
O początkach Lublina  
w kilku słowach

Współczesny Lublin zajmuje powierzchnię 
147,5 km2. Składają się nań zarówno tereny 
historycznego Lublina, jak i części sąsiadują-
cych z nim w przeszłości około 24 historycznych 
miejscowości, w tym, m.in.: Sławina, Czecho-
wa, Rudnika, Trześniowa, Jakubowic Murowa-
nych, Tatar, Bronowic, Dziesiątej, Wrotkowa, 
Abramowic, Zemborzyc, Konopnicy. 

Na kartach dziejów pisanych nazwa Lublin po 
raz pierwszy pojawiła się w roku 1198 roku. Jed-
nak Lublin należy do grupy najstarszych ośrod-
ków osadniczych na ziemiach polskich. Badania 
archeologiczne dowodzą, że najstarsze ślady 
obecności człowieka na terenie dzisiejszego Lu-
blin pochodzą sprzed około 12 tysięcy lat. Do-
godne warunki naturalne, tworzone przez trzy 
rzeki: Bystrzycę i jej dopływy Czechówkę i Czer-
niejówkę, a także teren z charakterystycznymi 
wzniesieniami i dolinami uformowanymi w les-
sowej pokrywie sprzyjały osiedlaniu się tu ludzi. 
Nie tylko stwarzały dogodne warunki gospoda-
rowania, ale przede wszystkim odpowiednie wa-
runki obronne. 

Początek ciągłego osadnictwa na obszarze lu-
belskiego zespołu osadniczego, w postaci osad 
otwartych bez grodu, wiązać należy z okresem 
od VI do VII wieku. Osadnictwo tego czasu miało 
charakter rozproszony. Nie tworzyło wyraziście 
uformowanych centrów osadniczych, jak będzie 
to miało miejsce w kolejnych stuleciach. Bar-
dziej wyraziście rysuje się obraz osady na Wzgó-
rzu Czwartek. Archeolodzy odkryli tu blisko 25 
półziemianek, w tym 20 mieszkalnych. Mniejsze 
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osady funkcjonowały 
na Wzgórzu Grodzisko 
(Kirkut) i Białkowskiej 
Górze położonej w 
jego bezpośrednim są-
siedztwie. Usytuowa- 
nie osad przekonuje, 
że w tym okresie były 
one rozciągnięte od 
przeprawy na Bystrzy-
cy (Kalinowszczyzna) 
ku grodowi na Wzgó-
rzu staromiejskim.

Badacze Lublina wyjaśniając zagadki jego najgłębszej przeszłości spierają się, 
co do znaczenia i roli poszczególnych miejsc zajmowanych przez wczesne osadnic-
two u zbiegu Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. Jednym z ważniejszych proble-
mów jest umiejscowienie grodu. Archeolodzy widzą go zarówno w obrębie Wzgórza 
Zamkowego, jak i na Wzgórzu staromiejskim. Wiele wskazuje na to, że około VIII 
stulecia, wraz z intensyfikacją osadnictwa, teren Wzgórza staromiejskiego stał się 
miejscem usytuowania grodu z obronnym podgrodziem. Wydaje się, że mógł to być 
ośrodek terytorium plemiennego, być może lędziańskiego(?). W tym samym czasie 
na sąsiednich wyniesieniach istniał szereg rolniczych osad otwartych, nie objętych 
umocnieniami. W ich sąsiedztwie, na obrzeżach terenów objętych osadnictwem, 
występowały oddzielone od nich, dolinami lub ciekami wodnymi, cmentarzyska kur-
hanowe. Ich istnienie odnotowano w okolicach Ponikwody, na Wrotkowie i w lesie 
Dąbrowa. Ich istnienie na Ponikwodzie ukazują jeszcze XIX-wieczne mapy.

Kres epoce plemiennej nad Bystrzycą przyniosły wydarzenia końca 2 poł. X stule-
cia, kiedy na ziemie na wschód od Wisły dotarli z Wielkopolski Piastowie, ale to już 
zupełnie inna historia.

LUBLIN PRZeD  
X WIeKIeM NA tLe  
PLANU WsPółCZesNeGO 
MIAstA

Jak Lublin został  
pomnikiem historii?

Przed ponad czterema laty, 25 kwietnia 
2007 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
uznał Lublin za Pomnik Historii. Wyróżnienie to 
objęło teren dawnego miasta w murach miej-
skich, fragment Krakowskiego Przedmieścia  
i Wzgórze Zamkowe z Zamkiem. Status Pomni-
ka Historii jest potwierdzeniem posiadania przez Lublin szczególnej wartości 
historycznej, naukowej i artystycznej i zarazem wyjątkowego znaczenia miasta 
dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Status ten otwiera miastu możliwość ubie-
gania się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Decyzję urzędującego wówczas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego poprzedziły działania radnych lubelskich, którzy zwrócili swoją uwagę na 
potrzebę docenienia rangi naszego miasta na arenie nie tylko krajowej, ale także 
powodowani byli troską o nie najlepszy stan zgromadzonych tu zabytków, zwłaszcza 
na starym Mieście. skromny Budżet gminy nie gwarantował wystarczających kwot 
pieniężnych do podjęcia przez miasto szeroko zakrojonych prac restauratorskich. 
Jednym słowem, za inicjatywą radnych kryła się również nadzieja na pozyskanie 
niezbędnego wsparcia materialnego ze źródeł pozamiejskich. 

W kwietniu 2004 roku, władze miasta wystąpiły do specjalistów ówczesnego 
Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie z wnioskiem o 
przygotowanie projektu wystąpienia do Ministra Kultury, który miał stać się podsta-
wą wniosku Ministra do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie zespołu 
lubelskiego za Pomnik Historii. Po ponad rocznej pracy, zespół ekspertów, działa-
jący pod kierunkiem Jacka serafinowicza, przygotował obszerne opracowanie. Za-
wierało ono wskazanie granic pomnika, bogatą dokumentację fotograficzną i kar-
tograficzną, a przede wszystkim szerokie uzasadnienie wystąpienia władz miasta 
o nadanie Lublinowi tak wysokiej rangi ochrony. Wniosek, recenzowany był przez 
profesorów Lechosława Lameńskiego (z KUL) oraz Bogusława szmygina (z Politech-
niki Lubelskiej, wówczas członka Komitetu Wykonawczego ICOMOs). Uzyskał także 
niezbędne pozytywne opinie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
oraz Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W styczniu 2006 roku Prezydent Miasta Lublin skierował dokumentację zgłosze-
niową na ręce ówczesnego Generalnego Konserwatora Zabytków tomasza Merty 
z prośbą o objęcie historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta 
Lublina ochroną prawną poprzez uznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej za pomnik historii. W kwietniu 2007 roku, w trakcie uroczystości związanych 
z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, odbywających się w te-
atrze im. Juliusza Osterwy, ogłoszono uznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lublina – Pomnikiem Historii.


