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Wstęp 
 

Historyczne materiały kartograficzne często są dziełami sztuki, które mogą 

zainteresować nie tylko specjalistów. Stają się one jeszcze bardziej interesujące, 

gdy dotyczą terenu znanego nam z codziennego życia - możemy wtedy 

obserwować zmiany zachodzące w środowisku, analizować ich przyczyny  

i wyodrębniać ich skutki. W przedłożonej pracy podjęto próbę stworzenia atlasu 

historycznego Lublina, który umożliwiałby takie badania poprzez prezentację 

archiwalnych planów miasta uzupełnionych o autorskie opracowania będące 

właśnie wynikiem wspomnianych analiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Cele pracy 
 

Podjęty temat pracy pozwalał na różnorodną jego realizację. O ile sam 

rozwój terytorialny miasta nie pozostawiał zbyt wielu możliwości interpretacji 

kartograficznej (plan miasta wraz z etapami rozwoju), to druga część tematu 

(„ujęcie historyczne”) wymagała zdecydowania się na jedną z kilku możliwości. 

Ostatecznie wybrano rozwiązanie następujące: praca ta ma w swoim założeniu 

nawiązywać (w miarę możliwości i dostępności materiałów) do atlasów 

historycznych miast. Oczywiście z racji tego, iż jest ona pracą z kartografii, 

największy nacisk położono na opracowania własne, ich wybór, założenia  

i realizację, oraz na prezentację archiwalnych planów i widoków miasta. 

Materiały te zostały uzupełnione faktami historycznymi i opracowane właśnie pod 

kątem ewentualnego wykorzystania w atlasie. Publikacja taka mogłaby spełniać 

wiele zadań, między innymi edukacyjnych, popularyzując historię Lublina,  

a przede wszystkim, dzięki archiwalnym planom będącym często małymi 

dziełami sztuki, historię kartografii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Polskie atlasy historyczne1

 

Pierwszym naukowo opracowanym zbiorem map jest „Theatrum orbis 

terrarum” Abrahama Orteliusa, które to dzieło wydane zostało w 1570 r. Ortelius 

interesował się również historią, w związku z czym do wydań jego atlasu po roku 

1579 dołączane były mapy historyczne (np. mapa Imperium Rzymskiego), będące 

opracowaniami autorskimi2. Z tego też względu o Orteliusie można mówić nie 

tylko jako o twórcy atlasu w ogóle, ale również jako o autorze pierwszego atlasu 

historycznego. Natomiast samego słowa „atlas” na określenie publikacji będącej 

zbiorem map po raz pierwszy użył Merkator. Określił on tak swoją pracę, której 

pierwszy tom ukazał się w 1585 r., a całość już po śmierci autora (w 1595 r.)3. 

Najstarszym polskim atlasem historycznym jest wydany w 1805 roku  

w Sankt Petersburgu „Atlas archéologique de la Russie Européenne...” autorstwa 

Jana Potockiego. Ukazał się on w bardzo małym nakładzie i zawierał mapy Scytii 

według sześciu autorów. 

Mianem twórcy polskiej kartografii historycznej określa się jednak 

Joachima Lelewela. Zajmował się on również historią kartografii i geografii 

(„Atlas do Badań Starożytności we względzie geografii” wydany w 1818 roku  

w Wilnie), a jego atlasy historyczne były głównie przeznaczone dla szkół. 

Publikacją taką był „Atlas do Historyi i Geografii Starożytnej...” wydany w 1828 

roku w Warszawie. Składał się on z dwudziestu dziewięciu map, na których 

przedstawione zostały państwa starożytności wraz ze zmianami ich granic  

i podziałów administracyjnych oraz rekonstrukcje świata wedle dawnych 

poglądów. Drugi szkolny atlas Lelewela, „Atlas do Dziejów Polski z dwunastu 

krajobrazów złożony”, był dodatkiem do jego książki „Dzieje Polski...”, która 

ukazała się w roku 1829 w Warszawie. Lelewel współpracował też z różnymi 

autorami przy powstawaniu innych atlasów. Warto tu wymienić „Mały atlas do 

historii polskiej...” (rok 1824) autorstwa Józefa Miklaszewskiego i Teodora Wagi,  

przede wszystkim wspomnieć jednak należy wydany w 1832 roku wspólnie  

z Marią Reginą Korzeniowską „Atlas historyczny, geologiczny, chronologiczny 

                                                           
1 Informacje zawarte w rozdziale (z wyjątkiem odrębnie oznaczonych) pochodzą z publikacji 
Beaty Konopskiej „Polskie atlasy historyczne - koncepcje i realizacje”.  
2  Sirko Mieczysław, „Zarys historii kartografii”, s. 123-124 
3  ibid., s. 117 



Polski...” będący odpowiedzią na traktowanie Polski w popularnych atlasach 

francuskich jako państwa nieistniejącego. 

W okresie tym powstawały też oczywiście i inne prace. W Paryżu w 1831 

roku ukazał się „Atlas historique, politique et statistique de la Pologne ancienne et 

moderne...” autorstwa Adolfa Dufoura i Leonarda Chodźki. Drugi z tychże wydał 

piętnaście lat później „Atlas des sept partages de la Pologne...”. Obok atlasów 

ogólnohistorycznych tworzone były również atlasy tematyczne. Wojny XVIII  

i XIX wieku toczone w Polsce i przez Polskę przedstawił Stanisław Plater  

w wydanym w Poznaniu w roku 1827 „Atlas historique de la Pologne...”. Ten sam 

autor rok później wydał „Plans des sièges et batailles...” zawierający plany bitew  

i miast o obronnym charakterze. 

Polska kartografia historyczna jako dziedzina nauki oficjalnie narodziła się 

jednak w 1880 roku wraz z referatem Stanisława Smolika, który wysunął projekt 

opracowania mapy historycznej Polski w oparciu o badania źródłowe. W pewnym 

stopniu wystąpieniem tym zostali zainspirowani Aleksander Jabłonowski i Adolf 

Pawiński, którzy wykonali statystyczne opracowanie szesnastowiecznych danych, 

a następnie stworzyli koncepcję trzyczęściowego „Atlasu historycznego 

Rzeczypospolitej”. Przed pierwszą wojną światową powstawały też atlasy 

szkolne, jak na przykład, będący kompilacją map innych autorów, „Atlas do 

dziejów Polski...” Eligiusza Niewiadomskiego z 1889 roku, czy „Atlasik 

historyczny do dziejów Polski” Michała Arcta wydany około 1914 r. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odżyła idea opracowania 

narodowego atlasu historycznego. W grudniu roku 1921 powołana została 

Komisja dla „Atlasu Historycznego Polski”, która zajęła się opracowaniem 

koncepcji atlasu i organizacją prac. Ostatecznie zdołano przygotować i wydać 

tylko dwie mapy oraz dodatek – „Plan Krakowa i okolic w dobie Sejmu 

Czteroletniego” opracowany w skali 1:10800. Z innych atlasów historycznych 

wydanych w okresie II RP wypada wspomnieć przede wszystkim o „Polskim 

Atlasie Kongresowym” Eugeniusza Romera z 1921 roku, nawiązującym do 

„Geograficzno-Statystycznego Atlasu Polski”. Celem tych publikacji była 

propaganda na rzecz odrodzenia naszego kraju po pierwszej wojnie światowej na 

obszarze historycznie związanym z Polską. Dwudziestolecie międzywojenne to 

okres działalności największego wydawnictwa szkolnego, „Książnicy-Atlasu”, 

którego prezesem był E. Romer. „Książnica” wydała trzy atlasy: „Szkolny atlas 



historyczny” (dwie części, 1926 i 1932 rok) oraz „Atlas geograficzny  

i historyczny dla IV klasy gimnazjalnej” (1936 r.). Drugim ważnym wydawcą 

tego typu pomocy szkolnych był „Dom Książki Polskiej”, który wydał m.in. 

dwudziestosiedmiomapowy „Atlas szkolny dziejów średniowiecza” (1928 r.). 

Po drugiej wojnie światowej dość szybko reaktywowano Komisję dla 

„Atlasu Historycznego Polski”. Ustaliła ona organizację pracy i projekt 

wydawniczy, zakładając opracowanie map dotyczących trzech okresów: koniec 

XVII, druga połowa XVI oraz początek lub połowa XII wieku. Do roku 1964, 

kiedy to zakończył się pierwszy etap prac, wydano tylko dwie mapy: 

„Województwo płockie około 1578 roku” i „Prusy Królewskie w drugiej połowie 

XVI wieku”. Drugi etap prac to zmiana jego koncepcji. Zdecydowano się wydać 

osiem zeszytów dotyczących poszczególnych regionów, które składać by się 

miały z mapy, komentarza i skorowidza miejscowości. Zgodnie z tymi 

założeniami wydano dwa zeszyty („Województwo lubelskie w drugiej połowie 

XVI w.” (zawierający również plan Lublina) i „Mazowsze w drugiej połowie XVI 

wieku”) będące początkiem serii „Mapy szczegółowe XVI wieku”. 

Do „Atlasu historii Polski” nawiązywał atlas „Śląsk w końcu XVIII 

wieku” oraz związany z nim „Atlas historyczny miasta Wrocławia”, który jednak 

pozostał w sferze planów. Ze względu na temat niniejszej pracy warto jednak 

powiedzieć słów kilka o jego założeniach. Atlas składać się miał z trzech części. 

Pierwsza z nich miała zawierać koncepcję projektu serii atlasów historycznych 

polskich miast i opis atlasu Wrocławia wraz z historią miasta, druga natomiast 

wykaz źródeł oraz zastosowanych metod. Ostatnia z części planowana była jako 

zestaw dziewiętnastu map, obejmujących okres od średniowiecza do wieku XIX. 

Na mapach tych poruszane miały być m.in. zagadnienia komunikacyjne, 

społeczne, przemysłowe, rozwoju terytorialnego i własności, a całość planowano 

uzupełnić dawnymi widokami miasta. 

W 1993 roku ukazał się pierwszy zeszyt „Atlasu historycznego miast 

polskich” dotyczący Elbląga. Jest to publikacja nawiązująca do serii atlasów 

historycznych miast Europy, którą zainicjowała Międzynarodowa Komisja 

Historii Miast w roku 1965. Serię powinny stanowić odrębne tomy (dla każdego 

miasta osobny), zawierające: 

- plan katastralny z XIX w. w skali1:2500; 



- mapę miasta i okolic (skala 1:25000) z tego samego okresu co plan 

katastralny; 

- współczesny plan miasta; 

- plan rozwoju przestrzennego miasta od średniowiecza do czasów 

współczesnych w skali   1:5000. 

Dodatkowo dołączony powinien być dawny widok miasta oraz rys 

historyczny koncentrujący się na rozwoju terytorialnym miasta. Oczywiste jest, że 

atlas może (i powinien) być uzupełniony innymi planami i pracami w zależności 

od stanu badań i zachowania materiałów kartograficznych. Za główny cel 

postawiono opracowanie materiałów do badań nad urbanizacją Europy, a ponadto 

publikacje mogą być wykorzystane w pracach architektonicznych, 

urbanistycznych, konserwatorskich oraz w celach dydaktycznych4. 

Oczywiście powstawały też publikacje popularne. Wydane zostały m.in.: 

„Atlas historyczny świata” (rok 1975) i „Atlas historyczny Polski” (1967 r.). 

Szczególnie ten drugi został przyjęty bardzo dobrze - podkreślano jego wysoki 

poziom, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej. Jeśli natomiast 

chodzi o atlasy szkolne, to warto wspomnieć, że opracowywano je zgodnie  

z założeniami programów nauczania oraz zaleceniami metodycznymi, dzięki 

czemu powstał taki atlas jak „Nasza ojczyzna” (1981 r.), przeznaczony dla klasy 

czwartej szkoły podstawowej i mający nowatorskie rozwiązania (m.in. 

nawiązujące do wydarzeń historycznych piktogramy i duże ilustracje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Czachowski Antoni, Kozieł Zenon, „Atlas historyczny miast polskich” (w:)  „Polski Przegląd 
Kartograficzny”, nr 4, 1995, s. 200-202 



3. Projekt własnego atlasu 

 
Cel 

 

W pracy niniejszej podjęta została próba stworzenia koncepcji atlasu 

historycznego miasta, który łączyłby materiały archiwalne (plany i widoki miasta) 

z opracowaniami kartograficznymi wykonanymi według współczesnych zasad  

i współczesnymi metodami. Atlas taki mógłby służyć w badaniach nad 

terytorialnym rozwojem miasta, a także być publikacją znakomicie 

popularyzującą (ze względu na często efektowną formę starych planów) zarówno 

samą kartografię, jej historię, jak i historię miasta. 

