowa³o to utrat¹ znaczenia Lublina w handlu miêdzynarodowym.
Zbytnia specjalizacja miasta w tym zakresie spowodowa³a, ¿e wraz z upadkiem
handlu nast¹pi³ kryzys gospodarczy miasta. Upadkowi gospodarczemu towarzyszy³ kryzys polityczny wywo³any nasileniem konfliktów wewnêtrznych, wojnami po³owy XVII w. (potop szwedzki) i I po³owy XVIII w. (wojna pó³nocna
i wojna sukcesyjna). Przez Lublin wiód³ szlak ruski ku Warszawie, którym na-

W koñcu XVI w. wzniesiono tzw. drug¹ liniê szañców. Bieg³a ona od doliny Czechówki
w pobli¿u obecnej ul. 3 Maja, przez plac Litewski, ul. Ko³³¹taja, w¹wóz ul. Górnej do murów
brygidkowskich i dalej w kierunku doliny Bystrzycy. W I po³owie XVII w. wzniesiono trzeci¹ liniê
obwa³owañ miejskich biegn¹c¹ od doliny Czechówki, skrajem obecnego Parku Saskiego, ul. Lipow¹ i al. Pi³sudskiego do doliny Bystrzycy. W XVIIXVIII w. druga linia szañców uleg³a niwelacji.
Trzecia linia szañców do XIX w. wyznacza³a zachodni¹ granicê terenów zainwestowanych (Kociuba 2005).
8
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p³ywa³y wojska wêgierskie, moskiewskie i szwedzkie pustosz¹ce miasto (Gawarecki, Gawdzik 1964; Dzieje 1965).
W warunkach pogarszaj¹cej siê koniunktury gospodarczej i wojen nasili³a
siê depopulacja miasta. W 1673 r. na terenie Lublina zamieszkiwa³o ³¹cznie
6,6 tys. osób, czyli niemal o po³owê mniej ni¿ w 1616 r. (tab. 1).
Szczególnie du¿e znaczenie dla rozwoju terytorialnego i przestrzennego Lublina w tym okresie mia³y posiedzenia Trybuna³u Koronnego, na które licznie
przybywa³a szlachta i magnaci. Z jednej strony zapobieg³o to ca³kowitemu regresowi gospodarki miejskiej oraz powodowa³o nieznaczny rozwój budownictwa
mieszkaniowego i us³ugowego oraz rzemios³a i lokalnego handlu (Dzieje... 1965),
a z drugiej mia³o równie¿ negatywne skutki. Szlachta, magnateria i duchowieñstwo stopniowo wykupywa³y tereny miejskie i tworzy³y jurydyki niepodlegaj¹ce
w³adzy miasta, a jedynie rozrywaj¹ce jego jednoæ terytorialn¹ i stanowi¹ce konkurencjê dla lubelskiego handlu i rzemios³a. Proces tworzenia jurydyk nasili³ siê
od II po³owy XVI w. W ci¹gu kolejnych 100 lat powierzchnia jurydyk wzros³a
ponadtrzykrotnie: z 29 ³anów (ok. 7 km2) w 1565 r. do oko³o 94 ³anów (22,5
km2) w 1661 r. (L 1565, L 1661, Kociuba 2005). W 1649 r. funkcjonowa³y
dwadziecia trzy jurydyki (Mazurkiewicz 1956). W II po³owie XVIII w. jurydyki zajmowa³y a¿ 97,6% terenów miejskich (Kociuba 2005).
Jurydyki z jednej strony powodowa³y regres terytorialny Lublina, a z drugiej ich powstanie doprowadzi³o do trwa³ego zagospodarowania przyznanych
miastu w 1317 r. 100 ³anów. Tereny jurydyczne zagospodarowano g³ównie rolniczo.9 Spod jurysdykcji miejskiej wyjête by³y równie¿ pojedyncze kamienice,
dwory, pa³ace i place zlokalizowane g³ównie na obszarze miasta w murach i w jego
najbli¿szym s¹siedztwie. W jurydykach rozwinê³o siê rzemios³o oraz propinacja
(L 1565, L 1661; Mazurkiewicz 1956).
Zmiany w³asnociowe na terenach miejskich wywo³a³y regres terytorialny
Lublina, którego powierzchnia w 1661 r. wynosi³a tylko 6 ³anów (1,4 km2) (tab. 1).
Na pozosta³ym w jurysdykcji miejskiej terenie, który obejmowa³ miasto w murach, Krakowskie Przedmiecie i ¯migród (ryc. 1), tereny zainwestowane zajmowa³y 0,48 km2 (1/3 obszaru miasta), a tereny rolnicze  oko³o 0,9 km2 (Kociuba 2005).
9
By³y to po³o¿one na pó³noc od Czechówki folwarki: Bielszczyzna, Lemszczyzna, Karmelitów Trzewiczkowych, Probostwa, Prebendy w. Miko³aja, Bazylianów, Franciszkanów, Sierakowszczyzna, Augustianów oraz na po³udnie od Czechówki  Lubomelskich (póniejsza Wieniawa), Czechówka Dolna, Dominikanów Obserwantów oraz folwarki zakonów i mieszczan lubelskich na Krakowskim Przedmieciu. Wzd³u¿ doliny Bystrzycy przy drodze do Wrotkowa i Zemborzyc zlokalizowane by³y folwarki na Rurach (zwane tak od przebiegu przez te tereny rur wodoci¹gowych), które mieszczanie lubelscy przepisali na rzecz szpitala w. Ducha oraz zakonów:
Brygidek, Jezuitów, Wizytek i Bonifratrów (Mazurkiewicz 1956; Kociuba 2005).
