
Dziesiąta - 
miasto-ogród

Rozparcelowana w drugiej połowie lat 20-
tych XX wieku na terenach majątku Dziesiąta 
dzielnica mieszkaniowa, o układzie urbanis-
tycznym nawiązującym do idei „miasta-ogro-
du” do końca okresu międzywojennego wypeł-
niana była wyłącznie zabudową jednorodzinną, 
bliźniaczą lub szeregową.

Dopiero w okresie powojennym część wolnych 
placów w centrum dzielnicy, przeznaczonych po-
czątkowo pod budynki użyteczności publicznej, 
wykorzystano pod budowę wielorodzinnych blo-
ków utrzymanych w konwencji socrealistycznej. 
Dzielnica o dużym obszarze do wybuchu II woj-
ny światowej została zagospodarowana tylko 
częściowo, poszczególne działki sukcesywnie 
zabudowywane były do lat 80-tych XX wieku,  
a w niektórych miejscach pozostały jeszcze do 
dziś nieliczne, puste posesje. 

Zagospodarowanie dzielnicy następowało  
stopniowo, na całym jej obszarze. Dlatego  
w oddalonych od siebie częściach układu urba-
nistycznego można napotkać do dziś rozpro-
szone obiekty sięgające korzeniami początków 
Dziesiątej jako „miasta-ogrodu”. Zabytkowa za-
budowa Dziesiątej w większości przypadków nie 
ma charakteru zwartego, za wyjątkiem kilku nie-
wielkich zespołów zabudowy domów pracowni-
ków bankowych w północno-wschodniej części 
dzielnicy (ul. Reymonta, Mickiewicza, Nadrzecz-
na etc.), gdzie w kilku zwartych, choć niewielkich 
grupach zachowały się domy mieszkalne w stylu 
tzw. dworkowym, pochodzące z przełomu lat 20-
tych i 30-tych XX wieku. 

Na terenie Dziesiątej zachowało się kilka 
obiektów starszych niż okres międzywojenny, OP
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stanowiących pozostałości zabudowy obszaru  
w czasach funkcjonowania folwarku. 

Najciekawszym bez wątpienia zabytkowym 
budynkiem użyteczności publicznej w dzielnicy 
jest funkcjonalistyczna szkoła przy ul. kunickie-
go, zbudowana wg projektu tadeusza witkow-
skiego w k. lat 30-tych XX w.

Zabytkową zabudowę mieszkaniową Dzie- 
siątej można podzielić na trzy zasadnicze grupy. 
Pierwszą stanowią domy drewniane, o formach tra-
dycyjnego budownictwa okolic lublina w tym okre-
sie, często o wyraźnie tymczasowym charakterze,  
o czym świadczyć mogą bardzo małe rozmiary 
oraz lokalizacja domów w głębi lub przy grani-
cach działki. grupa ta liczy dziś jeszcze ponad 
50 obiektów rozrzuconych na całym obszarze 
dzielnicy. 

Drugą grupę, najbardziej bodaj charakte- 
rystyczną dla tej dzielnicy, stanowią domy w stylu  
tzw. „dworkowym”. są to charakterystyczne dla 
architektury mieszkaniowej Polski lat 20-tych  
i 30-tych XX wieku niewielkie rozmiarami domy 
wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej (rza-
dziej szeregowej), o prostych bryłach inspirowa- 
nych architekturą polskich dworów, kryte naj-
częściej dachami naczółkowymi lub mansardo- 
wymi, często z lukarnami, z historyzującym de-
talem w postaci zredukowanych gzymsów i obra-
mień otworów drzwiowych i okiennych. w więk-
szości przypadków domy te charakteryzują się 
dość wysoką jakością architektury i starannością 
wykonania. Dziesiąta stanowi największe skupi-
sko architektury tego typu na terenie lublina. 

trzecią grupę zabytkowej zabudowy miesz-
kaniowej Dziesiątej stanowią pochodzące z lat 
30-tych XX wieku domy funkcjonalistyczne. jest 
ich łącznie ponad 40. są to budynki dobrej kla-
sy, aczkolwiek nie wyróżniające się szczególnie 
spośród zabudowy funkcjonalistycznej lublina, 
skupionej w śródmieściu i zachodnich dzielni-
cach miasta. Budynki te są rozproszone na te-

renie całej dzielnicy, nie występują w zwartych grupach ani  
w zespołach. 

Odrębny problem stanowi zieleń na Dziesiątej. Idea „mia-
sta-ogrody”, choć artykułowana publicznie podczas zakła-
dania nowej dzielnicy mieszkaniowej, zyskiwała kształt real-
ny tylko w części przypadków, generalnie jej podstawowym 
wyrazem było rozluźnienie zabudowy. Powstało jednak rów-
nolegle z zabudową poszczególnych często dzielnicy także 
kilka założeń komponowanej zieleni, głównie alej przyulicz-
nych. Niestety nie zrealizowano planowanego w okresie 
międzywojennym parku dzielnicowego.

Osobom zainteresowanym historią tej dzielnicy warto 
polecić książkę H. Danczowskiej, Dzielnica Dziesiąta, któ-
rej cztery wydania, stopniowo rozszerzane przez autorkę są 
łatwo dostępne w lubelskich bibliotekach.

Z PRawej I POwyżej: sZkOła PRZy Ul. kUNIckIegO ORaZ ZaBytkOwe 
DOMy w RóżNej stylIstyce Z teReNU DZIesIątej

PONIżej: DZIesIata Na PlaNIe lUBlINa Z 1931 R.