 

Treść 
 
 Zgodnie z tymi założeniami atlas składać się powinien z: 

- materiałów archiwalnych; 

- opracowań tychże materiałów oraz opracowań autorskich; 

- części tekstowej (historii miasta). 

 

Materiały archiwalne 
 

Materiały powinny obejmować możliwie długi okres historii miasta  

i jednocześnie pokazywać zmiany zachodzące pod wpływem wielu czynników.  

W związku z tym, dla niektórych okresów (np. intensywny rozwój przemysłu pod 

koniec XIX wieku) przedział czasowy dzielący kolejne prezentowane plany 

będzie oczywiście mniejszy niż dla okresów stagnacji. Na potrzeby pracy 

zgromadzono ponad dwadzieścia planów i widoków miasta od najstarszego 

istniejącego (połowa XVII w.), aż do współczesnych. Część z nich została 

odrzucona ze względu na złą jakość lub z powodów merytorycznych opisanych 

powyżej. Niestety kilka interesujących planów nie mogło zostać zreprodukowane 

ze względów technicznych. Przedstawione w pracy materiały archiwalne 

pochodzą ze zbiorów następujących lubelskich instytucji: 

- Archiwum Państwowe; 



- Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 

- Muzeum Historii Miasta Lublina; 

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego; 

- Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Każdy z planów został przedstawiony na osobnej planszy i opisany. Opisy 

dotyczą treści prezentowanej pracy, szczegółów technicznych i innych danych 

zależnych od posiadanych materiałów. Część tekstowa dotycząca plansz - 

- załączników znajduje się w rozdziale czwartym. 

 

Opracowania własne 
 

W pracy zostały przedstawione trzy opracowania własne, przy czym jedno 

z nich (plan Lublina na podstawie planu z 1829 roku) stanowi próbę stworzenia 

wzorca, którym kierować należałoby się przy wykonywaniu pełnego atlasu.  

W takim przypadku każdy z archiwalnych planów musiałby dodatkowo zostać 

przedstawiony we współczesnej formie, spójnej dla całej pracy. Ten plan jest 

właśnie propozycją takiej formy. Dwa pozostałe opracowania to seria 

kartograficznych szkiców dotyczących sytuacji Lublina przedlokacyjnego oraz 

plan funkcjonalny współczesnego miasta połączony z planem jego rozwoju 

terytorialnego. Szczegóły dotyczące założeń, przygotowywania i tworzenia każdej 

z tych prac opisane są poniżej. 

 

Etapy rozwoju centrum osadniczego średniowiecznego Lublina 

 

Plansze będące załącznikami do tej pracy ułożone są chronologicznie, tak 

więc na pierwszej z nich powinny znaleźć się ilustracje dotyczące początków 

miasta. Z powodu braku oryginalnych źródeł kartograficznych dokumentujących 

historię Lublina średniowiecznego, konieczne było sporządzenie opracowania 

autorskiego. Zdecydowano się przedstawić cztery kartograficzne szkice ukazujące 

przedlokacyjne osady na terenie centrum osadniczego. Jako materiał wyjściowy, 

zawierający wszystkie dane, które zostały potem przedstawione  



w kartograficznej formie, posłużyła publikacja Andrzeja Rozwałki5  oraz 

zamieszczona w niej ilustracja złożona z czterech szkiców autora6. Opracowanie 

własne miało być kartograficzną interpretacją treści wspomnianej publikacji 

opartą o owe czarno-białe, pozbawione skali szkice. Pierwszą decyzją był wybór 

mapy podkładowej. Powinna ona być w stosunkowo dużej skali i umożliwiać 

poglądowe przedstawienie sytuacji wczesnośredniowiecznego grodu. Założenia te 

spełnia mapa topograficzna w skali 1:100007. Pojawiło się tu jednak kilka 

problemów. Przede wszystkim nie uznano za celowe przedstawianie rzeźby terenu 

przy pomocy poziomic, gdyż sugerować to mogło niezmienność tejże  

w poszczególnych okresach. W związku z tym na kartony naniesiono jedynie 

skarpy (Żmigród, wzgórze staromiejskie, wzgórze zamkowe, Czwartek, 

Grodzisko, Białkowska Góra) w ich współczesnym wyglądzie (zmieniono jedynie 

północno-zachodnią, zniwelowaną obecnie część wzgórza staromiejskiego). 

Kolejnym problemem było naniesienie hydrografii. Ani staw na Czechówce, ani 

Wielki Staw Królewski pod Zamkiem nie miały na szkicach Rozwałki dokładnie 

określonego położenia (z powodu braku skali i punktów odniesienia), tak więc ich 

wygląd jest jedynie zobrazowaniem sytuacji, a nie jej dokładną rekonstrukcją. 

Podobnie ma się sprawa z przebiegiem drugiej odnogi Czechówki. Natomiast 

główne koryto rzeki oraz koryto Bystrzycy przeprowadzono zgodnie ze 

współczesnym przebiegiem uregulowanych na tych odcinkach rzek. 

Wytłumaczeniem takiej decyzji może być fakt, iż rekonstrukcja historycznej 

sytuacji topograficznej wybiega znacznie poza ramy tej pracy. 

Po ustaleniu sposobu prezentacji środowiska przyrodniczego  

w przeszłości, przystąpiono do opracowania metod przedstawienia treści 

historycznej. Zakres tej treści określony został już na szkicach Andrzeja 

Rozwałki, pozostało więc zilustrować ją metodami kartograficznymi. 

Powierzchniowo zostały przedstawione zasięgi osadnictwa, przy czym 

rozróżniono trzy jego typy: zwarte, rozproszone i domniemane (dla każdego 

kolejnego zastosowano jaśniejszy kolor). Dwoma rodzajami brązowych linii 

zaznaczono przebieg wałów obronnych oraz domniemanych umocnień. Na 
                                                           
5 Rozwałka Andrzej, „Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania  średniowiecznego 
miasta” 
6 Rozwałka Andrzej, „Etapy przemian w topografii centrum osadniczego  średniowiecznego 
Lublina” (ryc. 54 w:) op. cit. 



kartonach znalazły się też następujące typy budynków związanych z kultem 

religijnym: kościoły (którym towarzyszą cmentarze), kaplice oraz klasztory. 

Wszystkie trzy wykonano w podobnej konwencji - zastosowano identyczny 

czerwony kolor, zróżnicowano jedynie wielkość (kościoły, kaplice) lub wygląd 

(brak krzyża w przypadku klasztoru). Zaznaczono też budynki świeckie: 

zamkowy donżon, sam zamek (czerwona linia odpowiadająca przebiegiem murom 

zamkowym) oraz młyn. Na ostatnim kartonie są też, związane już z grodem 

lokacyjnym, brązowe kwartały zabudowy w obrębie obecnego Starego Miasta. 

W podsumowaniu tego opracowania można powiedzieć, że prezentuje ono 

treść w sposób znacznie bardziej przejrzysty niż oryginalne, gdyż posiada skalę  

i ma opracowany wielokolorowy sposób prezentacji treści. Brak jest na nim 

zrekonstruowanej treści topograficznej, ale, jak już wspomniano, nie było to 

celem tej pracy. Rekonstrukcja taka powinna jednak mieć miejsce gdyby atlas ów 

przeznaczony był do publikacji. 

 

Plan Lublina na podstawie oryginału z 1829 roku 

 

W pracy przedstawiono projekt atlasu, czyli systematycznie ułożonego 

zbioru map, opracowanych wg jednego planu8. Kryterium tego nie spełniałyby 

same plansze z archiwalnymi planami i dlatego konieczne było sporządzenie 

własnego opracowania opartego o dawny plan, które mogłoby posłużyć jako 

wzorzec przy tworzeniu dalszych planów bazujących na materiałach 

archiwalnych. W ten sposób (jednakowy charakter planów niezależnie od miasta  

i okresu historycznego) rozwiązane są przedstawienia miast w atlasach 

historycznych9. Próbą takiego opracowania na potrzeby niniejszej pracy jest plan 

umieszczony na planszy numer osiem. 

Jako materiał źródłowy posłużył plan z roku 1829 wykonany przez Feliksa 

Bieczyńskiego, przedstawiony na planszy nr 7. Na jego podstawie dokonano 

wydzielenia przedmieść i dzielnic miasta. Z planu Bieczyńskiego korzystał też 

Cz. Gawdzik, który na swoich szkicach wyróżnił trzy typy obszarów: miasto, 

                                                                                                                                                               
7 Mapa topograficzna Polski, skala 1:10000, Geokart International, Rzeszów  2001 (arkusze: 
„Lublin”, „Lublin-Rury”, „Lublin-Czechów”,  „Lublin-Kalinowszczyzna”) 
8 Flis Jan, „Szkolny słownik geograficzny”, s. 52 
9 np. „Atlas historyczny Polski”, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, ss. 
7, 9, 15 



przedmieścia oraz ogrody i tereny luźnej zabudowy po jurysdykach10. W ten 

sposób cały zaszrafowany na oryginalnym planie obszar został przyporządkowany 

do odpowiednich typów. Takie rozwiązanie nie nadawało się jednak na potrzeby 

pracy ze względu na inne kryteria włączania terenów do dzielnic. Podczas 

wydzielania owych dzielnic pojawił się problem nie ujęty w pracy Gawdzika,  

a mianowicie brak ściśle określonych granic, co widoczne jest zwłaszcza  

w przypadku Lemszczyzny. Na planie archiwalnym zaszrafowany obszar sięga na 

zachód od tej dzielnicy w kierunku wsi Czechówka, mimo iż jest on praktycznie 

pozbawiony wyróżnionej zabudowy. Dlatego też na opracowaniu teren ten nie 

został włączony w obręb dzielnicy (inaczej niż na szkicu w artykule Gawdzika). 

Inna sytuacja miała miejsce w okolicach obecnej ulicy Lipowej, gdzie również 

brak jest zaznaczonych domów, ale wyraźnie wyodrębnione granice „działek” 

oraz ograniczające je okopy miejskie spowodowały włączenie tych obszarów do 

miasta. Jeszcze bardziej problematyczne było określenie zasięgu przedmieść -  

- tutaj za granicę przyjęto zwartość zabudowy. Wątpliwości może budzić 

wydzielenie  przedmieść Czechówka (problem granicy z „Nowym Miastem”)  

i Kalinowszczyzna (duży, otwarty od wschodu plac). Wsie, niezależnie od 

charakteru ich zabudowy, zostały jedynie opisane. Ponadto na planie naniesione 

zostały wszystkie wyszczególnione na oryginale obiekty (głównie kościoły, 

klasztory i budynki rządowe), a ich opisy zostały zweryfikowane (zamieniono np. 

błędne opisy obiektów 6. i 9.) i umieszczone w osobnym wykazie. 

Wydaje się, że zastosowane rozwiązania (m.in. przedstawienie 

ważniejszych obiektów (w tym gospodarczych - młyn), wyraźne wydzielenie 

dzielnic) zdają egzamin i, w przypadku opracowywania innych planów  

w analogiczny sposób, umożliwiłyby łatwiejsze porównywanie charakteru miasta 

w różnych okresach jego rozwoju. 

          

Plan funkcjonalny i etapy rozwoju terytorialnego Lublina 

 

Ostatnie opracowanie własne przedstawione zostało na planszy 18. Jest to 

plan funkcjonalny miasta w skali 1:20000. Skala została niejako narzucona przez 

wykorzystany podkład i zdaje się ona odpowiadać potrzebom niniejszej pracy. 

                                                           
10 Gawdzik Czesław, „Rozwój urbanistyczny starego Lublina” (w:) „Ochrona  Zabytków”, r. VII, 
nr 3, 1954 



Przy wyborze podkładu kierowano się następującymi kryteriami, które tenże 

podkład powinien spełniać: 

- aktualność; 

- szczegółowość - na planie powinny być wydzielone poszczególne budynki    

użyteczności publicznej, urzędy itp. (jest to niezbędne do wyróżnienia    np. 

obszaru o funkcji edukacyjnej (szkoła) na dużym terenie spełniającym    

funkcję mieszkaniową (osiedle); 

- wstępne określenie funkcji - na planie powinny być określone funkcje    

terenów (np. tereny przemysłowe, ogródki działkowe, zajezdnie komunikacji    

miejskiej). 

Powyższe warunków spełniał plan wydany przez PPWK11. 

Kolejnym krokiem przy realizacji planu było określenie treści 

opracowania. Zdecydowano się tu na rozwiązanie analogiczne jak w pracy Ewy 

Momot12, czyli na połączenie planu funkcjonalnego z planem obrazującym etapy 

rozwoju terytorialnego Lublina. Wydzielono osiem rodzajów terenów: 

komunikacyjne, administracyjno-edukacyjne, mieszkaniowe, rekreacyjne, 

przemysłowe, rolnicze i inne oraz cmentarze i typ określony jako „centrum”. 