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Zabudowa poza terenami miejskimi koncentrowa³a siê w rejonach zamieszkanych w przewadze przez ludnoæ ¿ydowsk¹, która nakazami wydanymi w po³owie XVIII w. zosta³a zmuszona do opuszczenia miasta w murach i Krakowskiego Przedmiecia. Poza Podzamczem ¯ydzi osiedlali siê tak¿e na du¿o korzystniejszym pod wzglêdem topoklimatycznym terenie miasteczka Wieniawa
(za³o¿onego w 1636 r. na zachód od Lublina), a tak¿e jurydyk starociñskich
miasteczko Kalinowszczyzna S³omiany Rynek zwane oraz Piaski  Nowy Kazimierz (jurydyka ta powsta³a przy ujciu Czerniejówki do Bystrzycy na gruntach wsi Bronowice w po³owie XVIII w.) (Mazurkiewicz 1956). Aby u³atwiæ
komunikacjê z gospodarczo powi¹zanymi z miastem wsiami Bronowice i Tatary,
gdzie eksploatowano kamieñ budowlany oraz jurydyk¹ Piaski sypano groble i zak³adano nowe przeprawy przez zabagnion¹ dolinê Bystrzycy.10
V. OKRES ODBUDOWY I PRZEBUDOWY MIASTA

Okres kryzysu zakoñczy³y reformy koñca XVIII w. Najwiêksze zmiany terytorialne wywo³a³o wejcie w ¿ycie prawa o miastach z 1791 r. Nast¹pi³a likwidacja jurydyk, co spowodowa³o piêtnastokrotne powiêkszenie powierzchni Lublina w stosunku do 1661 r. (ryc. 1). W 1792 r. Lublin zajmowa³ 21,1 km2 (tab.
1). Dominuj¹ca czêæ miasta le¿a³a na P³askowy¿u Na³êczowskim (95,9%), a niewielkie fragmenty na P³askowy¿u Be³¿yckim (1,9%). W granicach miasta znalaz³o siê Przedmiecie Piaski po³o¿one na P³askowy¿u £uszczowskim (2,2%). Miasto
zajê³o tereny le¿¹ce na: miêdzyrzeczu Bystrzycy i Czechówki (Stare Miasto,
Krakowskie Przedmiecie, Przedmiecie Czechówka Dolna, Rury), na pó³noc od
Czechówki (folwarki Bielszczyzna, Lemszczyzna, Probostwo, Przedmiecie
Czwartek, Bia³kowska Góra, Sierakowszczyzna, Przedmiecie Kalinowszczyzna
i folwark Ponikwoda), w dolinie Czechówki (Podzamcze) oraz na po³udnie od
Bystrzycy (Przedmiecie Piaski). Piaski by³y oddzielone od pozosta³ych terenów
miejskich dolin¹ Bystrzycy przynale¿n¹ administracyjnie do wsi Tatary (Kociuba
2005).
Na skutek rozwoju terytorialnego miasta zmieni³a siê powierzchnia terenów
zainwestowanych. W 1792 r. wynios³a 2,1 km2 (9,8% obszaru Lublina). Tereny
rolnicze zajmowa³y 15,5 km2 (73,4% obszaru miasta), a wody i nieu¿ytki 
0,9 km2 (4,3%). Na skutek kryzysu ekonomicznego, w jakim znalaz³y siê zakony lubelskie, czêæ terenów folwarków na Rurach po³o¿onych na miêdzyrzeczu
Bystrzycy i Czechówki zosta³a wy³¹czona z u¿ytkowania rolniczego i uleg³a stop10
W okresie wojen zniszczono budowle hydrotechniczne, których z braku rodków finansowych nie odbudowano. Na skutek degradacji stawów w dolinach rzecznych rozpocz¹³ siê proces
renaturyzacji. Dna dolin sta³y siê podmok³e i bagniste (Kociuba 2003, 2005).
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niowemu zalesieniu. W 1792 r. lasy zajmowa³y a¿ 12,5% powierzchni miasta
(Kociuba 2005).
Bardzo istotne znaczenie dla dalszego rozwoju poszczególnych terenów miejskich mia³ podzia³ Lublina na dwa cyrku³y: lubelski (chrzecijañski) obejmuj¹cy
miasto w murach i Krakowskie Przedmiecie ze ¯migrodem (obszar najlepiej
zagospodarowany, tu zlokalizowane by³y g³ówne funkcje egzogeniczne miasta)
oraz podzamecki (¿ydowski) obejmuj¹cy Podzamcze, Czwartek, Sierakowszczyznê, Kalinowszczyznê i Piaski (oddzielne orodki pojurydyczne oraz pozosta³e
s³abo zainwestowane tereny rolnicze) (Mazurkiewicz 1956; Dzieje... 1965).
Zmiany terytorialne koñca XVIII w. wywo³a³y wzrost liczby mieszkañców
Lublina, która w 1799 r. wynosi³a 9,4 tys. osób (tab. 1), z czego ponad po³owê
stanowili ¯ydzi.
W 1795 r. Lublin po III rozbiorze Polski Lublin znalaz³ siê w zaborze austriackim. W 1809 r. zosta³ wcielony do Ksiêstwa Warszawskiego i sta³ siê stolic¹ departamentu lubelskiego. Okupacja austriacka i wojny doby napoleoñskiej
nie sprzyja³y rozrostowi miasta. W 1815 r. miasto znalaz³o siê na terytorium
autonomicznego Królestwa Polskiego. Stabilizacja sytuacji politycznej da³a impuls do rozwoju miasta. Lublin by³ wówczas najwiêkszym po Warszawie (obok
Kalisza i P³ocka) orodkiem miejskim, siedzib¹ nadrzêdnej jednostki administracji pañstwowej (województwa przemianowanego w 1837 r. na guberniê) i kocielnej (diecezji) oraz miejscem stacjonowania wojska11 (pu³ków kawalerii, artylerii i piechoty) (Dzieje... 1965).
