
Lubelska aglomeracja osadnicza od zarania związa-
na była ze szlakami komunikacyjnymi prowadzącymi 
ze Wschodu w kierunku zachodniej Europy. Zawarta 
w 1385 roku unia polsko-litewska spowodowała, że Lu-
blin znalazł się w korzystnym położeniu geograficznym 
na styku Polski, Litwy i Rusi. Lublin stał się istotnym 
miejscem handlu, którego znaczenie systematycznie 
rosło. Przyczyniały się do tego także decyzje władców, 
między innymi nadane Lublinowi przez królów przywi-
leje, w tym lokalizacja tu czterech jarmarków.

Każde stałe skupisko osadnicze, zwłaszcza więk-
szych grup ludzkich, stwarza konieczność rozwiązywa-
nia problemów organizacyjnych, takich między innymi, 
jak: wymiana informacji, koncentracja w celach obron-
nych, egzekucja prawa, zabawa, wyznawanie, głoszenie 
i sprawowanie kultu religijnego, wymiana handlowa. 
Zazwyczaj funkcję te pełniły place.

Średniowiecze
1 Ul. Grodzka – od II poł. XIII w. do ok. 1317 r. Po-
wierzchnia ok. 0,15 ha, dł. ok. 215 m.
2 Rynek – od ok. 1317 r., powierzchnia ok. 0,45 ha. 
Targi cotygodniowe były w poniedziałki, jarmarków od 
1448 r. było cztery, wyznaczonych „na Gromnice” (2 
II) – trwał 16 dni, Zielone Świątki, Wniebowzięcie Naj-
świętszej Marii Panny (15 VIII) – 8 dni, Szymona i Judę 
(28 X) – 8 dniowy. Na targach handlowano wszelkimi 
towarami: żelaznymi, włókienniczymi, solą, produktami 
żywnościowymi, ceramiką, itp. 
3  Plac przy Dominikanach, jatki rzeźnicze, już w poł. XV w.
4 Plac na przedmieściu, przy którym w II poł. XV wieku 
osiedli Bernardyni. Zapewne handlowano tu towarami ma-
sowymi i zwierzętami. W XVI w. w związku z zagospodaro-
waniem Krakowskiego Przedmieścia uległ zmniejszeniu.
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XVi-XViii wiek
5 Krakowskie Przedmieście – ok. 1556 wzmiankowa-
ne jako Nowy Rynek. Tu 19 lipca 1569 roku Zygmunt 
August przyjął hołd lenny księcia pruskiego Albrechta 
Fryderyka. W XVII wieku część kramów i jatek, zwłasz-
cza szewskie, krawieckie i garncarskie przeniesiono na 
Nowy Rynek. Od poł. XVI w. handel solą odbywał się 
w tzw. stodole solnej obok kościoła Świętego Ducha.
6 Od 1611 r. wagi miejskie i miary (korzec) dla rzeczy i to-
warów cięższych przeniesiono na plac przed Bramę Kra-
kowską, zwany odtąd Nowym Rynkiem lub Placem na 
Korcach od mierzonych tu towarów sypkich. W XVII i XVIII 
wieku Korce stały się głównym miejscem handlu. 
7 Plac Rybny od k. XVI w. W XIX w. wg Ronikierowej istniała 
tu rybiarnia: (...) gdzie dziś plac pusty, był to gmach muro-
wany, zaopatrzony w kadzie z wodą, ławy i stoły; gdzie się 
odbywały targi na ryby. Rybiarnię wraz z łaźnią w 1875 r. 
rozebrano.
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XiX wiek
8 Plac Targowy. Utworzony między Kościołem Ber-
nardynów, pałacem popijarskim i Parysa, oraz boczną 
stroną Krakowskiego przedmieścia i ulicy Targowej. 
W przeszłym roku dopiero wybrukowany, wieże bram 
i kościołów miejskich pięknie się ztąd ukazują. Plac 
ten w dawnych czasach był cmentarzem, dotąd stoi 
murowana figura z kamiennym Maryi posągiem, 
dzisiaj sprzedają na tym placu wszelkie produkta 
żywności (za: Seweryn Zenon Sierpiński, Obraz Mia-
sta Lublina, 1839).
9 Plac Namiestnikowski. Przy ulicy tegoż nazwiska, 
rozszerzeniem jej wprost kościoła Wizytek, utworzony. 
Tu odbywają się jarmarki (za: S. Z. Sierpiński, Obraz 
Miasta Lublina, 1839). 
10 Plac targowy przy ul. Nowej, od pocz. XIX w. do 
poł. XX wieku. Targowy dzień był we czwartek.
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miejsca handlu
w dawnym Lubl in ie

KRAMy NA KRAKOWSKIM 
PRZEDMIEŚcIu W POcZ. XIX W.

granica Pomnika Historii