Całość uzupełniona została treścią hydrograficzną. Poniżej znajduje się 

omówienie poszczególnych funkcji, warto jednak jeszcze dodać, że właściwa 

treść planu nie wykracza poza obszar miasta, tak więc nawet drogi i rzeki nie 

zostały naniesione na terenach sąsiednich gmin. 

Funkcja komunikacyjna obejmuje tereny związane z komunikacją 

kolejową, drogową i lotniczą. Znalazły się więc tu przede wszystkim ulice, ale 

tylko te, które na planie podkładowym zostały określone jako główne. Wszelkie 

pozostałe ulice również spełniają funkcję komunikacyjną, ale w dużej części są 

integralnymi elementami np. terenów osiedlowych, ulicami o małym natężeniu 

ruchu i małym znaczeniu dla komunikacji w skali całego miasta (z podobnych 

względów nie zostały wyróżnione osiedlowe parkingi). Z terenów związanych  

z komunikacją drogową zaznaczono ponadto dworce autobusowe, tzw. „węzeł 

Poniatowskiego” oraz zajezdnie MPK. Naniesiono również plac przed szpitalem 

na Al. Kraśnickiej, który (oprócz tego, że jest parkingiem) spełnia funkcję 

lądowiska dla śmigłowców. Do terenów komunikacyjnych zaliczono również 

                                                           
11 „Lublin. Plan miasta (2001-2002)”, Polskie Przedsiębiorstwo  Wydawnictw Kartograficznych 
12 Momot Ewa, „Mapa rozwoju terytorialnego i struktury funkcjonalnej Lublina” 



wszelkie torowiska, tak więc znalazły się tu nie tylko tory głównych linii 

kolejowych, ale i bocznice (w przeciwieństwie do równie mało ze względów 

komunikacyjnych ważnych wspomnianych osiedlowych uliczek są one znacznie 

bardziej „zauważalne” w terenie). Pozostałe tereny kolejowe (dworce, 

lokomotywownie itp.) również zostały włączone do funkcji komunikacyjnej. 

Funkcja administracyjno-edukacyjna ma szerszy zasięg, niż mogłaby na to 

wskazywać jej nazwa. Zaliczono do niej obszary zajmowane przez zabudowę 

związaną z instytucjami państwowymi (np. komendy policji, urzędy skarbowe, 

wydziały urzędów miejskich itd.), edukacją (gimnazja, szkoły podstawowe, 

średnie i wyższe), opieką społeczną (np. domy starców) czy lecznictwem 

(przychodnie, apteki, szpitale). Włączono tu również tereny związane z nauką (np. 

niepowiązane z uczelniami instytuty), kulturą i sztuką (przede wszystkim muzea, 

w tym cały obszar muzeum na Majdanku, choć Muzeum Wsi Lubelskiej,  

z racji zupełnie innego charakteru, zaliczono do funkcji rekreacyjnej) oraz 

kościoły. Pewien problem stanowiły Ogród Botaniczny UMCS i Gospodarstwo 

Doświadczalne AR. Do omawianej funkcji zdecydowano się włączyć tylko to 

drugie, natomiast ogród botaniczny (ze względu na otwarty charakter i fakt, iż jest 

on częstym celem spacerów) włączono do funkcji rekreacyjnej. Dyskusyjne może 

być też potraktowanie terenów handlowych - generalnie nie zostały one 

wyróżnione osobno, gdyż większość sklepów to niewielkie jednostki na terenach 

o innej funkcji (centrum, osiedla mieszkaniowe), jednakże w obrębie omawianej 

funkcji znalazły się obszary zajmowane przez wielkopowierzchniowe centra 

handlowe (np. okolice ul. Zana). Największy problem sprawiły jednak tereny 

związane ze sportem. Z jednej strony nie podlega dyskusji ich funkcja 

rekreacyjna, z drugiej strony jednak należy pamiętać, że duża część publicznie 

dostępnych obiektów jest własnością np. szkół wyższych. W związku z tym 

zachodziłaby konieczność włączenia części obiektów sportowych do funkcji 

rekreacyjnej, a części do omawianej. W celu uniknięcia podwójnego 

klasyfikowania takich samych obszarów zdecydowano się włączyć wszystkie 

tereny związane ze sportem (zarówno duże hale będące własnością szkół czy 

miasta, jak i boiska klubów sportowych) do funkcji administracyjno-edukacyjnej. 

Funkcja mieszkaniowa - zostały do niej zakwalifikowane wszystkie tereny  

o charakterze mieszkaniowym. Są to zarówno obszary, na których występuje 

zabudowa jednorodzinna, jak również wielorodzinne kamienice w starszych 



dzielnicach i bloki w terenach osiedlowych. Osiedla zostały potraktowane jako 

duże, zwarte obszary zabudowy, a nie poprzedzielane pasami zieleni skupiska 

bloków. Oczywiście wszelkie śródosiedlowe zieleńce zostały wyodrębnione, 

podobnie jak i obiekty spełniające założenia wymienione przy opisie funkcji 

administracyjno-edukacyjnej. Nie wyróżniano natomiast ulic i parkingów, 

traktując je jako integralną część osiedli. Wątpliwości pojawiły się natomiast  

w przypadku zabudowy na peryferiach miasta. Dla przykładu Węglinek został 

przedstawiony jako tereny mieszkaniowe, choć ma on charakter typowo wiejski 

(droga gruntowa, po jednej jej stronie zabudowania, po drugiej pola). 

Zadecydowała tu jednak stosunkowa zwartość budynków. Kryterium tego nie 

spełniało jednak wiele obszarów (np. rejon Trześniowa, Jakubowic Murowanych  

i Łysakowa), w związku z czym otrzymały one inną klasyfikację (przeważnie 

oznaczono je jako tereny rolnicze i inne). 

Centrum to funkcja, która łączy cechy funkcji administracyjno- 

-edukacyjnej i mieszkaniowej. Zdecydowano się utworzyć owo wyróżnienie ze 

względu na problemy z zaklasyfikowaniem obszarów w centrum miasta, gdzie 

większość niższych kondygnacji budynków zajęta jest przez handel i usługi, 

natomiast na wyższych piętrach znajdują się mieszkania. Funkcja ta skupia się  

w rejonie Krakowskiego Przedmieścia oraz wzdłuż ulic: Narutowicza, Lipowej, 

Lubartowskiej, Bernardyńskiej i Zamojskiej. Oczywiście podobne połączenie 

występuje też w wielu innych miejscach (np. rogatki warszawskie czy tereny 

osiedlowe), ale w przypadku tej funkcji chodziło o wyodrębnienie obszaru  

w centrum (zgodnie z nazwą), który charakteryzowałby się ciągłością, w pewien 

sposób „rozrastał” się od handlowego centrum miasta jakim niewątpliwie jest oś 

Krakowskiego Przedmieścia i pobliskich ulic. Funkcja centrum przedstawiona na 

tym planie zdaje się dość dobrze odzwierciedlać rzeczywisty charakter obszaru, 

problematyczny może być jednak sam zasięg owego centrum. 

Cmentarze. Ze względu na problemy z zaklasyfikowaniem cmentarzy, 

obszary te zostały zaliczone do osobnej funkcji. Problemy te może dobrze 

zobrazować przykład trzech lubelskich nekropolii: cmentarz przy ul. Lipowej jest 

swojego rodzaju muzeum (zarówno samej sztuki nagrobnej, jak i historii miasta), 

ale też, będąc dużym obszarem zieleni, miejscem o charakterze zbliżonym do 

rekreacyjnego, kirkut na Starej Kalinowszczyźnie to miejsce traktowane jako 

element dziedzictwa kulturowego miasta (jest on częścią turystycznego szlaku, 



zwiedzany jest z przewodnikiem, a więc ma wszelkie cechy muzeum), natomiast 

cmentarz na Majdanku to typowy współczesny cmentarz komunalny, będący 

tylko i wyłącznie cmentarzem - nie można zaliczyć go nawet do terenów 

zielonych. Wszystkie opisane wątpliwości spowodowały utworzenie oddzielnej 

funkcji, nazwanej po prostu „cmentarze”. 

Funkcja rekreacyjna obejmuje wszelkiego tereny, które mają charakter 

rekreacyjny i nie pozostawiają wątpliwości co do zaliczenia ich do tej funkcji (tak 

jak to miało miejsce np. w przypadku obiektów sportowych i cmentarzy). 

Znalazły się tu więc: parki, ogródki działkowe, lasy i śródosiedlowe zieleńce. Do 

obszarów rekreacyjnych zakwalifikowano również nadrzeczne łąki, nawet jeśli 

wątpliwe wydaje się ich bezpośrednie rekreacyjne wykorzystanie (np. tereny na 

południe od Zalewu Zemborzyckiego). Pamiętać jednak należy, że funkcja 

rekreacyjna obejmuje również tereny mające znaczenie przyrodnicze,  

a niekoniecznie służące czynnemu wypoczynkowi mieszkańców. Wśród 

obszarów rekreacyjnych znalazły się też tereny, które, ze względów formalnych, 

mogłyby zostać włączone do funkcji administracyjno-edukacyjnej, a mianowicie 

Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Ogród Botaniczny UMCS. Powodem takiego 

zakwalifikowania tych dwu jednostek jest fakt, iż są one częstym miejscem 

spacerów lublinian, a funkcja edukacyjna, choć jest ich celem, osiągana jest 

niejako przy okazji. 

Funkcja przemysłowa obejmuje wszystkie obszary związane z produkcją 

przemysłową oraz składy i bazy (z wyjątkiem zajezdni komunikacji miejskiej, 

które znalazły się w funkcji komunikacyjnej), a także urządzenia 

elektroenergetyczne (np. podstacje zasilające), ujęcia wody i oczyszczalnie 

ścieków. Plan funkcjonalny unaocznia nam bardzo racjonalne rozmieszczenie 

tego typu terenów w Lublinie - większość z nich znajduje się na prawym, niższym 

brzegu Bystrzycy, co przy dominującym zachodnim kierunku wiatrów nie jest 

uciążliwe dla mieszkańców miasta. Jest to po części wynikiem ukształtowania 

terenu, które spowodowało takie, a nie inne przeprowadzenie linii kolejowej  

i ulokowanie się wzdłuż niej zakładów przemysłowych, a po części wynikiem 

decyzji politycznych po I wojnie światowej. 

Tereny rolnicze i inne obejmują właściwie wszystkie pozostałe, dotąd 

niesklasyfikowane obszary. Znalazły się tu więc peryferyjne tereny 

wykorzystywane rolniczo, ale również nieużytki na obszarze całego miasta (place 



bez wyraźnego charakteru, międzyosiedlowe tereny przeznaczone w przyszłości 

pod zabudowę, a obecnie nie zagospodarowane itp.). O terenach tych można 

mówić często jako o obszarach potencjalnej rozbudowy miasta (np. tereny na 

północ od osiedla Botanik), swoistych strefach buforowych (obszary graniczące 

bezpośrednio ze Świdnikiem, które zapewne długo nie znajdą innego 

przeznaczenia), czy też terenach o specyficznej roli (obszary pozostające  

w obrębie miasta, a położone między gminą Głusk, a Głuskiem - siedzibą tej 

gminy, znajdującym się... w granicach Lublina). Do terenów rolniczych nie 

zostały natomiast włączone nadbystrzyckie łąki na Majdanie Wrotkowskim, które 

zakwalifikowano jako obszary rekreacyjne. W wydzieleniu tym znalazły się 

również spore powierzchniowo obszary użytkowane przez wojsko - jednostki 

przy Nowym Świecie i Drodze Męczenników Majdanka. 

Osiem omówionych funkcji zostało uzupełnione o obiekty wodne - rzeki, 

kanały i zbiorniki wodne. Ich specyfika zdecydowała o tym, że nie włączono ich 

do żadnej z funkcji, choć osadniki koło cukrowni można by zaliczyć do terenów 

przemysłowych, natomiast Zalew Zemborzycki pełni m.in. funkcję rekreacyjną. 

Jak już zostało wspomniane, plan ten pełni rolę ilustracji funkcji miasta, 

ale też i jego rozwoju terytorialnego. W związku z tym wydzielono siedem 

etapów rozwoju, poczynając od roku 1916 i zilustrowano je na planie za pomocą 

linii tym ciemniejszych, im później dany teren włączono do miasta. Pierwszy 

obszar, ograniczony białą linią, to Lublin przed 1916 r. Nie wydzielono tu,  

w przeciwieństwie do pracy Ewy Momot, Starego Miasta jako historycznego 

centrum, gdyż, jak pokazuje plansza nr 1, można mówić o kilku centrach 

mających wpływ na rozwój miasta. Nie wydzielano też etapów rozwoju miasta 

przed 1916 rokiem, ponieważ brak jest jasno sprecyzowanych kryteriów, które 

umożliwiłyby przeprowadzenie granicy, co ilustrują także zamieszczone 

archiwalne plany. Dla przykładu duże obszary przedmieść nie będących 

własnością miasta były w rzeczywistości w bardzo ścisłych z nim związkach. 