W okresie zaboru rosyjskiego w Lublinie dwukrotnie zanotowano o¿ywienie
gospodarcze, które skutkowa³o zmianami terytorialnymi, przestrzennymi i demograficznymi. Zmiany przestrzenne wywo³ane by³y g³ównie przebudow¹ uk³adu
komunikacyjnego miasta i budow¹ linii Kolei Nadwilañskiej.
Uk³ad przestrzenny Lublina kszta³towa³ siê w oparciu o nowe trakty: Lubartowski, Zamojski i Warszawski wybudowane w latach 18171826 w celu zwiêkszenia przelotowoci na g³ównych trasach prowadz¹cych w kierunku Brzecia,
Zamocia i Warszawy. G³ówny wêze³ komunikacyjny powsta³ pod bram¹ Krakowsk¹. Zmiany uk³adu komunikacyjnego skutkowa³y tym, ¿e pod wzglêdem
przestrzennym miasto rozwija³o siê niejednolicie. Intensyfikacja zabudowy nast¹pi³a wzd³u¿ nowych traktów. Na znaczeniu gospodarczym straci³y Stare MiasW wyniku wzrostu liczebnoci garnizonu lubelskiego (w 1863 r. liczy³ 4,8 tys. ¿o³nierzy,
co stanowi³o 25% ludnoci miasta) dla potrzeb wojska utworzono dwa obozy: obóz Zachodni
(wzd³u¿ traktu warszawskiego do jego zbiegu z traktem na Kranik) oraz obóz Po³udniowy (na
po³udnie od obecnych ulic Nowy wiat i Wrotkowskiej). Tereny obu obozów le¿a³y poza granicami miasta, ale ich utworzenie mia³o bardzo istotny wp³yw na rozwój terytorialny Lublina w XX w.
Wojsko zajmowa³o te¿ rozleg³y obszar na Krakowskim Przedmieciu (w zabudowaniach powizytkowskich).
11
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to i Podzamcze (w póniejszym okresie wykszta³ci³a siê tu dzielnica handlowa)
oraz Kalinowszczyzna i Czwartek. S³abszy rozwój miasta zaznacza³ siê wzd³u¿
ulic Kalinowszczyzna i Namiestnikowska (obecnie Narutowicza). Planowe inwestycje prowadzone na Krakowskim Przedmieciu spowodowa³y przesuniêcie centrum miasta na zachód w okolice nowo utworzonego placu Litewskiego. Stopniowo centrum Lublina rozprzestrzeni³o siê na ca³¹ d³ugoæ Krakowskiego Przedmiecia i ulice równoleg³e (Gawarecki, Gawdzik 1964; Dzieje 1965; Kociuba
2005).
Aktywizacji gospodarczej towarzyszy³o nasilenie migracji. Przyrost migracyjny przewy¿sza³ przyrost naturalny, a liczba mieszkañców w latach 1799
1830 wzros³a o ponad 32% osi¹gaj¹c 13,9 tys. (tab. 1).
Po wybudowaniu linii Kolei Nadwilañskiej (WarszawaLublinKowel) w latach 18771878 oraz po³¹czeniu Lublina z Zag³êbiem D¹browskim w 1885 r.
nast¹pi³ gwa³towny rozwój przemys³u (g³ównie spo¿ywczego bazuj¹cego na produkcji okolicznych folwarków oraz metalowego zwi¹zanego z produkcj¹ roln¹
i propinacyjn¹). Lokalizacja linii kolejowej na prawym brzegu Bystrzycy i dworca na terenie Przedmiecia Piaski spowodowa³a zmianê uk³adu przestrzennego
miasta, która przejawia³a siê w nasilonej rozbudowie w kierunku po³udniowym.
Przezwyciê¿aj¹c trudnoci wynikaj¹ce z po³o¿enia topograficznego, pod zabudowê zajêto nawet podmok³e dno doliny Bystrzycy wzd³u¿ traktu Zamojskiego.
W s¹siedztwie dworca oraz na nienale¿¹cych do miasta terenach rolniczych Bronowic, Tatar i Dziesi¹tej po³o¿onych wzd³u¿ linii kolejowych postêpowa³a dynamiczna budowa i rozbudowa infrastruktury przemys³owo-sk³adowej. W tym rejonie zaczê³a kszta³towaæ siê dzielnica przemys³owa (Dzieje... 1965; Kociuba
2005).
Rozwój przemys³u spowodowa³ nasilenie migracji, g³ównie o charakterze
zarobkowym. W latach 18751913 liczba ludnoci Lublina wzros³a trzykrotnie
osi¹gaj¹c przed wybuchem I wojny wiatowej 80 tys. (tab. 1).
W XIX w. dwukrotnie zmienia³a siê powierzchnia administracyjna Lublina.
W okresie Królestwa Polskiego ostateczne zniesiono jurydyki i wcielono je do
Lublina. Poza granicami miasta znalaz³y siê Rury, tworz¹c oddzieln¹ gminê wiejsk¹. W wyniku tego obszar Lublina zmniejszy³ siê do 10,1 km2 (tab. 1). Utrzymano podzia³ miasta na dwa cyrku³y: I  Chrzecijañski i II  ¯ydowski (Dzieje...
1965). W 1864 r. granice Lublina uleg³y dalszej korekcie na skutek utraty przez
miasto folwarku Bronowice. Powierzchnia Lublina zmala³a do 8,7 km2 (tab. 1),
z tego 95,2% powierzchni miasta po³o¿one by³o na P³askowy¿u Na³êczowskim,
a 4,8%  na P³askowy¿u £uszczowskim. Na skutek rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego Lublina powierzchnia terenów zainwestowanych pod koniec XIX w.
wzros³a do 2,2 km2 (1/4 obszaru miasta). Wy³¹czenie poza granice Lublina gruntów ornych Rur i folwarku Bronowice spowodowa³o zmniejszenie powierzchni
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terenów rolniczych do 6,3 km2. Po zmianach administracyjnych zachodnie granice Lublina styka³y siê z Ogrodem Saskim, wschodnie dociera³y do mostu na
Bystrzycy na Kalinowszczynie, na po³udniu  do okolic dworca kolejowego,
a na pó³nocy  miasto rozbudowywa³o siê wzd³u¿ traktu Lubartowskiego12 (Kociuba 2005).
VI. OKRES DYNAMICZNYCH ZMIAN TERYTORIALNYCH

W 1916 r. podczas okupacji austriackiej w granice Lublina w³¹czono Wieniawê z Czechówk¹, czêæ Rur Brygidkowskich, wiêtoduskich i Jezuickich,
wie Tatary i koloniê Majdan Tatarski, Kominek, folwark i wie Bronowice,
czêæ folwarku Dziesi¹ta (w s¹siedztwie ul. Bychawskiej i dzielnicê za Cukrowni¹) oraz obozy wojskowe  Zachodni i fragment Po³udniowego. W obrêbie
miasta znalaz³y siê doliny Bystrzycy i Czerniejówki (ryc. 2). Powierzchnia administracyjna Lublina wzros³a trzykrotnie do 26,9 km2, z tego na P³askowy¿u
Na³êczowskim po³o¿one by³o 58,9%, a na P³askowy¿u £uszczowskim  41,1%
obszaru miasta. Przy³¹czenie do Lublina zurbanizowanych terenów wzd³u¿ linii
kolejowych oraz rozleg³ych terenów obozów wojskowych spowodowa³o znaczny
przyrost powierzchni terenów zainwestowanych (do 6,1 km2). Z kolei w³¹czenie
w granice miasta gruntów wsi, folwarków i maj¹tków ziemskich wp³ynê³o na
wzrost powierzchni terenów rolniczych (do 19,3 km2). Pozosta³e 0,5 km2 zajmowa³y wody, nieu¿ytki i lasy (Kociuba 2005).
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci Lublin sta³ siê stolic¹ du¿ego
(obejmuj¹cego obszar trzech dawnych guberni), centralnie po³o¿onego województwa. Niski stopieñ urbanizacji ca³ego regionu, jak równie¿ s³abo rozbudowana
sieæ komunikacyjna o zasiêgu ponadregionalnym, zadecydowa³y o dalszym rozwoju miasta opartym g³ównie na przemyle oraz us³ugach. Jednoczenie obni¿y³a siê pozycja Lublina w hierarchii najwiêkszych miast w kraju  z pi¹tego co do
wielkoci miasta Królestwa Polskiego (po Warszawie, £odzi, Sosnowcu i Czêstochowie) sta³ siê dziesi¹tym pod wzglêdem liczby ludnoci miastem II Rzeczpospolitej (Dzieje 1975; Lublin 2000).
W okresie miêdzywojennym korzystna polityka w³adz pañstwowych i miejskich doprowadzi³a do dalszego rozwoju przemys³u, g³ównie spo¿ywczego, metalowego i rodków transportu. Zak³ady produkcyjne lokalizowano w obrêbie
12
Ekspansjê na bardziej dogodne tereny zachodnie hamowa³y: lokalizacja cmentarza, koszar
wraz z placem musztry, Ogrodu Saskiego i miasteczka Wieniawa, a przede wszystkim donacji
Lublin utworzonej przez cara z dóbr narodowych i podarowanej gen. Teodorowi hr. Rüdigerowi
(obejmowa³a ona m.in. tereny Rur Brygidkowskich, Dziesi¹tej i Wrotkowa). Istnienie donacji na
kilkadziesi¹t lat zahamowa³o rozwój terytorialny Lublina w kierunku zachodnim i po³udniowym.
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Ryc. 2. Zmiany granic Lublina w XX w. (oprac. D. Kociuba na podstawie D. Kociuba 2005)
Fig. 2. Changes in Lublins city boundaries in the 20th century (prepared by D. Kociuba, based
on D. Kociuba 2005)

dzielnicy przemys³owej (jej granice wyznaczono w 1922 r.), obejmuj¹cej obszary po³o¿one w s¹siedztwie linii kolejowych oraz w dolinie Bystrzycy. Nast¹pi³
szybki rozwój szkolnictwa wy¿szego i owiaty13 oraz administracji i us³ug finansowych. Wiêkszoæ nowych obiektów us³ugowych wzniesiono na terenie ródmiecia i Czwartku (Gawarecki, Gawdzik 1964; Dzieje... 1975; Kociuba 2005).
Powsta³y trzy wy¿sze uczelnie wyznaniowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), Studium Teologiczne jezuitów Bobolanum i Jeszywas Chachmej Lublin oraz sieæ szkó³ ró¿nych
szczebli.
13
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Rozwój przemys³u i us³ug wywo³a³ kolejn¹ falê migracji. Liczba ludnoci
Lublina w 1922 r. przekroczy³a 100,0 tys., a w 1939 r. osi¹gnê³a 122,0 tys.