Późniejsze zmiany granic Lublina wyznaczono na podstawie trzech źródeł: 

zgromadzonych nowszych planów, wspomnianej pracy Ewy Momot oraz szkicu 

Stefana Wojciechowskiego13. W przypadku rozbieżności za główne źródło 

uznawano zebrane materiały kartograficzne. Gdy granica przebiega po rzece  

                                                           
13 Wojciechowski Stefan, „Rozwój terytorialny Lublina” (plan w:) „Dzieje Lublina”,  
Mazurkiewicz J. (red.), t. I, po str. 32 



(a więc jej środkiem, gdyż granice biegną zawsze głównym nurtem rzeki) 

konieczne okazało się zastosowanie linii przerywanej. W przypadku Bystrzycy 

linia granicy miała zbyt zbliżoną grubość do grubości rzeki, co dawało efekt 

otoczki granicy, natomiast Czechówka była przez granicę przykrywana (ze 

względu na zbytnią grubość linii granicy), bądź też, gdy rzekę naniesiono na 

granicę, stawała się ona mało widoczna, również z powodu znacznych różnic 

grubości obu linii. Gdy granica biegła wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub 

kanałów rzecznych, nanoszono ją w ten sposób, że obiekty te były włączane do 

obszaru miasta (tak jak miało to miejsce na planach źródłowych i planie 

wykorzystanym jako podkład). 

                             

Część tekstowa 
 

Atlas historyczny wymaga uzupełnienia elementów kartograficznych  

i ikonograficznych opisem. Konieczne jest przedstawienie krótkiego rysu 

historycznego miasta. Koncentruje się on na ukazaniu politycznych  

i gospodarczych czynników decydujących o rozwoju Lublina oraz zmian 

zachodzących w wyglądzie, charakterze i obszarze miasta. Część ta znajduje się, 

podobnie jak i inne opracowane elementy atlasu, w rozdziale czwartym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Wybrane elementy atlasu 
 

W rozdziale tym ujęto krótką historię miasta opracowaną pod kątem 

ukazania zmian terytorialnych Lublina i czynników o nich decydujących, opisy 

zebranych plansz przedstawiających widoki miasta i plany archiwalne, informacje 

o planach współczesnych oraz krótkie notatki o opracowaniach własnych. 

 

Historia miasta 
 

Lublin jest miastem położonym w strefie granicznej wyżyny i niziny, 

wykorzystującym fakt istnienia odosobnionego, obronnego wzgórza. Drugim 

czynnikiem geograficznym, który zdecydował o lokalizacji i rozwoju miasta jest 

naturalne uwarunkowanie sprzyjające przebiegowi szlaków handlowych. Na 

drodze Kraków - Wilno Lublin był ostatnim miastem urodzajnej Małopolski, 

natomiast szlak z Włodzimierza Wołyńskiego, niezależnie od wariantu, musiał 

ominąć Wyniosłość Giełczewską i przebiegać przez Lublin14.  

Sama nazwa miasta powstała prawdopodobnie poprzez dodanie przyrostka 

dzierżawczego „-in” do imienia założyciela lub właściciela osady (Lubla lub 

Lubel)15.  

Miejsce powstania pierwotnego grodu nie jest pewne. Jako obszary ważne 

dla początków miasta wskazywane są: Grodzisko (kirkut na Kalinowszczyźnie), 

Białkowska Góra, Czwartek, wzgórze zamkowe, wzgórze staromiejskie  

i Żmigród16. Na podstawie analiz można zrekonstruować sześć etapów przemian 

miasta przedlokacyjnego (plansza nr 1). Pierwszy z nich to 

wczesnośredniowieczny zespół osad otwartych z VI-VII w. ulokowany u zbiegu 

dolin Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. W drugim okresie (VIII-X w.)  

Lublin, ośrodek Słowian Zachodnich i duża grodowa aglomeracja  

                                                           
14 Janiszewski Michał, „Geograficzne warunki powstawania miast”, s. 112 
15 Warchoł Stefan, „Pochodzenie i znaczenie nazwy Lublin” (w:) „Rocznik  Lubelski”, t. IV, 1961, 
s. 19-20 
16 Wojciechowski Stefan, op. cit., s. 13-14; Myśliński Kazimierz, „Średniowiecze” (w:) „Historia 
Lublina w zarysie  1317-1968”, Zins Henryk Stanisław (red.), s. 12-15; Kutyłowska Irena, 
„Rozwój Lublina w VI-XIV wieku na tle urbanizacji  międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu”,  
s. 132 



o zróżnicowanej zawodowo, majątkowo i społecznie ludności17, ulokowany był  

w północnej części wzgórza staromiejskiego i otoczony przez osady otwarte 

(m.in. Czwartek). Wiek X przynosi poważną zmianę - Lublin staje się częścią 

państwa gnieźnieńskiego, a gród zostaje przeniesiony na Grodzisko. W XI-XII  

w. następuje rozwój administracji państwowej i kościelnej: wzgórze zamkowe 

staje się siedzibą kasztelana, rozwija się targ na Czwartku i tam też lokuje się 

pierwsza lubelska parafia z kościołem św. Mikołaja. Kolejny etap to powstanie 

kościoła św. Michała i siedziby archidiakona na wzgórzu staromiejskim oraz 

rozwój osiedla miejskiego w sąsiedztwie tychże. Ostatnim etapem było 

wzniesienie (ok. 1260 roku) na wzgórzu zamkowym cylindrycznej wieży18. W 

tym samym mniej więcej czasie przybywają do Lublina dominikanie - zakon 

typowy dla ruchliwych ośrodków miejskich. Takim też był ówczesny Lublin, 

otoczony umocnieniami i posiadający zapewne akt prawny regulujący życie w 

nim. Przypuszcza się, że dokument Władysława Łokietka z 1317 roku jest tylko 

aktem sprzedaży wójtostwa, a rzeczywistą lokację (lata 1253-1259) Lublin 

zawdzięcza Bolesławowi Wstydliwemu19.  

Pierwsze poważne zmiany urbanistyczne zachodzą po roku 1317, kiedy 

miała miejsce wspomniana sprzedaż wójtostwa Janowi z Opatowca. Powstają 

wtedy m.in. budowle będące trzonami obecnych bram Krakowskiej i Grodzkiej,  

a wznoszenie murów miejskich przyspieszył najazd Tatarów w 1341 roku.  

Na skutek inwestycji królewskich i wójtowskich Lublin rozwijał się, ale 

powoli. Nie sprzyjała temu bliskość granicy z Litwą, co szczególnie dało się 

odczuć podczas litewskiego najazdu w roku 1376. Sytuacja odwróciła się 

całkowicie po zawarciu unii krewskiej w 1385 - miasto znalazło się wtedy na 

szlaku z Krakowa do Wilna, stając się ważnym ośrodkiem handlowym, którego 

rola rosła nieprzerwanie przez pierwszą połowę XV wieku. Kontakty Lublina 

sięgały od Niemiec po Morze Czarne, gród otrzymał liczne przywileje (prawo 

składu i prawo organizowania jarmarków już od 1392 r., strygeld, czyli prawo 

mierzenia i taksowania sukna w roku 146820). Handel był głównym źródłem 

dochodów miasta, ale obok niego rozwijało się rzemiosło, które jednak nigdy nie 

osiągnęło poziomu tego pierwszego. Dowodem rozwoju Lublina były powstające 

                                                           
17 Kutyłowska Irena, op. cit., s. 137 
18 Rozwałka Andrzej, op. cit., s. 67 
19 Müller Wiesław, „Data lokacji Lublina” (w:) „Roczniki Humanistyczne”, t. IX,  z. 4, 1961 
20 Riabinin Jan, „Materiały do historii miasta Lublina, 1317-1792”, s. 17 



przedmieścia i nowe budowle. Na początku wieku XV przebudowano kaplicę 

zamkową, która w drugim dziesięcioleciu tegoż stulecia ozdobiona została 

powszechnie znanymi obecnie freskami. W tym samym czasie powstała szkoła 

przy kościele św. Michała. W 1459 r. mieszczanie ufundowali poza murami 

miasta kościół św. Pawła, w 1473 r. wzniesiony na nowo z cegły. W latach 

siedemdziesiątych zdecydowano też o budowie wodociągów, ale inwestycję tę 

rozpoczęto dopiero w 1506 roku. W latach rozwoju Lublin był też świadkiem 

wydarzeń politycznych, m.in. pierwszego powitania w Polsce przyszłego króla 

Jagiełły (1386 r.), czy też podjęcia czeskich husytów przez króla.  

XVI wiek to okres prosperity Lublina: powstaje szlifiernia (1527 r.), 

wodociąg (1531 r.), papiernia nad stawem pod zamkiem (1538 r.), młyny, rozwija 

się rzemiosło. Miasto rozsławiły jednak wydarzenia, które były pochodną 

położenia geograficznego, a mianowicie jarmarki, organizowane cztery razy  

w roku. Do Lublina przyjeżdżali kupcy z całej Europy i nie tylko. Do rozwoju 

grodu przyczyniło się też potwierdzone prawo składu. Wszystko to zwiększyło 

znaczenie polityczne miasta - tutaj w 1569 roku podpisano unię polsko-litewską, 

tutaj Stefan Batory utworzył w roku 1578 Trybunał Koronny. Ponadto w 1586 r. 

powstała w Lublinie szkoła jezuicka, istniała drukarnia, miasto było też jednym  

z centralnych ośrodków reformacji w Polsce. Zmieniał się też jego wygląd - 

- przebudowano zamek i ratusz, wykształcił się też odrębny styl architektury 

sakralnej (tzw. lubelski). Wymienione wyżej wydarzenia miały bezpośrednie 

przełożenie na wzrost liczby mieszkańców Lublina, których pod koniec XVI 

wieku było ponad 10 tysięcy21.  

Następny wiek to jednak okres upadku miasta. Znaczenie jarmarków 

malało wobec konkurencji innych miast, prawo składu nie przynosiło już takich 

zysków, konserwacja wodociągów pochłaniała duże sumy, upadało 

rzemieślnictwo, zmniejszała się liczba cechów, miasto nawiedzały epidemie  

i pożary, rosły również antagonizmy wśród mieszkańców. Ostateczne załamanie 

miejskiej gospodarki przyszło wraz z wybuchem wojny na Ukrainie w 1648 roku  

W 1655 r. miasto zostało zajęte przez wojska zaporoskie i moskiewskie, a rok 

później szwedzkie. Działania wojenne obciążały kasę miejską, zarówno poprzez 

koszty organizowania obrony, jak i kontrybucje. 

                                                           
21 Tworek Stanisław, „Rozkit miasta. Renesans” (w:) „Dzieje Lublina”,  Mazurkiewicz J. (red.), t. 
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 W roku 1703 August II podnosi status Lublina, zrównując go w prawach  

z Krakowem, potem odbywają się tu dwukrotnie sejmy. W 1716 r. miasto było 

miejscem rokowań związanych z konfederacją tarnogrodzką i z tej okazji powstał 

plan d'Örkena (plansza nr 5). Mimo trudnej sytuacji miasta powstawały nowe 

budowle, m.in. klasztor kapucynów. Znaczną i wyraźną zmianę wyglądu miasta 

przyniosła działalność powołanej w 1780 roku Komisji Dobrego Porządku - 

- odnawiano budynki, brukowano ulice oraz regulowano prawnie wiele kwestii 

(ochronę przeciwpożarową, stan sanitarny miasta). W czasach Konstytucji 3 Maja 

Lublin stał się miastem apelacyjnym (zwierzchnim) dla miast regionu, 

zreorganizowano prawa oraz ustrój miasta. Niestety wszystkie te próby obrócone 

zostały wniwecz na skutek konfederacji targowickiej i następujących po niej 

zaborów.  

10 października 1794 r. Austriacy ostatecznie zajęli Lublin, który po 

upadku Rzeczpospolitej stał się miastem cesarskiej Galicji Zachodniej. Okres ten 

to ogólny regres Lublina, dewastowanego, zniszczonego i spalonego. Dość 

powiedzieć, że w dziesięć lat (od roku 1797 do 1807) liczba ludności miasta 

spadła z 9433 do 7082 osób. Upadało też rzemiosło (choć wtedy powstała 

pierwsza manufaktura w mieście), a handel miał małe znaczenie, czego 

potwierdzeniem była dalsza marginalizacja roli lubelskich jarmarków.  

Dziewiątego maja 1809 roku ułani polscy wkroczyli do Lublina, oddając 

go, jak i całe ziemie Polski, pod protektorat Napoleona. Pomimo kłopotów 

finansowych i obciążenia spowodowanego kwaterunkiem wojsk, okres Księstwa 

Warszawskiego to czasy ożywienia. Niestety nie trwały one długo - po klęsce 

Napoleona Rosjanie zajęli Lublin w lutym roku 1813. Lata przed powstaniem 

listopadowym przyniosły jednak przezwyciężenie kryzysu, odbudowę, a nawet 

rozbudowę miasta. Obszar Lublina, obejmujący Stare Miasto, rejon 

Krakowskiego Przedmieścia, Podzamcze, Czwartek, Kalinowszczyznę, 

Białkowską Górę, Słomiany Rynek, Sierakowszczyznę, Lemszczyznę, Tatary, 

Piaski i Ponikwodę, wynosił ok. 21 km2, z czego 25% zajmowała zabudowa 

miejska22. Zmieniony został układ komunikacyjny miasta, którego centralnym 

punktem stało się Krakowskie Przedmieście, a trzy główne trakty (lubartowski, 

warszawski i zamojski) zbiegały się na placu przed Bramą Krakowską. 

                                                           
22 Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, Wójcikowski Grzegorz, Wójcikowski  Włodzimierz, 
„Lublin. Dzieje miasta”, t. II, s. 27 



Odbudowywano też liczne budynki, często zmieniając ich przeznaczenie (np. 

obecny ratusz, były klasztor), wytyczono również Plac Musztry (Litewski) i kilka 

innych, brukowano ulice, oświetlano miasto, które przybrało nowoczesny wygląd. 

Rozwijało się także życie gospodarcze: powstawały cegielnie, browary, 

manufaktury tytoniowe i sukiennicze, choć nadal dominowało rzemiosło. 

Gwałtowne zmiany zachodziły również w demografii - w ciągu jedenastu lat 

liczba ludności Lublina wzrosła o ponad 4000 osób, do 13894 w roku 183023, 

choć dwa lata wcześniej można było przeczytać, iż „ludność (...) liczyła się 

czterdzieści tysięcy, teraz zaledwie dziesięć, gruzy o ćwierć mili za miastem 

dowodzą jego dawnej wielkości”.24  

Po upadku powstania listopadowego, mimo trudnej sytuacji finansowej, 

opracowywano kolejne plany rozwoju Lublina. Przystąpiono do 

przebrukowywania i brukowania ulic (w mieście było ich wtedy 37, a placów 825), 

założono Ogród Miejski, rozebrano kościół farny i Bramę Świętoduską. 

Uruchomienie na Bronowicach kopalni kamienia budowlanego (1856 r.) 

spowodowało ożywienie budownictwa - w ciągu trzydziestu popowstaniowych lat 

przybyło w mieście 120 murowanych domów. Stopniowo wzrastała też liczba 

ludności: w 1843 r. wynosiła ona 13870 osób26  (14518 wg Śladkowskiego27),  

a w roku 1860 - 1905428. Zmieniła się też sytuacja miasta jako ośrodka 

produkcyjnego, powstały wytwórnie maszyn rolniczych (rok 1835 i 1845)  

i fabryka wyrobów miedzianych Plagego (1860 r.) oraz manufaktura tytoniu, 

rozwijało się browarnictwo, młynarstwo i tłuszczarstwo, choć nadal dominowało 

rzemieślnictwo. 30 sierpnia 1877 r. miało miejsce wydarzenie, które wpłynęło na 

dalszy rozwój Lublina, a mianowicie otwarcie połączenia kolejowego  

z Warszawą. Stopniowo w południowej części miasta (Piaski, Bronowice, 

Dziesiąta), w okolicach linii kolejowej, koncentrował się przemysł; tu powstawały  

nowe fabryki i przenosiły się stare.  W tamtych latach jednak wielkość samego 

miasta nie zwiększała się i w roku 1875 wynosiła 863 ha. Nowych ulic (zwłaszcza 
                                                           
23 ibid. s. 33 
24 Swięcki Tomasz, „Opis starożytnéy Polski”, t. 1, s. 193 
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26 ibid, s. 12 
14 Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, Wójcikowski Grzegorz, Wójcikowski  Włodzimierz, op. 
cit., s. 58 
15 ibid., s. 59 
 
 



w centrum) nie wyznaczano wiele, co nie poprawiało sytuacji komunikacyjnej. Na 

początku XX wieku zbudowano solidne mosty - na Czechówce na ul. 

Lubartowskiej (1904 r.) i na Bystrzycy w kierunku na Łęczną (1908 r.) i do 

dworca kolejowego (1909 r.). Rozwijało się też budownictwo: w 1877 r. było 

1057 działek zabudowanych (lub przeznaconych pod zabudowę) domami 

mieszkalnymi lub fabrykami, w roku 1914 było już ich 162129. Intensywne 

budownictwo mieszkaniowe koncentrowało się w śródmieściu, a po wyczerpaniu 

miejsca w trójkącie ulic: Lipowej, Narutowicza i Okopowej. Powstały też inne 

budynki: hotele (np. „Victoria”, 1875 r.), gmachy instytucji finansowych (Kasy 

Przemysłowców Lubelskich w 1900 r., Towarzystwa Kredytowego Miejskiego  

w 1905 r.), teatr (1886 r.) czy też szkoła handlowa (1905 r.). Powstawały również 

zakłady przemysłowe:  młyn wodno-parowy Kraussego (1881 r.), fabryka maszyn 

rolniczych Wolskiego (1875 r.), cukrownia (1895 r.), fabryka wag, cementownia 

(1894 r.), rozwijały się istniejące zakłady, a dominował przemysł spożywczy.  

W roku 1912 było w Lublinie 137 zakładów, z czego 23 zatrudniały po ponad 50 

osób30. W skali całego Królestwa miasto było czołowym ośrodkiem produkcji 

maszyn rolniczych i wag. Wobec rozwoju fabryk znacznie straciło na znaczeniu 

rzemiosło, handel również nie wykraczał poza ramy lokalnej wymiany. W 1881 

roku powstała gazownia i zainstalowano 238 latarni (w 1911 r. było ich już 401), 

założono pierwsze telefony (1896 r.), uruchomiono także wodociągi (1899 r.)  

i kanalizację. W roku 1912 uruchomiono komunikację autobusową w postaci  

3 autobusów obsługujących 3 linie. Cały ten rozwój związany był z gwałtownymi 

przeobrażeniami demograficznymi. W roku 1870 Lublin liczył 21364 

mieszkańców31, w 1876 r. około 3000032, w 1880 r. 29771, w 1883 r. 3654633,  

a w roku wybuchu I Wojny Światowej 80060 mieszkańców34. 

                                                                                                                                                               
 
29 Kierek Aleksander, „Rozwój przestrzenny i stan urządzeń komunalnych miasta  Lublina  
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30 Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, Wójcikowski Grzegorz, Wójcikowski  Włodzimierz, op. 
cit., s. 106 
31 ibid., s. 101 
19 Zieliński Władysław Korab, „Opis Lublina jako Przewodnik dla zwiedzających  miasto i jego 
okolice”, s. 20 
20 "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich",  Sulimierski Filip, 
Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław (red.), t. V, s. 421 
21 Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, Wójcikowski Grzegorz, Wójcikowski  Włodzimierz, op. 
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Po wybuchu wojny miasto, w sierpniu 1914 r., znalazło się w strefie 

przyfrontowej. W następnym roku wycofujące się siły rosyjskie wywiozły  

z fabryk wiele maszyn i urządzeń oraz wysadziły urządzenia kolejowe  

i telegraficzne. Zanim do miasta wkroczyli Austriacy, 30 lipca 1915 pojawili się 

w nim, z rozkazu Piłsudskiego, ułani Beliny-Prażmowskiego. Następnie Lublinem 

zarządzali Niemcy, którzy 4 września przekazali miasto administracji austriackiej. 

Austriacy wywozili sprzęty, które pozostawili Rosjanie, produkcja w fabrykach 

prawie zanikła, gospodarka miasta znajdowała się w ruinie, mimo iż Lublin 

zyskał politycznie. W czasie okupacji austriackiej w 1916 r. trzykrotnie 

powiększono obszar miasta włączając obszary będące już praktycznie jego 

dzielnicami: Wieniawę, Czechów, Lemszczyznę, Tatary, Bronowice, Kośminek, 

rejon obecnej ul. Kunickiego i Za Cukrownią. W ten sposób powierzchnia miasta 

wzrosła do 2691 ha35.  

Okupacja miasta zakończyła się faktycznie 3 listopada 1918 roku, a cztery 

dni później Lublin stał się tymczasową stolicą Polski. Po wojnie konieczne było 

opracowanie planu regulacyjnego. Powstał on w roku 1922 i przewidywał, że 

zachodnia część miasta będzie miała charakter administracyjno-reprezentacyjny,  

a południowa i (częściowo) wschodnia - przemysłowy. Rok później powołano 

Komitet Rozbudowy Miasta, który określał kierunki rozbudowy i przebudowy 

Lublina. W dalszym ciągu budowano wielopiętrowe kamienice w śródmieściu,  

a na peryferiach domki jednorodzinne. 28 kwietnia 1931 włączono w obręb 

miasta tereny przedmieścia Dziesiąta. Miała to być modelowa dzielnica właśnie 

domków jednorodzinnych, przedmieście-ogród urządzone po europejsku36. 

Powstawały też budynki użyteczności publicznej (m.in. Dom Żołnierza, obecnie 

siedziba władz wojewódzkich), a wiele starych zostało przebudowanych. Nadal 

wzrastała też liczba ludności: spis z 1921 r. wykazał 94553 mieszkańców, 

dziesięć lat później było ich 112539, a na początku 1939 r. 12201937. Wojna 

znacznie osłabiła przemysł miasta, który również musiał poświęcić znaczne sumy 

na odbudowę. W roku 1919 było 89 zakładów zatrudniających zaledwie ok.  30% 

liczby zatrudnionych w 1912 r. Duży sukces odniosły zakłady Plagego  

i Laśkiewicza, zwłaszcza dzięki produkcji samolotów. Ponadto ważnymi 
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zakładami w mieście były: Cukrownia „Lublin”, fabryki maszyn rolniczych 

(Wolskiego i „Plon”), fabryka maszyn młyńskich „Lechia” oraz huta szkła. 

Rozpoczęcie tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego w 1936 roku 

spowodowało ożywienie lubelskiego przemysłu (zwłaszcza metalowego). Dalszej 

rozbudowie podlegały wodociągi i łączna długość sieci w roku 1938 wynosiła 

62,8 km38. W 1928 r. oddano do użytku elektrownię na Kośminku, w związku  

z czym wprowadzono w mieście oświetlenie elektryczne. W 1930 r. rozbudowano 

gazownię i sieć gazowniczą. W okresie międzywojennym czterokrotnie 

zwiększyła się długość brukowanych ulic, powstawały też nowe rozwiązania 

komunikacyjne (m.in. budowa tzw. Nowej Drogi (obecnie Al. Piłsudskiego) oraz 

tunelu na obecnej ul. Kunickiego). Przywrócona została miejska komunikacja  

i w 1937 r. było już 7 linii łączących dzielnice miasta.  

18 września 1939 roku Niemcy zajęli Lublin, a na skutek wcześniejszych 

nalotów i walk o miasto zniszczone zostało prawie trzysta budynków. Już  

w następnym miesiącu zarząd miasta przystąpił do odbudowy, głównie na Starym 

Mieście. Okupanci systematycznie (do roku 1943) wywozili z miasta 

mieszkańców - do końca stycznia 1943 r. ludność Lublina na skutek samych tylko 

wysiedleń zmniejszyła się o 14 tysięcy. Planowano obniżenie liczby Polaków  

w mieście do 60 tys., a udział Niemców miał wzrosnąć do 25%. Przeprowadzano 

również germanizację zmieniając nazwy ulic, opracowano „właściwą” historię 

miasta oraz zaplanowano budowę dzielnicy SS. 