(tab. 1) (z tego 32,5% stanowili ¯ydzi). Wzrost liczby mieszkañców przyspieszy³ urbanizacjê. Pod spó³dzielcze i indywidualne budownictwo jednorodzinne
parcelowano maj¹tki pañstwowe i folwarki po³o¿one na obrze¿ach miasta (Rury
Jezuickie, Czechów Górny, Ponikwoda, Lemszczyzna, Tatary, Bronowice, Kominek). Budownictwo wielorodzinne o charakterze intensywnym odbywa³o siê
g³ównie w ródmieciu wzd³u¿ ulic w s¹siedztwie al. Rac³awickich oraz wokó³
tzw. pl. Gwiazdy (u zbiegu ulic: Narutowicza, Lipowej i Pi³sudskiego). Budownictwo tzw. dzikie rozwija³o siê w okolicach dzielnicy za Cukrowni¹ (Dzieje... 1975; Kociuba 2005).
Nast¹pi³ dalszy rozwój terytorialny miasta. W 1931 r. przy³¹czono do Lublina kolejne tereny P³askowy¿u £uszczowskiego tj. osiedle domków jednorodzinnych powsta³e w latach 20. XX w. na obszarze rozparcelowanego folwarku Dziesi¹ta (rozplanowane w bardzo wówczas modnej konwencji miastaogrodu) oraz
pozosta³¹ czêæ obozu Po³udniowego (Kociuba 2005). Powierzchnia administracyjna miasta w stosunku do 1916 r. wzros³a o 11,9% i wynosi³a 30,1 km2 (tab. 1).
W wyniku zmian administracyjnych oraz rozwoju gospodarczego miasta znacznie wzros³a powierzchnia terenów zainwestowanych (do 10,4 km2). Powierzchnia terenów rolniczych (19,4 km2) oraz wód (0,3 km2) pozosta³a niemal bez
zmian w stosunku do 1916 r. (Kociuba 2005). Kszta³t miasta w porównaniu
z poprzednim zyska³ trzeci  wyranie zarysowany  kierunek, zgodny z po³udnikowym przebiegiem wylotowej arterii drogowej na Zamoæ i Lwów (ryc. 2).
W latach 19391944 Lublin by³ stolic¹ dystryktu lubelskiego le¿¹cego na
terenie Generalnego Gubernatorstwa. Dzia³ania w³adz okupacyjnych zwi¹zane
z eksterminacj¹ ludnoci doprowadzi³y m.in. do utworzenia obozu zag³ady na
Majdanku, a tak¿e kilku obozów pracy. W latach 19421943 Niemcy wymordowali oko³o 30 tys. lubelskich ¯ydów. Likwidacji uleg³y ¿ydowskie dzielnice
Podzamcze oraz Wieniawa. Na pozosta³ym terenie zniszczenia w zabudowie
mieszkaniowej i przemys³owej by³y stosunkowo niewielkie (oko³o 7%) (Gawarecki, Gawdzik 1964). W lipcu 1944 r. Lublin liczy³ ok. 80 tys. mieszkañców,
czyli tyle co przed wybuchem I wojny wiatowej (Kociuba 2005).
Po wyzwoleniu w lipcu 1944 r. Lublin awansowa³ do rangi pierwszej powojennej stolicy Polski. Tu znajdowa³a siê siedziba Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) i ukonstytuowa³ siê Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej. Po przeniesieniu siedziby rz¹du do Warszawy w lutym 1945 r.
Lublin sta³ siê centrum gospodarczym i kulturalnym ca³ego obszaru miêdzy Wis³¹ a Bugiem (Lublin 2000).
W okresie powojennym zasadniczy wp³yw na rozwój Lublina mia³y decyzje
polityczne maj¹ce pod³o¿e w czynnikach ustrojowych, przejawiaj¹ce siê w cen-
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tralnym planowaniu gospodarki kraju. Postulat podstawowej industrializacji i zwi¹zana z tym realizacja kolejnych planów wywo³a³y nasilenie migracji i wzrost
zapotrzebowania gospodarki na nowe tereny, z czym wi¹za³o siê kilkakrotne
rozszerzenie granic administracyjnych Lublina.
Pierwszy impuls do kulturalnego i gospodarczego rozwoju miasta da³a decyzja rz¹du PKWN o powo³aniu Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej
(UMCS).14 Wzros³a te¿ rola Lublina jako orodka administracyjnego o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym. Rozwój przemys³u, zw³aszcza realizacja planu
6-letniego, kiedy to rozpoczêto budowê Fabryki Samochodów Ciê¿arowych (FSC)
na Tatarach, wywo³a³ ¿ywio³owy nap³yw ludnoci wiejskiej do Lublina. W latach 19461955 zanotowano wzrost z 99,4 tys. do 130,6 tys. mieszkañców (Kociuba 2005). Wi¹za³o siê to z intensyfikacj¹ inwestycji w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Powsta³y nowe osiedla mieszkaniowe zlokalizowane pocz¹tkowo w s¹siedztwie zak³adów przemys³owych i dróg wylotowych z miasta
(ZOR Tatary I, ZOR Bronowice, ZOR Zachód) (Gawarecki, Gawdzik 1964;
Kociuba 2005).
Nowe inwestycje wywo³a³y koniecznoæ rozszerzenia granic miasta. W 1954 r.
do Lublina przy³¹czono Gromadê Wrotków, resztê wsi Dziesi¹ta, czêæ folwarku Felin oraz teren obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie decyzj¹ w³adz
PKWN utworzono muzeum (Kociuba 2005) (ryc. 2). Obszar miasta zwiêkszy³
siê do 43,7 km2 (tab. 1).