Wojna dla Lublina skończyła się 24.07.1944 r., kiedy oddziały Armii 

Czerwonej i Armii Krajowej wyzwoliły miasto. Z okupacji Lublin wyszedł  

z dwudziestoprocentowymi stratami w zabudowie, ponad połowa infrastruktury 

kolejowej była nieczynna, z fabryk wywieziono maszyny i surowce. Jednak 

jeszcze w lipcu uruchomiono elektrownię, wodociągi i garbarnię, a w sierpniu 

m.in. fabrykę maszyn rolniczych. Do połowy września wszystkie zakłady, których 

stan na to pozwalał, zostały uruchomione - zatrudniono w nich ponad siedem 

tysięcy osób. Wojna przyniosła jednak przede wszystkim straty w ludziach, na 

początku 1944 roku w Lublinie było tylko 83,3 tys. ludności, a stan przedwojenny 

został osiągnięty dopiero w roku 1953. Pod koniec 1958 r. było 154840 

mieszkańców39, liczba 200 tysięcy osób została przekroczona w 1962 roku40, 
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natomiast spis z grudnia roku 1970 wykazał 235937 osób41, a w dwadzieścia lat 

później było już ponad 350 tys. mieszkańców42. Wzrost liczby ludności pociągał 

za sobą konieczność terytorialnej ekspansji. W marcu 1954 r. włączono w obręb 

miasta Wrotków i Dziesiątą, w związku z czym powierzchnia Lublina wzrosła do 

4370 ha, a pięć lat później obszar miasta był już ponad dwukrotnie większy (9318 

ha). Pod koniec 1959 r. pierwsi mieszkańcy wprowadzili się na nowe osiedle im. 

Mickiewicza, pierwsze osiedle nowej dzielnicy LSM. Kolejne nowe dzielnice 

rozpoczęto oddawać do użytku w latach siedemdziesiątych: w 1976 r. Czechów, 

w 1979 r. Czuby. Rozbudowywano również komunikację w mieście - w roku 

1953 uruchomiono trakcję trolejbusową, w 1967 r. dworzec główny PKS na 

Podzamczu, a w 1972 r. dworzec PKP-Północ. Rozwój powojennego Lublina 

cechował duży dynamizm. Szybkiemu przyrostowi liczby ludności towarzyszyła 

rozbudowa miasta, które stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym  

i akademickim o ponadregionalnym znaczeniu. Już w październiku 1944 roku 

powołano UMCS, który z czasem stał się największą uczelnią miasta. Powstawały 

też nowe zakłady przemysłowe, m.in. FSC w roku 1951.  

Współczesny Lublin to miasto wojewódzkie, silny ośrodek akademicki, 

węzeł komunikacyjny (choć brakuje go w planach budowy autostrad) i największe 

miasto wschodniej Polski. Obecnie szansy dalszego rozwoju miasta należy 

zdecydowanie upatrywać w odbudowie handlowych, kulturalnych i naukowych 

powiązań ze wschodem, które zawsze były ważnym czynnikiem decydującym  

o losach miasta.  

 

Opisy plansz 
 

Pierwsza plansza prezentuje cztery etapy rozwoju osadniczego centrum 

średniowiecznego Lublina. Każdy z etapów ukazany jest na oddzielnym szkicu 

wykonanym według opracowań i rysunków Andrzeja Rozwałki43.  

Szkic pierwszy przedstawia sytuację w VIII-X w. Gród lubelski, ośrodek 

terytorium plemiennego Zachodnich Słowian, znajdował się w północnej części 
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Lublina” (ryc. 54 w:) op. cit. 



wzgórza staromiejskiego, być może wraz z obronnym podgrodziem44. Osadnictwo 

zwarte występowało też na wzgórzu zamkowym (w zachodniej jego części), na 

Czwartku oraz na Grodzisku. Cypel Żmigrodu, który pełnił funkcję obronną, był 

prawdopodobnie również objęty osadnictwem.  

Szkic drugi pokazuje przemiany jakie zaszły w okresie od X do połowy 

XII wieku. Wtedy to gród plemienny został zniszczony (pozostało tam, podobnie 

jak na wzgórzu zamkowym, osadnictwo rozproszone), a gród będący ośrodkiem 

państwa gnieźnieńskiego został usytuowany na Grodzisku. Rozwijało się też 

osadnictwo na Czwartku, gdzie powstała pierwsza lubelska parafia p.w. św. 

Mikołaja45. Osadnictwo wycofało się ze Żmigrodu, pojawiło się natomiast być 

może na Białkowskiej Górze.  

Szkic trzeci ilustruje stan z okresu od połowy XII do początków XIV 

wieku. Osadnictwo zwarte występowało wtedy na Czwartku i w jego okolicach, 

Grodzisku, wzgórzu zamkowym i Starym Mieście, a osadnictwo rozproszone na 

Białkowskiej Górze i Żmigrodzie. Na wzgórzu staromiejskim umiejscowiona 

została siedziba archidiakona i powstał kościół św. Michała oraz kościół 

Dominikanów, co tworzy główny trzon ośrodka miejskiego46. Na wzgórzu 

zamkowym powstaje gród kasztelański z cylindryczną wieżą i kaplicą św. Trójcy.  

Ostatni szkic przedstawia sytuację z pierwszej połowy wieku XIV, kiedy 

to na wzgórzu zamkowym powstał zamek, a na staromiejskim gród lokacyjny. 

Ponadto zwarte osadnictwo występowało pomiędzy odnogami Czechówki (nad 

jedną z nich usytuowany był młyn), na Białkowskiej Górze oraz na Czwartku  

i w jego okolicach. Osadnictwo rozproszone natomiast znajdowało się na 

Żmigrodzie, ale też na wysoczyznowym terenie „Nowego Miasta”, czyli w rejonie 

dzisiejszego centrum Lublina.  

Założenia redakcyjne, jak i opis realizacji omawianej planszy 

zamieszczono w rozdziale trzecim.  

  

Na drugiej planszy przedstawiona jest podkolorowana kopia widoku 

Lublina, który został zamieszczony w sześciotomowym dziele „Civitates orbis 

terrarum”, opracowywanym przez ponad czterdzieści pięć lat i wydanym  
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w całości w 1618 roku47. Autorem opisów widoków, wstępu oraz redaktorem 

całego dzieła jest Georg Braun (1541-1622), autor teologicznych rozpraw, 

dortmundzki archidiakon oraz dziekan Kolonii. Natomiast widoki miast  zostały 

wyrytowane w miedzi przez Fransa Hogenberga (1535-1590), flamandzkiego 

kartografa, m.in. grawera map Orteliusa. We wstępie do „Civitates” znajdują się 

informacje na temat sposobu powstania widoków. Były one przygotowywane  

w oparciu o szkice wykonywane z autopsji. Szkic prezentowanego na tej planszy 

widoku oraz opis Lublina autor uzyskał od tutejszych jezuitów48.  

Widok przedstawia panoramę Lublina od strony Bystrzycy, której 

rozlewiska znajdują się (wraz z zabudowaniami wiejskimi) na pierwszym planie. 

Obok licznych drobnych szczegółów (pojedyncze zabudowania, krzyże) znajdują 

się obiekty specjalnie wyróżnione i opisane. Jest ich 28, przy czym sześć opisano 

na samym widoku. Są to (od lewej): Kościół Mariacki (Wniebowzięcia NMP), 

Kościół Nawrócenia św. Pawła, Brama Krakowska, Archikatedra św. Jana 

Chrzciciela, zamkowa Kaplica św. Trójcy oraz Kościół św. Mikołaja. Wśród 

pozostałych obiektów, ponumerowanych i wymienionych pod widokiem, 

dominują kościoły, choć znajdują się tam też i budynki świadczące o ówczesnym 

rozwoju miasta jak np. papiernia (powstała w 1538 r.) i obiekty związane  

z wodociągami (1531 r.).  

Widok przedstawiony na planszy jest podkolorowaną kopią oryginalnego 

widoku z „Civitates”, znajdującą się w zbiorach Zakładu Kartografii UMCS  

w Lublinie.  

 

Trzecia plansza przedstawia najstarszy plan Lublina. Ze względu na jego 

wartość i stan zachowania możliwe było tylko wykonanie kopii ze zdjęcia. Plan 

został wykonany na pergaminie o wymiarach 68 na 80 cm (wg innych danych 67 

na 77,5 cm), który niestety nie zachował się w całości - został nadpalony  

w trakcie pożaru. Skala planu jest duża i wynosi około 1:240. Autorem tego 

opracowania jest geometra Karol Bekiewicz, który przebywał w Lublinie w 1649 

roku dokonując pomiarów gruntów klasztornych. Plan nie ma podanego roku 
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powstania, ale powyższa informacja pozwala na w miarę dokładne jego 

określenie49.  

Plan przedstawia w perspektywicznym ujęciu okolice dzisiejszego placu 

Łokietka, a więc skrzyżowania ulic: Królewskiej, Lubartowskiej i Krakowskiego 

Przedmieścia. Na planie zaznaczony jest przebieg murów miejskich, naniesione są 

baszty, furty oraz Brama Krakowska (wszystkie w formie rzutów). Obok bramy 

znajdują się liczne stragany, a przy wylocie obecnej ulicy Koziej wagi miejskie 

służące do ważenia przywożonego do miasta zboża (stąd dawna nazwa „plac 

Korce”, odnosząca się do początkowej części ul. Królewskiej50. Ponadto na planie 

narysowany jest kościół Karmelitów (ob. Ratusz) oraz, przedstawiony w rzucie, 

nieistniejący obecnie szpital św. Ducha. Obrazu ówczesnego miasta dopełniają 

kamienice, w niektórych przypadkach uzupełnione nazwiskami właścicieli. 

Plan ten został poddany konserwacji w latach pięćdziesiątych XX wieku  

i obecnie znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.  

 

Plansza czwarta prezentuje widok Lublina pochodzący z dzieła „Regni 

Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Studio Andreae Cellarii” autorstwa 

Andreasa Cellariusa, urodzonego około roku 1596 w Neuhausen koło Worms. 

Książka ta wydana została w 1659 roku w Amsterdamie i zawiera historię 

ówczesnej Polski, jej mapę oraz plany i widoki miast wraz z opisami. 

Zamieszczona w niej panorama Lublina jest nieznacznie zmodyfikowaną kopią 

widoku z dzieła Brauna (patrz plansza nr 2), różniącą się tylko drobnymi 

szczegółami.  

Reprodukcja ta pochodzi z egzemplarza „Regni Poloniae...” znajdującego 

się w zbiorach Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

 

Na planszy numer pięć pokazany jest plan, którego powstanie wiąże się  

z konfederacją tarnogrodzką. Konfederacja ta została zawiązana 26 listopada  

1715 r. w celu usunięcia z Polski wojsk saskich i detronizacji Augusta II  

a związane z nią rokowania trwały blisko pół roku. Jednym z miast, gdzie owe 
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rokowania się odbyły był Lublin51. Reprodukowany „Plan de la ville et 

fauxbourgs de Lublin” jest swoistym „informatorem”. Jego autorem jest  

C. d'Örken i datowany jest na 6 sierpnia 1716 roku. Przybliżona skala 

rękopiśmiennego opracowania to 1:3400. Przedstawiony obszar ograniczają od 

zachodu dawne fortyfikacje miejskie, czyli linia dzisiejszej ulicy Lipowej i jej 

przedłużenia w kierunku dolin rzek. Rzeki te (Bystrzyca i Czechówka) 

wyznaczają granice planu od południa i północy, choć oczywiście po drugich 

stronie ich dolin również przedstawione są zabudowania (Czwartek, 

Kalinowszczyzna, Lemszczyzna). We francuskojęzycznej legendzie wyróżnione 

jest trzynaście typów obiektów. Są to: kwatera carskiego ambasadora Grzegorza 

Dołgorukiego (A), kwatera biskupa kujawskiego Konstantego Szaniawskiego (B), 

kwatera Jakuba Flemminga, feldmarszałka saskiego (C), Trybunał - miejsce obrad 

(D), obóz królewski (E) i konfederacki (F), Brama Krakowska (G), Brama 

Grodzka (H), Krakowskie Przedmieście (I), ulica (dzielnica) żydowska (K), 

posterunki sił królewskich (L) i konfederackich (M) oraz zamek (N). Ponadto na 

planie wyróżnione są kościoły, podpisane są fortyfikacje miejskie i drogi 

wychodzące z miasta.  

Oryginał planu o wymiarach 79 na 57,5 cm znajduje się w zbiorach 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,  

a reprodukcja została wykonana z przechowywanej tam kopii (rękopis nie jest 

udostępniany).  

 

Kolejna plansza przedstawia reprodukcję widoku Lublina z 1774 roku 

autorstwa Jana Maszewskiego. Ukazana jest na niej panorama miasta od strony 

przedmieścia Piaski (w lewym dolnym rogu ryciny) z Kościołem Nawrócenia św. 