Kolejne planowe inwestycje w dziedzinie przemys³u i dalszy wzrost liczby
ludnoci (w latach 19551958 z 130,6 tys. do 154,8 tys.) wywo³a³y koniecznoæ
zapewnienia miastu rezerw terenów pod nowe budownictwo przemys³owe i mieszkaniowe. W zwi¹zku z tym w 1959 r. przy³¹czono do Lublina kilkanacie s¹siednich wsi, maj¹tków ziemskich, kolonii i folwarków. Spowodowa³o to ponaddwukrotny wzrost powierzchni miasta do 93,2 km2 (tab. 1). W granicach Lublina znalaz³y siê po³o¿one na pó³nocy wie Choiny, maj¹tek Rudnik oraz kolonie
Zygmuntów i Ponikwoda; na wschodzie osiedla Hajdów i Zadêbie oraz folwark
Felin; a na po³udniu czêæ by³ego maj¹tku Abramowice, dalej na po³udniowym
zachodzie Majdan Wrotkowski ze Starym Lasem, na zachodzie wszystkie Rury,
tj. dawne Bonifraterskie (dzi tereny dzielnicy Czuby), Wizytkowskie i Jezuickie
(obecnie obszar zajêty przez LSM) oraz czêæ folwarku Wêglin, folwark Konstantynów, osiedla Helenów i Zimne Do³y oraz wie S³awinek, a na pó³nocnym
zachodzie granice Lublina objê³y czêæ wsi i maj¹tku S³awin oraz wie Czechów.
14
Z UMCS w póniejszych latach wydzielono Akademiê Rolnicz¹ (AR) i Akademiê Medyczn¹ (AM). Dzia³alnoæ wznowi³ równie¿ KUL. Od 1953 r. dzia³a Wy¿sza Szko³a In¿ynierska (od
1977 r. Politechnika Lubelska). Piêæ wy¿szych uczelni podnios³o rangê miasta  wa¿nego orodka
akademickiego o znacznej dynamice rozwoju.
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Przy³¹czone tereny charakteryzowa³ niski poziom urbanizacji. By³y to w wiêkszoci obszary u¿ytkowane rolniczo (Kociuba 2005). Kszta³t miasta przybra³
wygl¹d zbli¿ony do ko³a (ryc. 2). W zwi¹zku z powiêkszeniem obszaru Lublina
liczba ludnoci wzros³a do 180,7 tys. w 1960 r. (tab. 1).
Realizacja kolejnych planów piêcioletnich spowodowa³a du¿e zmiany funkcjonalno-przestrzenne. W zwi¹zku z rozbudow¹ zak³adów przemys³u spo¿ywczego, metalowego i elektromaszynowego na obszarze miasta powsta³o kilka
skupisk terenów przemys³owych. Generalnie budowa nowych zak³adów przemys³owych odbywa³a siê w s¹siedztwie ju¿ istniej¹cych, g³ównie na Zadêbiu, Tatarach, Majdanie Tatarskim. Powsta³a nowa dzielnica przemys³owo-sk³adowa na
Wrotkowie. Tereny przemys³owe wyznaczono te¿ planowo na obszarze P³askowy¿u Na³êczowskiego: na Helenowie obok cegielni i na Bursakach wokó³ klinkierni miejskiej (Kociuba 2005).
W kolejnych latach realizacji planów piêcioletnich miêdzy 1955 a 1980 r.
liczba ludnoci wzros³a ponaddwukrotnie (tab. 1). Wywo³a³o to koniecznoæ budowy nowych mieszkañ. Po 1956 r. rozpocz¹³ siê szybki rozwój budownictwa
spó³dzielczego. Nowe dzielnice mieszkaniowe powstawa³y na terenach rolniczych
po³o¿onych na P³askowy¿u Na³êczowskim na zachód i pó³noc od terenów zainwestowanych (LSM, Czuby, Czechów, Kalinowszczyzna, Tatary). Budownictwo jednorodzinne rozwija³o siê zw³aszcza na peryferiach (S³awinek, S³awin,
Wêglin, Konstantynów); rozbudowa³y siê te¿ dzielnice powsta³e w okresie miêdzywojennym (Ponikwoda, Dziesi¹ta, Kominek) (Kociuba 2005).
Dynamicznie rozwijaj¹ce siê miasto nie dysponowa³o wiêkszymi terenami rekreacyjnymi, dlatego na pocz¹tku lat 70. XX w. na po³udniowy zachód od miasta
rozpoczêto budowê zalewu na Bystrzycy. W 1975 r. Zalew Zembrzycki oraz czêæ
s¹siaduj¹cych z nim terenów wsi Zemborzyce (Górne i Kocielne) i Prawiedniki,
a tak¿e Las D¹browa w³¹czono do miasta. W ten sposób powierzchnia Lublina
powiêkszy³a siê do 118,4 km2, z tego na P³askowy¿u Na³êczowskim po³o¿one
by³o 39,8%, na P³askowy¿u £uszczowskim 47,3%, a na P³askowy¿u Be³¿yckim
12,9% obszaru miasta (Kociuba 2005). Powierzchnia administracyjna Lublina
w stosunku do 1931 r. wzros³a czterokrotnie. Kszta³t miasta sta³ siê bardziej
nieregularny z wyranie zaznaczonym kierunkiem po³udniowo-zachodnim; jego
osi¹ s¹ równoleg³e wzglêdem siebie arterie wylotowe: droga i kolej (ryc. 2).
Na skutek intensywnej rozbudowy miasta w okresie powojennym powierzchnia terenów zainwestowanych znacznie wzros³a i w 1981 r. wynosi³a 53 km2
(44,8% obszaru miasta). Nowe inwestycje zajmowa³y g³ównie obszary rolnicze,
dlatego ich powierzchnia w obrêbie granic Lublina skurczy³a siê do 45,9 km2
(38,7%). Na skutek przy³¹czenia Zalewu Zembrzyckiego i s¹siaduj¹cych z nim
kompleksów lenych powierzchnia wód zwiêkszy³a do 3,5 km2, a lasów do 16 km2
(Kociuba 2005).
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Perspektywy dalszego rozwoju Lublina by³y przyczyn¹ kolejnego rozszerzenia granic. W 1989 r. do Lublina przy³¹czono tereny rolnicze po³o¿one na
pó³nocnym zachodzie: Pliszczyn, £ysaków, Jakubowice Murowane, Trzeniów;
na wschodzie: Biskupie; na po³udniu: Abramowice Kocielne i Prywatne, Wólkê
Abramowick¹, Dominów, miasteczko G³usk, a na zachodzie: Wêglinek, Konopnicê, Lipniak, S³awin-Szerokie, Wolê S³awiñsk¹ i Dêbówkê (Kociuba 2005)
(ryc. 2). Obszar miasta zwiêkszy³ siê do 147,5 km2 (tab. 1).
Ostatnie rozszerzenie granic miasta zbieg³o siê w czasie z transformacj¹
ustrojow¹ i gospodarcz¹. Na prze³omie XX i XXI w. zasz³y w Lublinie znacz¹ce
zmiany przestrzenne i funkcjonalne. Nast¹pi³ dynamiczny rozwój handlu, zw³aszcza wielkopowierzchniowego, i tzw. nowych us³ug (us³ugi finansowe, telekomunikacyjne) oraz szkolnictwa na wszystkich poziomach zwi¹zany z tworzeniem
szkó³ prywatnych. Nast¹pi³ szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nowe
dzielnice willowe i wielorodzinne osiedla mieszkaniowe zajê³y tereny rolnicze
po³o¿one g³ównie na zachodnich i pó³nocnych obrze¿ach Lublina. W wyniku
tych procesów powierzchnia terenów zainwestowanych w 2004 r. osi¹gnê³a
67,1 km2, czyli w stosunku do 1981 r. wzros³a a¿ o 14,1 km2 (26,6% w ci¹gu
23 lat) (Kociuba 2005).
W okresie transformacji mia³ miejsce powolny wzrost liczby ludnoci Lublina z 351,0 tys. w 1990 r. do 359,0 tys. w 2000 r. (tab. 1), a nastêpnie sukcesywny spadek do 353,5 tys. w 2006 t. (www.stat.gov.pl).
PODSUMOWANIE

Rozwój przestrzenny i terytorialny Lublina zwi¹zany by³y z ró¿norodnymi
uwarunkowaniami, które zmienia³y siê na przestrzeni wieków. W rozwoju Lublina wydzieliæ mo¿na szeæ okresów:
I. L u b l i n p r z e d l o k a c y j n y. Policentryczny lubelski zespó³ osadniczy rozwin¹³ siê na P³askowy¿u Na³êczowskim. Zajmowa³ kulminacje piêciu
wzgórz i cypli lessowych po³o¿onych przy ujciu Czechówki do Bystrzycy (Wzgórza: Czwartek, Staromiejskie, Grodzisko, Zamkowe, ¯migród). Osadnictwo dostosowa³o siê do naturalnych warunków obronnych. Doliny rzek i s¹siaduj¹ce
z osadami wierzchowiny by³y u¿ytkowane rolniczo. Lubelski zespó³ osadniczy
mia³ powierzchniê oko³o 7 km2.
II. L o k a c j a m i a s t a. Lokacyjne miasto na Wzgórzu Staromiejskim,
zosta³o otoczone murami oraz ostatecznie rozplanowane i zabudowane w XIV
XV w. Zajê³o ono obszar 7 ha. Lokacji towarzyszy³o du¿e nadanie 100 ³anów
(24 km2) gruntów uprawnych i nieuprawnych po³o¿onych na pó³noc od doliny
Czechówki i na miêdzyrzeczu Bystrzycy i Czechówki. W 1342 r. na uposa¿enie
wójta król przekaza³ wsie Konopnicê i Bronowice.
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III. L u b l i n w o k r e s i e r o z k w i t u. Bardzo dobra koniunktura gospodarcza trwaj¹ca od XV do I po³owy XVII w. wywo³a³a rozwój terytorialny
Lublina. Rada miejska wykupi³a folwark Ponikwoda oraz wójtostwo lubelskie
i przy³¹czy³a je do miasta. Wsie Konopnica i Bronowice traci³y czasowo przynale¿noæ terytorialn¹ do Lublina. Wzrost liczby ludnoci nap³ywaj¹cej do miasta
spowodowa³ wzmo¿enie aktywnoci osadniczej g³ównie w obrêbie przedmieæ:
Lubelskiego (od XVI w. zwanego Krakowskim), Lwowskiego (póniejsza Kalinowszczyzna), Czwartek, Podzamcze oraz ¯migród. Kierunki rozbudowy i ich
intensywnoæ wynika³y z przebiegu g³ównych szlaków handlowych. Orodek
wêz³owy stanowi³o miasto w murach. Centrum miasta w XVII w. przeniesiono
na plac Korce przed bram¹ Krakowsk¹. Zasiêg zainwestowania miasta od zachodu wyznacza³y linie szañców.
IV. U p a d e k m i a s t a. Kryzys gospodarczo-polityczny trwaj¹cy od po³owy XVII do II po³owy XVIII w. by³ przyczyn¹ znacznych zmian w³asnociowych. Na gruntach miejskich tworzono jurydyki. Spowodowa³o to regres terytorialny Lublina, którego powierzchnia w po³owie XVII w. skurczy³a siê do 6 ³anów (1,4 km2). Jurydyki zajê³y g³ównie tereny rolnicze le¿¹ce na pó³noc od
Czechówki i wzd³u¿ Bystrzycy. W jurysdykcji miejskiej pozostawa³y miasto w murach i Krakowskie Przedmiecie ze ¯migrodem.