Pawła w centralnej części, w którym to znajduje się przedstawiony u góry obraz 

św. Antoniego. Osobno zaznaczony został nieistniejący kościół farny Michała 

Archanioła na Starym Mieście, nad wieżą którego autor widoku umieścił postać 

patrona pokonującego smoka. Dość szczgółowo przedstawiona jest też drobna 

zabudowa miasta.  

Widok ten pochodzi ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.  

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.  
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Plansza siódma przedstawia plan Lublina z roku 1829 będący litografią 

nieznanego autorstwa wykonaną „z Planu przez Inżyniera Województwa 

Lubelskiego podanego” jak można przeczytać pod ramką opracowania. Owym 

inżynierem był Feliks Bieczyński (1799-1885), który objął to stanowisko rok 

wcześniej (poprzednio był zastępcą inżyniera). Jemu to miasto zawdzięcza m.in. 

powstanie ogrodu miejskiego - Bieczyński zaprojektował go najpierw nad 

Czechówką (mieszkańcy wycięli drzewa na opał), a w 1837 r. zaproponował 

nową lokalizację, w której to Ogród Saski (bo taką otrzymał nazwę) znajduje się 

do dziś (a obok niego ulica, której patronem jest właśnie Bieczyński). 

Zaprojektował też, wraz z całym osiedlem robotniczym, inny park - Bronowice. 

Bieczyńskiego interesował też stan dróg i urządzeń komunalnych Lublina 

(wysuwał propozycje oświetlenia miasta), był także autorem koncepcji lokalizacji 

dworca kolejowego na Bronowicach i różnych rozwiązań architektonicznych  

(i nie tylko - np. propagował w mieście hodowlę jedwabników)52.  

Plan przedstawia obszar miasta oraz jego przedmieść wraz z zabudową 

podzieloną na kościoły, domy murowane i domy drewniane. Wykaz ważniejszych 

budynków znajduje się w rogu planu. Podpisane są nie tylko dzielnice miasta, ale 

i ulice, przedmieścia, wsie i folwarki. Wyróżnione zostały także cmentarze, 

rogatki miejskie oraz część placów. Zwraca uwagę duża liczba podmiejskich dróg 

oraz namiastka przedstawienia rzeźby terenu (zaznaczenie wąwozów i skarp).  

Plan ten, o wymiarach 51,1 cm na 39 cm, wykonany jest w skali 1:8000. 

Jego oryginał znajduje się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima 

Łopacińskiego w Lublinie.  

Przedstawiony tu plan został wybrany do wykonania opracowania 

kartograficznego przedstawionego na następnej planszy.  

  

Plansza numer osiem przedstawia autorskie opracowanie planu  

F. Bieczyńskiego przedstawionego na planszy poprzedniej. Opracowanie to 

zostało wykonane jako wzór planów, które mogłoby znaleźć się w atlasie 

historycznym Lublina. Projekt takiego atlasu, jego założenia i szczegóły 

wykonania samego opracowania znajdują się w rozdziale 3.  
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Na planszy numer dziewięć ukazany jest plan Lublina pochodzący z 1875 

roku. Powstanie tego planu należy łączyć z dwoma wydarzeniami. Pierwszym z 

nich było zlikwidowanie getta (1862 r.), co wiązało się z intensywnymi 

poszukiwaniami przez ludność żydowską miejsc pod zabudowę, a drugim plany 

przeprowadzenia linii kolejowej (zrealizowane w 1877 r.). Miasto zatrudniło 

wtedy geometrę Michała Denara, który opracować miał nową koncepcję 

przestrzenną miasta. Zamiast spodziewanego planu regulacyjnego Denar 

zaprezentował właściwie opracowanie bliższe planowi miasta53. Plan ten został 

wylitografowany przez Czempińskiego, a jego wydaniem zajęło się wydawnictwo 

S. Arcta. Stanisław Arct (1818-1900), który w 1836 r. otworzył przy Krakowskim 

Przedmieściu księgarnię, a w 1855 r. rozpoczął działalność wydawniczą, nie 

zarządzał już wtedy firmą noszącą jego nazwisko. Po upadku powstania 

styczniowego wyjechał, a interes przekazał bratankowi Michałowi (1840-1916)54. 

Reprodukcja prezentowanego tu planu dołączona został również do wydanego 

przez wydawnictwo Arcta przewodnika po Lublinie autorstwa Władysława 

Zielińskiego55.  

Plan ukazuje znacznie mniejszy obszar niż poprzednio omówione 

opracowanie Bieczyńskiego (plansza nr 7). Brak jest na nim nie tylko okolicznych 

wsi, ale też i terenów bezpośrenio przylegających do miasta. Na planie można 

zauważyć kilka ciekawych elementów. Przede wszystkim naniesiony jest budynek 

dworca kolejowego i przebieg linii, mimo iż jej otwarcie nastąpiło dwa lata 

później. Jest to chyba najbardziej widomy element regulacyjnego (a nie 

„topograficznego”) charakteru planu. Ciekawe jest także sprawdzenie dokładności 

planu. Na terenie „Nowego miasta” przesunięcia są niewielkie np. dla 

znajdującego się na skraju planu skrzyżowania obecnych al. Racławickich i al. 

Długosza jest to ok. 100 m, podobnie dla skrzyżowania ul. Lipowej z ul. 

Narutowicza oraz z Krakowskim Przedmieściem. Jeszcze mniejsze różnice 

występują w przypadku skrzyżowania ul. Bernardyńskiej z ul. Wyszyńskiego  

(60 m) i ul. Lubartowskiej z ul. Ruską (80 m). Większe przesunięcia wykazują 

obiekty na terenie przedmieścia Kalinowszczyzna - dla kirkutu oraz dla Kościoła 

św. Agnieszki jest to ok. 150-200 m. Znaczne rozbieżności zaobserwować można 
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w okolicach projektowanego dworca i wzdłuż Bystrzycy. I tak most na Bystrzycy 

w dzielnicy Kalinowszczyzna przedstawiony jest z przesunięciem prawie 300 

metrów, most prowadzący do dworca kolejowego tylko ok. 80 m. Zastanawiający 

jest przebieg rzeki Czerniejówki. Porównanie dwu wartości daje pojęcie  

o niedokładności przedstawienia okolic dworca kolejowego: ujście Czerniejówki 

przesunięte jest tylko o ok. 50 m, natomiast kolejowy most na tej rzece o... pół 

kilometra. Pomiarów dokonano na podstawie porównania planu ze współczesnym 

opracowaniem w tej samej skali przyjmując budynek Trybunału za dokładnie 

zlokalizowany.  

Na planie przedstawione są obszary zwartej zabudowy (szrafurą), a także 

poszczególne budynki, w tym prawie 30 ponumerowanych i opisanych w rogu 

planu. Podpisane zostały ulice, zaznaczone cmentarze, nie naniesiono jednak 

obecnych już wtedy zakładów przemysłowych. Ciekawostką planu jest to, że ma 

on świadectwo dopuszczenia do publikacji, wydane przez carską cenzurę.  

Plan wykonany jest w skali 1:20000, jego wymiary to 19,5 na 13 cm,  

a znajduje się on, podobnie jak i poprzednie, w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.  

 

Kolejna plansza przedstawia plan pochodzący z roku 1892. Jest to  

w całości rosyjskojęzyczne opracowanie wykonane przez chełmskiego inżyniera 

Ł. Ł. Tosio, na którym przedstawione są (zgodnie z podtytułem planu) rewiry 

policyjne. W legendzie planu ujęte są dwa rodzaje policyjnych posterunków, 

komenda policji, linia podziału miasta na dwie części oraz obiekty związane  

z ochroną przeciwpożarową (dwa typy studni, pompy oraz komenda strażacka). 

Treść planu usprawiedliwia osoba kierująca pracami, a mianowicie towarzyszący 

autorowi lubelski komendant policji A. G. Niecharoszkow. Oczywiście na planie 

znajduję się treść dużo bogatsza: wyróżnione zostało ponad 70 różnych obiektów, 

których bogaty zakres stanowi o informacyjno-turystycznym charakterze 

opracowania. W wykazie tychże budynków (i nie tylko) można znaleźć m.in. 

kościoły i cerkwie, instytucje finansowe (banki, towarzystwa kredytowe), hotele, 

gmachy rządowe, obiekty opieki społecznej i służby zdrowia (np. szpitale, 

sierocińce), szkoły, zakłady przemysłowe, tereny zielone, rogatki miejskie i wiele 

innych.  



Pod tytułem planu podane są dane dotyczące lokalizacji miasta: szerokość 

(51°15') i długość geograficzna (20°14' od południka paryskiego) oraz wysokość 

nad poziomem Morza Bałtyckiego (609 angielskich stóp).  

Podkolorowany oryginał planu wykonany jest w skali ok. 1:8400 na 

arkuszu o wymiarach 61,5 na 45 cm i znajduje się w Archiwum Państwowym  

w Lublinie.  

 

Na planszy jedenastej prezentowany jest plan pochodzący z przełomu XIX 

i XX wieku. Jest to rosyjskojęzyczne przedstawienie głównie obiektów 

związanych z prawosławiem - cerkwi, kaplic oraz cmentarzy. Obiekty te są na 

planie ponumerowane i opisane. Obok nich zostały umieszczone niektóre budynki 

związane z innymi wyznaniami oraz budowle świeckie. Podpisane są ulice, rzeki, 

przedmieścia, zaznaczony też obszar zwartej zabudowy. Plan obejmuje tylko 

lewobrzeżną część miasta, a pozostałe fragmenty (Piaski, Bronowice) zostały 

tylko zaznaczone (jednobarwny rysunek), co wiązać należy zapewne z tematyką 

planu (wspomniane dzielnice miały głównie charakter przemysłowy)  

Na uwagę zasługuje forma graficzna planu - wykonany jest on  

w jasnobrązowej tonacji, efektownie przedstawione są tereny zielone oraz skarpy. 

Całość została uzupełniona czterema widokami z miasta, przy czym jeden z nich 

wykonano w ten sposób, iż wygląda on jak oddzielna kartka nałożona na plan. 

Widoki te przedstawiają cerkiew na obecnym Placu Litewskim, Zamek oraz 

Cerkiew Przemienienia Pańskiego i Kamienicę Sobieskich opisaną jako miejsce, 

w którym zatrzymał się car Piotr I. Opisane elementy graficzne decydują o tym, 

że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych planów „do oglądania”.  

Plan został wykonany techniką chromolitografii, a wykreślony i ozdobiony 

rysunkami przez W. Griznowa. Arkusz ma wymiary 39,8 na 54,5 cm, a podana 

skala liniowa pozwala na przybliżone wyliczenie skali liczbowej, która wynosi 

ok. 1:8200. Plan pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Lublina.  

 

Kolejny plansza (nr 12) to plan z 1912 roku autorstwa Witolda 

Cholewińskiego, a wylitografowany przez A. Jerzyńskiego. Warto zwrócić 

uwagę, że zaznaczono na nim wiele obiektów przemysłowych: fabryki, młyny, 

magazyny itp. Ponadto na planie wyróżniono ponad sześćdziesiąt różnych 

obiektów (kościoły, szkoły, hotele, banki i inne). Każdy z budynków jest 



ponumerowany, ale na prezentowanej reprodukcji brak jest opisu obiektów. Owa 

lista wykonana była w języku polskim i rosyjskim, a cały plan uzupełniony był 

(głównie na odwrocie) dziesięcioma reklamami, z których możemy dowiedzieć 

się m.in., iż autor planu zajmował się również ubezpieczeniami. Wracając do 

samej treści opracowania należy zauważyć, że mimo dużych walorów 

informacyjnych (wspomniane kilkadziesiąt obiektów, zaznaczony przebieg 

projektowanej drogi, mającej połączyć dworzec kolejowy ze skrzyżowaniem ob. 

ul. Lipowej i ul. Narutowicza) plan wykonany jest dość niestarannie, co odnosi się 

głównie do ręcznie wykonanych i mało czytelnych opisów. Cecha ta zdaje się być 

charakterystyczna dla publikacji Cholewińskiego. Wydany przez niego plan  

z 1936 roku, który nie został zamieszczony w pracy, posiada rysunek 

(jednobarwny) równie mało estetyczny, choć część informacyjna jest jeszcze 

bardziej obszerna - stanowi ją osiemdziesiąt sześć obiektów.  

Prezentowany plan ma wymiary 42 na 38 cm (wersja z opisem obiektów 

jest kilkanaście centymetrów dłuższa). Brak jest jakiejkolwiek informacji o skali. 

Oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Miasta Lublina, natomiast 

uzupełniona o okładkę dwustronna wersja z reklamami i opisem obiektów wydana 

została w 1992 roku jako reprint56.  

 

Plansza trzynasta przedstawia plan Lublina wykonany zaledwie cztery lata 

po poprzednio opisywanym, ale tak krótki okres usprawiedliwiają znaczne zmiany 

obszaru miasta. W 1916 obszar Lublina został powiększony do prawie 2700 ha 

(patrz rozdział o historii miasta) i wszystkie włączone tereny przedstawione są na 

tym planie. Zawiera on ponad sto ponumerowanych obiektów, z czego spora 

część wyróżniona jest jako budynki. Dodatkowo zaznaczone zostały tereny 

zielone (parki, skwery) oraz cmentarze. Szczegółowo opisane są dzielnice miasta  

i grunty z miastem sąsiadujące. Ponadto zwraca uwagę siatka skorowidzowa oraz 

podziałka transwersalna. 

Plan został wykonany na arkuszu o wymiarach 56 na 74 cm, a jego skala 

to 1:8400. Brak jest nazwiska autora, ale plan wylitografowany i wydrukowany 

został przez A. Jerzyńskiego. Oryginał znajduje się w Muzeum Historii Miasta 

Lublina, a w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie przechowywany jest  
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ten plan w formie zbliżonej do rysunek technicznego. 

 

Kolejna plansza przedstawia ostatni plan pochodzący z czasów II RP. Jego 

pełny tytuł brzmi „Plan wielkiego miasta Lublina”, który to usprawiedliwiony jest 

przez fakt kolejnego powiększenia obszaru miasta. W roku wydania planu (1931) 

do miasta dołączono dzielnicę Dziesiąta, a liczba ludności przekraczała 100 

tysięcy. Plan przedstawia się bardzo efektownie, zastosowano na nim rozwiązania 

graficzne, które znane są i współczesnym użytkownikom planów. Za pomocą 

kolorów rozróżniono funkcje poszczególnych obszarów, i tak: kolorem 

czerwonym zaznaczono zabudowę, zielonym tereny zielone (cmentarze, parki, 

zieleńce), ale już nadrzeczne łąki oznaczono kolorem błękitnym. Kolor niebieski 

zarezerwowano dla hydrografii. Interesująco przedstawia się wspomniana 

Dziesiąta, gdzie poszczególne sektory posiadają czerwone obwódki domów  

i zielone środki przydomowych ogródków. Kolor biały posłużył nie tylko do 

naniesienia ulic i placów, ale również do przedstawienia innych terenów 

komunikacyjnych („pole lotnicze”, grunty kolejowe) oraz obszarów 

przemysłowych i wojskowych. Czarny kolor, jak to określa informacja na planie, 

zastosowano do naniesienia „budynków publicznych”. Przedstawiono również 

miejską komunikację wraz z przystankami.  

Plan został opracowany przez Biuro Regulacji Magistratu miasta Lublina, 

a wydrukowany w warszawskiej firmie „B. Wierzbicki i s-ka”. Wydanie zlecił  

i opłacił lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i w tym 

zapewne należy upatrywać ładnej formy opracowania, które służyć mogło jako 

materiał promocyjny i plan turystyczny. Za tym ostatnim przemawia duża liczba 

ponumerowanych budynków (zapewne oddzielnie opisanych - niestety brak jest 

tego opisu) i siatka skorowidzowa. 

Skala planu to 1:15000, z ciekawą informacją, że „podziałka nie stosuje 

się do szerokości ulic”. Oryginalne opracowanie znajduje się w zbiorach 

Biblioteki Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

 

Plansza piętnasta przedstawia niemiecki „Verkehrsplan Lublin”, czyli plan 

komunikacyjny. Wykonany został on na podkładzie topograficznym, dzięki 

czemu można zorientować się w sytuacji przedwojennego miasta. Na tenże 

podkład (w kolorze brązowym) naniesiony został czarny rysunek planu.  



W legendzie znajduje się kilkanaście rodzajów obiektów: (przejezdne) ulice, 

mosty kolejowe, drogowe i kolejowo-drogowe oraz wiadukty, przejazdy 

kolejowe, poczta, sztab, koszary, szkoły, szpitale i rzeźnia.  

Plan nie ma podanej daty powstania, ale można w przybliżeniu określić ją 

na koniec 1939 roku lub pierwszą połowę 1940 r. Wskazują na to polskie nazwy 

ulic, które Niemcy zaczęli zmieniać dopiero w sierpniu 1940 roku57. Skala planu 

to 1:15000, dodatkowo na dole arkusza znajduje się podziałka liniowa. Wymiary 

samego arkusza to 51,5 na 58 centymetrów. Plan znajduje się w zbiorach 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.  

 

Na kolejnej planszy przedstawiony jest drugi z niemieckich planów 

Lublina, wydrukowany w maju 1944 roku, a więc... na trzy miesiące przed 

wyzwoleniem miasta. Opracowanie jest jednokolorowe i przedstawia jedynie 

ulice, koleje i rzeki oraz folwarki i tor wyścigowy. Wszystkie ulice i place 

posiadają (w przeciwieństwie do poprzedniego planu) nazwy w języku 

niemieckim. Większość z tych nazw to dostosowane nazwy przedwojenne jak np. 

Warschauerstaße, Rusałkastraße. Część ulic posiada nazwy zmienione  

np. Theaterstraße zamiast ul. Narutowicza czy Kurt-Lück-Straße zamiast Al. 

Zgody (ob. Radziszewskiego). Zastanawiająca jest obecność takich nazw jak np. 

Piłsudski-Allee, która, zdawać by się mogło, powinna być zmieniona przez 

okupantów z racji „polsko-patriotycznych” skojarzeń.  

Wymiary planu to 60,7 na 61,5 cm, a jego skala wynosi 1:15000. Oryginał 

znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie.  

 

Plansza numer siedemnaście przedstawia pierwszy plan Lublina wydany 

przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Opracowanie 

to ma wiele cech znanych ze współczesnych produktów kartograficznych. Treść 

planu nie jest zbyt bogata, a jej główna część to sieć ulic. Zwraca uwagę brak 

obecnie podstawowych dla komunikacji w mieście ulic (np. Tysiąclecia, 

Solidarności i Unii Lubelskiej), co powoduje, że po dokładniejszej analizie plan 

okazuje się, co zostało już wspomniane, starszym niż z pozoru mógłby wyglądać. 

Ponadto przedstawiono hydrografię, tory i stacje kolejowe oraz tereny zielone 
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(parki, ogródki działkowe, cmentarze). Czerwonymi liniami zaznaczono linie 

komunikacji miejskiej (autobusowej oraz trolejbusowej). Na planie nie 

zaznaczono jakichkolwiek budynków publicznych, zabytków itp., choć pewnymi 

wyjątkami są tu opisy (ale nie kontury samych budynków) dworców i zamku. 

Natomiast poza granicami miasta całkowicie brak jest treści.  

Ramka planu ma wymiary 60 na 55 cm, a prezentowana kopia została 

wykonana z egzemplarza przechowywanego w Zakładzie Kartografii UMCS  

w Lublinie.  

 

Ostatnia plansza ukazuje plan funkcjonalny Lublina wraz z etapami 

rozwoju terytorialnego miasta. Teren miasta podzielony został według funkcji 

dominujących na danym obszarze. Wydzielono osiem takich funkcji: 

administracyjno-edukacyjną (instytucje państwowe, edukacja i placówki 

naukowe, opieka społeczna, służba zdrowia, kultura, sztuka, obiekty sportowe, 

centra handlowe), mieszkaniową (zabudowa zwarta, osiedlowa i jednorodzinna), 

rekreacyjną (parki, lasy, zieleńce, ogródki działkowe i łąki), przemysłową 

(zakłady przemysłowe, składy i bazy), centrum (centrum miasta, łączące cechy 

funkcji mieszkaniowej i administracyjno-edukacyjnej) cmentarze, funkcja 

komunikacyjna (ulice główne, tory kolejowe, dworce komunikacji kolejowej  

i drogowej oraz zajezdnie) oraz tereny rolnicze i pozostałe.  

Rozwój terytorialny Lublina przedstawiony został w siedmiu etapach, 

które ukazane są za pomocą linii granic miasta w danym okresie.  

Wszystkie założenia planu, kryteria wydzielania obszarów oraz problemy 

wynikłe podczas realizacji opracowania znaleźć można w rozdziale 3. 

 

Plany współczesne 
 

Powojenna sytuacja w Polsce spowodowała, że wydawnictwa 

kartograficzne została praktycznie zmonopolizowane przez Państwowe 

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Jednakże, zwłaszcza  

w początkowym okresie, pojawiały się opracowania wykonywane na bieżące 

potrzeby instytucji, czy też mające charakter ogólnoinformacyjny. Jednym z nich 

jest plan z 1948 roku znajdujący się w zbiorach Biblioteki Katolickiego 



Uniwersytetu Lubelskiego58. Jest to opracowanie będące „spolszczeniem” 

przedstawionego na planszy 16. niemieckiego planu z 1944 r. Zostały na nim 

zmienione tylko nazwy ulic, dzielnic itp., pozostała natomiast skala (1:15000)  

i siatka skorowidzowa. Plan uzupełniono wykazem adresów i telefonów 

lubelskich urzędów i instytucji oraz indeksem ulic. Całość opatrzona jest tytułem 

„Plan miasta Lublina” i herbem miasta, którego wygląd dość znacznie odbiega od 

obecnej wersji. Ze względu na brak różnic w przedstawionym obszarze  

w stosunku do wspomnianego planu oraz z powodu złej jakości reprodukcji, plan 

ten nie został przedstawiony.  

Pierwszy plan Lublina wydany przez PPWK pojawił się w 1957 roku 

Zamieszczony został na planszy nr 17, a jego omówienie znajduje się  

w poprzednim rozdziale. Podobna koncepcja graficzna towarzyszyła planowi 

Lublina w kolejnych siedmiu wydaniach (do roku 1975 włącznie). Plany te nie 

mają podanej skali. Brak jej też na planach wydanych później - w 1976 roku 

opracowano plan miasta, który doczekał się sześciu (bądź pięciu) wydań,  

a następnie, nie zmieniając ani tytułu opracowania, ani koncepcji graficznej, 

umieszczono skalę planu (ok. 1:14500) i zachowano numerację wydań. Od roku 

1986 do 1998 ukazało się ich osiem. Najnowsze opracowania wydawnictwa 

(przekształconego z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną notowaną 

na giełdzie) to plany w skali 1:20000 wydawane w dwu seriach – „tradycyjnej” 

oraz nowej, nazwanej „Copernicus”59.  

Po roku 1990 zaczęło pojawiać się coraz więcej prywatnych firm 

wydających mapy i plany (niestety często wykonane przez osoby bez 

odpowiedniego przygotowania). Ukazywać zaczęły się też plany w formie 

oprawionych arkuszy - Lublin doczekał się takiego opracowania w 1992 roku60. 

Plany stały się nawet dodatkiem do codziennych gazet61. Wybór planów jest 

ogromny, równie duże są, niestety, różnice w ich jakości. 
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5. Osiągnięte wyniki 
 

Celem tej pracy było opracowanie atlasu historycznego miasta 

przeznaczonego nie tylko dla specjalistów, ale i dla osób, które chciałyby poznać 

historię Lublina poprzez pryzmat jego kartograficznego przedstawienia. Założenia 

te zostały spełnione i atlas, poprzez liczne plansze ukazujące archiwalne plany  

i materiały ikonograficzne, jest atrakcyjny od strony czysto wizualnej. 

Niewątpliwie spełnia on też swoją bardziej „badawczą” rolę, będąc znakomitym 

punktem wyjścia wszelkiego rodzaju analiz dotyczących historii miasta. Dzięki 

zgromadzeniu w jednym zbiorze prawie wszystkich dostępnych planów miasta 

może on służyć np. w badaniach nad zmianami sieci i nazewnictwa ulic, terenami 

zielonymi w mieście, związkami między czynnikami przyrodniczymi  

a rozwojem przemysłu itp. Opracowany plan funkcjonalny Lublina (plansza nr 

18) jest również wynikiem analizy materiałów kartograficznych (etapy rozwoju 

terytorialnego). Pozostałe opracowania własne także spełniają swoją rolę, bądź to 

uzupełniając kartograficzną lukę (plansza nr 1 przedstawiające etapy rozwoju 

średniowiecznego ośrodka), bądź też będąc swoistym „przewodnikiem” po 

archiwalnym planie (plansza nr 8 -  opracowanie planu Bieczyńskiego). 

W przypadku zamiaru publikacji tak opracowanego atlasu oczywiście 

należało by dokonać pewnych zmian czy też uzupełnień (opracowanie większej 

liczby plansz wykonanych według założeń zastosowanych do planu na planszy 

8.), jednak pamiętać należy, że w pracy zaprezentowano próbę opracowania atlasu 

i ten cel niewątpliwie został osiągnięty. 
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