V. O k r e s o d b u d o w y i p r z e b u d o w y m i a s t a. W 1791 r. na
mocy prawa o miastach do Lublina wcielono tereny pojurydyczne. Obszar miasta powiêkszy³ siê piêtnastokrotnie do 21,1 km2. Miasto podzielono na dwa cyrku³y: I  lubelski (chrzecijañski) (miasto w murach i Krakowskie Przedmiecie
ze ¯migrodem  tereny zainwestowane) i II  podzamecki (¿ydowski) (Podzamcze, Czwartek, Sierakowszczyzna, Kalinowszczyzna, Piaski  tereny w przewadze rolnicze). Odbudowa i przebudowa Lublina w czasach Królestwa Polskiego
dotyczy³a prawie wy³¹cznie miasta chrzecijañskiego. Od II po³owy XIX w. w s¹siedztwie linii Kolei Nadwilañskiej na prawym brzegu Bystrzycy zaczê³a siê
rozwijaæ dzielnica przemys³owa. Na skutek korekty granic przeprowadzonej
w XIX w. powierzchnia Lublina zmniejszy³a siê do 8,7 km2.
VI. O k r e s d y n a m i c z n y c h z m i a n t e r y t o r i a l n y c h. W latach
19161989 powierzchnia Lublina wzros³a z 26,9 do 147,5 km2. W okresie tym
mia³ miejsce intensywny rozwój przestrzenny miasta, przy czym jego struktura
funkcjonalno-przestrzenna jest nadal bardzo uporz¹dkowana. Wykszta³cone
w okresach poprzednich tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej zlokalizowane na P³askowy¿u Na³êczowskim zosta³y otoczone przez osiedla mieszkaniowe powsta³e po II wojnie wiatowej. W obrêbie P³askowy¿u £uszczowskiego
rozbudowie uleg³a dzielnica przemys³owa. W jej s¹siedztwie powsta³a nowa dzielnica przemys³owo-sk³adowa na Wrotkowie. W 1975 r. do miasta przy³¹czono
tereny rekreacyjne po³o¿one w s¹siedztwie nowo utworzonego Zalewu Zembrzyc-
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Ryc. 3. Zmiany powierzchni i granic Lublina od XV do XX wieku (oprac. D. Kociuba, na
podstawie: Kociuba 2005)
Fig. 3. Changes in Lublins city area and boundaries in the 15th20th centuries (prepared by
D. Kociuba, based on Kociuba 2005)
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kiego. W wyniku rozwoju terytorialnego w XX w. w granicach Lublina znalaz³y
siê doliny Bystrzycy i Czerniejówki, znaczne obszary P³askowy¿u £uszczowskiego oraz fragment P³askowy¿u Be³¿yckiego.
Najintensywniejszy rozwój terytorialny i przestrzenny Lublina przypada³ na
okresy korzystnej dla miasta koniunktury politycznej i gospodarczej, czyli wiek
XV i XVI oraz XX w. (ryc. 3). Do po³owy XX w. ka¿dorazowe zmiany obszaru
miasta wynika³y z ró¿nej politycznej i gospodarczej rangi Lublina. W okresie po
II wojnie wiatowej przyrost powierzchni miasta warunkowa³a planowa polityka
pañstwa.
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SUMMARY

Lublin, before obtaining its foundation charter, developed on the Na³êczów Plateau at the
Czechówka/Bystrzyca river confluence within five hills: Czwartek, Staromiejskie, Grodzisko,
Zamkowe and ¯migród. The granting of town charter to Lublin in 1317 was accompanied by the
endowment of 100 lanei (24 km2) of land situated north and west of the chartered town, which
occupied the Staromiejskie hill. During the citys heyday in the 15th16th centuries the size of the
area changed several times owing to the purchase of villages and manor farms adjacent to the city.
Settlement activities became intensified in the suburbs. The directions of building development and
its intensity were the effect of the course of the main trade routes. The nocal point was the city
within the walls. In the 17th century the city center was transferred to the Korce Square in front of
the Krakowska Gate. The range of the citys development in the west was determined by the
boundaries of the earthwork. From the second half of the16th century, as a result of repurchase of
land in the city areas and establishment of jurisdictions, Lublins area in 1661 decreased to 6 lanei
(1.4 km2). The city jurisdiction covered the city within its walls and the Krakowskie Przedmiecie
suburb. When jurisdictions were abolished at the close of the 18th century, the citys territory
increased fifteenfold, comprising the areas lying on the £uszczów Plateau. The city was divided
into two districts: Christian (the city within its walls and the Krakowskie Przedmiecie suburb  the
developed areas) and Jewish (Podzamcze, Czwartek, Sierakowszczyzna, Kalinowszczyzna, Piaski
 predominantly agricultural areas). The rebuilding and redevelopment of Lublin during the period
of the Kingdom of Poland covered only the Christian part of the city. The planned development
carried out in the Krakowskie Przedmiecie area moved the city center westwards, in the vicinity
the newly established Litewski Square. From the mid-19th century an industrial district started to
develop in the neighborhood of the Nadwilañska Railway line. As a result of the corrected delineation
of the city boundaries carried out in the 19th century the citys area decreased to 8.7 km2. The fastest
territorial development of Lublin took place in the 20th century: in 1916-1989 the towns area
increased from 26.9 to 147.5 km2. Lublins city boundaries also comprised the Bystrzyca river
valley and the areas situated on the Be³¿yce Plateau. The densely built-up residential and services
areas, developed in earlier periods and situated on the Na³êczów Plateau, were surrounded by
housing estates built after the World War II. The industrial district on the £uszczów Plateau was
also developed. In 1975 the Zemborzycki Reservoir with its surrounding recreation areas was
incorporated into Lublin.

